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 : قراءة وتحميل لمحجاج اإلعالمي والدينيصوفياآيا 
 أسامة محمد رسالف

 (Daren Butler 2020) ََِِمػف تمكز/يكليػك  َُيـك التركية المحكمة اإلدارية العميا قررت 
 ػػيف  اإرالميػػارػػتد العػػدؿ امػػف الرػػار ذاتػػ    ِْمػػف يػػـك  اإلػػم مسػػعد ارت ػػار  "صػػكاياآيػػا "متحػػؼ  تحكيػػؿى 

 اأاػراد –أرػرب مسػممكف كي ػر ػأف المعارضػة لػـ ترتصػر رمػم ليػر المسػمميف   ػؿ  االتأييد كالمعارضػة  رممػ
. لمػػكاقماـ المعًضػػدةؽ الحعػػ  كٍ كت ػػارل طراػػا التأييػػد كالمعارضػػة اػػ  سىػػ رػػف راضػػاـ الرػػرار  –كمؤسسػػات
الك يػػػر مػػػف حعػػػ  الطػػػرايف إلػػػم اسػػػتعالة الحرػػػا ؽ التاري يػػػة كالمرامػػػ  السياسػػػية كالتأصػػػيؿ الػػػدي   كااترػػػر 
ك ااػة ت ػاكؿ كسػا ؿ اإلرػالـ العالميػة ال احػث كقد الحظ . دي ية ركاطؼى ا  ار ا ل  أف ي دك دي ي أريدى  إلعراةو 

الدي يػػة  التأييػػد مػػف المؤسسػػاتكتػػراكح ذلػػؾ  ػػيف   لاػػذا الرضػػيةكالدكليػػة الرسػػمية كالر صػػيات كالمؤسسػػات 
  كال يا ػػات الد مكماسػػية المعر ػػة رػػف الرمػػؽ أك الػػراض  ك يػػاف م ظمػػة اليك سػػكك الػػذم اإلسػػالمية أك الػػراض

كمػػف  ػػـ  اػػ ف  ة التػػراث العػػالم  حػػاؿ تضييػػر كضػػع   تاديػػد مكا ػػة اا ػػر التػػاري   المػػدرج اػػ  قا مػػيمػػكح 
  مكضػكر مػف م ظػكر رممػ    حعػاج إرالمػ  دي ػ يػ  مػف ااطركحة الحالية لمررار كما ترتب رمترٌص  
المؤيًػدة رصػد أمػـ الحعػ  ( ّ)ك  لمرضػية دي  تأصيؿ ( ِك)  اا ررف تاري ية لمحة  (ُ) :إيرادى  يرتض 

 .لمرراركالدي   اا ر الرا ك   ( ْ)ك  كالمعارضة

 لمحة تاريخية

اإلم راطكر ال يز طػ  إذ استاؿ  الحضارات  ا تالؼ العصكر ك أسماة مذا اا ر التاري   ا تممت 
  كأسماا ة يكم ذو ط ز   حاضرة  يمدي ة الرسط طي ية ميالدية  ِّٓراـ ليككف ك يسة  ا  اةقسط طيف ااكؿ 
 ِّٓا رػػاـ  ػػالؿ الرالقػػؿ الدا ميػػة ليعػػاد   ػػاؤ    ػػـ تاػػدـ ال  ػػاة (Megale Ekklesia) ا""ميضػػال  إكميسػػي

 ا  ػػػم الك يسػػػة رمػػػم الاي ػػػة التػػػ  ظمػػػت رمياػػػا إلػػػم يكم ػػػا مػػػذا  حتػػػم عػػػاة اإلم راطػػػكر عسػػػت ياف ميالديػػػة
(Encyclopaedia Britannica 2020) . ( ميالدية ّٕٓ)اكتمؿ   اة الك يسة  الؿ ستة أركاـ احسب

يزيػػدركس أكؼ ميميػػتس عاػػكد الما دسػػيٍ  طكليػػة الرػػكؿ كاتدرا يػػة المػػذيف أ رعػػا  ف أ  يميػػكس أكؼ تريميػػز كاد

                                                           
  كدراسات الترعمة  كمية المضات كالترعمة  عامعة اازمر.مدرس ألس ية الرا كف 
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مػػف تحتاػػا أقػػكاس حاممػػة ا متػػر  ِّرػػمؿ ق ػػة ضػػ مة  حعػػـ كم  ػػم مركزيػػا  أسػػمكب معمػػارم ليػػر معاػػكد 
 .(ُ)رمم طرا  المحكر الطكل  لم  اة كتحيط  اا ق تاف

  طريركيػػػة الرسػػػط طي ية المسػػػكك ية"اك ػػػر مػػػف ألػػػؼ رػػػاـ تحمػػػؿ اسػػػـ "كاتدرا يػػػة ظمػػػت الكاتدرا يػػػة 
(Ecumenical Patriarchate 2020)   كلػـ تسػمـ مػف الك يسػة اامػـ لمطا مػة اار كذكسػية الرػرقية  أم

 .(ِ)الرا عةالمر عة حممة مف اي يسيا ك أيادم ال ام يف 

 
 )المصدر: وكالة يورونيوز( (1719صوفيا بريشة رسام الخرائط الهولندي أدريان ريالند )آيا  (1)الشكل 

ع ػارة مػف ال  كمػ  (Hagia Sophia)ا  اسـ الك يسة  اصارت "ماعيا صػكايا"  ات ااياـ تضيير حمم
الحكمػة المردسػة" أك تع ػ  "ك اػ  المكػر الالمػكت  المسػيح   متػيف السػاس ( ذات ااἉγία Σοφία)يك ا يػة ال

