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 صادر عف مؤتمر
حؽ العودة لمالجئيف الفمسطينييف ... الموقؼ الشرعي 

 والسياسي
 ـٕٚٓٓ/ٔٓ/ٕ٘ىػ الموافؽ ٕٛٗٔمحّرـ  ٙالمنعقد في غزة بتاريخ 

 ف و وزارة شؤوف الالجئيفرابطة عمماء فمسطيبتنظيـ 
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 مقدمة الكتور سالـ أحمد سالمة
 

لحػراـ إلػا المسػجد اى صػا الحمد هلل الذي أسرى بعبده لػياًل مػف المسػجد ا
، والصػػالة والسػػالـ عمػػا سػػيد اىولػػيف والىػػريف ، وعمػػا الػػو وصػػحبو والتػػابعيف ليػػـ 

 بإحساف إلا يـو الديف . وبعد ،،،
 

فإف فمسطيف وما أكرميا اهلل بوجود المسجد اى صػا فييػا ، و ػد بػارؾ فيػو 
مػػاء ، وأرض وحجػػارة ومػػاء ، وزروع و  مػػار وىػػواء ، ومػػا حولػػو مػػف رجػػاؿ ونسػػاء واض

بػػػػنص القػػػػراف الكػػػػريـ . وأرض فمسػػػػطيف مػػػػف أ ػػػػدس بقػػػػاع اىرض ، ف ييػػػػا المسػػػػجد 
اى صػػػا مسػػػرى النبػػػي صػػػما اهلل عميػػػو وسػػػمـ ، وأولػػػا القبمتػػػيف ، و الػػػث الحػػػرميف 
الشػػػػري يف ، وىػػػػو أحػػػػد المسػػػػاجد ال ال ػػػػة التػػػػي تشػػػػد إلييػػػػا الرحػػػػاؿ ، والصػػػػالة فيػػػػو 

جد الحػػػراـ والمسػػػجد النبػػػوي . وفمسػػػطيف بىمسػػػمائة صػػػالة فيمػػػا سػػػواه باسػػػت ناء المسػػػ
أرض اىنبياء ، وميبط الوحي عما الرسؿ الكراـ ، فعمػا أرهػيا عػاش أبػو اىنبيػاء 
سػػحاؽ ويعقػػوب ويوسػػؼ ولػػوط وداود وسػػميماف وزكريػػا ويحيػػا وعيسػػا بػػف  إبػػراىيـ واض
مػػػريـ عمػػػييـ السػػػالـ . ومدينػػػة الىميػػػؿ سػػػػميت باسػػػـ أبينػػػا إبػػػراىيـ ىميػػػؿ الػػػػرحمف . 

مػػؿ فػػي فمسػػطيف والمػػت حص ىسػػماء مػػدنيا و راىػػا وبمػػداتيا ، يجػػد أنيػػا سػػميت والمتأ
بأسػػػماء مالئكػػػة كبيػػػت جبػػػريف عميػػػو السػػػالـ ، ورسػػػؿ كػػػالنبي صػػػال  عميػػػو السػػػالـ ، 
وأنبيػاء كػالنبي روبػػيف وطيمػا وسػاما وغيػػرىـ مػف اىنبيػاء . فيػػي اىرض التػي ممكػػت 

ف فػي القدسػية ، غيػر البيػت الحػراـ بمو عيا االستراتيجي أيهًا مكانًا ال يهاىي مكا
 ومدينة رسوؿ اهلل صما اهلل عميو وسمـ .
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  اؿ الشاعر :
نجيؿ عرفت  والقدس موطف ديف اهلل مذ   يبارؾ القدس  راف واض

 
لقد فت  بيت المقدس عما يػد الىمي ػة ال ػاني عمػر بػف الىطػاب رهػي اهلل 

المػدف ال مسػطينية عنػوة عنو في السػنة السادسػة عشػرة لميجػرة صػمحًا ، وفتحػت بقيػة 
 .أو صمحاً 

 
و د ظمت أرض بيت المقػدس موهػا اىتمػاـ الحكػاـ المىمصػيف، والعممػاء 
ف العامميف يولونيا كؿ عنايػة ، ويحػافظوف عمػا كيانيػا ايسػالمي أك ػر ممػا يحػافظو 

 عما أن سيـ .
 

والف وبعػد ىػوض العػرب لعػدة معػارؾ هػد الكيػاف الواصػب ، وىسػػارتيـ 
الواشػػمة ، وبعػػد انت اهػػتي شػػعبنا ال مسػػطيني فػػي اىرض المحتمػػة ،   ػػوة العػػدة ـأمػػا

ومقاومتػػو لالحػػتالؿ الظػػالـ ، نسػػما بػػيف ال ينػػة واىىػػرى مػػف يحػػاوؿ أف يتنػػازؿ عػػف 
وكػذلؾ  ،طػرود مػف أرهػو منػذ تسػا وىمسػيف سػنةحؽ العودة لمشػعب ال مسػطيني الم

تحػػػت  ايحػػػتالؿالتنػػػازؿ عػػػف أرض فمسػػػطيف التاريىيػػػة عػػػف طريػػػؽ ايعتػػػراؼ بدولػػػة 
حجج واىية ، التعامؿ ما الوا ا ، استىالص ما يمكف استىالصو بػالطرؽ السػممية 
والم اوهػػػات ، وكػػػأني بيػػػـ لػػػـ يسػػػمعوا بالم ػػػؿ العربػػػي القائػػػؿ : ال ي ػػػؿ الحديػػػد إال 

 الحديد . وال بالقوؿ الحكيـ : " إف الحقوؽ ال تستجدى، ولكف تنتزع انتزاعًا"
 بالقوة ال يسترد إال بالقوة ". و وؿ مف سبقنا : " ما أىذ

 
وىذا الكتيب يبػيف حكػـ ايسػالـ فػي التنػازؿ عػف حػؽ العػودة ، أو عػف أي  

 .جزء مف أرهنا ال مسطينية المقدسة
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بنػي العروبػة وايسػالـ ، ليتمسػكوا بحقيػـ  بو ولعؿ اهلل سبحانو وتعالا ين ا

ايسػالـ جميعػًا مػف مهػا ، وال يتنازلوا عف مػا ال يممكػوف التنػازؿ عنػو ، ىنػو ىمػة 
مػػػنيـ ، ومػػػف ىػػػو حاهػػػر ، ومػػػف لػػػـ يولػػػد بعػػػد . واهلل نسػػػأؿ أف يجعػػػؿ ىػػػذا العمػػػؿ 
ىالصػػًا لوجيػػو الكػػريـ ، وأف ين ػػا بػػو ايسػػالـ والمسػػمميف . وصػػؿ الميػػـ عمػػا سػػيدنا 

 محمد وعما الو وصحبو وسمـ .
 

 
 ـ وكتبو ٕٚٓٓ\ٔ\ٕٕىػ الموافؽ ٕٛٗٔمحـر  ٖحرر في

 سالمة . الدكتور سالـ أحمد
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 حـــق العــودة

 
الحمػػد هلل رب العػػالميف ، والصػػالة والسػػالـ عمػػا سػػيد اىولػػيف والىػػريف ، 

 سيدنا محمد ، وعما الو وصحبو والتابعيف ليـ بإحساف إلا يـو الديف .
ي َأْسػػَرى ُسػػْبَحاَف ال ػػذِ  }أمػػا بعػػد ... فقػػد  ػػاؿ اهلل تعػػالا فػػي محكػػـ اياتػػو : 

َف اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ ِإَلا اْلَمْسِجِد اَىْ َصا ال ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُو ِلُنِرَيُو ِمْف اَياتِ  َنا ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
. فالمسػجد اى صػا ومػا حولػو مػف رجػاؿ ونسػاء  ِٔإن ُو ُىَو الس ػِميُا الَبِصػيُر إلايسػراء

ماء وأرض مبػارؾ بػنص القػراف الكػريـ . وأرض  وىػواء مػارومػاء وزروع و  وحجارة واض
، وأولػا  فمسطيف مف أ دس بقػاع اىرض ، ف ييػا المسػجد اى صػا مسػرى النبػي 

القبمتػػػيف ، و الػػػث الحػػػرميف الشػػػري يف ، وىػػػو أحػػػد المسػػػاجد ال ال ػػػة التػػػي تشػػػد إلييػػػا 
مسػجد الرحاؿ ، والصالة فيو بىمسمائة صالة فيمػا سػواه باسػت ناء المسػجد الحػراـ وال

، وميبط الوحي عما الرسؿ الكراـ ، فعمػا أرهػيا النبوي . وفمسطيف أرض اىنبياء 
سػػحاؽ ويعقػػوب ويوسػػؼ ولػػوط وداود وسػػميماف وزكريػػا  عػػاش أبػػو اىنبيػػاء إبػػراىيـ واض
ويحيػػا وعيسػػا بػػف مػػريـ عمػػييـ السػػالـ . ومدينػػة الىميػػؿ سػػميت باسػػـ أبينػػا إبػػراىيـ 

 ىميؿ الرحمف .  اؿ الشاعر :
نجيؿ  موطف ديف اهلل مذ عرفت والقدس  يبارؾ القدس  راف واض

فػػي  لقػػد فػػت  بيػػت المقػػدس عمػػا يػػد الىمي ػػة ال ػػاني عمػػر بػػف الىطػػاب 
السنة السادسة عشرة لميجرة صمحًا ، وفتحت بقية المدف ال مسػطينية عنػوة أو صػمحًا 

، فيػػي  عمػػا ذراري المسػػمميف  ، و ػػد أو  يػػا أميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الىطػػاب 
ميمػػا  -و ػػؼ لجميػػا المسػػمميف فػػي مشػػارؽ اىرض ومواربيػػا، وال يحػػؽ ىحػػد  أرض

ف فعمو فيو مردود عميو -كاف مو عو  . أف يتنازؿ أو يبيا شيئا منيا ، واض
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، والعممػاء قػدس موهػا اىتمػاـ الحكػاـ المىمصػيفو د ظمت أرض بيت الم
مػا يحػافظوف العامميف يولونيا كؿ عنايػة ، ويحػافظوف عمػا كيانيػا ايسػالمي أك ػر م

عما أن سيـ ، ىف تمؾ اىرض ليسػت محػاًل لممسػاومة فػي عقيػدة المسػمميف ، ورحػـ 
التػػي حصػػمنا –يعنػػي فمسػػطيف  –اهلل السػػمطاف عبػػد الحميػػد الػػذي  ػػاؿ : " إف بالدنػػا 

عمػػػا كػػػؿ شػػػبر منيػػػا ببػػػذؿ دمػػػاء أجػػػدادنا ، ال يمكػػػف أف ن ػػػرط بشػػػبر منيػػػا دوف أف 
لنا مػػف دمػػاء فػػي سػػبيميا " ،  ػػـ  ػػاؿ : " ولكػػف ؿ أك ػػر ممػػا بػػذلنا أك ػػر ممػػا بػػذٔنػػب

 إ امة دولة ييودية في فمسطيف التي فتحناىا بدماء أجدادنا العظاـ فال ..." .
واتىذ بعد ذلؾ عدة إجػراءات إداريػة ، مػف شػأنيا حمايػة بيػت المقػدس مػف 

المسػػػػتوطنات  أطمػػػػاع ييػػػػود ، فأصػػػػدر فرمانػػػػًا منػػػػا فيػػػػو االسػػػػتيطاف الييػػػػودي وبنػػػػاء
، وفصػػؿ بيػػت المقػػدس عػػف واليػػة سػػوريا ، وأىهػػعيا يدارتػػو ة فػػي فمسػػطينفالييوديػػ
 مباشرة .

ومنػػػذ ذلػػػؾ الو ػػػت بػػػدأ الت كيػػػر الجػػػدي فػػػي ىػػػدىـ الىالفػػػة الع مانيػػػة فقػػػاؿ 
ىرتػػزؿ : " ف فػػت  أبػػواب الشػػرؽ لمييػػود فػػي فمسػػطيف ليتو ػػؼ بالدرجػػة اىولػػا عمػػا 

قيػػاـ بيػػدـ الىالفػػة مػػف الػػداىؿ ، تػػدمير الىالفػػة الع مانيػػة" ،فػػأدىموا ييػػود الدونمػػة لم
وعمموا عما نشر الدعوة الطورانية لتكػوف منافسػًا لالسػالـ ، و ػاـ اينجميػز بتحػريض 
العرب عما الدولة الع مانية ، وكاف عما رأس ىذه الميمة " لورانس " الذي  اؿ : " 

دميرىا " أىدافنا الرئيسية ت تيػت الوحػدة ايسػالمية ، ودحػر ايمبراطوريػة الع مانيػة وتػ
.  ػػـ  ػػاؿ : " ولػػو تمكنػػا مػػف تحػػريض العػػرب عمػػا انتػػزاع حقػػو يـ مػػف تركيػػا فجػػأة 

، لقهػػػينا عمػػػا ىطػػػر ايسػػػالـ إلػػػا اىبػػػد ، ودفعنػػػا المسػػػمميف إلػػػا إعػػػالف وبػػالعنؼ 
الحػػرب عمػػا أن سػػيـ فتمػػز يـ مػػف الػػداىؿ ، وفػػي عقػػر دارىػػـ ، وسػػيقـو نتيجػػة ذلػػؾ 

عالـ ايسالمي العربي ، ليىوها حربًا دينيػة ىمي ة لممسمميف في تركيا ، واىر في ال
 داىمية فيما بينيما ، ولف يىي نا ايسالـ بعد ىذا أبدًا".
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وكانت الحرب العالمية ال انية ، وتحالؼ ييود مػا النصػارى وىزمػت تركيػا 
ـ ، فكانػػػػػت ٜٙٔٔ، و سػػػػمت أرض الىالفػػػػػة بموجػػػػػب ات ا يػػػػػة سػػػػايكس بيكػػػػػو سػػػػػنة 

ـ ، ٜٚٔٔلمييػود وعػد بم ػور فػي نػوفمبر سػنة  فمسطيف مف نصيب بريطانيا فأعطػب
وأصػدرت صػكًا جػاء فيػو :"تكػوف الدولػة المنتدبػة  وفرهت عمػا فمسػطيف االنتػداب ،

داريػػة وا تصػػادية تك ػػؿ إنشػػاء وطػػف  مسػػئولة عػػف جعػػؿ الػػبالد فػػي أحػػواؿ سياسػػية واض
 ومي لمييود . وعما حكومة فمسػطيف أف تسػيؿ اليجػرة الييوديػة فػي أحػواؿ وشػروط 

ومكنت ييود مف الدىوؿ إلا فمسطيف واالستيطاف فييػا وزيػادة أعػدادىـ ، بة ". مناس
واسػػتمر االغتصػػاب البريطػػاني ل مسػػطيف  بعػػد أف كػػانوا ال يتجػػاوزوف بهػػعة االؼ .

 ـ .ٜٛٗٔإلا أف وصؿ ييود إلا مرحمة إعالف الدولة في مايو سنة 
ـ ٜٛٗٔفػػي مػػايو سػػنة بموػػت مسػػاحة أراهػػي الييػػود عنػػد إعػػالف الدولػػة 

، وىػػذه تشػػمؿ اىراهػػي المسػػجمة ليػػـ وأراهػػي وهػػا اليػػد واىراهػػي ٕكػػـ ٔرٕٛٙ
بعػػػد االحػػػتالؿ وهػػػػعت ·. الممنوحػػػة ليػػػـ بامتيػػػاز مػػػػف حكومػػػة االنتػػػداب البريطػػػػاني

إسػػرائيؿ اىراهػػي ال مسػػطينية تحػػت سػػمطة كدائػػرة أمػػالؾ الوػػائبيف ، وىػػي ىنػػا تعنػػي 
ػػرتيـ مػػف ديػػارىـ   وتشػػمؿ كػػذلؾ المفمسػػطيفالالجئػػيف الػػذيف تركػػوا ك قيمػػيف الػػذيف ىج 

مساحة اىراهي ال مسطينية التي احتمتيا  وبموت ·.إلا مناطؽ أىرى داىؿ فمسطيف
فػي المائػة مػف مسػاحة  ٕٜأو مػا يسػاوي  ٕكـ ٛٔرٖٓٙ رابة  ٜٛٗٔإسرائيؿ عاـ 

 إسرائيؿ
نقمػػػػت حكومػػػػة الصػػػػياينة ممكيػػػػة  فإلػػػػا أاسػػػػتمر الحػػػػاؿ عمػػػػا ذلػػػػؾ،  ولقػػػػد

لوائبيف  بالتدريج مف القيـ عما كأمالؾ الوائبيف  إلػا عػدد كبيػر أراهي الالجئيف كا
، مػػػا  يجعػػػػؿ تحديػػػػد ىػػػػويتيـ  مػػػف اىفػػػػراد والجيػػػػات الييوديػػػة فػػػػي إسػػػػرائيؿ والىػػػػارج

ومكػػػانيـ ووهػػػعيـ القػػػانوني فػػػي غايػػػة الصػػػعوبة، وتتىػػػذ إسػػػرائيؿ ىػػػذه الحجػػػة لمنػػػا 
·. مػف الالجئػيف الييػودعودة الالجئيف باعتبار أف ىذه العودة ستىمؽ موجة معاكسة 

وكػػػػػاف الوهػػػػػا السػػػػػائد  بػػػػػؿ تحويػػػػػؿ ممكيػػػػػة اىرض ال مسػػػػػطينية إلػػػػػا ييػػػػػود مناسػػػػػبًا 
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لممحافظػػػة عمػػػا حقػػػوؽ الالجئػػػيف، إذ يمكػػػف أف تعػػػود حيػػػازة اىرض مػػػف القػػػّيـ عمػػػا 
اىراهي ال مسػطينية إلػا أصػحابيا بقػانوف واحػد، وتموػا عقػود اييجػار مػا مزارعػي 

ألػػؼ شػػىص  ٚ٘ٔاىرض بػػؿ يسػػتومونيا، وعػػددىـ اليػػـو  الكيبػػوتز الػػذيف ال يممكػػوف
يستوموف أرهًا، بما فييا اىرض التي استحوذت عمييػا الدولػة السػتعماالت عسػكرية 

وحيث · الجئ ٗرٜٓٓرٓٓٓفي المائة مف إسرائيؿ ىي ممؾ  ٕٜوعامة، مساحتيا 
، في المائػة مػف مسػاحتيا فقػط ٘ٔفي المائة مف سكاف إسرائيؿ يسكنوف في  ٓٛأف 

وأف الوالبيػػػة السػػػاحقة مػػػف البػػػا يف تتكػػػدس فػػػي مػػػدف  ميمػػػة، فػػػإف أراهػػػي الالجئػػػيف 
فممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف فمسػػػطيف ·.ال مسػػػطينييف تعتبػػػر شػػػبو ىاليػػػة فػػػي الو ػػػت الحػػػالي

اىرض المباركػة  ػد فتحيػا ايسػالـ وعاشػػت بايسػالـ طيمػة العيػود التاريىيػة، وكممػػا 
أو طػػاغوت ممحػػد، تقػػدـ ايسػػالـ  تعرهػػت لموػػزو وسػػقطت بػػيف بػػرا ف صػػائؿ كػػافر

 لينقذىا مف وىدة الموت ومف ظالـ الجاىمية.
ىػ  ، فتقدـ ايسػالـ ٕٜٗسقطت القدس بيد الصمييبييف سنة ك سبؽ أف  دو 

يزحؼ بقيادة عماد الديف زنكي مف الموصؿ رغػـ أف عمػاد الػديف يتسػب إلػا العػراؽ 
 حطاف بؿ نبت مف دوحػة التركي، ولـ ينحدر مف ساللة عدناف ولـ ينسؿ مف ظير 

ىػػ   وواصػؿ ابنػو نػور الػديف زنكػي مسػيرة ٔٗ٘ايسالـ، واستشيد عماد الديف سػنة ك
و سػيرة الىم ػاء البالء والعناء والمرارة والهناء، و د أعاد بسػمتو الصػال  وعدلػو وىديػ

دعا سػػادس الىم ػػاء الراشػػديف، ودىػػؿ نػػور الػػديف دمشػػؽ، ولكػػػف الراشػػديف، فكػػاف يػػ
بيت لمقػدس و مبػو يي ػو إلػا المسػجد اى صػا الػذي بػارؾ اهلل حولػو،  عينو ترنو إلا

ىػ ، وتسمـ الراية صالح الديف الكػردي ودىػؿ دمشػؽ ٜٙ٘واستشيد نور الديف سنة ك
ىػ  ، وأىذ يجما المسمميف تحت ىذه الراية ويزحػؼ حتػا التقػا بجحافػؿ ٓٚ٘سنة ك

 ر ىزيمة:ىػ   وىزميـ شٖٛ٘  ربيا ال اني كٕ٘الصميببيف في حطيف ك
 ـاجارت وىف يجرف في اىحك   نة فييـػلما تحكمت اىس

 غهبت رؤوسيـ عما اىجساـ   فتركتيـ ىمؿ البيوت كأنما
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وواصػػؿ جػػيش ايسػػالـ زح ػػو واىكاليػػؿ فػػوؽ م ر يػػو ورايػػات النصػػر تظمػػؿ 
ىػػ  ،  ػـ ٖٛ٘عط يو حتا وصؿ بيت المقدس في السابا والعشريف مف رجب سنة ك

ىػػ  ،  ػـ اسػتنجد الممػؾ ٔٗٙالقدس لألنبرطور ممؾ ايفرنج سػنة ك سمـ الممؾ الكامؿ
ىػػ   بػالىوارزمييف، كومعمػـو أنيػـ ليسػوا ٕٗٙالصال  اىيوبي في العػاـ التػالي سػنة ك

 عربا   وحرر القدس مف الصميبييف، وطيرىا مف رجسيـ.
ىػػػػػ   سػػػػقطت دار الىالفػػػػة وتقػػػػدـ التتػػػػار وتصػػػػدى ليػػػػـ ٙ٘ٙوفػػػػي سػػػػنة ك

ىػ   في عيف جالوت ومز وا جمعيـ وشتتوا ٛ٘ٙالمظ ر  طز سنة كالظاىر بيبرس و 
شعميـ وىر  طز مف عما جػواده سػاجدا شػاكرا هلل عمػا ىػذا النصػر المبػيف، وىػذاف 

 المي اف ليسا مف أرض العرب وال مف دوحتيـ.
وظمػػت فمسػػطيف تػػنعـ بػػالت يؤ فػػي ظػػالؿ ايسػػالـ وتسػػتروح أرج ىػػذا الػػديف 

ر وال يمػػوث جوىػػا وبػػاء، وأ بمػػت تركيػػا بإسػػالميا وحكمػػت القػػويـ ال يعكػػر موردىػػا كػػد
ـ ،  ػػػـ طعنػػػت تركيػػػا المسػػػممة ٜٛٔٔ -ٙٔ٘ٔاىرض المباركػػػة أربعػػػة  ػػػروف سػػػنة ك

بىنجػػػر القوميػػػة المسػػػمـو تمػػػؾ الطعنػػػة الػػػنجالء التػػػي أودت بايسػػػالـ فأ صػػػتو عػػػف 
الفػة الوجود وغيبتو عف الشيود، وكانت تمؾ النكبة القاسمة التي أطاحػت بصػرح الى

السامؽ الذي جما المسمميف حولو القروف، والذي سارت عمػا ىػدي منارتػو اىجيػاؿ 
مصونة مف اينحراؼ والهالؿ عبر الحقبات الزمنية المتعا بة، و ػؿ عػرش الىالفػة 

ـ  عمػػا يػػد الػػذئب اىغبػػر أتػػاتورؾ الػػذي أحػػاؿ ٕٜٗٔفػػي ال الػػث مػػف مػػارس سػػنة ك
ىير وال بصيص نور، تمزؽ المسمموف شػذر  أرض تركيا فقرا بمقعا ال ترى فييا ا ارة

مذر كالونـ في الميمة الشاتية تتناوشيا الحػراب وتػنيش لحوميػا الػذئاب، وحػؽ لنػا أف 
 نىاطب أتاتورؾ وأبطاؿ القومية العربية بقووؿ الشاعر:

 إلا مدية تحت ال رى تست يرىا  وكنت كعنز السوء  امت لحت يا
كبػر  اصػمة أصػابت ظيػر البشػرية ولقد كانػت تنحيػة ايسػالـ عػف الحكػـ أ

 عما ايطالؽ وأعظـ نكبة ألمت بيا طيمة حقباتيا التارىية.
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ولقػد كػػاف إ صػػاء ديػػف اهلل عػػف منػػاحي الحيػػاة أمػػرا مقصػػودا لمك يػػريف ممػػف 
تولػػوا  يػػادة اىمػػة ايسػػالمية، ولقػػد كانػػت محاربػػة الممتػػزميف الزمػػة فػػي ألحػػانيـ التػػي 

 موىا  رابيف عما مذاب  شيواتيـ.عزفوىا في مآتـ الهحايا التي  د
 سبب اختيار فمسطيف:

ويبػػػػدوا أف السػػػػبب الحقيقػػػػي الىتيػػػػار فمسػػػػطيف كدولػػػػة لمييػػػػود: أنيػػػػا أرض 
ف أ امػػا دولػػة مػػدة سػػبعيف سػػنة يالييكػػؿ، وم ػػوى داود وسػػميماف عمييمػػا السػػالـ، المػػذ

 ؽ.ـ . ٜٓٚ -ٓٗٓٔلبني إسرائيؿ في القدس ك
مييػػػا النػػػاس، فػػػإذا كانػػػت ال كػػػرة دينيػػػة وال بػػد ىي تجمػػػا مػػػف فكػػػرة يمتقػػػي ع

وعقدية فإنيا تجد تجاوبا مف أعمػاؽ الػن س البشػرية، وتنػدفا الػن س لمتهػحية والبػذؿ 
 لتحقيؽ أىدافيا الدينية المنبع ة مف الداىؿ، أك ر مف اىىداؼ السياسية.

وبعػػض الييػػود الىػػريف فقػػد كػػاف  -ىاصػػة بريطانيػػا-أمػػا بالنسػػبة لموػػرب 
نػػاحـو جولػػدماف كرئػػيس المػػؤتمر الييػػودي العػػالمي  فػػي محاهػػرة  كمػػا  ػػاؿ-ىػػدفيـ 

 : كلـ يىتر الييود فمسطيف لمعناىا التوراتي والػديني بالنسػبة إلػييـ -في كندا مونتلاير
، وال ىف ميػاه البحػػر الميػت تعطػػي ب عػؿ التبىػػر مػا  يمتػػو  ال ػة االؼ مميػػوف دوالر 

أرض فمسػطيف مػف البتػروؿ يعػادؿ مف المعػادف وأشػباه المعػادف، ولػيس ىف مىػزوف 
عشريف مرة مىزوف اىمريكييف مجتمعيف، بؿ: ىف فمسطيف ىي ممتقا طرؽ أوروبػا 
فريقيا، وىف فمسطيف تشكؿ بػالوا ا نقطػة ايرتكػاز الحقيقيػة لكػؿ  ػوى العػالـ،  واسيا واض

 وىنيا المركز ايستراتيجيي لمسيطرة عما العالـ .
ود ي امػػػة الدولػػػة، ولكنيػػػا لػػػـ تحػػػظ ولقػػػد عرهػػػت أمػػػاكف أىػػػرى عمػػػا الييػػػ

بالتأييد والقبوؿ مف  بؿ الييود، م ؿ أوغنده، صػحراء سػيناء، محميػات شػرؽ إفريقيػا، 
ىهبة جواس نجشو، فقاؿ وايزمف لرئيس وزراء بريطانيػا: كلػو أف موسػا ن سػو جػاء 

 يدعو الييود إلا غير فمسطيف ما تبعو أحد .
 : ـ(ٜٚٛٔ( أغسطس )ٖٔ-ٜٕمؤتمر باؿ )
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و ػػػػد  ػػػػاـ المػػػػؤتمر بجيػػػػود ىيرتػػػػزؿ ووايػػػػزمف وىػػػػو أوؿ مػػػػؤتمر لمصػػػػييونية   
  مف المندوبيف،  رروا  ياـ دولة لمييػود فػي ٕٗٓالعالمية في باؿ/سويسرا، وحهره ك

فمسػػطيف، وحػػدد ىرتػػزؿ ىمػػس سػػنوات لقياميػػا،  ػػـ  ػػاؿ: ولكػػف لػػف تزيػػد عػػف ىمسػػيف 
 عاما .