تحكلػت الرسػط طي ية إلػم "إسػالـ  ػكؿ" )أم: مدي ػة اإلسػالـ( اممػا  .(Mainstone 1997)"الحكمػة اإللايػة" 
  كظػػؿ مػػذا (Ayasofya) صػػكايا"آيػػا صػػار اسػػـ الكاتدرا يػػة "رمػػم يػػد ااتػػراؾ الع مػػا ييف   ػػـ إلػػم "إسػػط  كؿ"

 رػرار السػمطاف محمػد ميالديػة  ُّْٓا   لاا إلم يكم ا مذا رمم الرلـ مف تحكيماا إلم مسعد ااالسـ مالزم
أت ارػػػ  المسػػػممكف مػػػف  عػػػد ذلػػػؾ الػػػذم أمػػػر  راػػػي ااذاف اػػػ  الكاتدرا يػػػة  عػػػد د ػػػكؿ المدي ػػػة  اات ػػػذما  ال ػػػا  
  كم اا كمي ذلؾ   مة ركايات تدكر حكؿ أصؿ التسمية اليك ا ية "ماعيا صكايا". (َُِْالدمرداش ) امسعد

الرديسػة "صػكاية" المصػرية  سػ ة االسػـ إلػم لدل الك يسػة المصػرية اار كذكسػية مػف  اما مك مرطكع    رسمي
(  احاليػػػ الم كايػػػة  اػػػ  الرػػػرف ال ػػػا   المػػػيالدم ا ػػػكيف ليػػػر مسػػػيحييف اػػػ  م ػػػؼ )م ػػػكؼ العػػػال تالتػػػ  كلػػػد

لمت مػػ  رػػف دي اػػا  يػػا األرامػػا  العطالػػذم الحػػاكـ أقمكديػػكس  اػػا حتػػم رمػػـ  ػػذلؾ  تكارت رػػت المسػػيحية ك ٌرػػر 

                                                           
 المرعي السا ؽ. (ُ)
ا تػػار ال احػػث مػػذا التسػػمية ااصػػيمة لمحمػػالت المعركاػػة تاري يػػان  اسػػـ "الحمػػالت الصػػمي ية"  إذ ر ػػأ المسػػممكف المكتػػككف  (ِ)

  ارمػػا يكم ػػذو  أ مسػػاـ ك أ  ػػاة الرػػرؽ المسػػيحييف رػػف  سػػ ة الحمػػالت إلػػم الصػػميب  مػػا لػػ  مػػف رمزيػػة دي يػػة مردسػػة ر ػػد 
 .(ََُِ)رمارة  المسيحييف. ا ظر
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يالـاأ ت  ارتماا  عد تعذيب  أف ألػرت الع ػد  مػاؿ ك يػر  اما كاف مف إحدل تا عاتاا إال. (ُٖٔٗيعركب ) كاد
  اممػا رمػـ الممػؾ لتأ ذ ع ماف الرديسة  اممت  ا  أردية  مي ة كأ مت   م زلاا  اا  عث مف الع ماف ركا ح زكية

 ػػذلؾ أمػػر   رػػؿ ع ما اػػا إلػػم الرسػػط طي ية ك صػػ   الكاتدرا يػػة العظيمػػة "ماعيػػا صػػكايا"  كصػػارت  قسػػط طيف
أمػػا   (ُ)الر طيػػة المصػػرية تحتمػػ   ػػذكرل الرديسػػة اػػ  ال ػػامس مػػف تػػكت )يػػـك مرتماػػا( مػػف كػػؿ رػػاـ الك يسػػة

 :"دقا ؽ" ال ح   مكقياريؽ اا  كما يسردما الركاية اا رل 

صػػكايا اػػػ  الرػػرؽ ااكسػػط إلػػػم ر صػػية م تممػػػة آيػػا ترػػير الك ػػا س اا ػػػرل التػػ  تحمػػؿ اسػػػـ 
م راطػػكر إلػػم رصػػر االالتػػ  يعػػكد تأسيسػػاا السػػكرية  يا اصػػكايا اػػ  صػػيد آيػػا مرت طػػة  ك يسػػة 

م ػػا   ػػت ك حسػػب ركايػػة  طريركيػػة أ طاكيػػة لمػػرـك اار ػػكذكس  صػػكايا المرصػػكدة  .يكسػػت يا كس
  كمم ػػيس (اإليمػػاف)آم ت  المسػػيحية  كأسػػمت   اتاػػا ال ال ػػة  يسػػتس را مػػة رػػريمة مػػف أ طاكيػػة 

كػػػز لممسػػػيحية  اػػػا إلػػػم مر تم ركمػػػا  اتحػػػكؿ  يكا ترمػػػت    اتاػػػا إلػػػ  (المح ػػػة)كألػػػا     (الرعػػػاة)
 ػدأ تعػذي اف   ػـ قػتماف كاحػدة  سع اف   ػـ  ك فمم راطكر أدريا كس  احاكؿ إلراةااستدرامف اال

ك ريػت   ذت أعسػاد   اتاػا كأكدرتاػا الر ػر اا رل أماـ ري   أماف   ـ أطمؽ سراح ااـ  اأ تمك
 .(ََِِ)دقا ؽ  تصٌم  رمم ضريحاف  الث لياؿ ك ال ة أياـ إلم أف لحرت  اف