لصػػامدة( فػػي وجػػو السػػمطاف عبػػد الحميػػد )القمػػة الشػػامخة والقمعػػة ا
 المطامع الييودية:

، عندما  دمت  ـ ٕٛٛٔلقد بدأ اتصاؿ الييود بالسمطاف عبد الحميد منذ ك
جمعية كأحباء صييوف  طمبا لمقنصؿ الع ماني فػي أوديسػا كروسػيا  يطمبػوف اي امػة 
فػػػػي فمسػػػػطيف، فكػػػػاف رد السػػػػمطاف: كتحػػػػيط الحكومػػػػة الع مانيػػػػة عممػػػػا جميػػػػا الييػػػػود 

 يجرة إلا تركيا بأنو ال يسم  ليـ بايستقرار في فمسطيف .الراغبيف في ال
ف ارت  ائرة الييود الذي أرسموا الوفد تمو الوفد، والتػي ال تسػما إال الػرفض 
مػػػف السػػػمطاف، وتػػػدىؿ السػػػ ير اىمريكػػػي فقػػػاؿ السػػػمطاف: كإننػػػي لػػػف أسػػػم  لمييػػػود 

 ابػػؿ ىرتػػزؿ سػػنة بايسػػتقرار فػػي فمسػػطيف مػػا دامػػت ايمبراطوريػػة الع مانيػػة  ائمػػة، و 
ـ  السمطاف لمسػماح بإ امػة مسػتعمرة واحػدة فػي القػدس، فقػاؿ السػمطاف: كإف ٜٙٛٔك

ايمبراطوريػػة الع مانيػػة ممػػؾ الع مػػانييف الػػذيف ال يمكػػف أف يوافقػػوا عمػػا ىػػذا اىمػػر، 
 فاح ظوا أموالكـ في جيوبكـ .

وبعد مؤتمر باؿ نشطت الحركة الصػييونية، ممػا دفػا السػمطاف أف يصػدر 
ـ  ٜٓٓٔراره المشػػيور الػػذي بمػػم بػػو جميػػا مم مػػي دوؿ العػػالـ فػػي اسػػتانبوؿ سػػنة ك ػػ

بمنا الحجػاج الييػود مػف اي امػة فػي فمسػطيف أك ػر مػف  ال ػة شػيور، وعمػييـ تسػميـ 
جوازات س رىـ عند دىوليـ أرض فمسطيف، ويتسمـ بدال منيا إذف إ امة مف مػوظ ي 

وكػػؿ مػػف ال يوػػادر الػػبالد ىػػالؿ المػػدة  البػػاب العػػالي فػػي المينػػاء الػػذي يػػدىموف منػػو،
سػػيطرد بػػالقوة، وأصػػدر السػػمطاف إذف اي امػػة كالجػػواز اىحمػػر  لمييػػود حتػػا يسػػيؿ 
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طػػردىـ، ولػػذا فقػػد رأى الييػػود بعػػد تمكػػنيـ أف ي رهػػوا المػػوف اىحمػػر عمػػا الجػػوازات 
 الدبموماسية التي ال ي تش أصحابيا في المطارات الدولية!!

السمطاف  رارا يحـر فيػو عمػا الييػود شػراء أي    أصدرـٜٔٓٔوفي سنة ك
  طعة أرض في فمسطيف، فماذا عمينا لو أنشدنا لمىمي ة السمطاف:

 وىو الجواد يعد الجبف مف بىؿ عد البىؿ مف جبفبىو الشجاع 
 وجربت ىير سيؼ ىيرة الدوؿ اػلقد رأت كؿ عيف منؾ مالئي

وتوجػػو إلػػا  ـ ٕٜٓٔولػػـ ييػػأس ىرتػػزؿ، وشػػكؿ وفػػدا مػػا ك رصػػو  سػػنة ك
السػػمطاف بعػػروض موريػػة، وطمػػب مقابمػػة السػػمطاف فػػرفض السػػمطاف المقابمػػة، فػػدفعوا 

 العروض إلا رئيس وزرائو كتحسيف باشا .
 العروض المورية عما السمطاف عبد الحميد:

 مائة وىمسوف مميوف ليرة إنجميزية لجيب السمطاف الىاص. -ٔ
   مميوف ليرة إنجميزية ذىبية.ٖٖكوفاء جميا ديوف الدولة الع مانية البالوة  -ٕ
بناء أسػطوؿ لحمايػة ايمبراطوريػة، بتكػاليؼ  ػدررىا مائػة وعشػروف مميػوف فرنػؾ  -ٖ

 ذىبي.
   مميوف ليرة ذىبية دوف فوائد ينعاش مالية الدولة.ٖ٘ك -تقديـ  رض ب -ٗ
 بناء جامعة ع مانية في القدس. -٘

ىرتػػػػزؿ ن سيػػػػػ :  كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي مػػػػذكرات-و ػػػػد رد السػػػػمطاف عبػػػػد الحميػػػػد 
كانصػػحوا الػػدكتور ىرتػػزؿ بػػأف ال يتىػػذ ىطػػوات جديػػة فػػي ىػػذا الموهػػوع، إننػػي ال 
أسػػتطيا أف أتىمػػا عػػف شػػػبر واحػػد مػػف اىرض، فيػػي ليسػػػت ممػػؾ يمينػػي بػػؿ ممػػػؾ 
شػػػػعبي، لقػػػػد ناهػػػػؿ شػػػػعبي فػػػػي سػػػػبيؿ ىػػػػذه اىرض ورواىػػػػا بدمػػػػو، فمػػػػيح ظ الييػػػػود 

ذا مز ػت إمبراطػوريتي يومػا فػإنيـ يسػتطيعوف انػذاؾ أف يأىػذوا فمسػطيف  بماليينيـ، واض
بال  مف، أما وأنا حي فإف عمؿ المبها في بدني ىىوف عمي مف أف أرى فمسطيف 
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 ػػػد بتػػػرت مػػػف إمبراطػػػوريتي، وىػػػذا أمػػػر ال يكػػػوف، إننػػػي ال أسػػػتطيا أف أوافػػػؽ عمػػػا 
 تشري  أجسادنا ونحف عما  يد الحياة .

اىظػػػة التكػػػاليؼ، ض  هػػػية باظ عمػػػا الػػػديف واىرض والػػػدـ والعػػػر إف الح ػػػ
،  عاليػػػػة الهػػػػرائب ال يصػػػػمد يغراءاتيػػػػا وتيديػػػػداتيا إال الن ػػػػوس المتكمػػػػة عمػػػػا اهلل

، المسػػػتعمية بإيمانيػػػا عمػػػا حطػػػاـ الػػػدنيا  الممتجػػػأة إلػػػا حمػػػاه ، المستعصػػػمة بحبمػػػو
 . ، المشمىرة بيقينيا أماـ الجبروت والطاغوت ومتاعيا

مطاف، وأرسؿ إليػو  رصػو بر يػة يقػوؿ وصمـ الييود بعد ىذه المقابمة أف يطيحوا بالس
 فييا كستدفا  مف ىذه المقابمة مف عرشؾ ون سؾ .

فحػػػاولوا نسػػػؼ المنصػػػة التػػػي يجمػػػس عمييػػػا السػػػمطاف فػػػي صػػػالة الجمعػػػة 
،  ـ بدأوا يتصػموف بالهػباط وكبػار المػوظ يف مػف ىػالؿ  بسيارة مت جرات فأنجاه اهلل

وطػػػػالبوا  -ىاصػػػة فػػػي سػػػالونيؾ-المحافػػػؿ الماسػػػونية، ونشػػػروا المحافػػػؿ الماسػػػػونية 
بإعالف الدستور كمساواة الييػود والنصػارى مػا المسػمميف  وتحركػت بعػض  طاعػات 

ـ  عمػػػا إعػػػالف الدسػػػتور، ٜٛٓٔ  تمػػػوز سػػػنة كٖٕالجػػػيش وأجبػػػروا السػػػمطاف فػػػي ك
وبعد ىذا انتىب مجمس المبعو ات كالنواب  ودىؿ فيػو الييػود والنصػارى ممػف تربػوا 

ـ  أ صػػػي ٜٜٓٔ  إبريػػػؿ كٕٚ، وىػػػالؿ تسػػػعة أشػػػير فػػػي كفػػػي المحافػػػؿ الماسػػػونية
 السمطاف عبد الحميد عف الحكـ عما يد جمعية كتركيا ال تاة: جوف تركيا .
 : وفي الميمة التي أ صي فييا عبد الحميد نستطيا أف نسجؿ حد يف عظيميف

لقػػد كػػاف ىمي ػػة المسػػمميف السػػمطاف عبػػد الحميػػد بوابػػة ايسػػالـ العظمػػا ،  
الذيف ك روا مف أىؿ الكتاب أف يكسروا البوابة كسػرًا عنػدما فشػؿ ايغػراء ولذا حاوؿ 

ليػػػذا السػػػمطاف . ومػػػا إف تسػػػنا لميػػػـ إزاحػػػة السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد إال وتحقػػػؽ ليػػػـ 
 ىدفيف عظيميف ىما :

، وذلػؾ عبػر غيػاب  وتػو الرادعػة ،  غياب ايسالـ ال عمػي عػف الوجػود والشػيود -ٔ
مامو المىمص   .واض
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 . سطيف بيد الييودسقوط فم -ٕ
 : وعد لينيف ووعد بم ور

ـ  صػػػدر وعػػػد لينػػػيف لمييػػػود بػػػوطف  ػػػومي فػػػي ٜٚٔٔوفػػػي أكتػػػوبر سػػػنة ك
ـ  صػػػدر وعػػػد بم ػػػور لمييػػػود بػػػوطف  ػػػومي فػػػي ٜٚٔٔ  نػػػوفمبر كٕفمسػػػطيف، وفػػػي ك

 سـ بم ور اىصمي كار ر جيمس .افمسطيف، و 
دعػػاء، فقػػد كػػاف الييػػود والحػػؽ أف اىدلػػة الداموػػة تػػرد ىػػذا ايفتػػراء وتػػدحض ىػػذا اي

  ٕ.ٕٚ  مميػػػوف دونػػػـ مػػػف أصػػػؿ كٕـ  حػػػوالي كٜٛٗٔيممكػػػوف حتػػػا بدايػػػة سػػػنة ك
%   ٙ.٘مميوف دونـ، فقد كانت نسبة اىراهي عند إعالف  يػاـ الدولػة ايسػرائيمية ك

%  مػػف اىراهػػي، وذلػػؾ بػػالتواطؤ مػػا ٘.ٚٚبينمػػا احتمػػت إسػػرائيؿ فػػي ىػػذا اليػػـو ك
 الجيوش العربية.

  مميػػػوف دونػػػـ معظميػػػا بيػػػا إلػػػييـ ٕاىراهػػػي التػػػي تممكيػػػا ك ولقػػػد كانػػػت
بأ ماف رمزية أو سممت ىدية بال مقابػؿ مػف اينتػداب البريطػاني، أمػا العػائالت التػي 
باعت فيي ليست مف أصؿ فمسػطيني بػؿ عػائالت نصػرانية مػف لبنػاف م ػؿ كسرسػؽ 

 وتياف والمطراف .
ليؾ إحصائية تبيف أف الشعب ال مسطيني بريء   مما يصمونو بو.واض
 : اىراهي التي كاف يممكيا الييود عند دىوؿ الجيوش العربية

 : مساحة اىرض بالدونمات وكي ية امتالؾ الييود ليا
  سػػتمائة وىمسػػوف أل ػػا اىتمسػػت بالرشػػوة مػػف الػػوالة اىتػػراؾ فػػي أواىػػر ٓٓٓ،ٓ٘ٙك

 عيد الىالفة الع مانية.
سػػامي البريطػػاني لموكالػػة الييوديػػة المنػػدوب ال    ال مائػػة ألػػؼ منحػػة مػػفٓٓٓ,ٖٓٓك

 بالمجاف.
لػػؼ بيعػػت لموكالػػة الييوديػػة بػػ مف رمػػزي مػػف حكومػػة اينتػػداب   مائتػػا أٓٓٓ,ٕٓٓك

 البريطاني.
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ألػػػػػػؼ مػػػػػػرج ابػػػػػػف عػػػػػػامر باعتيػػػػػػا أسػػػػػػرة سرسػػػػػػؽ والمطػػػػػػراف   أربعمائػػػػػػة ٓٓٓ,ٓٓٗك
 النصرانيتاف.

جمة باسػػـ ائػػة وىمسػػة وسػػتوف أل ػػا أرض امتيػػاز الحولػػة وبيسػػاف مسػػ  مٓٓٓ,٘ٙٔك
 السمطاف عبد الحميد وأىدتيا بريطانيا لمييود.

  ناف و ال وف أل ا واد الحوارث باعتيا عائمة البيروتية.  آٓٓ,ٕٖك
 مانيػػػة وعشػػػػروف أل ػػػػا جممػػػػة أراهػػػػي متطرفػػػػة فػػػػي طػػػػوؿ كػػػػـر وجنػػػػيف    ٓٓٓ,ٕٛك

وبيساف وعكا وص د والناصرة، والبػائعوف ليػذه اىراهػي والػوادي والحولػة ومػرج بنػي 
عػػػامر ليسػػػوا مػػػف أىػػػؿ فمسػػػطيف بػػػؿ إنيػػػـ مػػػف عػػػائالت سرسػػػؽ والمطػػػراف والجزائػػػري 

 والقباني والتياف مف الجبؿ وسوريا، وك ير منيـ ليسوا مسمميف.
عمػا  وتػذبيحاً  باعيا فمسطينيوف ىونة ال وا جزاءىـ  ػتالً  ال مائة ألؼ   ٓٓٓ,ٖٓٓك

 أيدي المجاىديف ال ائريف.
ىمسػػػػػة وعشػػػػػروف أل ػػػػػا أراهػػػػػي أىػػػػػرى سػػػػػمميا مميػػػػػوف وأربعمائػػػػػة و   ٓٓٓ,ٕ٘ٗ,ٔك

المنػػدوب السػػامي البريطػػاني لموكالػػة البريطانيػػة فػػي حي ػػا ويافػػا وصػػ د وعكػػا وطبريػػا، 
 ـ .ٜٛٗٔ/٘/٘ٔوذلؾ  بؿ رحيؿ اىر جندي بريطاني عف أرض فمسطيف يـو ك

جممػػة مػػا كػػاف فػػػي حػػوزة الييػػود مػػػف  ال ػػة ماليػػيف وىمسػػمائة أل ػػػًا   ٓٓٓ,ٓٓ٘,ٖك
 اينجميز عنيا.أرض حتا جالء 

 
 

 المضايقات والعقبات أماـ أصحاب األرض :
ولعمػػؾ تسػػألني أييػػا اىخ الحبيػػب كيػػؼ امتمكػػت ىػػذه العػػائالت النصػػرانية 
ىذه اي طاعيات الشاسعة مف أرض فمسطيف? ىاصة في مرج ابف عامر الذي كػاف 

 يهـ أراهي أبي وجدي وأىؿ  ريتي، فأجيبؾ حتا يزوؿ المبس مف ذىنؾ.
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الحػػاكـ التركػػي مػػف جمعيػػة ايتحػػاد والتر ػػي التػػي كػػاف يػػتحكـ بيػػا  لقػػد كػػاف
الييػػػود والماسػػػونية تأىػػػذ هػػػرائب وأتػػػاوات عاليػػػة عمػػػا اىرض، فػػػأرادت أف تسػػػجؿ 
اىراهػػػي بأسػػػماء أصػػػحابيا مػػػف أبنػػػاء فمسػػػطيف، فكػػػانوا ي ػػػروف فػػػي الجبػػػاؿ وتبحػػػث 

أبنػاء العػائالت عنيـ  ـ تجبرىـ عما تسجيؿ أراهػييـ بأسػمائيـ، وعنػدما كػاف يسػأؿ 
المالكػػػػة عػػػػف أسػػػػناد وصػػػػكوؾ التمميػػػػؾ يىرجػػػػوف بسػػػػيوفيـ ويقولػػػػوف: ىػػػػذه صػػػػكوؾ 
أراهػػػػينا، ولػػػػذا بقيػػػػت اىرض دوف تسػػػػجيؿ فباعيػػػػا حكػػػػاـ اىتػػػػراؾ الماسػػػػونيوف إلػػػػا 

 النصارى ب مف بىس دراىـ معدودة.
 

 أساليب انتقاؿ األراضي إلى الممكية الييودية
يا بحكومػػة االنتػػداب حيػػث  امػػت تنوعػػت ىػػذه اىسػػاليب، فقػػد تعمػػؽ بعهػػ

ىػػػذه الحكومػػػة بػػػدور واهػػػ  فػػػي تسػػػييؿ حصػػػوؿ الييػػػود والحركػػػة الصػػػييونية عمػػػا 
 كميات كبيرة مف اىرض عف طريؽ التي:

 : اليبات الحكومية لمحركة الصييونية.أولً 
: إصدار القوانيف التي مف شأنيا تسييؿ العممية ووهػعيا فػي ايطػار ثانياً 

 القانوني.
 عمميات التسوية.: ثالثاً 
 : استىداـ القوة.رابعاً 

 : التطبيؽ اال تصادي.خامساً 
 : إنشاء البنوؾ الصييونية.سادساً 

 
 كيؼ قاـو الفمسطينيوف انتقاؿ األراضي إلى ممكية ييود : 

لقد بذلت الحركة الوطنية ال مسطينية جيودًا كبيػرة فػي إبػراز ىطػورة تسػرب 
 متعددة ىي: اىرض إلا الييود وذلؾ مف ىالؿ ىطوات
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 أوًل: اإلعالف في الصحؼ عف السماسرة والبائعيف والمشتريف: 
و د كاف ذلؾ بيدؼ التشيير بيـ، ىنو أصب  معروفًا أف كؿ بائا ىرهػو 
رادة اىمػة، ومتػآمر عمػا وجػود ومسػتقبؿ الشػعب  لمييود ىو مىػالؼ يرادة الشػعب واض

بقصػػػد الهػػػوط عمػػػييـ  ال مسػػػطيني فػػػي أرهػػػو، ونشػػػر أسػػػماء ىػػػؤالء السماسػػػرة كػػػاف
لػػػدفعيـ لالبتعػػػاد عػػػف ىػػػذا ال عػػػؿ الشػػػائف، و ػػػد  امػػػت الصػػػحؼ العربيػػػة بشػػػف حممػػػة 

 .إعالمية  وية هدىـ 
وأىذت الصحؼ تبرز أىبار التعرض لمسماسرة بشكؿ  ػوي ىاصػة عنػدما 

و ػػد تسػػمـ المتيمػػوف بالتعػػاوف مػػا الييػػود  ،يتعػػرض أحػػدىـ لهػػرب أو طعػػف بمديػػو 
، وكػػػاف ذلػػػؾ عمػػػا مػػػا يبػػػدو بمبػػػادرة مػػػف مػػػؤتمر الشػػػباب، والسماسػػػرة رسػػػائؿ تيديػػػد

وتحولت المشاجرات العائمية الناجمة عف بيوع اىراهػي وممحقاتيػا إلػا ظػاىرة ك يػرة 
. و ػػد  امػػت جريػػدة الجامعػػة  الحػػدوث اسػػتدعيت مػػف جرائيػػا الشػػرطة المػػرة تمػػو المػػرة

ا المجػػاؿ، و ػػد العربيػػة الناطقػػة باسػػـ الحػػزب العربػػي ال مسػػطيني بػػدور كبيػػر فػػي ىػػذ
وصمت الحممة ايعالمية إلا ىارج البالد، فأدت إلا تػدىؿ بعػض ال مسػطينييف فػي 

ميػػاجرًا كمػػف  ٘ٚالميجػػر لصػػال  حممػػة مناىهػػة بيػػوع اىراهػػي، ومػػف ذلػػؾ أرسػػؿ 
 رية بيتونيا  في أمريكا يطمبوف مف أبنػاء  ػريتيـ عػدـ الت ػريط بأراهػي القريػة لمييػود 

. 
شيوخ عما السماسرة كما يذكر د. تيسير جبارة أف وكاف مف نتائج ىجـو ال

أنقذت عشرات الالؼ مف الػدونمات التػي كانػت معرهػة لىطػر االسػتيالء الييػودي 
 .عمييا، كما أف ك ير مف اىىالي سجموا أراهييـ و  ًا ذريًا لمنا الىطر الييودي 

 ثانيًا: الدعوة ضد ىذه الجريمة في المساجد والكنائس: 
ريػػػر الػػػذي رفعتػػػو حكومػػػة االنتػػػداب إلػػػا عصػػػبة اىمػػػـ عػػػاـ و ػػػد ذكػػػر التق

أف ىطبػػػػػاء المسػػػػػاجد  ػػػػػد شػػػػػنوا حممػػػػػة عمػػػػػا السماسػػػػػرة وبػػػػػائعي اىراهػػػػػي  ٖٜ٘ٔ
و ػػد  ػػاد ىػػذه الحممػػة الم تػػي  ،ووصػػ وىـ بػػأنيـ ىونػػة ىمػػتيـ ويسػػتحقوف المقاطعػػة 
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الحػػاج أمػػيف الحسػػيني الػػذي كػػاف مسػػؤواًل عػػف اىو ػػاؼ ايسػػالمية، و ػػد رسػػخ الحػػاج 
أميف اىتمامو لمحاربة بيا اىراهػي والسماسػرة، و ػد حشػد ليػذه الميمػة رجػاؿ الػديف 
 في فمسطيف وىارجيا، وتركزت الىطب لتناوؿ ىذا الموهوع بإسياب وبموة شديدة.

ومف أولئؾ الذيف تصدوا ليذه الظاىرة الشيخ عز الديف القساـ الذي ىطب 
نىػػػوتكـ? أيػػػف إيمػػػانكـ? أيػػػف ىػػػي  فػػػي مسػػػجد االسػػػتقالؿ  ػػػائاًل "أييػػػا المؤمنػػػوف: أيػػػف

مػػػػروءتكـ?.. إف الصػػػػميبية الوربيػػػػة اينجميزيػػػػة، والصػػػػييونية ال ػػػػاجرة الييوديػػػػة، تريػػػػد 
ذبحكـ كما ذبحوا الينود الحمر في أمريكا، تريد إبادتكـ أييا المسػمموف، حتػا يحتمػوا 

يحر ػوا أرهكـ مف ال رات إلا النيؿ ويأىذوا القػدس، ويسػتولوا عمػا المدينػة المنػورة و 
 بر الرسوؿ..  اؿ تعالا : ك اتموا الػذيف بمػونكـ مػف الك ػار وليجػدوا فػيكـ غمظػة  لقػد 

 .مأل الييود بالدكـ.. لقد سر وا أرهكـ 
 

 ثالثًا: رحالت العمماء والمشايخ في قرى فمسطيف:
اىػػتـ المجمػػس ايسػػالمي اىعمػػا بقهػػية بيػػا اىراهػػي لمييػػود، وبػػذؿ فػػي 

جػػػدًا، ولػػػـ يػػػدىر المجمػػػس وسػػػعًا فػػػي سػػػبيؿ تحقيػػػؽ ىدفػػػو  سػػػبيؿ و  يػػػا جيػػػدًا كبيػػػراً 
ايسالمي والوطني الياـ، مػف ىنػا فقػد تحػرؾ عممػاء فمسػطيف بإيعػاز مػف المجمػس ، 
ومػػف الحمػػاس الػػديني، فػػي رحػػالت كانػػت تجػػوب القػػرى تحػػذر مػػف الت ػػريط بػػاىرض 

سكانيا  لمييود "أعداء اهلل وأعداء الشعب الذيف يريدوف االستيالء عما اىرض وطرد
المسمميف منيا. و د أفمحت ىذه الجيود في حمػؿ ك يػر مػف سػكاف القػرى ال مسػطينية 
عما مراجعة موا  يـ وسياستيـ، ومف أم مة ذلؾ عنػدما  ػاـ السماسػرة بمحاولػة شػراء 
أراهػػي  ريػػة بيػػت جبػػريف، وات ػػؽ السماسػػرة مػػا اىىػػالي بعػػد أف أغػػروىـ بػػال مف، إال 

الصػػ قة، فقػػد حهػػر إلػػا القريػػة مجموعػػة مػػف العممػػاء أف جيػػود العممػػاء أو  ػػت ىػػذه 
 واجتمعوا بزعماء القرية وشيوىيا، وحهوىـ عما التمسؾ باىرض.
 رابعًا: إنشاء صناديؽ وشركات لشراء األراضي العربية:
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 امت الحركة الوطنية في مواجية بيػوع اىراهػي، ييجػاد البػديؿ المناسػب 
والتوهي  الذي تقـو بو مػف ىػالؿ الجرائػد إذ أف الحركة وجدت أف النص  وايرشاد 

والمجػػالت والصػػػحؼ والىطػػب فػػػي المسػػػاجد، وزيػػارات العممػػػاء والمشػػايخ فػػػي ذاتيػػػا 
غيػػػر كافيػػػة لصػػػد أولئػػػؾ الػػػذيف اهػػػطرتيـ الظػػػروؼ لمبيػػػا وال يجػػػد مػػػف يبيػػػا لػػػو إال 
الصناديؽ الييودية أو السماسرة الذيف يحولوف أرهو لمييود مف ىنا فقد أنشئت عػدة 

 ديؽ وشركات منيا:صنا
صػػػندوؽ اىمػػػة: حيػػػث أنشػػػئ ىػػػذا الصػػػندوؽ عمػػػا أسػػػاس التبرعػػػات  -ٔ

لشراء اىراهي المعروهة لمبيا. و ػد سػبقو "مشػروع القػرش" الػذي نػادت بػو الحركػة 
الوطنيػػػػة لتػػػػوفير اىمػػػػواؿ الالزمػػػػة لشػػػػراء اىراهػػػػي المعروهػػػػة لمصػػػػمحة المجمػػػػس 

بيػػر فػػي إنقػػاذ ك يػػر مػػف أراهػػي ايسػػالمي اىعمػػا. و ػػد  ػػاـ الصػػندوؽ ببػػذؿ جيػػد ك
 البالد حيث اشترى بعهيا بالماؿ وأنقذ بعهيا بإجراءات إدارية.

شػػػركة البطيحػػػة: و ػػػد تأسسػػػت ىػػػذه الشػػػركة لممحافظػػػة عمػػػا أراهػػػي  -ٕ
البطيحػػة التػػي تبمػػم مسػػاحتيا  ال مائػػة ألػػؼ دونػػـ، والتػػي تقػػا عمػػا السػػاحؿ الشػػمالي 

لمنطقػػة مػػف أفهػػؿ اىراهػػي المرويػػة الشػػر ي مػػف بحيػػرة طبريػػا. وتعػػد أراهػػي ىػػذه ا
التي تعتمػد عمػا ميػاه البحيػرة واىمطػار. و ػد بػذؿ المجمػس ايسػالمي اىعمػا مبػالم 

 كبيرة في سبيؿ إنقاذ اىراهي المعروهة لمبيا.
ومػػف ىػػذه اىراهػػي أراهػػي  ريػػة ديػػر عمػػر وزيتػػا التػػي دفػػا المجمػػس  منػػًا 

اهػػي المشػػاع فػػي  ريػػة عقيػػؿ جنيػػو فمسػػطيني، وكػػذلؾ أر  ٓٓٓ,ٗ٘ىراهػػييا مبمػػم 
 .والطيرة 

الشػػػػركة العربيػػػػة ينقػػػػػاذ اىراهػػػػي: و ػػػػد تأسسػػػػػت ىػػػػذه الشػػػػركة عػػػػػاـ  -ٖ
، وتيػدؼ إلػا شػراء اىراهػي واسػت مارىا واسػترىانيا ورىنيػا وتأجيرىػا وبيعيػػا ٕٖٜٔ

كلمعرب ، و د بمم رأس ماؿ الشركة عشرة االؼ جنيو فمسطيني. و د سػاىـ فػي ىػذه 
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ة، وفتحػػت المسػػاىمة لمسػػكاف العػػرب فػػي فمسػػطيف، و ػػد بموػػت الشػػركة صػػندوؽ اىمػػ
 .اسيميا عشرة االؼ سيـ أي أف كؿ سيـ يكمؼ جنييًا واحدًا 

وكػػاف الم تػػي أمػػيف الحسػػيني أحيانػػًا أىػػرى يقػػـو بشػػراء اىراهػػي الميػػددة 
بالبيا لمييود باسـ المجمس ايسالمي اىعما ويسجميا و  ًا إسالميًا كي يمنا الييػود 

 . دىوؿ إلييامف ال
 خامسا: الجتماعات والمؤتمرات:

لعػػب المجمػػس ايسػػالمي اىعمػػا فػػي ىػػذا الجانػػب دورًا ممحوظػػًا، و ػػد نػػتج 
عػػف ىػػذا الػػدور العديػػد مػػف المػػؤتمرات التػػي عقػػدت عمػػا اىراهػػي ال مسػػطينية، و ػػد 
حهر ىذه المؤتمرات عمماء مف فمسطيف، ومف ىارج فمسطيف بايهػافة إلػا ل يػؼ 

 ات ايسالمية، ورجاالت المدف والقرى.مف الشىصي
وكاف الم تي يجما العمماء كؿ سنة لمتػداوؿ معيػـ بشػأف حػث النػاس عمػا 
التمسػػػػؾ بػػػػاىرض ومحاربػػػػة السماسػػػػرة.. واعتػػػػرؼ اينجميػػػػز أف المجمػػػػس ايسػػػػالمي 

 اىعما ىو العقبة الرئيسة أماـ الييود لشراء أراٍض في فمسطيف .
إيجابية عما العديػد مػف المسػتويات الن سػية  و د كاف ليذه المؤتمرات نتائج

والمعنوية بؿ والمادية ايهًا إذ استطاعت ىذه المؤتمرات أف تحقؽ نتائج إيجابية في 
 موا ؼ الناس عامة عف موهوع بيوع اىراهي، ومف ىذه المؤتمرات:

أوًل: مػػػؤتمر حمايػػػة األراضػػػي المحيطػػػة بالمسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ 
 والقدس:

ـ فػػي كميػػة روهػػة المعػػارؼ، بنػػاًء ٖٜٗٔ/ٕٔ/ٕٛتمر فػػي عقػػد ىػػذا المػػؤ 
عمػػػا طمػػػب م تػػػي القػػػدس الحػػػاج أمػػػيف الحسػػػيني بيػػػدؼ حمايػػػة اىراهػػػي المحيطػػػة 
بالقػػدس والمسػػجد اى صػػا، و ػػد حهػػر ىػػذا المػػؤتمر معظػػـ مىػػاتير القػػرى المحيطػػة 
بالقػػػػػدس. وبػػػػػرز فػػػػػي ىػػػػػذا المػػػػػؤتمر دور الشػػػػػيخ صػػػػػبري عابػػػػػديف ىطيػػػػػب المسػػػػػجد 

 حث الناس عما االحت اظ بأراهييـ وعدـ التىمي عنيا.اى صا. الذي 
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و د شكؿ ىذا المؤتمر لجنة تحهيرية لمؤتمر عمماء فمسطيف، الذي  رروا 
الػػدعوة لػػو وتقػػرر دعػػوة العممػػاء مػػف ىػػالؿ ىػػذه المجنػػة وطمػػب مػػنيـ الحهػػور إلػػا 

 . ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٕ٘القدس بتاريخ 
ممػاء االمػة، مػف كذلؾ ناشد الشيخ صبري عابديف إماـ المسجد اى صا ع

ىالؿ الرسائؿ يصدار فتاوى شرعية بتحريـ بيػا اىرض لمييػود، وتجػاوب مػا ندائػو 
ىػػذا العالمػػة محمػػد رشػػيد رهػػا، وايمػػاـ الشػػيعي كاشػػؼ الوطػػاء الػػذي أصػػدر فتػػوى 
تقوؿ: "ىؿ يشؾ أحد في أف البيػا والمسػاعدة عميػو، السػعي والسمسػرة فيػو.. محاربػة 

ىػػػراجيـ مػػف حظيػػػرة ايسػػالـ وحػػػوزة هلل ولرسػػولو فػػال أ ػػػؿ.. مػػف  المقاطعػػػة البميوػػة واض
 .المسمميف وعدىـ في عداد المرتديف" 

 : : مؤتمر عمماء فمسطيف ثانياً 
و د عقد ىذا المؤتمر يعطاء الحممة ايعالمية التي بدأىا المجمس اىعما والحركة 

ويبدو أف المجمػس  الوطنية بشكؿ عاـ والمتعمقة ببيا اىرض زىمًا كبيرًا وبعدًا دينيًا،
 ػػػد ىمػػػص إلػػػا نتيجػػػة ىامػػػة وىػػػي، "تػػػأ ير العممػػػاء فػػػي إيقػػػاؼ بيػػػوع اىراهػػػي كػػػاف 
بػػراز ىػػذا  واهػػحًا"، مػػف ىنػػا أراد أف يؤكػػد عمػػا ىػػذا العنصػػر باعطػػاءه دفعػػة  ويػػة واض
عطػاء ال تػاوى التػي أطمقيػا العممػاء  النشاط ايسالمي لكؿ فمسطيني فػي كػؿ مكػاف واض

المػدف تأكيػدًا مػف جميػور العممػاء سػواء فػي الػداىؿ أو فػي أ ناء تجػواليـ فػي القػرى و 
 الىارج، وذلؾ بإصدار فتوى تحـر بيا اىراهي لمييود.

، وحهػػػره ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٕٙفػػػي مدينػػػة القػػػدس  اىوؿ مػػػف ىنػػػا عقػػػد المػػػؤتمر
 ،منػػدوب مػػف الم تػػيف والقهػػاة والمدرسػػيف والىطبػػاء واىئمػػة والوعػػاظ  ٓٓٗحػػوالي 

محمػػػد أمػػػيف الحسػػػيني م تػػػي مدينػػػة القػػػدس ورئػػػيس  و ػػػد كػػػاف عمػػػا رأس المجتمعػػػيف
المجمس ايسالمي اىعما، ومحمد أميف العػوري أمػيف فتػوى القػدس وعهػو محكمػة 
االسػػتئناؼ الشػػرعية، وحسػػف أبػػو السػػعود م تػػي الشػػافعية وم تػػي المحػػاكـ الشػػرعية، 
ومحمد ت احة الحسني م تي مدينة نابمس، ومحمد أسعد  دورة م تي ص د و اهػييا، 
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محمػػد طػػاىر الطبػػري م تػػي طبريػػا و اهػػييا، ومحمػػد أديػػب الىالػػدي م تػػي مدينػػة و 
سماعيؿ الحافظ رئػيس محكمػة  جنيف، ومحمد سميـ بسيسو م تي مدينة بئر السبا، واض

 .االستئناؼ الشرعية 
وبحػػػػث المػػػػؤتمروف موهػػػػوع بيػػػػوع اىراهػػػػي، واىىطػػػػار الناجمػػػػة عنيػػػػا، 

يهػػاح عوا بيػػا لمنػػاس، كمػػا وهػػرورة إ نػػاع النػػاس بتو ػػؼ ىػػذه السياسػػة ال ىطيػػرة واض
نا شػػوا تػػأ ير السماسػػرة ومو ػػؼ الشػػرع مػػف ىػػؤالء الػػذيف يتػػآمروف عمػػا ممكيػػة أرض 

 فمسطيف وتسريب أراهي ايسالمي لمييود.
و د ألقا  الحاج أميف الحسيني م تي القدس ورئػيس المػؤتمر كممػة وجييػا 

ا أىواننا في اى طار العربية لمحهور ولمعالـ ايسالمي كمو  اؿ فييا: "ولنا كممة إل
ايسػالمية.. وىػي إذا ظمػػوا ينظػروف إلػػا ىػذه المأسػػاة، مأسػاة اىنػػدلس اىىػرى غيػػر 
مباليف وال مكتر يف فاف مو  يـ ىذا ال يرهػي اهلل ورسػولو وال يرهػي تػاريخ ايسػالـ 
الػػذي اىػػا بػػيف المسػػمميف.. وليعممػػوا أف المصػػيبة فػػي ىػػذه الػػبالد التػػي أو عيػػا سػػوء 

يػػػػا بػػػػيف بػػػػرا ف الطػػػػامعيف، سػػػػوؼ ال تنحصػػػػر فييػػػػا بػػػػؿ تتعػػػػداىا إلػػػػا اى طػػػػار حظ
 .ايسالمية اىىرى 

 وكاف مف  رارات المؤتمر ما يمي: 
: إصػػػدار فتػػػوى دينيػػػة تحػػػـر بيػػػا اىرض فػػػي فمسػػػطيف لمييػػػود، وتحػػػـر أولً 

السمسرة عما ىذا البيا و الت ال توى "بعد النظر فػي ال تػاوى التػي أصػدرىا الم تػوف 
عممػػاء المسػػمميف فػػي العػػراؽ ومصػػر والينػػد وسػػوريا وفمسػػطيف واى طػػار ايسػػالمية و 

اىىػػرى التػػي أجمعػػت عمػػا تحػػريـ بيػػا اىرض فػػي فمسػػطيف، وتحػػريـ السمسػػرة عمػػا 
بيػػا اىرض، والتوسػػط فيػػو وتسػػييؿ أمػػره، بػػأي شػػكؿ، وبػػأي صػػورة وتحػػريـ الرهػػا 

ف ذلػػؾ كمػػو أصػػب  بالنسػػبة لكػػ ؿ فمسػػطيني صػػادرًا مػػف بػػذلؾ كمػػو والسػػكوت عنػػو، واض
عالـ بنتيجتو راٍض بيا، فيو مستمـز الك ػر واالرتػداد عػف ديػف ايسػالـ باعتقػاد حمػو" 

. 
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وأهافت ال توى بعد النظر والبحث في ذلؾ كمو وتأييد ما جاء في ال تػاوى 
الشري ة واالت ػاؽ عمػا أف البػائا والسمسػار والمتوسػط فػي اىراهػي ب مسػطيف لمييػود 

 والمسيؿ لو ىو:
 : عامؿ ومظاىر عما إىراج المسمميف مف ديارىـ.أولً 
 : مانا لمساجد اهلل أف يذكر فييا اسمو وساع في ىرابيا.ثانياً 
 : متىذ الييود أولياء ىف عممو يعد مساعدة ونصرًا ليـ عما المسمميف.ثالثاً 
 : مؤٍذ هلل ورسولو ولممؤمنيف.رابعاً 

 : ىائف هلل ولرسولو ولألمانة.خامساً 
"إف بػػػائا االرض لمييػػػود فػػػي فمسػػػطيف سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ مباشػػػرة أو  وعميػػػو

بالوسػػاطة فػػاف السمسػػار والمتوسػػط فػػي ىػػذا البيػػا والمسػػيؿ لػػو والمسػػاعد عميػػو بػػأي 
شػػػكؿ.. كػػػؿ أولئػػػؾ ينبوػػػي أال يصػػػمي عمػػػييـ وال يػػػدفنوا فػػػي مقػػػابر المسػػػمميف ويجػػػب 

يـ ولػػو كػػانوا ابػػاءًا نبػػذىـ ومقػػاطعتيـ واحتقػػار شػػأنيـ وعػػدـ التػػودد الػػييـ والتقػػرب مػػن
وأبنػػاًء وأىوانػػًا وأزواجػػًا كيػػا أييػػا الػػذيف امنػػوا ال تتىػػذوا ابػػاءكـ أو أىػػوانكـ أوليػػاء إف 

 .استحبوا الك ر عما اييماف، ومف يتوليـ منكـ فأولئؾ ىـ الظالموف  
: مطالبػػػػة حكومػػػػة االنتػػػػداب بو ػػػػؼ اليجػػػػرة ومنػػػػا بيػػػػا اىراهػػػػي لمميػػػػاجريف ثانيػػػػاً 

صػػػػدار   ػػػػانوف يحمػػػػي المػػػػزارعيف الصػػػػوار مػػػػف جشػػػػا المػػػػالؾ الكبػػػػار الصػػػػياينة، واض
 . واىغنياء

: توجيػػو نػػداء إلػػا ممػػوؾ العػػرب والمسػػمميف وأمػػرائيـ وزعمػػائيـ حػػوؿ المىػػاطر ثالثػػاً 
 .التي تحيط بال مسطينييف وأرهيـ 

: تأسيس الشركات الوطنية ومساعدة المشاريا اال تصادية وحض اىىالي عمػا رابعاً 
 شراء مصنوعاتيـ.

: مطالبػػة المنػػدوب السػػامي بالموافقػػة لكػػؿ مػػف يرغػػب فػػي تسػػجيؿ أرهػػو و  ػػًا خامسػػاً 
 ذريًا أو ىيريًا.
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: السماح لمموتربيف ال مسطينييف بالعودة إلا فمسػطيف مػف دوف وهػا عرا يػؿ سادساً 
 . أ ناء عودتيـ لوطنيـ

ف : تشكيؿ جمعية مركزية في القدس تدعا جمعية اىمر بالمعروؼ والنيػي عػسابعاً 
 المنكر، و د ترأس ىذه الجمعية الحاج أميف الحسيني وعهوية السادة:

 رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية  الشيخ إسماعيؿ أفندي الحافظ -ٔ
 عهو محكمة االستئناؼ الشرعية  الشيخ أميف أفػندي الػعوري -ٕ
 عهو محكمة االستئناؼ الشرعية  الشيخ توفيؽ أفػندي الػطيب -ٖ
 م ػتش الػمحاكـ الشػػرعػية  ندي أبو السعودالشيخ حسف أف -ٗ
 الػمدرس بالمسػجد اى ػػصا          الشيخ مسعود أفندي  الشريؼ -٘
 الػىػػطيب بالمسػجد  اى صا         الشيخ سعيد أفندي   الىػطيب -ٙ
 الػىػػطيب بالمسػجد  اى صا         الشيخ سعد الديف أفندي الىػطيب -ٚ
 المدرس بالحـر ايبراىيمي والواعظ العاـ ي أفندي عابديفالشيخ محمد صبر  -ٛ
 رئيس كػػتاب  محكمة القدس الشرعية فػندي الػبيطارالشيخ نػػسيب أ -ٜ
 

 ثالثًا: مؤتمر عمماء فمسطيف الثاني:
و ػػػد عقػػػد ىػػػػذا المػػػؤتمر فػػػػي ن ػػػس مكػػػػاف المػػػؤتمر السػػػػابؽ ولكػػػف بالنسػػػػبة 

، فقػد  ٖٜٙٔوايهػراب المشػيور عػاـ لمتو يت فقد عقد  بؿ شيريف مػف  يػاـ ال ػورة 
ولكػػف ىػذا المػؤتمر لػػـ يجػد التجػاوب ايعالمػػي الػذي حػػدث  ٖٜٙٔ/ٕ/ٗٔعقػد يػـو 

لممػػؤتمر اىوؿ، ويعػػود ذلػػؾ ربمػػا إلػػا عػػدد الحاهػػريف اى ػػؿ،  ػػـ إحسػػاس ك يػػر مػػف 
لػا التػوتر الػذي سػاد  العمماء أف المرحمة تحتاج إلا فعؿ أك ر مف كالـ ومؤتمرات واض

 ركة الوطنية  ـ البالد كميا انذاؾ.أوساط الح
 بحث المؤتمر عددًا مف القهايا منيا:

 حظر اليجرة الييودية.    -ٔ
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 منا بيا اىرض لمييود.    -ٕ
تقويػػة فػػرؽ الكشػػافة ال مسػػطينية التػػي نظػػر إلييػػا المجتمعػػوف عمػػا أنيػػا نػػواة     -ٖ

اح لميجػػـو الجػػيش ال مسػػطيني، وحػػدث ىػػذا بعػػد تعػػرض كشػػافة أبػػي عبيػػدة بػػف الجػػر 
 عمييا ىنيا كانت تحرس الشاطئ ال مسطيني هد اليجرة الييودية.

و ػػد ذكػػر العممػػاء فػػي مػػؤتمرىـ ال ػػاني أنػػو نظػػرًا السػػتمرارية اليجػػرة دوف تو ػػؼ فػػإف  
 مؤتمر العمماء ال اني يقرر هرورة إعادة المطالبة بإيقاؼ اليجرة الييودية.

عػـ جمعيػة اىمػر بػالمعروؼ والنيػػي كمػا  ػرر المطالبػة بمنػا بيػا اىرض وهػرورة د
عف المنكر. وطالب المؤتمروف وها ر ابة عما دور السينما والمسارح وعما جميا 
أماكف الميو بحيث ال يعرض فييا ما يتنافا ما ديف أىػؿ الػبالد وتقاليػدىـ وعػاداتيـ 

. 
 
 

 رابعًا: مؤتمر بدو بئر السبع:
 ٖٜٙٔ/ٖ/ٙٔا يػـو مػف مشػايخ  بائػؿ بئػر السػب  ٓ٘ىمسػوف ك  د اجتمػا

 ونا شوا اىمور التية:
 منا بيوع اىراهي. -ٔ
 الدعاية التي تتحدث عف استيطاف الييود في وادي عربة. -ٕ

 وبعد أف تمت المنا شة  رروا التي:
 إ امة جمعية تحت اسـ جمعية شيوخ بئر السبا.  -ٔ
و وهػعت مػا شراء اىراهي التي يعرهيا البدو لمبيا، و د تـ جما  مانيف جني -ٕ

 صندوؽ الجمعية. أميف فري  أبو مديف 
 .االحتجاج هد المستوطنات الييودية في وادي عربة  -ٖ

 ـ( في بيع األراضي لمييود:ٖٜ٘ٔفتوى عمماء فمسطيف عاـ )
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م تػػي القػػدس ورئػػيس المجمػػس ايسػػالمي  -الحػػاج أمػػيف الحسػػيني  لقػػد أكػػد
تحػػريـ بيػػا اىرض لمييػػود مػػا أكػػد فػػي فتػػواه ع -اىعمػػا فػػي فمسػػطيف فػػي تمػػؾ ال تػػرة

،  ، عمػػا ىػػذا البيػػا والتوسػػط فيػػو وتسػػييؿ أمػػره بػػأي شػػكؿ وصػػورة وتحػػريـ السمسػػرة
رتداد مـز الك ر واالتوأف مف ي عؿ ذلؾ وىو عالـ بهرره ونتيجتو وراض عنو فإنو يس

 عف ديف ايسالـ باعتقاد حمو...
ء فمسػطيف ـ  اجتمػاع كبيػر لعممػاٖٜ٘ٔ/ٔ/ٕٙولقد انعقد في القػدس فػي ك

، وأصػدر  مف م تيف و هاة ومدرسيف وىطباء وأئمػة ووعػاظ وسػائر عممػاء فمسػطيف
ىػػذه ال تػػوى بايجمػػاع ونحػػف نبينيػػا ىنػػا ىىميتيػػا و يمتيػػا الكبيػػرة، ولقػػد نشػػرت ىػػذه 

ـ  مػػف أوراؽ ٜٖٜٔ -ٜٜٔٔال تػػوى فػػي كتػػاب و ػػائؽ الحركػػة الوطنيػػة ال مسػػطينية ك
  .  ٖٚٛ -ٖٗٚراسات ال مسطينية كصأكـر زعيتر والذي نشرتو مؤسسة الد

 
 : ، أفشؿ مخططات بني صييوف صمود الشعب الفمسطيني

يقػرب مػف  نعتقد أف الوها ايسػتراتيجي عمػا الجانػب ايسػرائيمي وبعػد مػا
الستة عقود ليس ورديا كما كاف يظف بف غوريوف عندما تال بياف إعػالف   يػاـ دولػة 

وا وبجػػػػدارة، اليػػػػاجس اىكبػػػػر الػػػػذي يقػػػػض العػػػػدواف. وأف الالجئػػػػيف ال مسػػػػطينييف بقػػػػ
مهػػاجا السػػاىريف عمػػا بقػػاء الظمػػـ عمػػا أرض فمسػػطيف بمىتمػػؼ منطمقػػاتيـ. وأف 
العناصر الرئيسية التي تتعمؽ بكمية مسألة الالجئيف أكبر مف أف يتعامؿ معيا القػادة 

العقػػػد التػػػي تقػػػوي حبػػػؿ تماسػػػؾ الشػػػعب  ةينة وداعمػػػييـ. وعب ػػػا حػػػاولوا حمحمػػػالصػػػيا
وتم ؿ رسالة بوش لػرئيس وزراء دولػة الكيػاف  . طيني حوؿ موهوع حؽ العودةال مس

الصييوني شاروف بىصوص حؽ العودة فيمػا عػرؼ بوعػد بم ػور الجديػد إحػدى ىػذه 
سػػتنجاد ايسػػرائيمي اىمريكػػي الوربػػي ت. وكػػذلؾ فػػي ن ػػس المجػػاؿ يشػػكؿ االالمحػػاوال

يني والذيف يشككوف برغبػة طب "احاد"، ممف ي ترض أنيـ ينتسبوف إلا الشعب ال مس
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، بعػػػػض مظػػػػاىر تحركػػػػات  اليػػػػائس لمق ػػػػز عمػػػػا موهػػػػوع  ينييف فػػػػي العػػػػودةال مسػػػػط
 الالجئيف ال مسطينييف وحقيـ في العودة. 

 عناصر القوة في موضوع المالجئيف : 
ستعراهػػػػػػا لعناصػػػػػػر القػػػػػػوة فػػػػػػي موهػػػػػػوع الالجئػػػػػػيف اوىػػػػػػذا مػػػػػػا يسػػػػػػتدعي 

يسػتحيؿ معيػا بمػا فمسػطيف بػالرغـ مػف ال مسطينييف والتي جعمت منو شػوكة متشػعبة 
مييف عمػػا مػػدار العقػػود الماهػػية. وال ياىولويػػة التػػي حازىػػا مػػف المىططػػيف ايسػػرائ

نبالم إذا  منا بأف الالجئػيف ال مسػطينييف كػانوا أحػد العوامػؿ الرئيسػية فػي ت بيػت حالػة 
ات . أليسػػت رحػػـ المىيمػػ الالسػػتقرار عمػػا الجانػػب ايسػػرائيمي طػػواؿ مراحػػؿ وجػػوده

 مييف.يىي التي حممت وولدت منظمة التحرير ال مسطينية! وك ا بذلؾ غصة لالسرائ
كػػاف ح ػػػاظ الالجئػػػيف ال مسػػطينييف بػػػؿ والشػػػعب ال مسػػطيني بأكممػػػو عمػػػا ىويتػػػو  -ٔ
رتباطػػو المصػػيري بأرهػػو ىػػالؿ فتػػرات الصػػراع بم ابػػة العامػػؿ اى ػػوى واىىػػـ فػػي او 

يػػػؿ بػػوعي متنػػػامي بحتميػػػة العػػػودة إلػػػا نتقاليػػػا مػػف جيػػػؿ إلػػػا جابقػػاء القهػػػية حيػػػة و 
 فمسطيف ميما طاؿ الزمف.

ومف اينصاؼ تسجيؿ دور منظمة التحرير ال مسطينية في الح ػاظ عمػا اليويػة  -ٕ
نهػػواء فصػػائؿ الوطنيػة ال مسػػطينية فػػي بدايػة نشػػأتيا والحقػػا ىػػالؿ ال تػرات اىولػػا ال

ارتبػػاط الشػػعب العربػػي  المقاومػػة ال مسػػطينية لممنظمػػة. ولعػػؿ ىػػذه ال تػػرة أسػػيمت فػػي
 ب مسطيف ما عدـ إغ اؿ المد القومي الذي كاف سائدا في المنطقة.

ف كعامػػؿ  ػػوة نسػػبي فػػي وجػػو انوني والحقػػو ي فػػي مسػػألة الالجئػيويػأتي البعػػد القػػ -ٖ
اليجمػػة الصػػييونية اىمريكيػػة عمػػا حػػؽ العػػودة ال مسػػطيني. وحيػػث أنػػو يسػػتحيؿ فػػي 

اع ميمػا اىتم ػت ظروفػو وحي ياتػو وميمػا كػاف السياسة أف يممؾ طػرؼ مػا فػي أي نػز 
 ويا كػؿ أوراؽ القػوة. وأنػو ال بػد أف يىسػر مػف ناحيػة لكػي يحقػؽ مكاسػب يعتقػد ىػو 

 أنيا أكبر في ميزانو السياسي.
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، حيػث ا تػرف  بػوؿ الدولػة  وىذا ما كاف في بعض جوانب الصراع في فمسػطيف -ٗ
والقاهػي  ٜٗٔر اىمػـ المتحػدة ر ػـ العبرية في المجموعة الدولية بشرط تن يذىا لقػرا

يف ال مسطينييف إلا ديارىـ التي ىجػروا منيػا فػي وجوب تسييؿ العودة ال ورية لالجئب
سػػت ناء فينػػاؾ مػػا ىػػو أشػػد منػػو  ػػوة و ػػد سػػبقو اأسػػرع و ػػت ممكػػف. وىػػذا القػػرار لػػيس 

و ػػد نػػص عمػػا حػػؽ  ٜٛٗٔوىػػو ايعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اينسػػاف والصػػادر عػػاـ 
: "لكػػؿ شػػىص الحػػؽ فػػي  ٕبنػػد  ٖٔدأ مػػف مبادئػػو. فقػػد جػػاء فػػي المػػادة العػػودة كمبػػ

مػف ن ػس القػانوف لكػي  ٖٓموادرة أي بمد بما فييػا بمػده والعػودة إليػو" وجػاءت المػادة 
تقطػػا الطريػػؽ عمػػا الدولػػة الصػػييونية والواليػػات المتحػػدة التػػي تسػػتىدـ ال يتػػو لمنػػا 

نػو: "ال يمكػف ت سػير أي شػيء ، فقد نصت المادة عما أ صدور بعض ىذه القرارات
، مجموعػػة أو شػػىص أو أي حػػؽ  مػػف ىػػذا ايعػػالف عمػػا أنػػو يممػػ  إلػػا أي واليػػة

لممشػػاركة فػػي أي نشػػاط أو القيػػاـ بػػأي عمػػؿ ييػػدؼ إلػػا المسػػاس بػػأي مػػف الحقػػوؽ 
والحريػػػات المػػػذكورة فػػػي ىػػػذا الػػػنص". و ػػػد صػػػدر عػػػف اىمػػػـ المتحػػػدة مػػػا يزيػػػد عػػػف 

عودة. ومما يشكؿ أزمػة  انونيػة عمػا ايسػرائيمييف ىػو ال ال يف  رار توكد عما حؽ ال
الصػػ ة ال رديػػة والجماعيػػة لحػػؽ العػػودة مػػف ناحيػػة أنػػو حػػؽ شىصػػي ال تجػػوز فيػػػو 

، وىو جماعي مف زاوية أنو ال يحػؽ لمشػىص أف يتنػازؿ عػف حػؽ يػؤ ر فيػو  اينابة
محاولػة . وكاف ىناؾ  عما الحؽ العاـ بما يمكف أف يشبو باىمف القومي عند الدوؿ

ت اؽ أسمو لورض الق ز عما حؽ است راد بالطرؼ ال مسطيني مف ىالؿ مية لاليإسرائ
العودة وأىذ تو يػا ممػف ي تػرض أنػو يم ػؿ ال مسػطينييف ممػا يعػد تحػايال عمػا طبيعػة 
حؽ العػودة. وجػاءت اى ػدار بمػا ال يشػتيي ىػؤالء. فقػد  ػاـ الشػعب ال مسػطيني برفػا 

ىػػو بم ابػػة نت اهػػة اى صػػا، و انػػدالع اعممػػي ب الوطػػاء عػػف مجموعػػة أوسػػمو بشػػكؿ
ت ا ػػات السػػرية  ػػد ولػػا عيػػده. وىػػذا ال يعنػػي سػػت راد واالإعػػالف واهػػ  بػػأف زمػػف اال

نتيػػاء المحػػاوالت ايسػػرائيمية أو تالشػػي فرصػػة أف يوجػػد أصػػحاب ن سػػيات مريهػػة ا
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غير سػوية مػف أبنػاء الشػعب ال مسػطيني ممػف يػدعوف الحػرص عمػا القهػية وكػذلؾ 
 الموتور بوا عيتيـ وعب ية غيرىـ.الظف 

وفشػمت مئػات المحػػاوالت ايسػرائيمية المدعومػػة بمميػارات الػػدوالرات مػف صػػياينة  -٘
العالـ في جعؿ ال مسطينييف يبيعوف أرهيـ. وما زاؿ ال مسطينيوف يممكوف لواية ىذه 

% مػػػف أرض فمسػػػطيف التاريىيػػػة عوهػػػا عػػػف ٜٗالسػػػاعة وبالقػػػانوف مػػػا يقػػػرب مػػػف 
عتبػػػػار أف فمسػػػػطيف كػػػػؿ فمسػػػػطيف وطنػػػػا  وميػػػػا لمشػػػػعب العربػػػػي السػػػػيادية بالممكيػػػػة ا

. ومػػا فتػػوى  حيييـ بيػا اىرضيال مسػطيني. ويحػػـر ال مسػػطينيوف دينيػا مسػػممييـ ومسػػ
عممػػػػاء الػػػػديف منػػػػا ببعيػػػػد فقػػػػد أكػػػػد  اهػػػػي  هػػػػاة فمسػػػػطيف الشػػػػيخ تيسػػػػيير التميمػػػػي 

ي كممتييمػا فػي مػؤتمر يت الدكتور اىب عطاهلل حنػا عمػا ذات ال تػاوى فػر واىرشمند
فمسطيني أوربا ال الث والذي عقد في فيينا في السابا مف ىذا الشير. وتم ػؿ الحممػة 

وكسػػػية هػػػػد البطريػػػػرؾ ذالطائ ػػػػة اىر و  ءالوطنيػػػة لممسػػػػيحييف ال مسػػػػطينييف مػػػف أبنػػػػا
أيرينيوس اىوؿ بعد فهيحة ص قة بيا سػرية لمبنيػيف يهػماف فنػادؽ  ػرب بػاب يافػا 

القديمػػة لرجػػاؿ أعمػػاؿ ييػػود. وبموػػت الحممػػة ذروتيػػا بقػػرار المجمػػا فػػي مدينػػة القػػدس 
كس بإ الػػة البطريػػرؾ حتػػا يكػػوف عبػػرة لمػػف يعتبػػر. ولػػو أف ذو الكنسػػي لمػػرـو اىر ػػو 

ف ال مسػػػطينييف بحقػػػو يـ وأمالكيػػػـ يعتبػػػروف لوجػػػدوا فػػػي تمسػػػؾ الالجئػػػي ايسػػػرائيمييف
أنممػػة عبػػرة تقػػنعيـ بػػأف بػػالرغـ مػػف معانػػاتيـ مػػف شػػظؼ العػػيش ولػػـ ي نػػييـ ذلػػؾ  يػػد 

 المستقبؿ سيحمؿ حتمية عودة الحقوؽ ىصحابيا. 
سػػيـ متميػػز فػػي محافظػػة الشػػعب ال مسػػطيني عمػػا حػػؽ   ٛٗوكػػاف  ل مسػػطيني  -ٙ

 ٛٗالعػودة. فقػد مػارس ايسػرائيميوف سياسػية التوييػب الكامػؿ ليػـ وليػويتيـ مػف سػنة 
ي فمسػطيف وجميػا أنحػاء في محاولة ىسػرلتيـ وعػزليـ عػف إىػوانيـ فػي بػا  ٚٙإلا 

العػػالـ. ومػػرة أىػػرى يكػػوف ال مسػػطيني أ ػػوى مػػف جالديػػو بتمسػػكو بحقػػو. فقػػد إسػػتوؿ 
نتقمػوا إلػا  ٛٗأىمنا مف عرب  كؿ نقاط القوة عندىـ وسجموا أيات فػي الصػمود بػؿ واض

مرحمة دعـ إىوانيـ والح اظ عما الحقوؽ والمقدسات. وكانػت الػذروة فػي تقػديميـ ؿ 
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ة اينت اهة ليسيؿ الدـ ال مسػطيني عمػا كػؿ اىرض ال مسػطينية، شييدا في بداي ٖٔ
في إشارة فمسطينية عما وحدة الشعب وبن س المهموف، ولكنيا إشارة إسرائيمية ىذه 
المػػػرة إلػػػا عػػػدـ الت ريػػػؽ بػػػيف ال مسػػػطينييف بػػػالرغـ مػػػف حمميػػػـ لمجنسػػػية ايسػػػرئيمية. 