ـ  عػػض  عيكرػػ   اػػأمر  صػػار أعػػراس الك يسػػة كمػػدٍ  ُّْٓمحمػػد ال ػػا   الرسػػط طي ية رػػاـ د ػػؿ 
قامة م  ريا كأضاؼ اياا  ي س عداريات ك ركش اسيمسا ية ذات دالالت مسيحية  كطمٍ  لاا ر ية ذ ة عدرا اا كاد

ذ ػة الحمػراة ة  اعاة  ايزيد ال ا   كأقػاـ الم لـ تصمد اإلضااات المؤقت ا إيذا نا  تصييرما مسعدا كم  ر ا كمحرا 
الرػرق  مػف المسػعد  ايمػا ذ ة  يضاة رمم العا ب الرمال  مف ال  اة  ك صب م  ا  الركف الع ك   الررق 

ة  عاػكد المصػادر التاري يػ ال الػث كمػا ترػيد ال ػا   أك مػرادي  عاة الضر ية سميـي ذ تيف المتطا رتيف ا  الأقاـ الم 
مرت قركف كالدكلة الع ما يػة  .(Encyclopaedia Britannica 2020) ًس اف -الما دس الع ما   اارار

 ػػػدكااي دي يػػػة كليػػػر دي يػػػة  إلػػػم أف لحرػػػت الازيمػػػة  الدكلػػػة  اػػػ  صػػػراع مػػػي العيػػػراف كالرػػػكل العالميػػػة اا ػػػرل
مػف  ة  تحت احتالؿ قكات مف ع سيات ك ير   كؿطككقعت حاضرتاا  إسالحرب العالمية ااكلم الع ما ية ا  

صػػػكايا" رػػػاـ آيػػػا اػػػ  " اقداسػػػالػػػذم أقػػػاـ  رػػػس إليم ريػػػكس  ػػػكاراكيسضػػػـ ال ي اػػػا الميمػػػؽ اليك ػػػا   ال ػػػا   الػػػذم 
قطعػػػ  كصػػػػكؿ ااتػػػػراؾ   ككأ ػػػ  يسػػػػتأ ؼ كالمصػػػمكف معػػػػ  الرػػػداس الػػػػذم مػػػػف م تصػػػؼ الميػػػػؿا تػػػداةن  ُُٗٗ

 :مف العاد الرديـا ر دما صمم الرس مرٌ م  س ة ََٓ حك الع ما ييف إلم المدي ة م ذ 

ٍكًاػؾى  دي ًاػ  مىٍيكىػًؿ قيٍدًسػؾى ً  ى . أىٍسػعي ػؿي  ىٍيتىػؾى تًػؾى أىٍد ي ًب المعػد لػأ. (ٕ :ٓ)مزاميػر  أىمَّا أى ىا اىً كىٍ رىًة رىٍحمى
كًح الردس  اآلف كاال لم دمر الٌدامريف  آميف ًف كالرُّ  .(Chrysopoulos 2019) ككؿَّ آفو كاد

                                                           
 السا ؽ.المرعي  (ُ)
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 ػػػذلؾ اسػػػتيرظت العكاطػػػؼ الدي يػػػة مػػػف سػػػ ات  اتصػػػاردت الػػػدركات مػػػف المسػػػمميف  ػػػ  الص المسػػػعد 
 ُّْٗاات ػػػذ مصػػػطمم كمػػػاؿ أتػػػاتكرؾ قػػػرارا رػػػاـ اا ػػػر اصػػػؿ مػػػا  ي ًػػػ ى لػػػ    ػػػرىٌد ف يلصػػػمكاتاـ  كمػػػف المسػػػيحي

ق ػاع العػالـ  تكعػ  تركيػا    آمػالمتحػؼ مػي كقػؼ الصػالة ايػ صكايا" إلػم آيا  تحكيؿ "  ػذلؾ  ػزع اتيػؿ الصػراع كاد
لػـػ تتكقػػؼ أحػػالـ إحيػػاة الماضػػ  كال  .(ََِٖالكاتػػب ) العممػػا   الضر ػػ  العديػػد  عػػد إلضػػاة ال الاػػة اإلسػػالمية

أف  )(Figes 2010أكرال ػدك اػايعز حضارم  اعمم الصعيد ااكؿ يررر رل ات التكظيؼ السياس  لاذا اا ر ال
مطمػكرات ر اميػة  ػدت ؼ أحػد المعمػارييف السكيسػرييف ااكترػ ُْٖٗعاـ الا  ت مماا  "صكاياآيا "ترميـ أرماؿ 

السػػمطاف الع مػػا   اػأمر  ػػ  رمياػا المسػػعد  مػػف الك يسػة التػػ   ي  ٌراقػة ر ػػدما أمػيط ر اػػا الركػاـ  ك  ػػت أ اػػا عػزة 
أـ الك ػػػا س إلػػػم ا رػػػعر ح ي ػػػتاسالػػػذم م راطػػػكر ركسػػػيا إلػػػم االسكيسػػػرم  رىًمػػػدايمػػػا   حي اػػػا  اسػػػتكماؿ الكرػػػؼ