سػجف ايحػتالؿ ال لػذنب ويحهرني دائما نمػوذج الشػيخ رائػد صػالح الػذي يقبػا فػي 
سػػوى تصػػديو مػػا إىوانػػو فػػي الػػدفاع عػػف المسػػجد اى صػػا. وكػػذلؾ الػػدكتور عزمػػي 
بشارة الذي يجوؿ العالـ لكي ي ند أكذوبة ديمو راطية دولة إسرائيؿ. وال ننسا أىوتنػا 
مػػػف أبنػػػاء القػػػرى غيػػػر المعتػػػرؼ بيػػػا الػػػذيف ال تتػػػوفر لػػػدييـ أدنػػػا ظػػػروؼ المعيشػػػة 

بنػاء مىػيـ بالطػة فػػي نػابمس ورفػ  فػي  طػاع غػزة والنيػرب فػػي ويتسػاووف بػذلؾ مػا أ
 سوريا ومىيـ غزة في اىردف والكؿ في اليـ شرؽ كما يقاؿ.

وتم ػػػؿ  وكالػػػة اىنػػػروا إحػػػدى المشػػػاكؿ اىساسػػػية لمدولػػػة العبريػػػة. فػػػالبرغـ مػػػف  -ٚ
يا بعػد نكبػة فمسػطيف مػف أنيػا تعنػا بالجانػب المعيشػي سػالشكوؾ التػي أحاطػت تأسي

اتي دوف اينسػػاني فيمػػا أعتبػػره ال مسػػطينيوف تويػػب لمجانػػب السياسػػي اىصػػيؿ الىػػدم
فػػي مشػػكمتيـ ىاصػػة بعػػد التعطيػػؿ المتعمػػد ىعمػػاؿ لجنػػة التوفيػػؽ الدوليػػة التػػي كػػاف 

يف ال مسطينييف. بالرغـ مف لجوانب الحقو ية القانونية لالجئمف الم ترض اف تراعي ا
الالجئييف ال مسطينييف حتػا أصػب  ذلػؾ كؿ ىذا أهحت اىنروا ميمة جدا لمستقبؿ 

مطمبػػا جامعػػا ليػػـ. فيػػي تممػػؾ سػػجال بأسػػماء الالجئػػيف و ػػد تعػػدت دورىػػا فػػي تو يػػؽ 
الجرائـ التي تحصؿ لم مسػطينييف وأصػبحت شػاىدا عمػا مػا يحصػؿ. وىػي  بػؿ ذلػؾ 

اىممي الذي شػّرع  ٔٛٔوبعده تم ؿ المسئولية الدولية عما حصؿ مف إصدار لقرار 
حػػػتالؿ عمػػػا أرض فمسػػػطيف. ولػػػذلؾ تحػػػاوؿ الدولػػػة العبريػػػة طمػػػس دورىػػػا لدولػػػة اال

والتهييؽ عمييا والحد مف مسػؤولياتيا وىػذا مػا حصػؿ فػي الحممػة التػي  امػت  هػد 
الم وض العاـ لألنروا بيتر ىانسف ونتج عنيا إ التو. ويقػا فػي ن ػس ايطػار تج يػؼ 

 الموارد المالية والحد منيا.
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كوف المىيـ ال مسػطيني نقطػة طػاردة لم مسػطينييف بعيػدا وكاف مف الم ترض أف ي -ٛ
عف أرهػيـ لمػا فيػو مػف معانػاة يوميػة يسػتحيؿ معيػا المعيشػة. ولكنػو كػاف الحاهػف 

نت اهػػات ونشػػر الػػوعي وترسػػيخ اليويػػة الوطنيػػة. وتحػػاوؿ الدولػػة لكػػؿ المقػػاوميف واال
صػال  تكػويف العبرية في مىططيا المستقبمي أف تموي ىػذه المىيمػات مػف الوجػود. ل

 تجمعات همف الدولة ال مسطينية الموعودة.
وحتا يكتمػؿ المشػيد ال مسػطيني أ بػت فمسػطينيو الشػتات فػي الميجػر سػواء فػي  -ٜ

أوروبػػػا أو فػػػي اىمػػػريكتيف أنيػػػـ جػػػزء ال يتجػػػزء مػػػف الشػػػعب ال مسػػػطيني الواحػػػد ومػػػا 
أوروبػا  عشرات لجػاف حػؽ العػودة التػي تنتشػر فػي العػالـ وكػذلؾ مػؤتمرات فمسػطينيي

التػػػي إنعقػػػدت فػػػي السػػػنوات اىىيػػػرة الماهػػػية والتػػػي كػػػاف اىرىػػػا مػػػؤتمر فيينػػػا الػػػذي 
فمسطيني بيف كبيػر وصػوير وعمػا مػدار يػـو كامػؿ مػف  ٕٓٓ٘جتما فيو أك ر مف ا

ت قػوا عمػا االصباح الباكر وحتا الساعة العاشرة ليال عزفوا جمعيػا سػم ونية العػودة و 
ؿ حواريػػػػة جػػػػادة وكػػػػاف الحهػػػػور النمسػػػػاوي بػػػػرامج عمميػػػػة، وتوزعػػػػوا فػػػػي ورش عمػػػػ

 بحؽ العودة.ؾ الرسمي الفتا وصدر عف المؤتمر إعالف فيينا لمتمس
 
 

 حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة إلى وطنيـ 
 عمى ضوء قواعد القانوف الدولي

 ممخص
 تيدؼ الدراسة إلا إ بات اىمور التالية:

ناء الشعب ال مسطيني مف وطنيـ في : أف إسرائيؿ  امت بطرد حوالي  م ي أبأولً 
نطاؽ عمميات طرد جماعي منظمة وصمت إلا حد التنظيؼ العر ي بيدؼ إنشاء 

 دولة ييودية نقية.
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: إف مف حؽ كافة الالجئيف ال مسطينييف بكافة فئاتيـ، العودة إلا وطنيـ ثانياً 
إلا  اعدة  وبيوتيـ وأف ىذا الحؽ يعتبر حقا  ابتا ال يجوز التنازؿ عنو وىو يستند

 أمرة مف  واعد القانوف الدولي.
أو أولئؾ الذيف لجأوا سنة  ٜٛٗٔ: أنو ال يوجد فرؽ في حؽ العودة بيف الجئي ثالثاً 

 فكافة الالجئيف متساووف في التمتا بيذا الحؽ. ٜٚٙٔ
: بايهافة إلا حؽ العودة فإف كافة الالجئيف يستحقوف التعويض عف أمالكيـ رابعاً 

 كسب وما لحؽ بيـ مف ىسائر مادية ومعنوية. وعما فاتيـ مف
 ًً : بياف كافة اىسانيد القانونية المدعمة ليذه الحقوؽ أي حؽ العودة وحؽ خامسَا

الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة  ٜٗٔالتعويض، وذلؾ يشمؿ  رار ر ـ 
وعشرات القرارات اىىرى و واعد عديدة في القانوف الدولي العاـ  ٜٛٗٔسنة 

 و انوف حقوؽ اينساف و انوف الحرب.
وتتسـ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف بسمات خاصة قمما تتسـ بيا مشاكؿ 

 الالجئيف اآلخريف في أنحاء المعمورة ومف أىـ ىذه السمات: 
إف بعض الالجئيف أصبحوا الجئيف مرتيف أو  الث مرات ىالؿ عقديف  -ٔ

مف المناطؽ التي مف الزمف كما وأف ىناؾ االؼ الالجئيف طردوا 
ىهعت لسمطة الجيش ايسرائيمي بعد إعالف دولة إسرائيؿ. أي أف 

 سمطات الجيش والدولة  امت بطردىـ بقصد التطيير العر ي.

أف عشرات االالؼ مف السكاف ال مسطينييف أصبحوا الجئيف في داىؿ  -ٕ
الدولة العبرية بعد  ياـ السمطات ايسرائيمية بإىالء  راىـ وىدـ بعهيا 

منا الميجريف مف العودة إلييا كما حدث ما  ريتي أ رت وك ر برعـ في ل
 الجميؿ اىعما.
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أف السمطات ايسرائيمية أصدرت القوانيف التي تسوغ استيالءىا عما  -ٖ
أمالؾ ىؤالء الالجئيف وتوزيعيا عما القرى التعاونية المجاورة ليا وي امة 

 الكيبوسات عمييا.

مئات الؼ مف المياجريف الييود مف كافة  أف السمطات ايسرائيمية جمبت -ٗ
أنحاء العالـ ليحموا محؿ ىؤالء الالجئيف ولالستيالء عما أمالكيـ واي امة 

 عما أرهييـ وكأنيـ ور وىا وتممكوىا.

أف اليدؼ اىساسي لكافة ىذه ايجراءات ايسرائيمية كاف تكريس طرد  -٘
ر المصير وكذلؾ ال مسطينييف ومنا عودتيـ وحرمانيـ مف حقيـ في تقري

إى اء معالـ القهية بيدؼ فرض وا ا جديد و وانيف ىدفيا ت بيت ىذا 
 الوا ا الجديد ومحو معالـ الماهي.

وبذلؾ أصب  أك ر مف نصؼ الشعب ال مسطيني ميجرًا تيجيرًا  سريًا ويقػيـ فػي 
الػػدوؿ المجػػاورة أو فػػي منػػاطؽ أىػػرى نائيػػة كاسػػتراليا والواليػػات المتحػػدة وكنػػدا، 

د إنشػػاء وكالػػة غػػوث وتشػػويؿ الالجئػػيف ال مسػػطينييف التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة وبعػػ
تولػػػػت ىػػػػذه الوكالػػػػػة ميمػػػػة االىتمػػػػػاـ بالجوانػػػػب اينسػػػػػانية المتعمقػػػػة بػػػػػالالجئيف 
المقيميف في مىيمات تقا في اله ة الوربيػة و طػاع غػزة أو فػي الػدوؿ العربيػة 

ىيػػريف  ػػد بمػػم أك ػػر مػػف المجػػاورة، وتػػدؿ تقػػارير الوكالػػة عمػػا أف عػػدد ىػػؤالء اال
  ال ة مالييف نسمة.

 أوًل: الالجئوف الفمسطينيوف والقانوف الدولي
يطمػؽ الك يػػر مػف شػػراح وفقيػػاء القػانوف الػػدولي عمػا الالجئػػيف ال مسػػطينيف 
تعبيػػػر " الميجػػػػريف القسػػػرييف" أو الميجػػػػريف ال مسػػػػطينييف ويعػػػود ذلػػػػؾ بالدرجػػػػة 

مطات ايسػػرائيمية كمػا سػػبقت ايشػػارة اىولػا إلػػا كػػونيـ  ػد ىجػػروا مػػف  بػؿ السػػ
لا تعريؼ " الالجػئ" فػي االت ا يػة الدوليػة المتعمقػة بحالػة الالجئػيف لمعػاـ  إليو واض

وكالػػػة اىمػػػـ  ٜٜٗٔ. و ػػد انشػػػأت الجمعيػػػة العامػػة لألمػػػـ المتحػػػدة عػػاـ ٜٓ٘ٔ
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  مف أجؿ إغا ة وتشػويؿ ىػؤالء UNRWAالمتحدة يغا ة وتشويؿ الالجئيف ك
 .ٜٓ٘ٔبدأت ىذه الوكالة عمميا في االوؿ مف أيار عاـ الميجريف. و د 

وبذلؾ اعتبر الالجئػوف ال مسػطينيوف مميػزيف عػف غيػرىـ مػف الالجئػيف فػي 
منػػػاطؽ أىػػػرى مػػػف العػػػالـ، بحيػػػث لػػػـ يصػػػن وا كالجئػػػيف دوليػػػيف وفقػػػًا لمم يػػػـو 

 القانوني ليذا التعبير.
الء الالجئػيف أىمػة وتجدر ايشارة إلا أف منظمة اىمـ المتحدة أولت  هية ىػؤ 

وىو ينص، همف  ٜٗٔفأصدرت الجمعية العامة  رارىا ر ـ  ٜٛٗٔكبيرة عاـ 
أمػػػور أىػػػرى عمػػػا حػػػؽ ىػػػؤالء الالجئػػػيف فػػػي العػػػودة إلػػػا وطػػػنيـ أو التعػػػويض 

 المادي لمف ال يرغب منيـ في العودة.
وبػػذلؾ أصػػب  لالجػػئ ال مسػػطيني وهػػا  ػػانوني مميػػز ونشػػأت لػػو حقػػوؽ عديػػدة 

الػػػدولي أىميػػػا حقػػػو فػػػي العػػػودة إلػػػا وطنػػػو وفػػػي التعػػػويض عػػػف  تجػػاه المجتمػػػا
 أمالكو.

ومػػف اىىميػػة بمكػػػاف ايشػػارة ىنػػػا إلػػا أف الجمعيػػة العامػػػة لألمػػـ المتحػػػدة 
 راراتيػػػا  ٜٚٙٔكػػػررت مػػػرات عديػػػدة ول تػػػرة زمنيػػػة طويمػػػة، ىاصػػػة بعػػػد حػػػرب 

قػًا ح ٜٜٙٔالمتعمقة بيػذه الحقػوؽ لالجئػيف ال مسػطينييف مهػي ة إلييػا بعػد عػاـ 
جديػػدًا اعترفػػت بػػو وكػػررت ىػػذا االعتػػراؼ منػػذ ذلػػؾ الو ػػت، وىػػو حػػؽ الشػػعب 

 ال مسطيني بتقرير المصير وانشاء دولتو عما أرض وطنو.
أما بالنسبة لحؽ الالجئيف ال مسطينييف في التعويض الذي نص عميو  ػرار 

 في فقرتو الحادية عشرة فقد ورد النص ٜٗٔالجمعية العامة لألمـ المتحدة ر ـ 
عميػػو عمػػا أنػػو بػػديؿ عػػف حػػؽ العػػودة، إذ جػػاء الػػنص ىكػػذا : ويجػػب أف تػػدفا 
تعويهات عف أمالؾ أولئؾ الذيف يىتاروف عدـ العودة وعف هياع الممكية أو 

 التمؼ الذي أصابيا وفقًا لمبادئ القانوف الدولي والعدالة واينصاؼ ".
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ي مػػػيـ لقػػػد اسػػػتولت إسػػػرائيؿ عمػػػا تسػػػعيف بالمائػػػة مػػػف أمػػػالؾ العػػػرب فػػػي ا
الػػػػذي ىهػػػػا لسػػػػمطتيا ال عميػػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف وفرهػػػػػت عميػػػػو سػػػػيادتيا بػػػػػالقوة 

 المسمحة.
وىناؾ شبو إجماع بيف فقياء وشػراح القػانوف الػدولي عمػا وجػوب تعػويض 
كػػػؿ الجػػػئ طػػػرد مػػػف وطنػػػو ولػػػـ يسػػػتطا العػػػودة غميػػػو أو لػػػـ يرغػػػب فػػػي ذلػػػؾ 

متد ليشمؿ دفا تعويهًا كاماًل عف أمالكو التي فقدىا. كما وأف حؽ التعويض ي
 الدولة التي تسببت باليجرات القسرية تعويهًا لمدولة التي استقبمت الالجئيف.

 حؽ العودة في القانوف الدولي اإلنساني -ٔ
يشػػػػير معظػػػػـ فقيػػػػاء القػػػػانوف الػػػػدولي البػػػػارزيف إلػػػػا أف ممارسػػػػات الػػػػدوؿ 
المطردة في مجاؿ  انوف الحرب تدؿ عما اعتراؼ الجماعػة الدوليػة لمجماعػات 

 يجرة بحؽ العودة إلا اال ميـ الذي كانت تعيش عميو.الم
وفي ىذا الصدد يكتب البروفسور "كوينسػي رايػت" فػي معػرض حدي ػو عػف 

فػي العػودة مػا  ٜٚٙٔو  ٜٛٗٔحؽ الالجئيف ال مسطينييف الذيف ىجروا عامي 
يأتي : "أف  انوف الحرب المطبؽ في كافػة النزاعػات المسػمحة يتطمػب مػف القػوة 

بتقػػا السػػكاف المػػدنييف فػػي أمػػاكنيـ، كمػػا وأف رفػػض ىػػذه السػػمطات المحتمػػة أف 
 إعادة مف ىجروا إنما يعتبر ىر ًا لقانوف الحرب ".

مػػػف معاىػػػدة جنيػػػؼ الرابعػػػة واهػػػ   ٜٗونشػػػير ىنػػػا إلػػػا أف نػػػص المػػػادة 
وصػػػري  فػػػي حظػػػر كافػػػة أعمػػػاؿ النقػػػؿ الجبػػػري ال ػػػردي والجمػػػاعي لألشػػػىاص 

، كمػػا وأف ن ػػس المػػادة توجػػب عمػػا سػػمطة المحميػػيف إلػػا ىػػارج اي مػػيـ المحتػػؿ
االحػػتالؿ إعػػادة مػػف تػػـ نقميػػـ أو إىالءىػػـ جزئيػػًا أو كميػػًا إلػػا مكػػاف اىػػر غيػػر 
مكاف إ امتيـ، بسبب اهطراري تطمبتػو ظػروؼ الحػرب، إلػا مػوطنيـ اىصػمي 

 حاؿ تو ؼ اىعماؿ العدوانية.
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الػػػػة زيػػػادة عمػػػػا ذلػػػؾ فقػػػػد أوجبػػػت ىػػػػذه المػػػادة عمػػػػا سػػػمطات االحػػػػتالؿ فػػػي ح
اهػػػطرارىا لم ػػػؿ ىػػػذا النقػػػؿ الكمػػػي أو الجزئػػػي االىتمػػػاـ بتػػػوفير أمػػػاكف مناسػػػبة 
السػػػتقباؿ اىشػػػىاص المحميػػػيف ولمعنايػػػة بصػػػحتيـ وأمػػػنيـ وتوػػػذيتيـ وسػػػالمتيـ 

 وبذؿ الجيد لجما شمؿ أفراد العائمة الواحدة في ن س المكاف.
يػػة وتشػػّدد الجماعػػة الدوليػػة فػػي نصػػوص ىػػذه المػػادة يػػدؿ عمػػا مػػدى الحما

التػػػي أولتيػػػا ىػػػذه الجماعػػػة الدوليػػػة لمسػػػكاف المػػػدنييف الىاهػػػعيف لالحػػػتالؿ أو 
الميجػػػػريف  سػػػػريًا بسػػػػبب ظػػػػروؼ الحػػػػرب وعمػػػػا وجػػػػوب اعػػػػادتيـ إلػػػػا أمػػػػاكف 

 إ امتيـ حاؿ انتياء ىذه الظروؼ ما وجوب العناية البالوة برفاىيتيـ وأمنيـ.
اىػػدات جنيػػؼ ويبػػيف جػػاف بكتيػػو وزمػػالؤه، شػػراح المعاىػػدة الرابعػػة مػػف مع

المشار إلييا أعاله بأف كافػة أنػواع ايبعػاد  ٜٗ، في شرحيـ لممادة ٜٜٗٔلعاـ 
ممنوعػػة أيهػػا فػػي القػػانوف الػػدولي اينسػػاني العرفػػي مػػا أف أنظمػػة الىػػاي لعػػاـ 

لـ تورد نصًا بذلؾ بسبب االفتراض القػائـ أنػذاؾ مػف  بػؿ كافػة أعهػاء  ٜٚٓٔ
 الجماعة الدولية بأف ذلؾ محـر دوليًا.

اعتبر ايبعاد القسػري  ٜٙٗٔونشير ىنا أيها إلا أف مي اؽ نورنبرغ عاـ 
 جريمة حرب.

ويػػػرى العديػػػػد مػػػف شػػػػراح القػػػانوف الػػػػدولي البػػػارزيف بػػػػأف مػػػا ورد مػػػػف نصػػػػوص 
المػػػذكورة أعػػػاله مػػػف تحػػػريـ ايبعػػػاد ووجػػػوب  ٜٗصػػػارمة وواهػػػحة فػػػي المػػػادة 

لالجئيف مف المدنييف إعادة مف أجبروا عما موادرة مساكنيـ ينطبؽ عما كافة ا
الذيف اهطروا، لسبب أو لىر، إلا ترؾ مدنيـ واليرب إلػا أمػاكف امنػو، وأف 

 مف حقيـ العودة إلا مساكنيـ حالما تزوؿ اىسباب االهطرارية المذكورة.
 حؽ العودة في القانوف الدولي العاـ -ٕ

ة إذا كانػػت الجماعػػة الدوليػػة  ػػد أولػػت حػػؽ الميجػػريف  سػػرًا ىػػالؿ الحػػرب أىميػػ
كبيرة ونصت عما وجوب عودتيـ إلا مساكنيـ فػإف القػانوف الػدولي المعاصػر و ػت 
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السمـ  د أولا ىذا الحؽ أىمية كبػرى أيهػا وىاصػة فػي االت ا يػات العديػدة المتعمقػة 
 بحقوؽ اينساف.

و ػػد اعتبػػرت معظػػـ نصػػوص ىػػذا القػػانوف أف حػػؽ المػػواطف فػػي العػػودة إلػػا وطنػػػو 
لسػػمطات الدولػػة. ويبػػرر بعػػض شػػراح القػػانوف الػػدولي ىػػذا يعتبػػر ىر ػػًا  ابتػػًا وممزمػػًا 

الحؽ بأنو يستند إلا ما تربط المواطف بدولتو مف رابطة الجنسية التػي تمنحػو العديػد 
 مف الحقوؽ ومف جممتيا حقو في العودة إلا الوطف.

ويػػػذىب بعػػػض فقيػػػاء القػػػانوف الػػػدولي إلػػػا اعتبػػػار الدولػػػة التػػػي تمنػػػا أحػػػد 
ا وطنو مسؤولة تجاه ىذا المواطف وتجػاه الدولػة المجػاورة التػي رعاياىا مف العودة إل

يتواجد فييا إذا كانت راغبة في عودتو إلا دولتو التي ينتمي إلييػا أو التيكػاف يعػيش 
فييا. ويبرر ىؤالء ال قياء ذلؾ بأف عما الدولة ايبقاء عما الوها القائـ  بؿ المنػا 

لػرأي المػذكور أعػاله، فقػد نصػت ات ا يػة مف العػودة. وبنػاء عمػا ذلػؾ وانسػجامًا مػا ا
ىافانػػػػا المتعمقػػػػة وهػػػػا اىجانػػػػب عمػػػػا أنػػػػو:" يطمػػػػب مػػػػف الػػػػدوؿ اسػػػػتقباؿ مواطنييػػػػا 

 المطروديف مف دولة أجنبية والراغبيف في العودة إلي إ ميميا ". 
وتعتبر الدولة ممزمة بيذا الواجب القانوني حتا وأف كاف موطنيػا المػذكور 

 ـ عما ترابيا. لـ يكف  د دىميا أو أ ا
ويذىب بعض ال قياء إلا أبعد مف ذلؾ إذ يقولوف بأنو حتا ولو سحبت إحػدى 
الدوؿ الجنسية مف أحد مواطنييا فإنيا ال تستطيا منعو مف دىػوؿ إ ميميػا كمػا وأنيػا 

 ال تستطيا إجبار الدوؿ اىىرى عما  بولو.
 حؽ العودة في قانوف حقوؽ اإلنساف: -ٖ

فػي العػودة إلػا وطنػو فػي عػدد مػف االت ا يػات الدوليػة ورد النص عما حػؽ اينسػاف 
 واي ميمية.

 التفاقيات الدولية والعرؼ الدولي . أ
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نص ايعػالف العػالمي لحقػوؽ اينسػاف الصػادر عػف الجمعيػة العموميػة لألمػـ       
عما أنو يحؽ لكؿ فرد أف يوادر أية بالد بما في ذلؾ بمده كما  ٜٛٗٔالمتحدة عاـ 

 يو.يحؽ لو العودة إل
ويكاد ال قو الػدولي يجمػا عمػا أف ايعػالف العػالمي المػذكور، عمػا الػرغـ مػف كونػو 
إعالنػػًا صػػادرًا عػػف الجمعيػػة العامػػة، إال أنػػو تحػػوؿ إلػػا عػػرؼ دولػػي لك ػػرة اىىػػذ بػػو 
مف كافة أعهاء الجماعة الدولية اىمر الذي دؿ عما تحولو إلا عرؼ دولػي ممػـز 

 لكافة أعهاء ىذه الجماعة.
عيد الػدولي لمحقػوؽ المدنيػة والسياسػية فقػد نػص عمػا أنػو " ال يجػوز أما ال

 حرماف أحد بشكؿ تعس ي مف حؽ الدىوؿ إلا بالده ".
وتجػػػػػػػػػدر ايشػػػػػػػػػارة ىنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػأف إسػػػػػػػػػرائيؿ صػػػػػػػػػاد ت عمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذا العيػػػػػػػػػد 

  وتعتبػػر ممزمػػة بنصوصػػو، كمػػا وأف االت ا يػػة الدوليػػة لمنػػا كافػػة COVENANTك
ماف حؽ كؿ مػواطف فػي العػودة إلػا وطنػو منعػًا أنواع التمييز العر ي تنص عما ه

 لمتمييز بيف المواطنيف استنادًا إلا عر يـ أو أصميـ القومي.
 
 

 التفاقيات اإلقميمية -ب
نصت االت ا يات اي ميميػة الرئيسػية الػ الث المتعمقػة بحقػوؽ اينسػاف عمػا 

لتػػػي ورد هػػماف ىػػذا الحػػؽ. فقػػػد نصػػت عميػػو االت ا يػػة اىمريكيػػػة لحقػػوؽ اينسػػاف ا
النص فييا عما عدـ جواز طػرد أحػد مػف إ مػيـ الدولػة التػي يحمػؿ جنسػيتيا، وكػذلؾ 

 عما عدـ جواز حرماف أحد مف دىوؿ دولتو.
كػذلؾ فػإف المي ػاؽ اىفريقػي لحقػوؽ اينسػاف والشػعوب يػنص بوهػوح عمػا حػؽ كػؿ 

 فرد في العودة إلا وطنو.
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اىساسية فقػد نػص البروتوكػوؿ ر ػـ  أما االت ا ية اىوروبية لحقوؽ اينساف ولمحريات
   الممحؽ بيا عما ن س ىذا المبدأ.ٗك
 الدساتير والقوانيف الوطنية -ج

لقػد تػأ رت معظػـ القػػوانيف الوطنيػة لػدوؿ العػالـ وبعػػض دسػاتير ىػذه الػػدوؿ 
بالحمايػػة الدوليػػة لحػػؽ اينسػػاف فػػي العػػودة إلػػا وطنػػو وأىػػذت ىػػذه القػػوانيف المحميػػة 

بعػػض الدسػػاتير مػف هػػمف الحقػػوؽ اىساسػػية الواجػػب هػػمانيا تػنص عميػػو. وتعتبػػره 
 ومراعاتيا.