الرػػػكمييف الػػػركس كزرمػػػا اـ الػػػدي ييف  ػػػالؿ الرػػػرف التاسػػػي ررػػػر  لػػػدل  مػػػؿى ااكاسػػػتحيا الكرػػػؼي   (ُ)اار كذكسػػػية
أمػا رمػم  .)(Figes 2010 اار كذكسػيةم راطكريػة اال  ضزك الرسط طي ية كتحكيماػا إلػم راصػمة لركسػيااحممكا 
الػر يس التركػ   رعػب طيػب أردكلػاف  ر ػدما درػا  ا ػا الكا كليػؾ اػ  مػف  امػرار اعػاة السياسػ  التكظيػؼ صعيد 

أقػػػاـ ال ا ػػػا صػػػالت  اػػػ  الم  ػػػم المعػػػركؼ  المسػػػعد اازرؽ  ػػػؿ صػػػكايا"  آيػػػا العػػػالـ  ارا سػػػيس  لزيػػػارة تركيػػػا ك"
Lowen 2014)(

صػكايا" ليػر مػرة آيػا لمتحػؼ "كما حرص الر يس الترك  رمم إظاار التكعػ  اإلسػالم   .(ِ)
  (Deutsche Welle 2017) َُِٕك َُِٓرة حمرات ذكر كقراةة قرآف ايػ  ك حضػكرا كمػا حػدث اػ    ذا
 تحكيؿ.الج ذلؾ التكع   ررار كً كتي 

 التأصيل الديني لمقرار

 ػػػـ صػػػحا ت  كأصػػػحاب العمػػػـ ( ملسو هيلع هللا ىلص)دأب المسػػػممكف م ػػػذ رصػػػر صػػػدر اإلسػػػالـ رمػػػم سػػػؤاؿ ال  ػػػ  
كلػػذلؾ صػػداا اإلرالمػػ  ر ػػدما ي ػػرج   الرػػررية الدي يػػة اػػ  أم قػػرار اػػردم أك عمػػار الرػػرر  رػػف مػػدل 

يذمب أك المؤيد لرضية ما ا  كسيمة إرالمية رسمية أك لير رسمية لعرض التأصيؿ الدي   لما المعارض 
ت عػات دي يػة  ا  ػ   ا ص م رأة دي ية كلاػقضيةن تمكضكع مذا الكرقة  ت الرضيةكلٌما كا . إلي  مف مكاقؼ

يز ػر الرػرآف الكػريـ  اآليػات ك . (ّ)ارػرري تأصػيالٍحسيف  المؤيديف ك المعارضيف محاكلػة التأصػيؿ لمػكاقماـ ي
َ ا ِيررد َيررّ﴾ِ ِ   أ ػػ  اػػالررآف صػػريح اػػ االرترػػاد كتكمػػؿ اامػػاف لضيػػر المسػػمميف  التػػ  ترػػرر حريػػة  رراا

ْ
 ِإك

ا
 ﴿ َل

                                                           
 .(Russian Orthodox Church 2005)الك يسة الرسمية الركسية م  ال طريركية اار كذكسية  (ُ)
ا ما  يف تركيػا كاليك ػاف )اار كذكسػية(  (ِ) ال ي مم ما  يف أت اع الكا كليكية كاار كذكسية مف  الؼ ررا دم  كال ي مم أيضن

مف  الؼ تاري   كحاضر  مف م ا تتعمم أممية ال ارث رمم دركة  ا ا الكا كليؾ لمصالة ا  اا ػر التػاري   دكف أم 
 رأس مف رؤكس الك يسة اار كذكسية.

السػػ ة ال  كيػػة التػػ  تت ػػكع  ػػدكرما  ػػيف السػػ ة الركليػػة  كالمعميػػة   كػػكف أكالن مػػف الرػػرآف الكػػريـ   ػػـالسػػتدالؿ ر ػػد المسػػمميف يا (ّ)
  كيضػػاؼ إلػػم ذلػػؾ مصػػادر أ ػػرل لمترػػريي مػػ  اإلعمػػاع  كاتػػكل الصػػحا    (ُٔٗٗ)الطحػػاف كالترريريػػة  كالكصػػمية 

 .(َُِٖ)رطية كالرياس  كاالستحساف  كالمصالح المرسمة  كالعرؼ ايما ال ي الؼ ال ص  كالذرا ي  كاالستصحاب 
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كطمأ ػػة أمماػػا  معترػػدات  عضػػاا ليػػر سػػماكم مػػف ااصػػؿ (  كال يعػػد لضاضػػة اػػ  تسػػميةِٔٓال رػػرة: )
رراد المسمميف إلم كيمية التعامؿ معاـ  ر ا  كاد رْ  آما روِنِ َنا ما َيرَّ َا َا  رو ا را َينَّ َا  ََ روُا رِذ  ا اا

َّ
َي َا ُنرَا  ِذ  ا آما

َّ
﴿ِإنَّ َي

ِ ر ّهِ ْْ ِعنر﴾ا  ا رُاُا ْْ
ا
َ ْْ ُهر

ا
ل
ا
وِلًحو ف ِملا صا عا َا ِخِا 

ْ
ْاِم ْلا يا

ْ
َي َا ِه 

َّ
 ِنويل

رانا
ُ
ن ُا َْ ْْ  ا  ُار

ا
َل َا  ْْ رْهِ 

ا
ل  عا

 
رْاٌ

ا
 خ

ا
َل َا   (ِٔ)ال رػرة:  ْْ 

ْ ِ  ﴿ كمػػا يرػػرر الرػػرآف الكػػريـ أف اال ػػتالؼ العرا ػػدم مػػف سػػ ف ا  الكك يػػة
ا ْ
رر  ِيررد   رر ا ما ما