و د أدى ىذا التطػور بػبعض فقيػاء القػانوف الػدولي و ػانوف حقػوؽ اينسػاف 
إلا القوؿ بأف "التػزاـ الػدوؿ بالسػماح لمواطنييػا بػالعودة إلػا أوطػانيـ"  ػد دىػؿ حيػز 

 المصدر العرفي الدولي لقانوف حقوؽ اينساف.
 
 

 ودة لمجماعاتحؽ الع-ٗ
يؤكػػػد بعػػػض ال قيػػػاء بػػػأف حػػػؽ العػػػودة إنمػػػا ينطبػػػؽ عمػػػا اىفػػػراد بصػػػ تيـ 
أفرادًا، أي أنيـ يقولوف بأف اىفراد فقط يحؽ ليػـ العػودة إلػا الػوطف دوف الجماعػات 
الكبيػػرة، ىاصػػة الجماعػػات الميجػػرة ىػػالؿ الحػػرب والصػػراعات الداىميػػة إذا ادعػػت 

 ليسوا مف رعاياىا.الدولة بأف ىؤالء ال ينتموف إلييا و 
 

إال أف بعػػػض ال قيػػػاء يعارهػػػوف ىػػػذا الػػػرأي ويؤكػػػدوف بػػػأف واهػػػعي النصػػػوص فػػػي 
ببعض المعاىػدات الدوليػة لػـ يقصػدوا إطال ػًا  صػر ىػذا الحػؽ عمػا اىفػراد ويػدلموف 

  مف العيد الػدولي ٕٔعما ىذا الرأي بالرجوع إلا محاهر جمسات منا شة المادة ك
فيشيروف إلػا أف مػا ورد فػي جمسػات المنا شػة ال يسػتدؿ  لمحقوؽ المدنية والسياسية،

منػػو إطال ػػًا رغبػػة واهػػعي الػػنص فػػي جعػػؿ اىفػػراد المسػػت يد الوحيػػد مػػف ىػػذا الحػػؽ، 
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وأف يستدؿ مف صيوة النص ومف  واعػد الت سػير المتعػارؼ عمييػا فػي ىػذا المجػاؿ، 
نوف المعاىدات، وذلؾ بالعودة إلا م ردات النص وروحو حسبما أ رتو ات ا ية فينا لقا

 بأف الجماعات الميجرة ىالؿ الحرب مشمولة بيذا الحؽ.
 

بايهافة إلا ذلػؾ، فػإف المػدافعيف عػف الػرأي القائػؿ بشػموؿ حػؽ العػودة لمجماعػات 
  بصػػورة مطمقػػة ال يمكػػف أف ي يػػـ ٕٔالميجػػرة يشػػيروف إلػػا أف ورود نػػص المػػادة ك

مولو لألفػراد والجماعػات، منو سوى رغبة واهػعيو فػي أنػو  صػد بػو ايطػالؽ، أي شػ
" ال  :اعػدة ال قييػة المعروفػة. فػالنص ىػوإذ أف المطمؽ يجري إطال و، كمػا تقػوؿ الق

يجػػوز حرمػػاف أحػػد بشػػكؿ تعسػػ ي مػػف حػػؽ الػػدىوؿ إلػػا بػػالده ". وباينجميزيػػة جػػاء 
 النص ىكذا : 

"NO ONE SHALL BE DEPRIVED OF HIS RIGHT...ETC" 
ويتهػػ  مػػف ىػػذا الػػنص عػػدـ اسػػت ناء أحػػد مػػف حػػؽ العػػودة، وىػػذا الت سػػير 
يت ؽ ليس فقط ما المنطؽ المووي لمنص بؿ وما روحو وىدؼ واهعيو ىاصة وأنو 
وها في ال ترة الالحقة لمحرب العالمية ال انية ومعظـ دوؿ العالـ دأبت عما حماية 

نييف الىاهػعيف لالحػتالؿ حقوؽ الشعوب الجماعية سواء أكاف ذلؾ يتعمؽ بحؽ المػد
أو بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا أو بحؽ اال ميات في عدـ التمييز هػدىا. وىػذا 

 .ٜ٘ٗٔما ورد عميو النص في المعاىدات العديدة الصادرة بعد عاـ 
ويشػػير بعػػض أبػػرز فقيػػاء القػػانوف الػػدولي إلػػا أف سػػمطات االحػػتالؿ يمنػػا 

ف عمييا ابعاد المدنييف وأنو في حالػة موػاد رتيـ لػوطنيـ فػإف عمييػا واجػب إعػادتيـ واض
 فشميا في عمؿ ذلؾ وفي تعويض ىؤالء السكاف إنما يشكؿ ىر ًا لقانوف الحرب.
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كمػػا وأف سػػمطات االحػػتالؿ تعتبػػر بموجػػب القواعػػد العرفيػػة لقػػانوف الحػػرب 
ممزمػػة بالح ػػاظ عمػػا الوهػػا القػػائـ ومػػف هػػمف ذلػػؾ منػػا تيجيػػر أيػػة مجموعػػة مػػف 

 يف ووجوب إعادتيـ في حالة موادرة بعهيـ لوطنو ىالؿ الحرب.المدنييف المحمي
 

ويدلؿ القائموف بيذا الرأي عما صحتو فػي أف ممارسػات العديػد مػف الػدوؿ 
ىػػػالؿ الحػػػروب تشػػػير إلػػػا احتراميػػػا لحػػػؽ الجماعػػػات الميجػػػرة  سػػػرًا أو ىوفػػػًا مػػػف 

 أىطار الحرب، في العودة إلا اىماكف التي غادرتيا.
 

ؾ فإف منظمة اىمػـ المتحػدة دأبػت عمػا الػنص فػي معظػـ القػرارات بايهافة إلا ذل
الصػػػادرة عنيػػػا والمتعمقػػػة بالنزاعػػػات الدوليػػػة، وىاصػػػة المسػػػمحة منيػػػا، عمػػػا وجػػػوب 
إعادة الميجريف بسبب ىذا النزاع. ومف اىم مة عمػا ذلػؾ مػا ورد فػي  ػرار الجمعيػة 

ة الوػػزو التركػػي لشػػماؿ العامػػة المتعمػػؽ بػػآالؼ القبارصػػة اليػػاربيف مػػف ديػػارىـ نتيجػػ
إذ نػػػػص  رارىػػػػا عمػػػػا وجػػػػوب: "احتػػػػراـ حقػػػػوؽ اينسػػػػاف لكافػػػػة  ٜٗٚٔ بػػػػرص عػػػػاـ 

القبارصػػة، والػػدعوة إلػػا اتىػػاذ ايجػػراءات الك يمػػة بعػػودة طوعيػػو لكافػػة الالجئػػيف إلػػا 
 بيوتيـ التي أصبحت تحت االحتالؿ التركي ".

 
مػف حػؽ كافػة الالجئػيف وفي ىذا الصدد  ػرر مجمػس اىمػف فػي نػزاع ابىاريػا بأنػو " 

 واىشىاص الميجريف العودة إلا بيوتيـ". 
أمػػػػا فػػػػي نػػػػزاع البوسػػػػنة واليرسػػػػؾ فقػػػػد  ػػػػرر مجمػػػػس اىمػػػػف بػػػػأف :" كافػػػػة 
 اىشىاص الميجريف ليـ الحؽ في العودة بسالـ إلا بيوتيـ وفقًا لمقانوف الدولي ". 

 
مػف بيػوتيـ كذلؾ أصدر مجمس اىمف  رارًا ينص عما حؽ كافة الصػرب الميجػريف 

فػػي كرواتيػػا بػػالعودة إلػػا بيػػوتيـ وفقػػًا لمقػػانوف الػػدولي. كػػذلؾ طالػػب المجمػػس كرواتيػػا 



 

 

42 

بأف تتقيد باىسػس المتعػارؼ عمييػا دوليػًا وأف تحتػـر حػؽ كافػة الصػرب فػي المكػوث 
والموػػادرة أو العػػودة بسػػالـ وبػػأف تىمػػؽ الظػػروؼ المناسػػبة لعػػودة كافػػة أولئػػؾ الػػذيف 

 غادرو بيوتيـ ". 
 

ف مجمػػس اىمػػف  ػػد  ػػرر ن ػػس المبػػدأ فيمػػا يتعمػػؽ بػػالالجئيف النػػاميبييف وكػػا
حيػػث طمػػب مػػف حكومػػة جنػػوب إفريقيػػا إعػػادة كافػػة الالجئػػيف النػػاميبيييف دوف  يػػد أو 

 شرط.
 

كذلؾ فإف الم وض السػامي لالجئػيف التػابا لألمػـ المتحػدة عقػد مػا جنػوب 
مػػف جنػػوب أفريقيػػا يعػػود  أفريقيػػا ات ا يػػة مػػف أجػػؿ إعػػادة أي الجػػئ أو من ػػي سياسػػي

 باىتياره إلا البالد كمدني غير مسم . 
 
 الخالصة :

ممػا ورد أعػاله نػػرى بػأف حػػؽ العػودة إلػا الػػوطف أصػب  حقػػًاَ  أساسػيًا مػػف 
حقػػوؽ اينسػػػاف المعتػػػرؼ بيػػا مػػػف  بػػػؿ الجماعػػة الدوليػػػة فػػػي نطػػاؽ القػػػانوف الػػػدولي 

يؤيػػػػػدوف ىػػػػػذا الحػػػػػؽ  العػػػػػاـ. وأف الوالبيػػػػػة العظمػػػػػا مػػػػػف أعهػػػػػاء الجماعػػػػػة الدوليػػػػػة
ويعتبروف حؽ عودة اىفراد أو الجماعات، ىاصة تمػؾ التػي ىجػرت بسػبب الحػروب 

 والمجاعات، إنما تعتبر عرفًا دوليًا لكافة أعهاء الجماعة الدولية.
لػا بيػوتيـ يعتبػر حقػًا  لذلؾ فإف حػؽ الالجئػيف ال مسػطينييف فػي العػودة إلػا وطػنيـ واض

تأكػػػد ىػػػذا الحػػػؽ لػػػيس فقػػػط بقػػػرارات اىمػػػـ المتحػػػدة   ابتػػػًا ال يجػػػوز التنػػػازؿ عنػػػو و ػػػد
المتكػػػررة والعديػػػدة بػػػؿ وأيهػػػا باالت ا يػػػات الدوليػػػة واي ميميػػػة وبصػػػيرورتو حقػػػًا ممزمػػػًا 

 لكافة دوؿ العالـ.
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نػػازؿ عنيػػا أو عػػف حػػؽ ال تػػاوى السػػابقة فػػي حػػؽ المسػػمميف فػػي فمسػػطيف وحرمػػة الت
 :العودة إلييا

 
( شواؿ سنة ٕٓ)فمسطيف األوؿ في مؤتمر عمماء نص فتوى 
 . ـ(ٖٜ٘ٔ( كانوف الثاني )ٕٙىػ ( )ٖٖ٘ٔ)

 
الحمػػد هلل رب العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عمػػا رسػػولو اىمػػيف وعمػػا الػػو " 

 : ، أما بعد وصحبو أجمعيف والتابعيف ليـ بإحساف إلا يـو الديف
وسػػائر فإننػػا نحػػف الم تػػيف والقهػػاة والمدرسػػيف والىطبػػاء واىئمػػة والوعػػاظ 

جتمػػاع الػػديني العممػػاء المسػػمميف ورجػػاؿ الػػديف فػػي فمسػػطيف، المجتمعػػيف اليػػـو فػػي ا
المنعقد في بيػت المقػدس بالمسػجد اى صػا المبػارؾ حولػو، بعػد البحػث والنظػر فيمػا 
ينشأ عف بيا اىراهي في فمسطيف لمييود مف تحقيؽ المقاصد الصييونية في تيويد 

جالئيػـ عنيػا وتع يػة أ ػػر ىػذه الػبالد ايسػالمية المقدسػة واض  ىراجيػا مػػف أيػدي أىميػا واض
ايسػػالـ منيػػا بىػػراب المسػػاجد والمعابػػد والمقدسػػات ايسػػالمية، كمػػا و ػػا فػػي القػػرى 
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التي تـ بيعيا لمييود وأىرج أىميا مشرديف في اىرض، وكما يىشا أف يقا ال سم  
 اهلل في أولا القبمتيف و الث المسجديف: المسجد اى صا المبارؾ.

بعد النظر في ال تاوى التي أصدرىا الم توف وعمماء المسمميف في العػراؽ و 
ومصػػػػر والينػػػػد والموػػػػرب وسػػػػوريا وفمسػػػػطيف واى طػػػػار ايسػػػػالمية اىىػػػػرى، والتػػػػي 
أجمعػػت عمػػػا تحػػػريـ بيػػا اىرض فػػػي فمسػػػطيف لمييػػػود، وتحػػريـ السمسػػػرة عمػػػا ىػػػذا 

رهػػػػا بػػػػذلؾ كمػػػػو البيػػػػا والتوسػػػػط فيػػػػو وتسػػػػييؿ أمػػػػره بػػػػأي شػػػػكؿ وصػػػػورة، وتحػػػػريـ ال
والسكوت عنو، وأف ذلؾ كمو أصب  بالنسبة لكػؿ فمسػطيني صػادرا مػف عػالـ بنتيجتػو 
راض بيا، ولذلؾ فيو يستمـز الك ر وايرتداد عف ديف ايسالـ باعتقاد حمو كما جػاء 
فػػػي فتػػػوى سػػػماحة السػػػيد أمػػػيف الحسػػػيني م تػػػي القػػػدس ورئػػػيس المجمػػػس ايسػػػالمي 

 اىعما.
ذلػػؾ كمػػو وتأييػػد مػػا جػػاء فػػي تمػػؾ ال تػػاوي الشػػري ة وايت ػػاؽ بعػػد النظػػر والبحػػث فػػي 

 : عما أف البائا والسمسار والمتوسط في اىراهي ب مسطيف لمييود والمسيؿ لو ىو
 : عامؿ ومظاىر عما إىراج المسمميف مف ديارىـ. أول
 : مانا لمساجد اهلل أف يذكر فييا اسمو وساع في ىرابيا. ثانيا
 أولياء ىف عممو يعد مساعدة ونصرا ليـ عما المسمميف.: متىذ الييود  ثالثا
 : مؤذ هلل ولرسولو ولممؤمنيف. رابعا

 : ىائف هلل ولرسولو ولألمانة. خامسا
مػػف ايػػات  -فػػي م ػػؿ ىػػذه الحػػاالت-وبػػالرجوع إلػػا اىدلػػة المبينػػة لألحكػػاـ 

 كتاب اهلل كقولو تعالا:
ـْ َتْعَمُمػػوَف  َيػا َأيهَيػا اِلػػِذيَف َُمُنػوْا َل َتُخوُنػػواْ  } ـْ َوَأنػُت * الّمػَو َوالِرُسػػوَؿ َوَتُخوُنػوْا َأَماَنػػاِتُك

ـْ ِفْتَنٌة َوَأِف الّمَو ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيـٌ  ـْ َوَأْوَلُدُك  . ٕٛ-ٕٚإلاىن اؿ َواْعَمُموْا َأِنَما َأْمَواُلُك
 و ولو تعالا:
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ْثمػػًا  َواِلػػِذيَف ُيػػْؤُذوَف اْلُمػػْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَنػػاتِ  } ِبَغْيػػِر َمػػا اْكَتَسػػُبوا َفَقػػِد اْحَتَممُػػوا ُبْيَتانػػًا َواِ 
ِبيناً    ٛ٘كاىحزاب:  ٛ٘إل مه

 و ولو تعالا:
ـُ ِمِمف ِمَنَع َمَساِجَد الّمِو َأف ُيػْذَكَر ِفيَيػا اْسػُمُو َوَسػَعى ِفػي َخَراِبَيػا ُأْوَلػػِئَؾ  } َوَمْف َأْظَم

ـْ َأف َيػْدُخُموَىا إِ  ـْ ِفػي اآلِخػَرِة َعػػَذاٌب َمػا َكػاَف َلُيػ ـْ ِفػي الػدهْنَيا ِخػػْزٌي َوَلُيػ ِل َخػػِِئِفيَف لُيػ
 .  ٗٔٔالبقرة إل َعِظيـٌ 

ـْ ُيْخِرُجػوُكـ م ػف  و ولو تعػالا: } ـْ ِفػي الػد يِف َوَلػ ـْ ُيَقػاِتُموُك ـُ الِمُو َعِف اِلِذيَف َلػ َل َيْنَياُك
ـْ َوُتْقِسُطوا ِإلَ  وُى ـْ َأف َتَبره ـْ ِإِف الِمَو ُيِحبه اْلُمْقِسِطيَف ِدَياِرُك ـُ الِمػُو َعػِف  *ْيِي ِإِنَما َيْنَياُك

ـْ  ـْ َأف َتَوِلػْوُى ـْ َوَظػاَىُروا َعَمػى ِإْخػَراِجُك ـْ ِفػي الػد يِف َوَأْخَرُجػوُكـ م ػف ِدَيػاِرُك اِلِذيَف َقاَتُموُك
ـُ الِظاِلُموفَ  ـْ َفُأْوَلِئَؾ ُى  . ٜ -ٛتحنةإلالمم َوَمف َيَتَوِلُي

 و ولو تعالا في اية أىرى:
ـْ َأْوِلَياء }  . ٔإلالممتحنة َيا َأيهَيا اِلِذيَف َُمُنوا َل َتِتِخُذوا َعُدو ي َوَعُدِوُك

ـْ إلالمائدة } و ولو تعالا في اية أىرى: ـْ َفِإن ُو ِمْنُي نُك  . َٔ٘وَمف َيَتَول ُيـ مِّ
تعػػػالا: كفإنػػػو مػػػنيـ  أي مػػػف و ػػػد ذكػػػر اىئمػػػة الم سػػػروف أف معنػػػا  ولػػػو 

 جممتيـ وحكمو حكميـ.
فػػػيعمـ مػػػف جميػػػا مػػػا  ػػػد  ػػػدمناه مػػػف اىسػػػباب والنتػػػائج واى ػػػواؿ واىحكػػػاـ 
وال تاوي أف بائا اىرض لمييود في فمسطيف سواء كاف ذلؾ مباشرة أو بالواسطة وأف 

مػػا عمميػػـ -السمسػػار والمتوسػػط فػػي البيػػا والمسػػيؿ لػػو والمسػػاعدة عميػػو بػػأي شػػكؿ 
، كػػػؿ أولئػػػؾ ينبوػػػي أف ال يصػػػما عمػػػييـ وال يػػػدفنوا فػػػي مقػػػابر  -بالنتػػػائج المػػػذكورة

المسمميف ويجب نبذىـ ومقاطعتيـ واحتقػار شػأنيـ وعػدـ التػودد إلػييـ والتقػرب مػنيـ، 
َيػػػا َأيهَيػػػا اِلػػػِذيَف َُمُنػػػوْا َل َتِتِخػػػُذوْا  }ولػػػو كػػػانوا ابػػػاء أو أبنػػػاء أو إىوانػػػا أو أزواجػػػا . 

ـْ  ـْ َفُأْوَلػػِئَؾ َُباءُك ػنُك ـْ َأْوِلَياء َإِف اْسَتَحبهوْا اْلُكْفَر َعَمى اإِليَمػاِف َوَمػف َيتَػَوِلُيـ م  ْخَواَنُك َواِ 
ـُ الِظاِلُموَف  ـْ َوَأْمػَواٌؿ * ُى ـْ َوَعِشػيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُكػ ْخػَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَنػُِؤُك ُقْؿ ِإف َكاَف َُبػاُؤُك
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َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُف َتْرَضْوَنَيا َأَحِب ِإَلْيُكـ م َف الّمِو َوَرُسػوِلِو اْقَتَرْفُتُموَىا 
 َوِجَيػػاٍد ِفػػي َسػػِبيِمِو َفَتَرِبُصػػوْا َحتِػػى َيػػْأِتَي الّمػػُو ِبػػَأْمرِِه َوالّمػػُو َل َيْيػػِدي اْلَقػػْوـَ اْلَفاِسػػِقيفَ 

 . ٕٗ-ٖٕ إلالتوبة
ف السكوت عف أ  عماؿ ىؤالء والرها بو مما يحـر  طعا .ىذا واض

ـْ  } َيػػا َأيهَيػػا اِلػػِذيَف َُمُنػػوْا اْسػػَتِجيُبوْا ِلّمػػِو َوِلمِرُسػػوِؿ ِإَذا َدَعػػاُكـ ِلَمػػا ُيْحِيػػيُك
 َواِتقُػػوْا ِفْتَنػػًة لِ * َواْعَمُمػػوْا َأِف الّمػػَو َيُحػػوُؿ َبػػْيَف اْلَمػػْرِء َوَقْمِبػػِو َوَأِنػػُو ِإَلْيػػِو ُتْحَشػػُروَف 
ـْ َخِِصًة َواْعَمُمػوْا َأِف الّمػَو َشػِديُد اْلِعَقػابِ   ٕ٘-ٕٗ إلاىن ػاؿ ُتِصيَبِف اِلِذيَف َظَمُموْا ِمنُك

. 
جعمنػػا اهلل مػػف الػػذيف يسػػتمعوف القػػوؿ فيتبعػػوف أحسػػنو فإنػػو موالنػػا وىػػو نعػػـ المػػولا 

 ونعـ النصير.
 . ـ ٖٜ٘ٔ  كانوف ال اني كٕٙىػ   كٖٖ٘ٔ  شواؿ سنة كٕٓتحريرا في ك

 
 العمماء الموقعوف عمى الفتوى

 المفتوف:
 م تي القدس ورئيس المجمس ايسالمي اىعما محمد أميف الحسيني
 أميف فتوى القدس وعهو محكمة االستئناؼ الشرعية   محمد أميف العوري
 م تي جنيف محمد أديب الىالدي
 م تي بئر السبا  محمد سميـ بسيسو
 ة وم تش المحاكـ الشرعيةم تي الشافعي  حسف أبو السعود

 م تي نابمس محمد ت احة الحسني
 م تي ص د و اهييا  محمد أسعد  دوره

 م تي طبريا و اهييا محمد طاىر الطبري
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 القضػػػاة:
 رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية  إسماعيؿ الحافظ

 عهو محكمة االستئناؼ الشرعية محمد توفيؽ الطيبي
 الستئناؼ الشرعيةمساعد م تش ا  سعد الديف الىطيب

  اهي يافا  يوسؼ صديقي طيبوب
  اهي جنيف  مطيا الدرويش أحمد
  اهي حي ا  محمد سميـ الوصيف

  اهي الىميؿ  أحمد النحوي
 سيؼ الديف الىماش                     اهي بئر السبا

 محمود الحموري                       اهي الرممة
  اهي غزة                       سميماف السعدي 

 نسيب البيطار                         وكيؿ  اهي القدس
 رامز مسمار                             اهي عكا

 عبد الحميد السائ                        وكيؿ  اهي نابمس 
 

 العمماء واألئمة والوعاظ والخطباء وسائر رجاؿ الديف:
 موسا الحموري      موسا البديري                    

 سعيد الىطيب                          طالب مر ة 
 موسا العيزراوي                     فؤاد التميمي

 إسماعيؿ صمريف                     عبد العظيـ الىطيب 
 سعد الديف العممي                     عبد الحي عرفة

 محمد عمي الجعبريصال  السموادي                        
 أحمد ع ماف الريماوي                 زكي الىطيب
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 محمود عودة السم يني                  عبد الكريـ جالؿ
 عبد الرحمف الريماوي                  محمد عبيد

 أحمد الريماوي                         محمد عبد العظيـ الجوالني
 محمد غريب عبدو         عيد ع ماف                    

 مسعود العوري  فياض الىياط                      
 إبراىيـ العوري  رجاء الطوري                     

 مصط ا فاهؿ العوري جابر أبو شبانة                       
 سعيد ايماـ الحسيني  عبد الرحمف ت احة                   

 محمد أحمد عبد الجواد               محمد الميدي           
 عبد الح يظ محمود                     صال  أحمد الىطيب

 أسعد الحاج حسف  ع يؼ الصمادي                      
 محمد أحمد نعيـ  يوسؼ السموادي                     
 عبد اهلل طيبوب   حمدي البسطامي                     

 يعقوب شاور                        صادؽ الىالدي
 مصط ا تقي الديف الحنبمي محمد فؤاد زيد                       
 أحمد محمود اىحمد   شريؼ عمر سعد الديف               
 يونس زلـو  أحمد سالمة اليونس                 
 إدريس الىطيب عمي كابد                            

 حممي المحتسب طيبوب                    عبد الحميـ
 رشيد البكري  عمي طيبوب                        
 هياء الديف الشريؼ محمود توفيؽ الىياط                
 أحمد التكروري  شكري سمطاف                      
 محمد أحمد اشتيوي صبري عابديف                    
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 يعقوب القيسي               محمد عادؿ الشريؼ    
 عبد الرحمف بدر داري عبد الوني البكري              
 محمد مطيا الحمامي شكري أبو رجب                     
 أحمد التميمي  رشاد الحمواني                       

 حسيف حسف العرايقي                 محمد حسف عابد ال الوجي
 محمد همره  ي                الحافظ الحمور  عبد

 عارؼ الشريؼ                      عبد الرحمف محمد الدبريني
 عبد الرحمف العميـ                    محمد شاكر الدجاني

 حسف معروؼ  أحمد العوري                        
 حساف جنينو عبد اهلل وفا الدجاني                  

 محمد الدجني                 صبحي المو ت      
 عمي إبراىيـ ىميؿ أسعد المحسيري                

 عبد الرحمف المالكي                  محمد فوزي ايماـ
 بكر النوباني                          صال  حسونو
 عارؼ يونس الحسيني                شاكر الميتدي

 محمد أديب أبو  ريؾ    أحمد المحسيري           عبد اهلل
 ياسيف البكري                          أسعد شرؼ

 راشد القواسمي غب محمد مصط ا               را
 عمي رشدي      رفيؽ محمود عبد الحميـ       

 حيدر ع مافالحافظ                   عبد اهلل عبد
 عارؼ الىطيب                    عبد اهلل غوشو

 حسيف الشواس                      الحرراراتب 
 سعيد الحمداف اىغا                          محمد مكي 
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 محمد صالحال الوجي                 محمد عواد 
 حسيف الشريؼ                   عيـمحمد أبو ن

 حسف أحمد الشيراوي                محمد صال  ىربوش
 فيمي اىغا                         سعد عبد اهلل

 ىميؿ الحميمي  عبد اهلل الجالد                      
 صال  مصط ا الس اريني           حافظ عبد اهلل السقا

 إبراىيـ أحمد ياسيف المبدي                       
 رشدي محمود الىطيب              مرعي عبد الرحمف مرعي

 محمود محمد النصر     محمد بشير                   
 كامؿ درويش البمتاجي  محمود حسف دياب               

 محمد السباعي                    إبراىيـ العكي 
 عبد سميماف                       أحمد السيد برىاـ

 محمد درويش                    أحمد عبد اهلل حسف 
 در عمي حي يونس أبو الرب                 

 محمد توفيؽ عنبتاوي ط ا                  عمي المص
 أسعد محمود ميد البربراوي           عبد الح

 الحاج إبراىيـ العمي    ؿ أبو لبف                 ىمي
 محمد الشيخ سالـ        محمد فوزي ايماـ       

 محمد عارؼ ىاشـ                 يوسؼ الكولؾ   
 طالب عبد اليادي أبو شرخ   ره      اؽ همع ماف عبد الرز 

 سميـ اليعقوبي  ير            عبد ال تاح محمد بد
 محمد عبد اليادي ىاطر          اسماعيؿ الريماوي

 محمد راهي الطاىرالسوافيري            كامؿ صال 
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 مصط ا الشيخ حسفف                      زكي حنو 
 عبد الحميـ نوفؿ              أحمد أبو وردة     

 إبراىيـ حمودة صال  صب                      
 دياب عرفات حمودة              أحمد الىطيب      

 عايش الطيبوبي              محمد عمي اليعق
 محمود يونس لىطيب                 عبد اهلل ا

 
 

 فتاوى العمماء
 بشأف بيع أراض مف فمسطيف

 
يكف لمييود دولة وكانت القهية اىساسية في تمؾ : لـ ٜٛٗٔ بؿ عاـ 

ال ترة ىي إمكانية أف يبيا البعض أراهييـ لمييود حتا يستوطنوا فييا، وكانت 
الدولة الييودية في تمؾ ال ترة حممًا صعب المناؿ لشدة مراس الشعب ال مسطيني 

اىرض وتمسكو بأرهو ودفاعو عنيا، ولقد أصدر عمماء المسمميف فتاوى بشأف بيا 
 شديدة القوة واهحة بينة. 