ا
َا   رر َا  ا َل ررو

ا
ررْا ا

ا
ي َا

َ ِمِنَنا
ْ
ررَا ُمرر 

ُ
ان

ُ
م رر ا  ا نَّ ُا ررويا  ررِاُ  َينَّ

ْ
 

ُ
ْا ه نرر

ا
َ
ا
ف

ا
ِميًاررو ف َ ْا  ْْ ُهرر

َل
ل
ُ
ر ر ػػادة ك أف لكػػؿ أت ػػاع رريػػدة د  ك (ٗٗ)يػػك س:   ك

ف ا تمم رِه ﴿ المسمميفمساعد رف  تمصك ة ال تيمىس كلك ا  الحرب  اا  أماكف لذكر ا  كاد
َّ
ُع َيل

ْ
ف  اا

ا
ْاَل

ا
ي َا

 ُْ و َْسر ُا ِفه ا
ا
ك

ْ
ُ﴾ ُ ذ ِْ و

سا ما َا َت   اا
ا
ل صا َا ع   ِ يا َا َِمُع  اا ْْ صا ما ُهّ﴾ِ

َّ
ْاٍض ي ُهْ ِنبا ْاضا ويا با َرًاََينَّ ِِ

ا
رِه ك

َّ
 (.َْالحػ : )  َيل

إلػػم  صػػارل  عػػراف   (ملسو هيلع هللا ىلص)راػػد ال  ػػ  محمػػد اػػ   كالمعميػػة اػػ  آف كاحػػد ا عػػد دلػػيالركليػػة أمػػا مػػف السػػ ة ال
 ك ص  كما يم :

كل عػػػراف كحارػػػيتاا  عػػػكار ا  كذمػػػة محمػػػدو ال  ػػػ  رسػػػكًؿ ا  رمػػػم أمػػػكالاـ  كأ مسػػػاـ  كممٌػػػتاـ  
ال ييضيػػر أسػػرؼ  ك ًػػيىعاـ ككػػؿ مػػا تحػػت أيػػدياـ مػػف قميػػؿ أك ك يػػر.رتاـ  يكلػػا  اـ  كرػػامدمـ كررػػ

..[ كال يطػأ أرضػاـ عػيش  كمػف سػأؿ .] مف أسرميت  كال رامب مف رم ا يتػ  كال كػامف مػف كاا تػ 
ػػؼ ليػػر ظػػالميف كال مظمػػكميف ]...[ كرمػػم مػػا اػػ  مػػذا الكتػػاب  عػػكار ا  مػػ اـ حرػػا ا يػػ اـ ال ىصى

 .(ُٕٓ  ُٖٓٗ)حميدا  كذمة محمدو ال    رسؿ ا   حتم يأت  ا   أمرا ]...[ 

-محمكظػة   ػتـ ال  ػ  (ُ)تأت  "العاػدة ال  كيػة"  عاػد مرػا   حسػب الك يرػة التػ  مػا زالػت  سػ تااك 
ال يضيػر أسػرؼ مػف أسػرميت  كال  ػ  "إ  إذ عػاة اياػا لػدل مكت ػة ديػر سػا ت كػاتريف  كامؿ كم  الرريمة (ملسو هيلع هللا ىلص)

رامب مف رم ا يت  كال ح يس مف صكمعت  ]...[ كال يادـ  يػت مػف  يػكت ك ا سػاـ ك ػيعاـ كال يػد ؿ رػ ة 
يعػػاك كا رمػػػم مرمػػة  ػػيعاـ كصػػػكامعاـ  مػػف   ػػاة ك ا سػػاـ اػػػ    ػػاة مسػػعد كال اػػػ  م ػػازؿ المسػػمميف ]...[ 

مػف حيػث ال اػ  رػف مػدـ ا كم صػريح إذن اال ص ال   (Atiya 1955) دي اـ."كيككف ذلؾ معك ة لاـ رمم 
لاػـ معك ػة مػػف مػاؿ المسػمميف اػػ   ػؿ كمػؿ العاػػد دكر الع ػادة أك إد الاػا اػ    ػػاة مسػعد أك م ػزؿ لمسػػمـ  

صػػػالحاا إقامػػػة دك  ال كيضػػػاؼ لمػػػا سػػػمؼ أف ركايػػػة أ ػػػرل مػػػف العاػػػد ذاتػػػ  اسػػػتيمتحت  ع ػػػارة  ر ر ػػػادتاـ كاد
   م :كال زمف كال طا مة يحدما مكاف

مػػذا كتػػاب أمػػاف مػػف ا  كرسػػكل   لمػػذيف أكتػػكا الكتػػاب مػػف ال صػػارل  مػػف كػػاف مػػ اـ رمػػم ديػػف 
ػػؿ ال صػػرا ية  كت ػػ  لاػػـ محمػػد  ػػف ر ػػد ا   رسػػكؿ ا  إلػػم ال ػػاس   عػػراف  أك رمػػم رػػ ة مػػف ً حى

 اـ أف يعػػكا كيعراػػك راػػدا إلػػم المسػػمميف مػػف  عػػدا  رمػػياا كااػػة  ذمػػة لاػػـ مػػف ا  كرسػػكل  كراػػد
  لػػيس احػػد مػػف الػػكالة  كال لػػذم رػػيعة مػػف السػػمطاف كليػػرا  رضػػ   كال كيؤم ػػكا  ػػ  كيحمظػػكا لاػػـ