 فتوى عمماء نجد
ـ فتػػوى تقػػوؿ إف واليػػة الييػػود فػػي ٖٜٚٔأصػػدر عممػػاء ايسػػالـ فػػي نجػػد فػػي يوليػػو 

 بالد ايسالـ باطمة ومحرمة.
 فتوى عمماء العراؽ

ـ فتػوى بواجػب كػؿ مسػمـ فػي ٖٜٚٔكما أصدر عمماء ايسالـ في العراؽ في يوليو 
 في فمسطيف.مقاومة إنشاء دولة ييودية 
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 فتوى رئيس جمعية العمماء المركزية في اليند
إف المسػػػػمميف الػػػػذيف يبيعػػػػوف أراهػػػػي فمسػػػػطيف المقدسػػػػة لمييػػػػود فػػػػي أيامنػػػػا ىػػػػذه أو 
يتوسػػػطوف بيػػػذا ال عػػػؿ القبػػػي  مػػػا أنيػػػػـ عممػػػوا بػػػأف الييػػػود ال يشػػػترونيا إال لجػػػػالء 

 صػػا وتشػػكيؿ المسػمميف مػػف تمػػؾ اىرض المقدسػػة وتبػػديؿ الييكػػؿ مكػػاف المسػػجد اى
دولػػػة ييوديػػػة فػػػإنيـ عنػػػد اهلل ممػػػف حػػػارب ايسػػػالـ وسػػػالموا الك ػػػر وظػػػاىروا أعػػػداء 

ـْ َوَمػػا ايسػػالـ،  ػػاؿ تعالا: ػػاَلَلَة ِباْليُػػَدى َفَمػػا َرِبَحػػت تَِّجػػاَرُتُي }ُأْولَػػػِئَؾ ال ػػِذيَف اْشػػَتُرُوْا اله 
ممػػػاء الػػػذيف أفتػػػوا بك ػػػرىـ ، وال يكػػػوف جػػػزاؤىـ إال نػػػار جيػػػنـ وأظػػػف العَكػػػاُنوْا ُمْيتَػػػِديَفإل

منعوا المسػمميف مػف الصػالة عمػييـ ودفػنيـ فػي مقػابر المسػمميف زجػرًاَ  عمػييـ وعبػرة 
 لويرىـ  د أصابوا في فتياىـ وليـ أجراف.

 
 محمد سميماف القادري الجشتي

 رئيس جمعية العمماء المركزية لميند بكانفور
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 ييود الغاصبيف فتوى عمماء باكستاف حوؿ الصمح مع 
 

 فتوى عمماء المؤتمر الدولي السالمي
 العمماء يصدروف فتوى شرعية
 تحّرـ الصمح مع الييود المعتديف

 
ىػػػالؿ انعقػػػػاد المػػػؤتمر الػػػػدولي ايسػػػػالمي فػػػي باكسػػػػتاف فػػػي شػػػػير شػػػػباط 

وجو جماعة مف عممػاء المسػمميف سػؤااًل بشػأف اسػتيالء الييػود عمػا المسػجد  ٜٛٙٔ
يػػػػة فمسػػػػطيف وبعػػػػض اىراهػػػػي العربيػػػػة، وطمبػػػػوا حكػػػػـ الشػػػػرع اى صػػػػا والقػػػػدس وبق

 –جوابػػًا عمػػا ذلػػؾ  –ايسػػالمي فػػي أمػػر الصػػم  واالعتػػراؼ بػػالييود، ولقػػد أصػػدرت 
ىذه ال توى الشرعية. و د و عيا عػدد كبيػر مػف عممػاء المسػمميف، فػي مىتمػؼ الػبالد 

 العربية وايسالمية.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السؤاؿ
 أصحاب ال هيمة عمماء ايسالـ اىعالـ ،،، إلا

 ما ىو حكـ ايسالـ فيما يمي:
ييػػػود اعتػػػدوا عمػػػا المسػػػمميف وحػػػاربوىـ واسػػػتولوا عمػػػا الػػػبالد ال مسػػػطينية 
وعمػػا بعػػض اىراهػػي المصػػرية والسػػورية، واحتمػػوا مدينػػة القػػدس التػػي تحتػػوي عمػػا 

سػالمية، أرىقػوا أىميػا ظممػًا المسجد اى صا المبػارؾ، وبعػد احػتالليـ ليػذه الػبالد اي
و ػػػتاًل وسػػػمبًا وشػػػردوا مئػػػات اىلػػػوؼ مػػػنيـ، وفػػػي مدينػػػة القػػػدس ىػػػدموا عػػػدة أحيػػػاء 
إسالمية ودمػروا مػا فييػا مػف بيػوت ومسػاجد وأمػالؾ تابعػة لألو ػاؼ ايسػالمية، كمػا 
اغتصػػػبوا  سػػػمًا كبيػػػرًا مػػػف أراهػػػي القػػػدس، وأعمنػػػوا مطػػػامعيـ فػػػي االسػػػتيالء عمػػػا 

وشرعوا بالح ر تحتو، مما يعرهو لىطر عظيـ، وزيػادة عمػا ذلػؾ المسجد اى صا 
أعمنػػػػوا مطػػػػامعيـ فػػػػي االسػػػػتيالء عمػػػػا بعػػػػض الػػػػبالد ايسػػػػالمية اىىػػػػرى المجػػػػاورة 

 ل مسطيف، ومنيا شمالي الحجاز والمدينة المنورة.
فيؿ يجوز لممسمميف وفقًا ىحكػاـ الشػرع ايسػالمي، إبػراـ صػم  مػا ىػؤالء 

معتػػػديف،  بػػػؿ أف يتىمػػػوا عػػػف الػػػبالد التػػػي اغتصػػػبوىا مػػػف أىميػػػا الييػػػود المحػػػاربيف ال
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المسمميف، و بؿ إعػادة أىميػا إلييػا، وىػو يجػوز االعتػراؼ بيػؤالء الييػود الػذيف أ ػاموا 
 دولة باغية ظالمة عما ىذه اىراهي ايسالمية ?

فالرجاء بياف حكـ الشرع فيما ذكرنا، وما يجب عما المسمميف في ىػذه الحػاؿ? ولكػـ 
 اهلل تعالا اىجر وال واب. مف

 
 جماعة مف المسمميف

 
 
 

 الجواب
والصػػالة والسػػالـ عمػػا رسػػوؿ اهلل  بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ والحمػػد هلل رب العػػالميف

 والو وصحبو .. أما بعد ،،، 
فقػػد أطمعنػػا عمػػا االسػػت تاء المقػػدـ إلينػػا عػػف حكػػـ الشػػريعة ايسػػالمية فػػي 

بوا فمسطيف وبعػض اىراهػي المصػرية والسػورية إبراـ الصم  ما ىؤالء الذيف اغتص
وشردوا أىميا المسمميف واستمبوا أمالكيـ وا ترفوا أفظا ال اـ مف  تؿ وسمب وتعذيب 
لممسػػمميف واحتمػػوا مدينػػة القػػدس ومػػا فييػػا مػػف أمػػاكف مقدسػػة إسػػالمية وفػػي مقػػدمتيا 

سػػوؿ اىعظػػـ المسػػجد اى صػػا المبػػارؾ، القبمػػة اىولػػا ومكػػاف ايسػػراء والمعػػراج لمر 
صػػػػما اهلل عميػػػػو وسػػػػمـ، وىػػػػدموا بعػػػػض اىمػػػػاكف ايسػػػػالمية بمػػػػا فييػػػػا مػػػػف مسػػػػاجد 
ومػػدارس وبيػػوت وكميػػا أو ػػاؼ إسػػالمية، وصػػرحوا بمطػػامعيـ الىطيػػرة فػػي المسػػجد 
اى صػػا وشػػرعوا بػػالح ر تحتػػو تمييػػدًا لالسػػتيالء عميػػو، كمػػا صػػرحوا بمطػػامعيـ فػػي 

 اىماكف المقدسة اىىرى.
ؾ نقػػرر، أف الصػػم  مػػا ىػػؤالء المحػػاربيف ال يجػػوز شػػرعًا، فجوابػػًا عمػػا ذلػػ

لمػػا فيػػو مػػف ا ػػرار الواصػػب عمػػا غصػػبو، واالعتػػراؼ بحقيػػة يػػده عمػػا مػػا اغتصػػبو، 
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فال يجوز لممسمميف أف يصالحوا ىؤالء الييود المعتديف، ىف ذلػؾ يمكػنيـ مػف البقػاء 
مميف جميعػًا أف كدولة في أرض ىذه البالد ايسالمية المقدسة ، بؿ يجب عما المسػ

نقػاذ المسػجد اى صػا وسػائر المقدسػات  يبذلوا  صارى جيودىـ لتحرير ىذه الػبالد واض
ايسالمية مف أيدي الواصبيف، وعما جميا المسمميف أف يقوموا بواجػب الجيػاد إلػا 
أف يسػترجعوا ىػذه الػبالد مػف الواصػبيف، ونييػب بالمسػمميف كافػة أف يعتصػموا بحبػؿ 

 وا بما يحقؽ العزة والكرامة لالسالـ والمسمميف.اهلل المتيف وأف يقوم
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 وقد وقع عمى ىذه الفتوى كؿ مف العمماء اآلتية أسماؤىـ : 
 م تي باكستاف وعميد جامعة دار العمـو بكراتشي     موالنا ش يا                
 يس الجامعة ايسالمية في باكستافرئ        موالنا أبو اىعما المودودي

 م تي بروناي  الحاج إسماعيؿ عمر عبد العزيز
 م تي اسيا الوسطا  السيد هياء الديف بابا ىانوؼ
 مدير دار العمـو بحيدر اباد في باكستاف    موالنا ظ ر اهلل أحمد الع ماني

 كستاف موالنا محمد عبد الحامد القادري البدايوني      رئيس جمعية عمماء با
 الدكتور محمد حب اهلل                     اىميف العاـ لمجما البحوث ايسالمية

 عهو ىيئة عمماء كبار العمماء في لبيبا     الشيخ منصور المحجوب             
 وكيؿ وزير الشؤوف الدينية في اندونيسيافسور الحاج إبراىيـ حسيف         البرو 

 عميد الجامعة العربية القرانية بشرؽ باكستاف          موالنا ديف محمد ىاف    
 عهو المؤتمر ايسالمي العالمي مف العراؽ  الدكتور جواد عمي                 

 المندوب السعودي في المؤتمر ايسالمي العالمي     لشيخ حسف كتبي          ا
 يسالمية في كراتشيعميد الجامعة العربية ا               موالنا يوسؼ البنوري

 اىستاذ مصط ا كماؿ الترزي       مندوب تونس في المؤتمر ايسالمي العالمي
 مندوب السوداف في المؤتمر ايسالمي العالمي    السيد يوسؼ الىمي ة أبو بكر  



 

 

59 

 عهو لبناف في المؤتمر ايسالمي العالمي                   الدكتور عمر فىرو 
 رئيس  سـ المعارؼ ايسالمية في جامعة كراتشي          السيد منتىب الحؽ  
 المدير العاـ لدار العمـو ايسالمية في كراتشي            موالنا احتشاـ الحؽ   

 موالنا أبو الىير مسمـ عموي اؿ محمود                  مف عمماء باكستاف
 

 
 
 

يف بوجوب الجياد إلنقاذ فمسط ٜٚٗٔنداء عمماء األزىر سنة 
 :وحماية المسجد األقصى 

بعد  رار تقسيـ فمسطيف الذي وافقت عميو الجمعية العمومية لألمـ المتحدة   
والذي يقهي بإ امة دولة ييودية وأىرى فمسطينية عما  ٜٚٗٔنوفمبر سنة  ٜٕفي 

أرض فمسطيف،  اـ عمماء اىزىر الشريؼ بتوجيو ندائيـ إلا أبناء العروبة وايسػالـ 
 د ينقاذ فمسطيف وحماية المسجد اى صاك]*[  وفيما يمي نص النداء: بوجوب الجيا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
يػػا معشػػر المسػػمميف،  هػػي اىمػػر، وتألبػػت عوامػػؿ البوػػي والطويػػاف عمػػا 
فمسػػطيف وفييػػا المسػػجد اى صػػا أولػػا القبمتػػيف و الػػث الحػػرميف ومنتيػػا إسػػراء ىػػاتـ 

 النبييف صموات اهلل وسالمو عميو. 
هي اىمر وتبيف لكف أف الباطػؿ مػا زاؿ فػي غموائػو، وأف اليػوى مػا فتػئ  ُ 

عمػػا العقػػوؿ مسػػيطرا، وأف المي ػػاؽ الػػذي زعمػػوه سػػبيال لمعػػدؿ واينصػػاؼ مػػا ىػػو إال 
تنظيـ لمظمـ وايجحاؼ، ولػـ يبػؽ بعػد اليػـو صػبر عمػا تمكػـ اليهػيمة التػي يريػدوف 

دورنا، وأف يمز ػػوا بيػػا أوصػػاؿ أف يرىقونػػا بيػػا فػػي بالدنػػا، وأف يج مػػوا بيػػا عمػػا صػػ
 شعوب وحد اهلل بينيا في الديف والموة والشعور. 
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إف  رار ىيئة اىمـ المتحدة  رار مف ىيئة ال تممكو، وىو  رار باطؿ جائر 
لػػػيس لػػػو نصػػػيب مػػػف الحػػػؽ والعدالػػػة، ف مسػػػطيف ممػػػؾ العػػػرب والمسػػػمميف بػػػذلوا فييػػػا 

اهلل ممػػػؾ العػػػرب والمسػػػمميف رغػػػـ  الن ػػػوس الواليػػػة والػػػدماء الزكيػػػة، وسػػػتبقا إف شػػػاء
 تحالؼ المبطميف، وليس أحد كائًنا مف كاف أف ينازعيـ فييا أو يمز يا.

ذا كاف البواة العتاة  صدوا بالسوء مف  بؿ ىذه اىمػاكف المقدسػة فوجػدوا  واض
مػػػف أبنػػػاء العروبػػػة وايسػػػالـ  سػػػاورة هػػػراغـ ذادوا عػػػف الحمػػػا، وردوا البوػػػي عمػػػا 

محطػػػـ اىسػػػنة، فػػػإف فػػػي السػػػويداء اليػػػـو رجػػػاال وفػػػي الشػػػرى  أعقابػػػو مقمػػػـ اىظػػػافر
ف التاريخ لعائد بو سيرتو اىولا وسيعمـ الذيف ظمموا أي منقمب ينقمبوف.  أسودا، واض

 يا أبناء العروبة واإلسالـ:
، وناهمتـ عف حقكػـ بالحجػة والبرىػاف مػا شػاء اهلل أف  لقد أعذرتـ مف  بؿ

سافًرا، ولكف دسائس الصييونية وفتنيػا وأمواليػا تناهموا حتا تبيف لمناس وجو الحؽ 
 ػػػد اسػػػتطاعت أف تجمػػػب عمػػػا ىػػػذا الحػػػؽ المقػػػدس بىيميػػػا ورجميػػػا فعميػػػت عػػػػنيف 
العيػػوف، وصػػمت الذاف والتػػوت اىعنػػاؽ، فػػإذا بكػػـ تق ػػوف فػػي ىيئػػة اىمػػـ وحػػدكـ ، 
ومػػػدعو نصػػػرة العدالػػػة يتسػػػمموف عػػػنكـ لػػػواًذا بػػػيف مسػػػتييف بكػػػـ، وممػػػالئ ىعػػػدائكـ 

سػتر بالصػػمت متصػػنا لمحيػاد، فػػإذا كنػػتـ  ػد اسػػتن دتـ بػػذلؾ جيػاد الحجػػة والبيػػاف ومت
فػإف وراء ىػذا الجيػاد ينقػاذ الحػؽ وحمايتػػو جيػاًدا سػبيمو مشػروعة وكممتػو مسػػموعة، 
تدفعوف بو عف كيانكـ ومستقبؿ أبنائكـ وأح ادكـ، فذودوا عف الحما، وادفعوا الذئاب 

 اده. عف العريف، وجاىدوا في اهلل حؽ جي
"فميقاتػػؿ فػػي سػػبيؿ اهلل الػػذيف يشػػروف الحيػػاة الػػدنيا بػػالىرة ومػػف يقاتػػؿ فػػي 

 سبيؿ اهلل فيقتؿ أو يومب فسوؼ نؤتيو أجًرا عظيًما". 
"الػػػػػذيف امنػػػػػوا يقػػػػػاتموف فػػػػػي سػػػػػبيؿ اهلل والػػػػػذيف ك ػػػػػروا يقػػػػػاتموف فػػػػػي سػػػػػبيؿ 

 الطاغوت فقاتموا أولياء الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف هعي ا". 
 العروبة واإلسالـ:  يا أبناء
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يػػػاكـ أف يكتػػػب التػػػػاريخ أف  ىػػػذوا حػػػذركـ فػػػان روا  باتًػػػا أو ان ػػػروا جميعػػػًا واض
 العرب اىباة اىماجدة  د ىروا أماـ الظمـ ساجديف، أو  بموا الذؿ صاغريف. 

ف ىذا اليـو ال صؿ وما ىو باليزؿ، فميبػذؿ كػؿ عربػي  إف الىطب جمؿ، واض
مػف ذات ن سػو ومالػو مػا يػرد عػف الحمػا كيػد وكؿ مسمـ في أ صػا اىرض وأدناىػا 

 الكائديف وعدواف المعتديف.
سػػػػدوا عمػػػػييـ السػػػػبؿ، وا عػػػػدوا ليػػػػـ كػػػػؿ مرصػػػػد، و ػػػػاطعوىـ فػػػػي تجػػػػارتيـ 
ومعػامالتيـ، وأعػػدوا فيمػػا بيػػنكـ كتائػب الجيػػاد،و وموا ب ػػرض اهلل عمػػيكـ، واعممػػوا أف 

وأف مػف يتىمػػؼ  الجيػاد الف  ػد أصػب  فػرض عػيف عمػا كػؿ  ػادر بن سػو أو بمالػو،
 عف ىذا الواجب فقد باء بوهب مف اهلل واض ـ عظيـ.

"إف اهلل اشػػترى مػػف المػػؤمنيف أن سػػيـ وأمػػواليـ بػػأف ليػػـ الجنػػة يقػػاتموف فػػي سػػبيؿ اهلل 
فيقتموف ويقتموف وعًدا عميو حًقا في التوراة واينجيؿ والقراف ومف أوفا بعيده مف اهلل 

 ؾ ىو ال وز العظيـ". فاستبشروا ببيعكـ الذي بايعتـ بو وذل
فػػػإذا كنػػػتـ بإيمػػػانكـ  ػػػد بعػػػتـ اهلل أن سػػػكـ وأمػػػوالكـ، فيػػػا ىػػػو ذا و ػػػت البػػػذؿ 
والتسميـ، وأوفوا بعيد اهلل يوؼ بعيدكـ وليشيد غهػبتكـ لمكرامػة، وذودكػـ عػف الحػؽ 
ولػػتكف غهػػبتكـ ىػػذه عمػػا أعػػداء الحػػؽ وأعػػدائكـ ال عمػػا المحتمػػيف بكػػـ ممػػف ليػػـ 

االحتماء بكـ، فاحذروا أف تعتدوا عما أحد منيـ إف اهلل ال حؽ المواطف عميكـ وحؽ 
يحػػػب المعتػػػديف ولتتجػػػاوب اىصػػػداء فػػػي كػػػؿ مشػػػرؽ وموػػػرب بالكممػػػة المحببػػػة إلػػػا 

 المؤمنيف:
 الجياد، الجياد، الجياد، واهلل معكـ. 

 وقد وقع عمى  الفتوى كؿ مف فضيمة:
 الشيخ محمد مأموف الشناوي شيخ الجاما اىزىر. 

 مد حسنيف مىموؼ م تي الديار المصرية. الشيخ مح
 الشيخ عبد الرحمف حسف وكيؿ شيخ اىزىر. 
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 الشيخ عبد المجيد سميـ م تي الديار المصرية السابؽ. 
 الشيخ محمد عبد المطيؼ دراز مدير الجاما اىزىر والمعاىد الدينية. 
 ينية. الشيخ محمود أبو العيوف السكرتير العاـ لمجاما اىزىر والمعاىد الد
 الشيخ عبد الجميؿ عيسا شيخ كمية الموة العربية بالجاما اىزىر 

 الشيخ الحسيني سمطاف شيخ كمية أصوؿ الديف 
 الشيخ عيسا منوف شيخ كمية الشريعة 
 الشيخ محمد الجيني شيخ معيد القاىرة 
 الشيخ عبد الرحمف تاج شيخ القسـ العاـ 
 الشيخ محمد الومراوي الم تش باىزىر 

 يخ إبراىيـ حمروش الش
 الشيخ محمود شمتوت 
 الشيخ إبراىيـ الجبالي 
 الشيخ محمد الشربيني 
 الشيخ محمد العتريس 
 الشيخ محمد عرابة 
 الشيخ حامد محيسف 

 الشيخ عبد ال تاح العناني 
 الشيخ محمد عرفة 

 الشيخ فرغمي الريدي 
 الشيخ أحمد حميدة 

 الشيخ محمد أبو شوشة 
 ي الشيخ عما المعداو 

 الشيخ عبد الرحمف عميش 
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أعهاء جماعة كبار العممػاء وك يػر غيػر ىػؤالء مػف العممػاء والمدرسػيف فػي الكميػات 
 والمعاىد اىزىرية في القاىرة واى اليـ المصرية. 

ك]*[  جػػاء نػػداء عممػػاء اىزىػػر بوجػػوب الجيػػاد ينقػػاذ فمسػػطيف رغػػـ أف القػػرار كػػاف 
، أمػػا اليػػـو فػػاىمر يىتمػػؼ إذ يعمػػف  لمييػػوديقهػػي بإ امػػة دولػػة لم مسػػطينييف وأىػػرى 

شػػامير رئػػيس وزراء العػػدو الصػػييوني أف دولػػة إسػػرائيؿ مػػف البحػػر إلػػا النيػػر ولػػيس 
 لم مسطينييف حؽ فييا. 

 
 : فتوى محمد رشيد رضا

إف مػػف يبيػػا شػػيئا مػػف أرض فمسػػطيف ومػػا حوليػػا لمييػػود أو لالنجميػػز فيػػو 
، ىف مػا يشػترونو وسػيمة إلػا  لوطف كمػوكمف يبيعيـ المسجد اى صا، وكمف يبيا ا

لػػػا جعػػػؿ الحجػػػاز عمػػػا ىطػػػر، فرتبػػػة اىرض مػػػف ىػػػذه الػػػبالد ىػػػي كر بػػػة  ذلػػػؾ واض
، وىػػػي بيػػػذا تعػػػد شػػػرعا مػػػف المنػػػافا ايسػػػالمية العامػػػة ال مػػػف  اينسػػػاف مػػػف جسػػػده

، وتمميػػػػؾ الحربػػػػي لػػػػدار ايسػػػػالـ بػػػػاطال وىيانػػػػة هلل  اىمػػػػالؾ الشىصػػػػية الىاصػػػػة
نمػا  ، وال أذكر ىنا كػؿ مػا يسػتحقو مرتكػب ىػذه الىيانػة يسالـولرسولو وىمانة ا ، واض

أ تػػرح عمػػا كػػؿ مػػف يػػؤمف بػػاهلل وبكتابػػو وبرسػػولو ىػػاتـ النبيػػيف أف يبػػث ىػػذا الحكػػـ 
الشرعي في البالد ما الدعوة إلا مقاطعة ىؤالء الىونة الذيف يصروف عما ىيانتيـ 

 تا رد السالـ.في كؿ شيء: المعاشرة والمعاممة والزواج والكالـ ح
ورد فػػػي صػػػحي  مسػػػمـ أف اهلل تعػػػالا وعػػػد رسػػػولو صػػػما اهلل عميػػػو وسػػػمـ 
ىمتػػو أال يسػػمط عػػدوًا مػػف سػػوى أن سػػيـ ، يسػػتبي  بيهػػتيـ ، ولػػو اجتمػػا عمػػييـ مػػف 

 ٜٙٗ،  ٜ٘ٗبأ طارىا ... الخ . و د بينت في شرحو مف جػزء الت سػير السػابا كص
فتوبػوا إلػا  ط إال بىيانة مف المسػمميف :طبعة  انية   أنو ما زاؿ ممؾ ايسالـ عف  

ـْ  }اهلل أييا الىائنوف  ـْ َوَأنػُت ُسوَؿ َوَتُىوُنػوْا َأَماَنػاِتُك َيا َأيَُّيا ال ِذيَف اَمُنوْا اَل َتُىوُنوْا الّمَو َوالر 
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ـْ ِفْتَنػػػٌة َوَأف  المّػػػَو عِ * َتْعَمُمػػػوَف  ـْ َوَأْواَلُدُكػػػ  نػػػَدُه َأْجػػػٌر َعِظػػػيـٌ إلاىن ػػػاؿَواْعَمُمػػػوْا َأن َمػػػا َأْمػػػَواُلُك
ٕٚ-ٕٛ . 

 
 
 

 فتوى د. محمد عثماف شبير
 فتوى في حكـ الصمح مع الييود

 
الحمػػد هلل رب العػػالميف، والصػػالة والسػػالـ عمػػا سػػيد الىمػػؽ أجمعػػيف محمػػد بػػف عبػػد 

 اهلل وعما الو وصحبو، ومف دعا بدعوتو إلا يـو الديف.
 

ال يجػػوز شػػرعًا لعػػدـ تػػوفر أي أمػػا بعػػد ... فػػإف الصػػم  مػػا الييػػود اليػػـو 
شػػرط مػػف شػػروط عقػػد الصػػم  فيػػو ، فقػػد وهػػا عمماؤنػػا اىماجػػد شػػروطًا ينبوػػي أف 

 تتوفر في عقد الصم  ما المحاربيف مف غير المسمميف ومف ىذه الشروط:
 

: أف يتػػولا عقػػد الصػػػم  إمػػاـ المسػػمميف أو نائبػػو، فػػػإف لػػـ يكػػف فأىػػػؿ الشػػرط األوؿ
ال اعتبر العقد غير صحي  الحؿ والعقد، ممف تنطبؽ ع مييـ المواص ات الشرعية، واض

عند جكيور ال قياء. ونبوي عما إماـ المسمميف أال ين ػرد بم ػؿ ىػذا القػرار الىطيػر، 
نمػػا يجػػب عميػػو مراجعػػة العممػػاء العػػامميف الػػذيف نػػذروا حيػػاتيـ هلل تعػػالا ولمصػػمحة  واض

 اىمة، وأي  رار يصدر عما غير ىذه الص ة فال يص .
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حػػػػظ اليػػػػـو أف  ػػػػرار الصػػػػم  مػػػػا الييػػػػود يتىػػػػذ فػػػػي غيػػػػاب العممػػػػاء والمال
المىمصػيف الحريصػيف عمػػا مصػمحة اىمػػة، فػال يتحقػؽ ىػػذا الشػرط فػػي الصػم  مػػا 

.  الييود اليـو
: أف يتحقػػػؽ مػػػف الصػػػم  مصػػػمحة حقيقيػػػة راجحػػػة: كتقويػػػة المسػػػمميف الشػػػرط الثػػػاني

 واالستعداد لجولة  ادمة.
، نجػػد أنػػػو لػػػف يحقػػػؽ وبتطبيػػؽ ىػػػذا الشػػػرط عمػػػا الصػػم   مػػػا الييػػػود اليػػػـو

العرب والمسمميف مصمحة راجحة، وتكػوف المكاسػب الكبػرى فػي ىػذا الصػم  لصػال  
الييػػػود، إذ سيحصػػػموف بموجبػػػو عمػػػا االعتػػػراؼ الػػػدولي الكامػػػؿ بيػػػـ، وىػػػذا بالتػػػالي 
سػيؤدي إلػا التوموػؿ اال تصػادي الصػػييوني فػي المنطقػة العربيػة واالسػالمية، ونشػػر 

نحالؿ في ص وؼ شباب اىمة، والقيػاـ بػدور الشػرطي لهػرب أي تحػرؾ ال ساد واال
 عربي واسالمي صادؽ، وتشجيا اليجرة الييودية إلا فمسطيف المحتمة.

أمػا المصػػمحة التػي سػػيجنييا الشػػعب ال مسػطيني مػػف وراء ىػذ الصػػم  فيػػي 
إ امة دويمة ىزيمة عما جزء يسير مف أرض فمسطيف. فيذه المصمحة تتهاءؿ أمػاـ 

لمصال  التي يحققيػا اىعػداء مػف وراء الصػم ، فػال يتحقػؽ ىػذا الشػرط فػي الصػم  ا
.  ما الييود اليـو
: أف يىمػػػو عقػػػد الصػػػم  مػػػف الشػػػروط ال اسػػػدة، وم  ػػػؿ ال قيػػػاء لػػػذلؾ الشػػػرط الثالػػػث

ظيار الىمور والىنازير في دار ايسالـ.  با تطاع جزء مف دار االسالـ، واض
ا الييػود نجػد أنػػو ال يتحقػؽ فيػػو، ىف وبتطبيػؽ ىػذا الشػػرط عمػا الصػم  مػػ

الصػػػػم  يقػػػػـو عمػػػػا مبػػػػدأ كك مقايهػػػػة اىرض بالسػػػػالـ    أي ال يمكػػػػف أف يتحقػػػػؽ 
الصم  بدوف ا تطاع الييود لمجزء اىكبر مف فمسطيف. ومف جيػة  انيػة فػإف الصػم  
فساد شػبابيا،  سيؤدي إلا اىتراؽ الييود لممنطقة العربية وايسالمية لنيب  رواتيا، واض

القهػػاء عمػػػا  وتيػػػا العسػػكرية والمعنويػػػة. فػػػال يتحقػػؽ ىػػػذا الشػػػرط فػػي الصػػػم  مػػػا و 
.  الييود اليـو
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الشػػرط الرابػػا: أف يكػػوف عقػػد الصػػم  مقػػدرًا بمػػدة معينػػة، فػػال يصػػ  الصػػم  المؤبػػد، 
 وبىاصة ما الواصبيف المعتديف عما اىعراض واىدياف والمقدسات.

يـو نجد أنيـ يريدونػو صػمحًا وبتطبيؽ ىذا الشرط عما الصم  ما الييود ال
دائمًا، يتنازؿ بموجبو المسػمموف عػف جػزء كبيػر مػف اىرض المباركػة، وال يجػوز ليػـ 
أف يطالبوا بذلؾ الجػزء المقطػوع فيمػا بعػد. ولهػماف ذلػؾ البػد أف تكػوف الدولػة التػي 
يسػػعا إلييػػا رمػػػوز ال مسػػطينييف فػػي الىػػػارج منزوعػػة السػػالح أو مرتبطػػػة فػػي اتحػػػاد 

لي مػا اىردف بحيػػث، ال تقػـو ليػػا  ائمػة فػػي يػـو مػػف اىيػاـ. فػػال يتحقػؽ ىػػذا كون ػدرا
.  الشرط في الصم  ما الييود اليـو

فإذا كانت شروط عقد الصم  غير متوفرة في الصم  مػا الييػود اليػـو فػال 
يجوز الصم  شرعًا، وال بد مف أف تكوف معاممة المسمميف لمييػود  ائمػة عمػا أسػاس 

ريؽ الوحيد لتحرير فمسطيف، ويجب عما المسمميف أف ينتبيػوا جيػدًا الجياد، وأنو الط
لمىػػػػاطر الوجػػػػود الييػػػػودي عمػػػػا اىمػػػػة االسػػػػالمية، ويحػػػػذروا منيػػػػا تحػػػػذيرًا شػػػػديدًا، 
ويىمصػػوا اىمػػة مػػف السػػرطاف الييػػودي الػػذي غػػرس فػػي جسػػميا، لػػئال يسػػت حؿ أمػػره 

 وينتشر ىطره.
 

 الدكتور محمد عثماف شبير
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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 
 

 فتوى بتحريـ التنازؿ عف حؽ العودة
 لمدكتور الشيخ سالـ أحمد سالمة

 
الحمد هلل رب العالميف ، والصالة والسالـ عما مػف أسػري بػو مػف المسػجد 
الحػػراـ إلػػا المسػػجد اى صػػا ، وعػػرج بػػو إلػػا السػػماوات العػػال ، وعمػػا الػػو الطيبػػيف 

يف ، الػػػذيف فتحػػػوا الػػػبالد ، وأدىمػػػوا البػػػاء الطػػػاىريف ، وعمػػػا صػػػحابتو الوػػػر الميػػػام
واىجػػػداد فػػػي ديػػػف رب العػػػالميف ، وعمػػػا التػػػابعيف ومػػػف سػػػار عمػػػا دربيػػػـ ، ونيػػػج 

 نيجيـ إلا يـو الديف ، وبعد ،،، 
إف التنػػػػازؿ عػػػػف حػػػػؽ عػػػػودة الشػػػػعب ال مسػػػػطيني إلػػػػا فمسػػػػطيف ، اىرض 

كية المسمميف لػألرض المقدسة التي فتحيا الصحابة والتابعوف ، يعني التنازؿ عف مم
 وتبعيتيا لمو ؼ ايسالمي .

مػػػو  فػػػإذا كػػػاف بيػػػا اىراهػػػي المقدسػػػة فػػػي بػػػالد الشػػػآـ لويػػػر المسػػػمميف يحرِّ
الشػػػارع الحكػػػيـ ، و ػػػد سػػػبؽ أف أفتػػػا عممػػػاء المسػػػمميف فػػػي جميػػػا أنحػػػاء المعمػػػورة 
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، فكيػؼ بمػف مستمـز الك ر واالرتداد عف ديف ايسالـ باعتقػاد حمػو" بحرمة ذلؾ بؿ "
تنازؿ عف اىرض عبػر التنػازؿ عػف حػؽ العػودة إلػا اىرض المقدسػة ، التػي جبمػت 
بػػػدماء الصػػػحابة والتػػػابعيف ? ولمػػػف ?! لقتمػػػة اىنبيػػػاء والعممػػػاء ، والمجاىػػػديف الػػػذيف 
و  ػػػوا ليػػػـ بالمرصػػػاد ، وحػػػالوا دوف تمكيػػػنيـ مػػػف تحقيػػػؽ مػػػآربيـ الىبي ػػػة باالسػػػتيالء 

يؽ الحمـ الذي راودىـ منذ زمػف بعيػد ، فػي عما أرض فمسطيف واالنطالؽ منيا لتحق
إ امػػة دولػػتيـ مػػف النيػػؿ إلػػا ال ػػرات . فػػالقوؿ فيػػو وفػػي مػػف رهػػي ب عمػػو أو  ولػػو أو 
سػػكت عنػػو عربيػػًا كػػاف أـ أعجميػػًا صػػادرًا مػػف عػػالـ بنتيجتػػو راض بيػػا فيػػو مسػػتمـز 

 الك ر واالرتداد عف ديف ايسالـ باعتقاد حمو .
فػػػي جميػػػا أنحػػػاء المعمػػػورة ، والعػػػرب وأىػػػؿ كمػػػا نريػػػد أف نػػػذكر المسػػػمميف 

فمسطيف بوجو ىاص أف بالد الشآـ ومنيا فمسطيف وىي الجزء الجنوبي مػف الشػآـ ، 
 ػد فتحػػت عنػػوة وبالسػيؼ ، و ػػد أو  يػػا أميػر المػػؤمنيف عمػػر بػف الىطػػاب رهػػي اهلل 
تعػػالا عنػػو عمػػا ذراري المسػػمميف ، فيػػي أرض و ػػؼ لجميػػا المسػػمميف فػػي مشػػارؽ 

اربيػا ، وال يحػؽ ىحػد ميمػا كػاف مو عػو أف يتنػازؿ أو يبيػا شػيئا منيػػا ، اىرض ومو
ف فعمو فيو مردود عميو ، كما ينطبؽ عميو جميا ىذه البنود :  واض

إف المتنػػػازؿ عػػػف حػػػؽ العػػػودة يموػػػي و ػػػؼ أميػػػر المػػػؤمنيف ىرض الشػػػآـ عمػػػا : أولً 
 ذراري المسمميف .

ىر عمػػػا إىػػػراج المسػػػمميف مػػػف عامػػػؿ ومظػػػا: إف المتنػػػازؿ عػػػف حػػػؽ العػػػودة  ثانيػػػاً  
، وىروج فمسطيف مف ممكية الو ؼ ايسػالمي إلػا غيػره ، ومقػر بحػؽ ممكيػة  ديارىـ

 ييود ليا ، 
وعمػا رأسػيا المسػجد اى صػا  بمػة المسػمميف اىولػا  – مانا لمساجد اهللإنو :  لثاً ثا
مػػف . وينطبػػؽ عميػػو  ػػوؿ اهلل تعػػالا : " و  أف يػػذكر فييػػا اسػػمو وسػػاع فػػي ىرابيػػا -

 أظمـ ممف منا مساجد اهلل أف يذكر فييا اسمو وسعا في ىرابيا " .
 . متىذ الييود أولياء ىف عممو يعد مساعدة ونصرًا ليـ عما المسمميفإنو :  رابعاً 
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 . رسولو ولممؤمنيفلمؤٍذ هلل و إنو :  خامساً 
 . ىائف هلل ولرسولو ولألمانةإنو  : سادساً 
 اهلل ، وبذلؾ يصب  أحد ال ال ة الذيف يحؿ دميـ .: إنو كافر ومرتد عف ديف  سابعاً 

 
و ػػد صػػدر عػػف اىمػػـ المتحػػدة مػػا يزيػػد عػػف ال ال ػػيف  ػػرار توكػػد عمػػا حػػؽ  

العػػودة. وممػػا يشػػكؿ أزمػػة  انونيػػة عمػػا ايسػػرائيمييف ىػػو الصػػ ة ال رديػػة والجماعيػػة 
، وىػػو جمػػاعي مػػف  لحػػؽ العػػودة مػػف ناحيػػة أنػػو حػػؽ شىصػػي ال تجػػوز فيػػو اينابػػة

ية أنو ال يحؽ لمشىص أف يتنازؿ عف حؽ يؤ ر فيو عمػا الحػؽ العػاـ بمػا يمكػف زاو 
 . أف يشبو باىمف القومي عند الدوؿ

كػاف ذلػؾ ألييػود فػي فمسػطيف سػواء المتنػازؿ عػف حػؽ العػودة إف فػ وعميو "
والتقػرب إليػو أيجب نبذه ومقاطعتو واحتقػار شػأنو وعػدـ التػودد  ، بالوساطة ـمباشرة أ

ذا مػػات وزوجػػًا أ اً وأىػػأ وأبنػػاً أ أبػػاً  فمنػػو ولػػو كػػا عميػػو وال يػػدفف فػػي مقػػابر  اال يصػػمواض
خػوانكـ أوليػاء إف ا  يػا أييػا الػذيف ُمنػوا ل تتخػذوا ُبػاءكـ و كلقولو تعػالا : المسمميف

 .  استحبوا الكفر عمى اإليماف، ومف يتوليـ منكـ فأولئؾ ىـ الظالموف
 ـ تسميمًا كثيراً ُلو وصحبو وسم وصؿ الميـ عمى سيدنا محمد وعمى
 
 

 الدكتور سالـ أحمد سالمة
 غزة -رابطة عمماء فمسطيف 

 ـٕٚٓٓ/ٔ/ٛٔىػ الموافؽ ٕٚٗٔذي الحجة  ٜٕحرر في 
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 دعوة
 

 لممشاركة في التوقيع عمى
 فتوى عمماء المسمميف المحرمة لمتنازؿ عف أي جزء مف فمسطيف

 
ا َعاَىػُدوا الِمػَو َعَمْيػِو َفِمػْنُيـ ِمػف َقَضػى ِمػَف اْلُمػْؤِمِنيَف ِرَجػاٌؿ َصػَدُقوا َمػ } اؿ تعالا: 

 .ٖٕإلاىحزاب َنْحَبُو َوِمْنُيـ ِمف َينَتِظُر َوَما َبِدُلوا َتْبِديالً 
 

 عمماءنا الكراـ، شيوىنا اىفاهؿ،،،
 

 يا ور ة اىنبياء، ويا مف حممتـ أمانة الدعوة إلا اهلل وتبميم الحؽ وبيانو.
 

ورائيػـ المسػمموف فػي كػؿ مكػاف يتطمعػوف إلػيكـ  ىاىـ أبنػاء فمسػطيف، ومػف
لتقولػػوا كممػػة الحػػػؽ فػػي  هػػية المسػػػمميف جميعػػًا ...  هػػية فمسػػػطيف، ولتبينػػوا حكػػػـ 
االسػػػالـ فػػػي التنػػػازؿ عػػػف أي جػػػزء مػػػف أرض فمسػػػطيف المباركػػػة ... أرض ايسػػػراء 

 وأرض اىنبياء.
 

إننػا ن ػت  فمئف فاتكـ شػرؼ التو يػا عمػا ال تػوى المنشػورة فػي ىػذا الكتػاب ف
لكػػـ البػػاب لممشػػاركة فػػي التو يػػا عمييػػا حيػػث إنيػػا مرفقػػة فػػي الصػػ حة التاليػػة ليػػذا 

رساليا إلا العنواف التالي:  النداء، راجيف منكـ التو يا ومأل البيانات واض
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 جميعة ايصالح االجتماعي –الكويت 

 الص اة – ٓ٘ٛٗص. ب: 
 ٜٖٗٓٔالرمز البريدي 

 كفتوى العمماء 
 

 لالسالـ والمسمميف ودمتـ ذخراً 
 
 

 جمعية الصالح الجتماعي
 الكويت
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 فتوى
 لجنة الفتوى في األزىر الشريؼ

 
ـ والتػي انتيػت بعقػد ٜٚٚٔوعندما ذىػب السػادات إلػا القػدس فػي نػوفمبر 

معاىػدة كك كامػػب دي يػػد    ... وبعػػد أف رجػػا مػػف زيارتػػو حػػاوؿ بعػػض العممػػاء ممػػف 
والمتممقػػػيف لمسػػمطاف، أف يبػػرروا زيػػػارة السػػادات وعمميػػػة  شػػومتيـ الػػدنيا عػػػف الحػػؽ ،

السالـ، وشبيوا في و يقة صدرت عف اىزىر المعاىػدة بصػم  الحديبيػة الػذي شػرعو 
 اهلل لممؤمنيف!!.

 
غيػر أف لجنػة ال تػػزى فػي اىزىػر الشػػريؼ  ػد اجتمعػت بعػػد ذلػؾ وأصػػدرت 

والتي سبؽ  – ٜٙ٘ٔنة فتوى أكدت فييا عما فتوى لجنة ال توى باىزىر الصادرة س
وذكػػػرت فػػػي فتواىػػػا ك أف المجنػػػة ت يػػػد أف الصػػػم  مػػػا اسػػػرائيؿ كمػػػا يريػػػده  –ذكرىػػػا 

ككالػػداعوف اليػػو   ال يجػػوز شػػرعًا لمػػا فيػػو مػػف إ ػػرار لمواصػػب عمػػا االسػػتمرار عمػػا 
غصػػبو واالعتػػراؼ بحقيػػة يػػده عمػػا مػػا اغتصػػبو وتمكػػيف المعتػػدي مػػف البقػػاء عمػػا 

 عدوانو...  .
 

ذا  كك ... ومػػف مبػػادئ االسػػالـ محاربػػة كػػؿ منكػػر يهػػر العبػػاد والػػبالد، واض
، فػإف ىػؤالء  كانت إزالتو واجبة في كؿ حاؿ فيي فػي حالػة ىػذا العػدواف أوجػب وألػـز
المعتديف لـ يقؼ اعتداؤىـ عف إىراج المسمميف مف ديارىـ وسمب أمواليـ وتشريدىـ 
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وية كميػػػا وىػػػي احتػػػراـ فػػػي الػػػبالد بػػػؿ تجػػػاوز ذلػػػؾ إلػػػا أمػػػور تقدسػػػيا اىديػػػاف السػػػما
 المساجد وأماكف العبادة   .
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 فتوى شيخ الجامع األزىر
 صاحب الفضيمة الشيخ حسف مأموف

 مفتي الديار المصرية
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الحمد هلل وحده والصالة والسالـ عما مف ال نبي بعده،
افقػة لػو اطمعنا عما الطمب المقدـ مف عمماء اىزىػر الشػريؼ والمػذكرة المر 

المتهػػػمنة طمػػػب بيػػػاف الحكػػػـ الشػػػرعي فػػػي الصػػػم  مػػػا دولػػػة الييػػػود المحتمػػػة. وفػػػي 
المىال ػػػات مػػػا الػػػدوؿ االسػػػتعمارية واىجنبيػػػة المعاديػػػة لممسػػػمميف والعػػػرب والمؤيػػػدة 

 لمييود في عدوانيـ.
 الجواب: 

يظيػػػر فػػػي السػػػؤاؿ أف فمسػػػطيف أرض فتحيػػػا المسػػػمموف وأ ػػػاموا فييػػػا زمنػػػًا 
زءًا مف الػبالد ايسػالمية أغمػب أىميػا مسػمموف ، وتقػيـ معيػـ أ ميػة طوياًل فصارت ج

مػػػػف الػػػػديانات اىىػػػػرى ، فصػػػػارت دار إسػػػػالـ تجػػػػري عمييػػػػا أحكاميػػػػا. وأف الييػػػػود 
ا تطعػوا جػػزءًا مػف أبػػرض فمسػطيف ، وأ ػػاموا فيػػو حكومػة ليػػـ غيػر إسػػالمية ، وأجمػػوا 

 عف ىذا الجزء أك ر أىمو مف المسمميف.
 

كػػػػـ الشػػػػريعة االسػػػػالمية فػػػػي الصػػػػم  مػػػػا الييػػػػود فػػػػي وىجػػػػؿ أف تعػػػػرؼ ح
فمسطيف المحتمة دوف نظر إلا الناحيػة السياسػية يجػب أف نعػرؼ حكػـ ىجػـو العػدو 
ذا كاف غير جائز فما  عما أي بمد مف بالد المسمميف ىؿ ىو جائز أو غير جائز واض

 الذي يجب عما المسمميف عممو إزاء ىذا العدواف.
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المي ال تجيزه الشػريعة ايسػالمية ميمػا كانػت إف ىجـو العدو عما بمد إس
بواع ػو وأسػبابو ، فػػدار ايسػالـ يجػػب أف تبقػا بيػػد أىميػا وال يجػػوز أف يعتػدي عمييػػا 
أي معتػػػد وأمػػػا يجػػػب عمػػػا المسػػػمميف فػػػي حالػػػة العػػػدواف عمػػػا أي بمػػػد إسػػػالمي فػػػال 
ىػػالؼ بػػيف المسػػمميف فػػي أف جيػػاد العػػدو بػػالقوة فػػي ىػػذه الحالػػة فػػرض عػػيف عمػػا 

 ميا.أى
 

يقوؿ صػاحب المونػي: يتعػيف الجيػاد فػي  ال ػة : اىوؿ إذا التقػا الزح ػاف 
وتقابؿ الص اف. ال اني إذا نػزؿ الك ػار ببمػد تعػيف عمػا أىمػو  تػاليـ ودفعيػـ، وال الػث 
إذا اسػػػتن ر ايمػػػاـ  ومػػػًا لػػػزميـ الن يػػػر. وليػػػذا اوجػػػب اهلل عمػػػا المسػػػمميف أف يكونػػػوا 

َوَأِعػػدهوْا ..  } أف يقػػا عمػػا بمػػدىـ.  ػػاؿ اهلل تعػػالا:مسػػتعديف لػػدفا أي اعتػػداء يمكػػف 
َبػػاِط اْلَخْيػػِؿ ُتْرِىُبػػوَف ِبػػِو َعػػْدِو الّمػػِو َوَعػػُدِوُكـْ  ػػف قُػػِوٍة َوِمػػف ر   ...َلُيػػـ ِمػػا اْسػػَتَطْعتـُ م 

 .ٓٙإلاىن اؿ
 

فاالستعداد لمحرب الدفاعية واجب عما كػؿ حكومػة اسػالمية هػد كػؿ مػف 
وهػػد كػػؿ مػػػف يطمػػا فػػػي بالدىػػـ فػػإنيـ بويػػػر ىػػذا االسػػػتعداد يعتػػدي عمػػييـ لػػػدينيـ 

يكونػػػوف أمػػػة هػػػعي ة يسػػػيؿ عمػػػا الويػػػر االعتػػػداء عمييػػػا. وأف مػػػا فعمػػػو الييػػػود فػػػي 
فمسطيف ىو اعتداء عما بمد أسالمي يتعيف عما أىمػو أف يػردوا ىػذا االعتػداء بػالقوة 

فػرض عػيف عمػا حتا يجموىـ عف بمدىـ ويعيدوىا إلا حظيرة البالد ايسالمية وىو 
 كؿ منيـ وليس فرض ك اية إذا  اـ بو البعض سقط عف الىريف.

 
ولما كانت البالد ايسالمية تعتبر كميا دارًا لكؿ مسػمـ فػإف فرهػية الجيػاد 
في حالة االعتداء تكػوف وا عػة عمػا أىميػا أواًل وعمػا غيػرىـ مػف المسػمميف المقيمػيف 



 

 

76 

ف لـ  يعتد عما بالد مباشرة إال أف االعتػداء  ػد في بالد إسالمية أىرى  انيًا ىنيـ واض
 و ا عمييـ باالعتداء عما بمد أسالمي ىو جزء مف البالد ايسالمية.

 
وبعػػػد أف عرفنػػػا حكػػػـ الشػػػريعة فػػػي االعتػػػداء عمػػػا بمػػػد إسػػػالمي يمكننػػػا أف 

 نعرؼ حكـ الشريعة في الصم  ما المعتدي ىؿ ىو جائز أو غير جائز.
 

ا أساس رد الجزء الػذي اعتػدي عميػو إلػا أىمػو كػاف والجواب أف الصم  إذا كاف عم
ف كػػاف عمػػا إ ػػرار االعتػػداء وت بيتػػو فأنػػو يكػػوف صػػمحًا بػػاطاًل ىنػػو  صػػمحًا جػػائزًا . واض

 إ رار العتداء باطؿ وما يترتب عما الباطؿ يكوف باطاًل م مو .
 

و ػػد أجػػاز ال قيػػاء الموادعػػة مػػدة معينػػة مػػا أىػػؿ دار الحػػرب أو مػػا فػػرؽ 
ف َجَنُحػوْا ِلمِسػْمـِ َفػاْجَنْح َلَيػا  }اف فييػا مصػمحة لممسػمميف لقولػو تعػالا: منيـ إذا ك َواِ 

ف كانػػػت مطمقػػػة لكػػػف إجمػػػاع ٔٙإلاىن ػػػاؿ ... اهلل َوَتَوِكػػػْؿ َعَمػػػى . و ػػػالوا إف اليػػػة واض
 }ال قياء عما تقييدىا برؤية مصمحة لممسمميف في ذلؾ بآية أىرى ىي  ولو تعػالا: 

ـُ اأْلَْعَمػػْوَف َفػػال َتِيُنػػوا َوتَػػدْ  . فأمػػا إذا لػػـ يكػػف فػػي  ٖ٘إلمحمػػد ...ُعوا ِإَلػػى الِسػػْمـِ َوَأنػػُت
الموادعػػة مصػػمحة فػػال تجػػوز بايجمػػاع ونحػػف نػػرى أف الصػػم  عمػػا أف تبقػػا الػػبالد 
التػي سػمبيا الييػود مػف فمسػطيف تحػت أيػدييـ وعمػا عػدـ إعػادة أىميػا إلييػا ال يحقػؽ 

ف ولػذلؾ ال نجيػزه مػف الوجيػة الشػرعية إال إال مصمحتيـ وليس فيو مصػمحة لممسػممي
 بشروط و يود تحقؽ مصمحة المسمميف.

 
والجػػواب عػػف السػػؤاؿ ال ػػاني: إف اىحػػالؼ والمعاىػػدات التػػي يعقػػدىا المسػػمموف مػػا 
دوؿ أىرى غير إسالمية جائزة مف الناحية الشرعية إذا كانت في مصمحة المسػمميف 

د إسػالمي كػػالييود المعتػديف عمػػا فمسػػطيف أمػا إذا كانػػت لتأييػد دولػػة معتديػة عمػػا بمػػ
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فإنو يكوف تقوية لجانب المعتدي يست يد منػو ىػذا الجانػب فػي االسػتمرار فػي اعتدائػو 
وربما في التوسػا فيػو أيهػًا وذلػؾ غيػر جػائز شػرعًا .. ون هػؿ عمػا ىػذه اىحػالؼ 
 أف يتعػػاوف المسػػػمموف عمػػا رد أي اعتػػػداء يقػػا عمػػػا بالدىػػـ وأف يعقػػػدوا فيمػػا بيػػػنيـ
عيودًا وأحالفُا تظيرىـ  واًل وعماًل يدًا واحدة تبطش بكؿ مف تحد و ن سو بأف ييػاجـ 
ذا أهػيؼ إلػا ىػذه العيػود والموا يػؽ التػي ال يػراد منيػا االعتػداء  أي بمػد إسػالمي. واض
نما يراد منيػا منػا االعتػداء السػعي الح يػث بكػؿ وسػيمة ممكنػة فػي شػراء  عما أحد واض

لتػػػي تصػػػنا اىسػػػمحة والمبػػػادرة بصػػػنا اىسػػػمحة فػػػي اىسػػػمحة مػػػف جميػػػا الجيػػػات ا
بالدىـ لتقوية الجيوش ايسالمية المتحال ة فإف ذلػؾ يكػوف كمػو أمػرًا واجبػًا وهػرورًيًا 
لهػػماف السػػالـ الػػذي يسػػعا إليػػو المسػػمـ ويتمنػػاه لبمػػده ولسػػائر الػػبالد ايسػػالمية بػػؿ 

 ولويرىا مف البالد غير ايسالمية.
 

ىاصًا فمـ يعقد معيا أىؿ فمسطيف وال أيػة حكومػة  ويظير أف لمييود مو  اً 
إسػالمية صػػمحًا ولػػـ تجػؿ بعػػد عػػف اىرض المحتمػة وىػػي موجػػودة بحكػـ سياسػػي ىػػو 
اليدنة التػي فرهػتيا الػدوؿ عمػا الييػود ونقهػوىا باعتػداءاتيـ المتكػررة التػي لػـ تعػد 

ـ ىػػو تى ػػا عمػػا أحػػد وكػػؿ مػػا فعمػػو المسػػمموف واعتبػػره الييػػود اعتػػداء عمػػا حقػػو ي
محاصػػرتيـ ومنػػا السػػالح والػػذىيرة التػػي تمػػر بػػبالدىـ عػػنيـ وىجػػؿ أف نعػػرؼ حكػػـ 
الشػػريعة فػػي ىػػذه المسػػألة نػػذكر أف مػػا يرسػػؿ إلػػا أىػػؿ الحػػرب نوعػػاف: النػػوع اىوؿ 
السػػالح ومػػا ىػػو حكمػػو. وال ػػاني الطعػػاـ ونحػػوه و ػػد منػػا ال قيػػاء أف يرسػػؿ إليػػو عػػف 

ا  تػػػاؿ المسػػػمميف وكػػػذا الكػػػراع والحديػػػد طريػػػؽ البيػػػا السػػػالح ىف فيػػػو تقػػػويتيـ عمػػػ
والىشػػب وكػػؿ مػػا يسػػت اد بػػو فػػي صػػنا اىسػػمحة سػػواء حصػػؿ ذلػػؾ  بػػؿ الموادعػػة أو 
بعدىا ىنيا عما شرؼ النقض واالنقهاء فكانوا حربًا عمينػا وال شػؾ أف حػاؿ الييػود 
أ ؿ شأنًا مف حاؿ مف وادعيػـ المسػمموف مػدة معينػة عمػا تػرؾ القتػاؿ. وعمػا فػرض 
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اليدنػػة موادعػػة فقػػد نقهػػيا الييػػود باعتػػداءاتيـ ونقػػض الموادعػػة مػػف جانػػب  تشػػمية
 يبطميا ويحؿ الجانب الىر منيا.