                                                           
طاف سػميـ ااكؿ الػذم أصػر رمػم حمػؿ ااصػؿ مػ   سػ ة كليسػت أصػال  اف ااصػؿ  يًاػب كاسػتي ًدؿ   سػ ة  ػأمر السػم (ُ)

 .(ICA 2013) ُُٕٓمع  لدل قمكل  مف لزك مصر راـ 
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تعٌدي  إلم ليرا  كال حمػؿ مؤك ػة مػف المػؤم يف  سػكل الرػركط المرػركطة اػ  مػذا الكتػاب. امػف 
كمػف  ك ػ  ك المػ  حمظ  كرراا ككام  ما ايػ  ااػك رمػم العاػد المسػتريـ كالكاػاة  ذمػة رسػكؿ ا . 
رسػكل   كمػك ر ػد إلم ليرا ك دل  اعمي  كزرا  كقد  ػاف أمػاف ا   ك كػث راػدا كرصػاا  ك ػالؼ 

امػػف لػػـ يػػرعى  ػػالؼ  لمؤكػػد اف الذمػػة كاع ػػة اػػ  ديػػف ا  الممتػػرض  كراػػدا ا ا  مػػف الكػػاذ يف 
 .(ُُٖ: ُٖٓٗحميدا  ) ل   ك رمة ا  م    كصالحي المؤم يف اال أما ةحرماا  كمف  الؼ 

 
 النبوية من النبي محمد إلى نصارى العالم )المصدر: مكتبة دير سانت كاترين( ةالعهد (2)الشكل 

أك ترػػػٌرب دار اعتمػػػاع أك ر ػػػادة رػػػٌؼ يػػػدا رػػػف أم قػػػد  (ملسو هيلع هللا ىلص)كمػػػدينا  السػػػ ة المعميػػػة  عػػػد أف ال  ػػػ  
رمم الكح  اػ  ا تيػار مكقػي   ػاة مسػعد لػ  كارتمد لأك اف ا  المدي ة الم كرة  عد معرت  إلياا مف مكة  

 ػـ طمػب   كتك م ذلؾ ا  مسمؾ  اقت  الت   ركت ا  مر د المدي ة حتم إ   قاؿ: "مذا إف راة ا  الم زؿ"
مػػف سػػػادات   ػػػ  ال عػػار الحضػػػكر كمعاػػػـ الضالمػػيف اليتيمػػػيف صػػػاح   اارض ليعػػرض رمػػػياـ رػػػراة تمػػػؾ 

ارػػػالكا: "ال كا  ال  طمػػػب  -أم اطم ػػػكا لػػػ   م ػػػا – حػػػا طكـ مػػػذا  ػػػ  ال عػػػار   ػػػام ك   اارض  قػػػا ال: "يػػػا 
أ ػػم لعممػػ   حاعتامػػا  كرٌكضػػاما  (ملسو هيلع هللا ىلص) م ػػ "  كقػػاؿ الضالمػػاف: " ػػؿ  ا ػػ  لػػؾ يػػا رسػػكؿ ا "  إال أف ال  ػػ  

ذا  .(ُُِْ/ّ: ُٕٖٗ)ال  ارم  " ال مف الم اسب ارػد  رمػؿ الصػحا   كاتػكاا مػف مصػادر الترػرييكاف كاد
أٌم ػتاـ رمػم دمػا اـ كأمػكالاـ كك ا سػاـ كسػكر مػدي تاـ " ػأف  الد  ف الكليد أ   رامد أمؿ دمرػؽ   ت رف 

مػػؿ أ () رمػػر  ػػف ال طػػابأرطػػم   ايمػػا (ْٕٓ: ُٖٓٗحميػػدا  )" ال يياػػدـ  كال ييسػػكف رػػ ة مػػف دكرمػػـ
ا مسػػػاـ  اأما ػػػ  اسػػػـ "العاػػػدة العمريػػػة"  كعػػػاة اياػػػا: "أرطػػػامـا اامػػػاف  مػػػا ييعػػػرؼ تاري يػػػيميػػػا )الرػػػدس( أ

كامكالاـ  كلك ا ساـ كصم ا اـ  كسريماا ك ري اا كسا ر ممتاا. إ   ال تيسكف ك ا ساـ كال تيادىـ  كال يي ترص 
 "م اا كال مف حيزما  كال مف صمي اـ كال مف ر ة مف أمكالاـ  كال ييكرىمكف رمم دي اـ كال يضاٌر أحد م اـ

 .(ْٖٖ: ُٖٓٗحميدا  )
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 (ُ)المصاحبة لمقرارأهم الحجج 

ك سػػؽ العػػرض قػػا ـ  ا أك ارتراضػػا يسػػتعرض مػػذا الم حػػث أمػػـ الحعػػ  التػػ  صػػاح ت الرػػرار تأييػػد
 . مف المعارضيفالحع  المرا مة التحميؿ ك رمم إيراد حعة المؤيديف مرمكرة  

يرل المحتعكف  اذا الحعة أف تركيػا دكلػة مسػترمة ذات سػيادة  . السيادةحق ممارسة الحجة األولى:  .ُ
ات ػاذ مػا  الدكلة  ااك مرػمكؿ  أحكػاـ السػيادة التػ  ت ػكؿ الدكلػةرمم أرض كأف اا رى مكضكعى الررار 
 تراة مف قرارات  رأ  .

  م ػذ معامػدة كيسػتماليا  االرا ك يػة المعتػرؼ  اػا دكليػ سيادة الدكلة مف الم ادمة. والحجة المقابمةالتحميل
  لكػػف الدكلػػػة (Thomson 1996)( ااكرك يػػة التػػ  ييػػػرىد إلياػػا ا تػػداة مػػػذا الم ػػدأ اػػ  العػػػالـ ُْٖٔ)

. (UN 2020) الحركؽ ااساسية لإل سػاف  ػدكف تمييػز  سػ ب الػديف أك ال ػكع أك  الاػ مطال ة  رراية 
آ ػار أك  ػالؼ ذلػؾ يسػتدر  تػد ال كيضاؼ إلم ذلؾ أف اات ػات الدكلػة رمػم مػا  ػدا ماا مػف  رػر أك 

تحػت مظمػة اامـػ المتحػدة كلحمايػة التػراث العػالم   امػ ال: ر ػدما رػرع  ظػاـ طال ػاف الحػاكـ اػ  ا دكليػ
  كير ػك اقػدم ُٓٔا  مدـ أك ر كأقدـ تم ػاليف اػ  العػالـ ل ػكذا )أحػدمما  ارتمػاع  ََُِأاضا ستاف راـ 
كالػدركة إلػم  رػؿ كالػراض     تكالػت درػكات االسػت كارراـ(  التكسير  ـػ  ػالتمعير ََُٕرمرمما رمم 

 (ْٗمػػػػف العمعيػػػػة العامػػػػة لأمػػػـػ المتحػػػػدة )العمسػػػػة ذلػػػػؾ التم ػػػػاليف أك رػػػػرا اما  كصػػػػدر قػػػػرار   دا ػػػػة 
(UNGA 2001) كمػػاذا كػػاف ليحػػدث لػػك سػػعت اليك ػػاف إلػػم تحكيػػؿ آ ػػار إلريريػػة إلػػم ك ػػا س  أك .

أ صػار مػذا الحعػة إلػم االسػت اد  م؟! كمػف  ـػ  سػعسعت مصر إلػم تحكيػؿ آ ػار اررك يػة إلػم مسػاعد
  المحاععػةاػ  "التر يف" كمذا م  حيمة إلم م دأ قا ك   سياس  لت رير قرار التحكيؿ  أال كمك السيادة  

 .أم محاكلة إضماة الص ضة الرا ك ية رمم الحعة

 أيػػة  كيمػػرح  أم مكػػافالمسػػمـ الحػػؽ يمػػرح  راػي ااذاف اػػ  أم أف  .االنتصةةار لالسةةالمالحجةةة النانيةةة:  .ِ
  (ََِِزكريػػا ) (ِ)كمػػف ال يمػػرح  ػػااذاف اعميػػ  أف ييراعػػي  مسػػ  كدي ػػ   صػػرة لمػػديف كلػػك كا ػػت رػػكمية 

الرػػعب التركػػ  رػػف اإلسػػالـ لػػـ صػػكايا"  الكضػػكة ال  التػػذكرة  كأف رمميػػة سػػم  آيػػا كقػػد  ػػات د ػػكؿ "
 .(ََِِزكريا ) (ّ)تتكمؿ  ال عاح كما أمؿ الضرب

  يمػارس أ صػار الرػرار  اػذا الحعػة حيمػة "السَّػٍمؾ"  أم راػي الرػ ة إلػم والحجج المقابمةةالتحميل .
ؾ م ػا مٍ كالسَّػ سىػمىؾ السػماة  أم راعاػا اعٌمماػا  كتصكيرا  اػا  كم ػ  قػكلاـ:كدمع  اياا م زلة رميا 

                                                           
مذا الحع  مستراة مف المحاععات الرسمية كلير الرسمية   صكص الررار  سكاة أكا ت رمم صمحات مكاقي التكاصؿ  (ُ)

 االعتمار  أـ رمم ألس ة مسؤكليف.
 عا ت مذا الحعة آااؽ مكاقي التكاصؿ إ ر إطالقاا رمم لساف الري  حاتـ الحكي   ا  مصر. (ِ)
 مذا كالـ السياس  المكريتا   محمد الم تار الر ريط . (ّ)
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سياسػػ  ك صػػرة اإلسػػالـ  مسػػ   كمػػا يعمػػي اا صػػار مػػي حيمػػة - ػػات  مػػف العمػػي  ػػيف قػػرار قضػػا  
ل العاٌمػػة كال اصػػة كمػػا سػػمؼ رمػػم مسػػتك  –رل مػػ  "الت كيػػؼ  المرػػدس"  اراحػػكا"السىػػمؾ" حيمػػةن أ ػػ

إذ لـ يمرحكا  راي ااذاف. كمذا    مس  ي كاكف رااض  الررار  أ اـ ي الكف  ذلؾ مف اإلسالـ – يا  
كػػاـ "التػػدييف" لمرػػرار ي ػػاؿ مػػف حعػػة التر ػػيف كمػػف صػػدؽ حعػػة الرػػراة )الحعػػة السادسػػة( كحعػػة أح

 الك ا س ا  اارض الممتكحة ر كة )الحعة السا عة(.