 
وأما النػوع القػاني فقػد  ػالوا إف القيػاس يقهػي فػي الطعػاـ وال ػوب ونحوىمػا 
بمنعيا عػنيـ إال أنػا عرفنػا بػالنص حكمػو وىػوا أنػو صػما اهلل عميػو وسػمـ أمػر  مامػة 

وىػـ حػرب عميػو و ػػد ورد الػنص فػيمف تربطػو بػالنبي صػمة الػػرحـ  أف يميػر أىػؿ مكػة
ولذلؾ أجابيـ إلا طمبيـ بعد أف سائت حالتيـ. وليس ىػذا حػاؿ الييػود فػي فمسػطيف 
ولذلؾ نىتار عدـ جواز إرساؿ أي شئ إلييـ أىذًا بالقياس فإف إرساؿ غير اىسمحة 

 الشريعة واهلل تعالا أعمـ. إلييـ يقوييـ ويورييـ عما التشبث بمو  يـ الذي ال تبرره
 

 حسف مأموف
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 ـ(:ٜٙ٘ٔفتوى عمماء األزىر في الصمح مع الييود سنة )
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
جمػػادى اىولػػا  ٛٔاجتمعػػت لجنػػة ال تػػوى بالجػػاما اىزىػػر فػػي يػػـو اىحػػد  

ـ   برئاسػػة السػػيد صػػاحب ال هػػيمة ٜٙ٘ٔىػػػ الموافػػؽ كأوؿ ينػػاير سػػنة ٖ٘ٚٔسػػنة 
سػػػتاذ الشػػػيخ حسػػػنيف محمػػػد مىمػػػوؼ عهػػػو جماعػػػة كبػػػار العممػػػاء وم تػػػي الػػػديار اى

المصػػػػرية سػػػػابقًا وعهػػػػوية السػػػػادة أصػػػػحاب ال هػػػػيمة الشػػػػيخ عيسػػػػا منػػػػوف عهػػػػو 
جماعة كبار العمماء وشيخ كمية الشريعة سابقًا ك الشافعي المذىب   والشػيخ محمػود 

محمػػد الطنيىػػػي  شػػمتوت عهػػو جماعػػػة كبػػار العممػػػاء ك الحن ػػي المػػذىب   والشػػػيخ
عهػػو جماعػػػة كبػػػار العممػػاء ومػػػدير الػػػوعظ وايرشػػاد ك المػػػالكي المػػػذىب   والشػػػيخ 
محمػػد عبػػد المطيػػؼ السػػبكي عهػػو جماعػػة كبػػار العممػػاء ومػػدير الت تػػيش بػػاىزىر ك 
الحنبمي المذىب   وبحهور الشيخ زكريا البري أميف ال توى . ونظرت في االست تاء 

 ة :التي وأصدربت فتواىا التالي
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عما سػيد المرسػميف، سػيدنا محمػد 

 وعما الو وصحبو أجمعيف،أما بعد ،
فقد أطمعت لجنة ال تػوى بػاىزىر الشػريؼ عمػا االسػت تاء المقػدـ إلييػا عػف 

سػػطيف مػػف حكػػـ الشػػريعة ايسػػالمية فػػي إبػػراـ الصػػم  مػػا إسػػرائيؿ التػػي اغتصػػبت فم
أىميػػا وأىػػرجتيـ مػػف ديػػارىـ وشػػردتيـ نسػػاء وأط ػػااًل وشػػيبًا وشػػبانًا فػػي افػػاؽ اىرض 
واستمبت أمواليـ وا ترفت أفظا ال اـ فػي أمػاكف العبػادة وال ػار والمشػاىد ايسػالمية 
المقدسة وعف حكـ التػواد والتعػاوف مػا دوؿ االسػتعمار التػي ناصػرتيا وتناصػرىا فػي 
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دتيا بالعوف السياسي والمادي ي امتيا دولة ييودية فػي ىػذا القطػر العدواف اى يـ وأم
ايسػػالمي بػػيف دوؿ ايسػػالـ، وعػػف حكػػـ اىحػػالؼ التػػي تػػدعو إلييػػا دوؿ االسػػتعمار 
والتػػػي مػػػف مرامييػػػا تمكػػػيف إسػػػرائيؿ مػػػف البقػػػاء فػػػي أرض فمسػػػطيف لتن يػػػذ السياسػػػة 

أىميػػػػػا وحيػػػػػػاؿ االسػػػػػتعمارية وعػػػػػف واجػػػػػب المسػػػػػمميف حيػػػػػػاؿ فمسػػػػػطيف وردىػػػػػا إلػػػػػا 
المشروعات التي تحاوؿ إسرائيؿ ومف ورائيا الدوؿ االستعمارية أف توسا بيا ر عتيػا 
وتستجمب بيا المياجريف إلييا وفػي ذلػؾ تركيػز لكيانيػا وتقويػة لسػمطانيا ممػا يهػيؽ 

 الىناؽ عما جيرانيا ويزيد في تيديدىا ليـ ويييئ لمقهاء عمييـ.
ال يجػوز  –كمػا يريػده الػداعوف إليػو  – وت يد المجنة أف الصم  ما إسرائيؿ

شرعًا لما فيو مف إ رار الواصب عمػا االسػتمرار فػي غصػبو، واالعتػراؼ بحقيػة يػده 
عمػػا مػػا اغتصػػبو، وتمكػػيف المعتػػدي مػػف البقػػاء عمػػا عدوانػػو. و ػػد أجمعػػت الشػػرائا 
السػػماوية والوهػػػعية عمػػا حرمػػػة الوصػػب ووجػػػوب رد الموصػػوب إلػػػا أىمػػو وح ػػػت 

الػدفاع والمطالبػة بحقػو. ف ػي الحػديث الشػريؼ كك مػف  تػؿ دوف  صػاحب الحػؽ عمػا
مالو فيو شييد، ومف  تؿ دوف عرهو فيو شػييد    وفػي حػديث اىػر كك عمػا اليػد 
مػػػػا أىػػػػذت حتػػػػا تػػػػرده   . فػػػػال يجػػػػوز لممسػػػػمميف أف يصػػػػالحوا ىػػػػؤالء الييػػػػود الػػػػذيف 

وجػو يمكػف اغتصبوا أرض فمسطيف واعتدوا فييا عمػا أىميػا وعمػا أمػواليـ عمػا أي 
الييود مف البقاء كدولة في أرض ىذه البالد ايسالمية المقدسة، بؿ يجب عمػييـ أف 
يتعػاونوا جميعػػًا عمػا اىػػتالؼ ألسػنتيـ وألػػوانيـ وأجناسػيـ لػػرد ىػذه الػػبالد إلػا أىميػػا، 
وصػػػيانة المسػػػجد اى صػػػا ميػػػبط الػػػوحي ومصػػػما اىنبيػػػاء الػػػذي بػػػارؾ اهلل حولػػػو، 

يسالمية مف أيدي ىؤالء الواصبيف وأف يعينػوا المجاىػديف وصيانة ال ار والمشاىد ا
بالسالح وسائر القوى عما الجياد في ىذا السػبيؿ وأف يبػذلوا فيػو كػؿ مػا يسػتطيعوف 

 حتا تطير البالد مف ا ار ىؤالء الطواة الممتديف.
َبػاِط الْ  } اؿ تعػالا:  َخْيػِؿ ُتْرِىُبػوَف َوَأِعدهوْا َلُيـ ِما اْسَتَطْعتـُ م ف قُػِوٍة َوِمػف ر 

ـُ الّمُو َيْعَمُمُيـْ  ـْ َل َتْعَمُموَنُي ـْ َوَُخِريَف ِمف ُدوِنِي  .ٓٙاىن اؿ إل ...ِبِو َعْدِو الّمِو َوَعُدِوُك
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وكػػذلؾ يحػػـر شػػرعًا عمػػا المسػػمميف أف يمكنػػوا إسػػرائيؿ ومػػف ورائيػػا الػػدوؿ 
مشػروعات التػػي ال يػػراد االسػتعمارية التػػي ك مػػت ليػا الحمايػػة والبقػػاء مػف تن يػػذ تمػػؾ ال

 بيا إال ازدىار دولة الييود وبقاؤىا في رغد مف العيش وىصوبة في اىرض.
حتا تعيش كدولة تناوئ العرب وايسالـ في أعػز ديػاره. وت سػد فػي الػبالد 
أشد ال ساد، وتكيد لممسمميف في أ طارىـ، ويجب عما المسػمميف أف يحولػوا بكػؿ  ػوة 

حػػػدًا فػػػي الػػػدفاع عػػػف حػػػوزة ايسػػػالـ وفػػػي إحبػػػاط ىػػػذه دوف تن يػػػذىا ويق ػػػوا صػػػ ًا وا
المػػؤامرات الىبي ػػة التػػي مػػف أوليػػا ىػػذه المشػػروعات الهػػارة ومػػف  صػػر فػػي ذلػػؾ أو 

 ساعد عما تن يذىا أو و ؼ سمبيًا منيا فقد ارتكب إ مًا عظيمًا.
وعمػػا المسػػمميف أف ينيجػػوا تيػػج الرسػػوؿ صػػما اهلل عميػػو وسػػمـ ويقتػػدوا بػػو 

نة في مو  و مف أىؿ مكة وطويانيـ بعد أف أىرجوه ومعػو أصػحابو وىو القدوة الحس
رهػػػواف اهلل عمػػػييـ مػػػف ديػػػارىـ وحػػػالوا بيػػػنيـ وبػػػيف أمػػػواليـ واض امػػػة شػػػعائرىـ ودنسػػػوا 
البيت الحراـ بعبادة اىو اف واىصػناـ فقػد أمػره اهلل تعػالا أف يعػد العػدة ينقػاذ حرمػو 

ة التػػي بيػػا يسػػتظيروف فأىػػذ عميػػو مػػف أيػػدي المعتػػديف وأف يهػػيؽ عمػػييـ سػػبؿ الحيػػا
الصػػالة والسػػالـ يهػػيؽ عمػػييـ فػػي ا تصػػادياتيـ التػػي عمييػػا يعتمػػدوف، حتػػا نشػػبت 
بينػػو وبيػػنيـ الحػػروب، واسػػػتمرت رحػػا القتػػاؿ بػػيف جػػػيش اليػػدى وجيػػوش الهػػػالؿ، 
حتػػا أتػػـ اهلل عميػػو النعمػػة، وفػػت  عمػػا يػػده مكػػة، و ػػد كانػػت معقػػؿ المشػػركيف فأنقػػذ 

رجػػاؿ والنسػػاء والولػػداف، وطيػػر بيتػػو الحػػراـ مػػف رجػػس اىو ػػاف، المستهػػع يف مػػف ال
 و مـ أظافر الشرؾ والطوياف.

وما أشبو االعتداء باالعتداء، ما فارؽ البػد مػف رعايتػو وىػو أف مكػة كػاف 
بمػػدًا مشػػتركًا بػػيف المػػؤمنيف والمشػػركيف، ووطنػػًا ليػػـ أجمعػػيف بىػػالؼ أرض فمسػػطيف 

يا حكـ وال دولة. وما ذلؾ أبا اهلل تعالا إال أف فإنيا ممؾ لممسمميف وليس لمييود في
يظيػػػر فػػػي مكػػػة الحػػػؽ ويىػػػذؿ الباطػػػؿ ويردىػػػا إلػػػا المػػػؤمنيف، ويقمػػػا الشػػػرؾ فييػػػا 
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والمشػػػركيف فػػػأمر سػػػبحانو وتعػػػالا نبيػػػو صػػػما اهلل عميػػػو وسػػػمـ بقتػػػاؿ المعتػػػديف  ػػػاؿ 
ـْ َوَأْخِرُجوُىـ م ْف حَ  }تعالا:  ـْ َحْيُث ثَِقْفُتُموُى  .ٜٔٔإلالبقرة ...ْيُث َأْخَرُجوُكـْ َواْقُتُموُى

 .. }واهلل سػػػبحانو وتعػػػالا نبػػػو المسػػػمميف عمػػػا رد االعتػػػداء بقولػػػو تعػػػالا: 
ـْ  ـْ َفاْعَتُدوْا َعَمْيِو ِبِمْثػِؿ َمػا اْعتَػَدى َعَمػْيُك ، ومػف  ٜٗٔ إلالبقػرة ....َفَمِف اْعَتَدى َعَمْيُك
ذا كانػػت إزالتػػو واجبػػة فػػي مبػػادئ ايسػػالـ محاربػػة كػػؿ منكػػر يهػػر العبػػاد والػػبالد.  واض

. فػػإف ىػػؤالء المعتػػديف لػػـ يقػػؼ  كػػؿ حػػاؿ، فيػػي فػػي حالػػة ىػػذا العػػدواف أوجػػب وألػػـز
اعتػػداؤىـ عنػػد إىػػراج المسػػمميف مػػف ديػػارىـ وسػػمب أمػػواليـ وتشػػريدىـ فػػي الػػبالد بػػؿ 
تجػػاوز ذلػػؾ إلػػا أمػػور تقدسػػيا اىديػػاف السػػماوية كميػػا وىػػي احتػػراـ المسػػاجد وأمػػاكف 

ـُ ِمِمف ِمَنَع َمَساِجَد الّمػِو َأف ُيػْذَكَر  }اء في ذلؾ  ولتو تعالا: العبادة و د ج َوَمْف َأْظَم
ـْ ِفػي  ـْ َأف َيػْدُخُموَىا ِإِل َخػِِئِفيَف لُيػ ِفيَيا اْسُمُو َوَسَعى ِفي َخَراِبَيا ُأْوَلػػِئَؾ َمػا َكػاَف َلُيػ

ـْ ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيـٌ   .ٗٔٔالبقرةإل الدهْنَيا ِخْزٌي َوَلُي
فيػػذا ىػػو حكػػـ ايسػػالـ فػػي  هػػية فمسػػطيف وفػػي شػػأف إسػػرائيؿ  –أمػػا بعػػد 

والمناصػػريف ليػػا مػػف دوؿ االسػػتعمار وغيرىػػا، وفيمػػا تريػػده إسػػرائيؿ ومناصػػروىا مػػف 
مشػػػروعات ترفػػػا مػػػف شػػػأنيا. وفػػػي واجػػػب المسػػػمميف حيػػػاؿ ذلػػػؾ تبينػػػو لجنػػػة ال تػػػوى 

موا بحبػػػػػؿ اهلل المتػػػػػيف. واف بػػػػػاىزىر الشػػػػػريؼ. وتييػػػػػب المسػػػػػمميف عامػػػػػة أف يعتصػػػػػ
ينيهػػػوا بمػػػا يحقػػػؽ ليػػػـ العػػػزة والكرامػػػة وأف يقػػػدروا عوا ػػػب الػػػوىف واالسػػػتكانة أمػػػاـ 
اعتداء الباغيف وتدبير الكائديف، ةأف يجمعوا أمرىـ عما القياـ بحؽ اهلل تعػالا وحػؽ 

 اىجياؿ المقبمة في ذلؾ، إعزازًا لدينيـ القويـ.
عمػا اييمػاف بػو وعمػا نصػرة دينػو وعمػا  نسأؿ اهلل تعالا أف ي بت  مػوبيـ

 العمؿ بما يرهيو واهلل أعمـ.
 

 عيسى منوفحسيف محمد مخموؼ      
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عهو لجنة ال توى وجماعة كبار  رئيس لجنة ال توى وعهو جماعة كبار     
 وشيخ كمية الشريعة سابقاً  العمماء العمماء وم تي الديار المصرية سابقاً 

 "" الشافعي المذىب         
 محمد الطنيخي محمود شمتوت  
 وعهو لجنة ال توى وجماعة كبار العمماء كبار العمماء عهو لجنة ال توى وجماعة

 ومدير الوعظ واالرشاد " المالكي المذىب "  " الشافعي المذىب "         
  

 محمد عبد المطيؼ السبكي
 عهو لجنة ال توى وجماعة كبار العمماء ومدير الت تيش باىزىر

 الحنبمي المذىب "" 
 

 زكريا البري
 أميف ال توى

 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 فتوى ُعػمماء المسمميف
 بتحريـ التنازؿ عف أي جزء مف فمسطيف



 

 

84 

 
الحمػػػػػد هلل الػػػػػذي أسػػػػػرى بعبػػػػػده لػػػػػياًل مػػػػػف المسػػػػػجد الحػػػػػراـ إلػػػػػا المسػػػػػجد      

لمعػالميف،  اى صا، والصالة والسػالـ عمػا مػف أسػري بػو إلػا اىرض المباركػة فييػا
 بمػة المسػمميف اىولػا وأرض اىنبيػاء وميػػبط الرسػاالت، وأرض الجيػاد والربػاط إلػػا 
يػػـو الػػديف، وعمػػا الػػو اىىيػػار وصػػحبو الػػذيف عطػػروا بػػدمائيـ الزكيػػة تمػػؾ اىرض 
الطيبة حتا أ ػاموا بيػا ايسػالـ، ورفعػوا فييػا رايتػو ى ا ػة عاليػة، وطػرد منيػا أعػداءه 

رؾ والك ػر عمػا الػذيف ور ػوا ىػذه الػّديار فحػافظوا عمػا ميػراث الذيف نسػوا  دسػو بالشػ
 المسمميف ودافعوا عنو بأمواليـ وأن سيـ وبعد:

فػػػإّف ميمػػػة عممػػػاء المسػػػمميف وأىػػػؿ الػػػرأي فػػػييـ أف يسػػػكونوا عصػػػمة المسػػػمميف، وأف 
 يبصرىـ إذا احتارت بيـ السبؿ وادليّمت عمييـ الىطوب.

نعمػػػػف لممسػػػػمميف فػػػػي ىػػػػذه الظػػػػروؼ  ونحػػػػف المػػػػو عيف عمػػػػا ىػػػػذه الو يقػػػػة     
الصػػعبة أف الييػػود ىػػـ أشػػّد النػػاس عػػدواه لمػػذيف امنػػوا، اغتصػػبوا فمسػػطيف، واعتػػدوا 
عمػػا حرمػػات المسػػمميف فييػػا وشػػّردوا أىميػػا، ودنسػػوا مقدَسػػاتيا، ولػػف يقػػّر ليػػـ  ػػرار 

 حتا يقهوا َعما ديف المسمميف، وينيوا وجودىـ ويتَسمطوا عمييـ في كؿ مكاف.
مف بما أىذ اهلل عمينا مف عيد ومي اؽ في بياف الحّؽ أف الجَياد ىػو الَسػبيؿ ونحف نع

الوحيد لتحرير فمسطيف، وأنو ال يجوز بَحاؿ مف اىحواؿ االعتراؼ لمييػود بشػبر مػف 
أرض فمسػػػػطيف، ولػػػػيس لشػػػػىص أو جيػػػػة أف تقػػػػّر الييػػػػود عمػػػػا أرض فمسػػػػطيف أو 

 حؽ فييا.تتنازؿ ليـ عف أي جزٍء منيا أو تعترؼ ليـ بأيِّ 
إّف ىػػذا االعتػػراؼ ىيانػػة هلل والرسػػوؿ ولألمانػػة التػػي وّكػػؿ إلػػا المسػػمميف     

َيا َأيهَيا اِلِذيَف َُمُنوْا َل َتُخوُنوْا الّمَو َوالِرُسػوَؿ َوَتُخوُنػوْا المحافظة عمييا، واهلل يقػوؿ: ك 
ـْ َتْعَمُموفَ  ـْ َوَأنُت سات المسػمميف، والتنػازؿ عػف  ، وأي ىَيانة أكبر مف بيا مقد َأَماَناِتُك

 بالد المسمميف إلا أعداء اهلل ورسولو والمؤمنيف.
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إننا نو ف بأف فمسطيف أرض إسالمية وستبقا إسالمية، وسيحررىا أبطاؿ       
ايسػػػالـ مػػػف دنػػػس الييػػػود كمػػػا حررَىػػػا ال ػػػات  َصػػػالح الػػػديف مػػػف دنػػػس الصػػػميبييف، 

رسػػولو محمػػد وعمػػا الػػو وصػػحبو ولػػتعممف نبػػأه بعػػد حػػيف، وَصػػما اهلل عمػػا عبػػده و 
 وسمـ."
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ىػػػذا ىػػػو مو ػػػؼ عممػػػاء المسػػػمميف مػػػف الصػػػم  مػػػا مػػػف اغتصػػػب اىرض ، وأىمػػػؾ 
فػػػال يجػػػوز لممسػػػمميف أف يصػػػالحوا ىػػػؤالء الييػػػود الػػػذيف اغتصػػػبوا الحػػػرث والنسػػػؿ . 

، بػؿ يجػب عمػا المسػمميف أف  أرض فمسطيف واعتدوا فييا عما أىميا وعما أمػواليـ
لػػػرد ىػػػذه الػػػبالد إلػػػا  -عمػػػا اىػػػتالؼ ألسػػػنتيـ وألػػػوانيـ وأجناسػػػيـ-نوا جميعػػػا يتعػػػاو 

 أىميا...
ومف  صر في ذلؾ أو فرط فيو أو ىذؿ المسمميف عف الجياد أو دعا إلا 
مػػػا مػػػف شػػػأنو ت ريػػػؽ الكممػػػة وتشػػػتيت الشػػػمؿ والتمكػػػيف لػػػدوؿ ايسػػػتعمار مػػػف تن يػػػذ 

م ػػػػارؽ -ايسػػػالـ  مىططيػػػـ هػػػد العػػػرب وايسػػػالـ وهػػػد فمسػػػػطيف فيػػػو فػػػي حكػػػـ
  -جماعة المسمميف ومقترؼ أعظـ ال اـ

 
 
 

  : مركز القدس لمديمقراطيو وحقوؽ النساف يعتبر
  لممستوطنيف باطمة وغير شرعيو ةمالؾ والعقارات في القدس المحتمبيا اى
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 نداء وبالغ مف الييئة اإلسالمية العميا
 حوؿ األخطار المحدقة بالمسجد األقصى

 ـٜٜٜٔنوفمبر  ٚٔىػ الموافؽ  ٕٓٗٔف شعبا ٜ
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ـه ُنورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكػاِفُروفَ ]  ـْ َوالِمُو ُمِت [ صػدؽ اهلل  ُيِريُدوَف ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر الِمِو ِبَأْفَواِىِي

 [ ٛالعظيـ ]الصؼ الية
 األقصى أمانة في أعناقكـ

لػػػا شػػػعوبنا فػػػي مىتمػػػؼ أرجػػػاء ،  ميةإلػػػا  ػػػادة اىمتػػػيف العربيػػػة وايسػػػال واض
حػػػػوؿ ،  ىػػػػذا نػػػػداء وبػػػػالغ لمنػػػػاس مػػػػف الييئػػػػة ايسػػػػالمية العميػػػػا،  العػػػػالـ ايسػػػػالمي

عميػو أفهػؿ -مػف مسػرى المصػط ا .  اىىطار المحد ة بالمسجد اى صا المبارؾ
ترفػػا الييئػػة ايسػػالمية العميػػا صػػرىة اى صػػا اىسػػير و ػػد  -الصػػالة وأزكػػا التسػػميـ

 حراب المحتؿ وأنيابو وأطماعو. حا ت بو 
 …فيا أولي اىمر منا

ف مسػػرى  إف المسػػجد اى صػػا المبػػارؾ يػػئّف الف فػػي أسػػره الػػذي طػػاؿ، واض
ىادينػػػا ومىرجنػػػا مػػػف الظممػػػات إلػػػا النػػػور تتكػػػا ؼ فو ػػػو غيػػػـو التػػػآمر والمىططػػػات 

 الصييونية التي ال تتو ؼ عند حد. 
االسػػتيالء عمػػا الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ  إنيػػـ الف  ػػد أتمػػوا العػػدة لتن يػػذ مػػآربيـ فػػي

نيػػػـ يقومػػػػوف بإعػػػػداد المشػػػػيد اىىيػػػػر عمػػػػا السػػػػاحة العالميػػػػة مػػػػف مسمسػػػػؿ تيويػػػػد  واض
 القدس.. إنو مشيد االستيالء ال عمي عما الحـر القدسي الشريؼ. 

إف الييئة ايسالمية العميا في القدس الشػريؼ وىػي تر ػب بػأـ العػيف وتػرى 
و إلػػػا  ادتنػػا مموًكػػػا وأمػػراء ورؤسػػػاء وحكاًمػػا بيػػػذا وتممػػس عػػف ك ػػػب كػػؿ ذلػػػؾ لتتوجػػ



 

 

91 

النداء وىذا البالغ وىذا التحذير؛ لكي يهطمعوا بمسػئولياتيـ وواجبػاتيـ التػي فرهػيا 
وجعميػػا جػػزءًا أساسػػياا مػػف العقيػػدة ايسػػالمية أال وىػػي حمايػػة  -سػػبحانو وتعػػالا-اهلل 

نقػػػاذ المسػػػجد اى صػػػا المبػػػارؾ مػػػف الىطػػػر الػػػداىـ الػػػذي يػػػزد اد ا تراًبػػػا منػػػو. إنػػػو واض
الىطػػر الشػػامؿ فمػػـ تعػػد ممارسػػات االحػػتالؿ  اصػػرة عمػػا اعتػػداءات مػػف يوصػػموف 
نمػػػا ىػػػي الف تأىػػػذ العمػػػؿ والتىطػػػيط الرسػػػمي الحكػػػومي  بػػػالتطرؼ أو العنصػػػرية، واض
تحػػػت مسػػػميات وادعػػػاءات زائ ػػػة وباطمػػػة تحػػػاوؿ جعػػػؿ موهػػػوع المسػػػجد اى صػػػا 

شػػػػكاًل ومهػػػػموًنا مػػػػا جػػػػوىر عقيػػػػدتنا المبػػػػارؾ  هػػػػية سياسػػػػية ت اوهػػػػية تتعػػػػارض 
 ايسالمية. 

 يا  ادتنا في العالميف العربي وايسالمي.. 
إف اى صػػا يستصػػرخ مكػػامف الحػػؽ فػػي هػػمائركـ ويسػػتنيض فػػيكـ جػػذوة 

 -عميػو الصػالة والسػالـ-الويرة عمػا حمػا ايسػالـ وفػي القمػب منػو مسػرى الرسػوؿ 
نقػاذه يػا َأيهَيػػا [أشػار إلييػػا  ػوؿ العزيػز الحكػيـ  ، إنيػا التجػارة الرابحػة التػي لحمايتػو واض

ػْف َعػَذاٍب َأِلػيـٍ ُتْؤِمُنػوَف ِبالِمػِو َوَرُسػوِلِو  ـْ َعَمػى ِتَجػاَرٍة تُنِجػيُكـ م  َمُنػوا َىػْؿ َأُدلهُكػ اِلِذيَف َُ
ـْ ِإف كُ  ـْ َخْيٌر ِلُك ـْ َذِلُك ـْ َوَأنُفِسُك ـْ َتْعَمُمػوفَ َوُتَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِؿ الِمِو ِبَأْمَواِلُك صػدؽ  ]نُت

  ٔٔ-ٓٔاهلل العظيـ[ كالصؼ 
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 فتوى شرعية
 صادرة عف دار اإلفتاء في القدس والديار الفمسطينية

 )التعويض عف األرض كبيعيا ل يجوز شرعًا(
 

الحمػػػػد هلل رب العػػػػالميف والصػػػػالة والسػػػػالـ عمػػػػا أشػػػػرؼ المرسػػػػميف سػػػػيدنا 
 عد:محمد اىميف وعما الو وصحبو أجمعيف وب

 
إف التعويض عػف اىرض ال مسػطينية كبيعيػا سػواء بسػواء وال يجػوز مطمقػًا 
شرعًا، وينطبؽ عما الذي يأىذ التعػويض عػف ممتمكاتػو ال تػوى الصػادرة عػف عممػاء 
فمسطيف منذ ال ال ينيات في القرف الماهػي، والتػي تػنص عمػا التحػريـ القطعػي ىف 

 فيي و  ية مباركة مقدسة.اىرض ال مسطينية ليست سمعة لمبيا والشراء 
 

وىنػػاؾ فػػرؽ شاسػػا بػػيف التعػػويض عػػف اىرض وبػػيف التعػػويض عػػف اىهػػرار التػػي 
 لحقت بالالجئيف الذيف ُىجروا عف ديارىـ بوير حؽ.

 
لذا فإف عبارة ك حػؽ العػودة والتعػويض معػَاً   جػائزة شػرعًا أي أف الالجػئ 

المطالبػػة بػػالتعويض عػػف لػػو الحػػؽ فػػي العػػودة إلػػا ديػػاره كمػػا أف لػػو الحػػؽ أيهػػا فػػي 
 اىهرار والمعاناة والىسائر التي لحقت بو وبأوالده وأح اده.

 
فػػػػي حػػػػيف أف العبػػػػارة التػػػػي تقػػػػوؿك حػػػػؽ العػػػػودة أو التعػػػػويض  فإنيػػػػا ت يػػػػد 
التىيير فيي مىال ة لمديف الحنيؼ شرعًا ىف المحظور  ائـ فييا ىف التعويض عف 

 اىرض محـر شرعًا.
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لعػودة أو يمنػا فمػيس الحػؽ بأىػذ التعػويض مطمقػًا أما الػذي ال يرغػب فػي ا
ميمػػػا كانػػػػت اىسػػػباب وميمػػػػا كانػػػػت المبػػػررات، مؤكػػػػديف أف " العػػػودة" حػػػػؽ مقػػػػدس 

 وواجب مشروع، ولف يسقط حؽ العود ميما طاؿ الزماف.
 

لػا أف يػرث اهلل  وستبقا أرض فمسػطيف ىىميػا ولجميػا المسػمميف إلػا مػا شػاء اهلل واض
 اىرض ومف عمييا.

 
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو يقوؿ الحؽ وىو ييدي السبيؿ. و واهلل

 
 المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية   ىػ.ٕٔٗٔ/ ربيع ثاني/ ٕٓحرر بتاريخ: 

 الشيخ عكرمة سعيد صبري   ـ.ٕٓٓٓ/تموز/ٕٕالموافؽ في :
 القدس
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