يزر  أرػداة تركيػا الػذيف مػـ أرػداة الػديف اإلسػالم   أم أف الررار  .اإلنخان في العدوالحجة النالنة:  .ّ
تضريػدة رمػم اػ    مسػ  كمػا قػاؿ الػر يس التركػ   الرػدسكأف الررار  مسػ  مػك  دايػة الطريػؽ إلػم تحريػر 

 صكايا مف عديد  م   رارة  حك ركدة الحرية لممسعد ااقصم"آيا : "إحياة تكيتررمم العر   حسا   
 .(ََِِحسيف )
  اأـ  عيػد (ُ). لتركيػا أرػداة ك ػر مػف الم ظػكر التركػ  سػكاة رمػم حػدكدماالحجةج المقابمةةالتحميل و 

م امػا ر اا  كال يصح العمي  يف تركيا كاإلسالـ رمػم صػعيد كاحػد  حيػث تصػير اإلرػارة إلػم أم 
 كيػاف سياسػ  عضرااػ   -أم دكلػة –إرارةن إلم اآل ر  ال تركيا كال أم دكلة  ااإلسالـ ديػف كالدكلػة

كمػػػف  ػػػـ  مػػػارس أ صػػػار مػػػذا الحعػػػة حيمػػػة "االعتسػػػار"  أم إقامػػػة عسػػػر كاصػػػؿ  ػػػيف  رػػػاط ليػػػر 
تركيػا مترا طة كحاؿ العسر الذم يي  م لع كر معرل ما   م ال  اعسركا  ذلؾ المعػكة ال دميػة  ػيف 

)دكلػػة( ك ػػيف الػػديف )اإلسػػالـ(  كأك ػػر مػػا يتعمػػم ذلػػؾ اػػ  تضريػػدة ر ػػيس تركيػػا  مسػػ  رمػػم حسػػا   
 صكايا مف عديد  م   رارة  حك ركدة الحرية لممسعد ااقصم". آيا العر   رمم تكيتر: "إحياة 

َ
وأخرى باإلنجميزية تتعهد  المسجد األقصى،صورة من تغريدة لمرئيس التركي بالعربية تربط بين قرار التحويل وعودة ( 3)الشكل 

 (حساب الرئاسة التركية عمى تويتر)المصدر: وال يخفى ما في ذلك من تناقض  صوفيا مفتوحة لمجميع؛آيا بأن تظل أبواب 

 دركل أ صار الررار مذا الحعة . يسكؽ نالت من مساجد المسممينأفاعيل الرد عمى الحجة الرابعة:  .ْ
أ ػرل  ٌكمػػت  المسػػمميف مػف  ػػالؿ مػػدـ مسػاعد أك إلالقاػػا أك تحكيماػػا إلػم دكر ر ػػادة  كيكػػاد  أف دكال
إذ ظػؿ م ػار   مسعد " ا رم" الكا ف  كالية أكتار  راديش الا ديػةكاقعة الدااعكف  اذا الحعة رمم يتمؽ 

الا ػد   أكؿ سػمطاف لممضػكؿ اػ  –  ااػك مسػمم رمػم اسػـ " ػا ر" صداـ  يف المسمميف كالا دكس لعرػكد
                                                           

ت ارر تركيا لحظة كتا ة مذا السطكر رمميات رسكرية رمم حدكدما مي سكريا كالعراؽ كأرمي يا  اضال رف م اكرات  (ُ)
 كا  راط م ارر ا  لي يا )دكلة لير حدكدية مي تركيا( لمسا دة حككمة الكااؽ المي ية.مي اليك اف  
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كمػا يكػاد يتمػؽ ايما يرل الا دكس أف أرض المسعد م  مسرط رأس أك ر آلػتاـ ت عػيال )اإللػ  "رامػا"(. 
إلػػػم كاتػػػدرا يات أك إلػػػم  إسػػػ ا يااػػػ  اا ػػػدلس أ صػػػار مػػػذا الحعػػػة رمػػػم االسترػػػااد  تحكيػػػؿ مسػػػاعد 
 .ا  العالـالمساس  حركؽ المسمميف است دامات أ رل  كمك ما يسكغ الررار الترك  ردنا رمم 

  االحتعاج  كاقعة مسعد " ا رم" يعٌطؿ الحعة ااكلػم )السػيادة( كيعضػد الحجج المقابمةالتحميل و .
سػػػػ ا يا كيرتضػػػػ  التسػػػػميـ  الحعػػػػة التاسػػػػعة  الحعػػػػة ال ا يػػػػة )اال تصػػػػار لمػػػػديف( اػػػػ  م ػػػػال  الا ػػػػد كاد

 أحرية الا دكس ا  )اال صياع لمحكـ الرضا  ( ا  م اؿ الا د. ارد قضت المحكمة العميا الا دية 
. أما االحتعاج  ما حدث ا  إس ا يا االمعمـك أ   مما ال ير مػ  أحػد (BBC 2019) أرض المسعد

. كمػػف  ػػـ  اػػ ف   إقامػػة محػػاكـ التمتػػيش لممسػػمميف كلمياػػكدتػػت مم لمػػا كاك ػػ  مػػف ظػػرؼ تػػاري   أ ػػيـ
لمسػػػمميف إ مػػػا ياػػػ ط " رمػػم مػػػا حػػػدث اػػػ  رػػػرؽ العػػالـ كلر ػػػ  اتكظيػػؼ قػػػرار التحكيػػػؿ  كصػػػم  "رد

كالمع م أف المحاع  يػكًرد أم مػة  تسااؿ"  كمك ركس االرتراة كالعمك  المحاع  إلم حيمة تسمم "ال
ذا  ممظػػ  المطػػرة  ػػـ يسػػعم إلػػم معاراتاػػا  كمػػذا تسػػااؿ ت ػػأم معيػػار ليػػر مر كلػػة  المحػػاع  كػػاف كاد

  لتصػػػراات ا ات اذمػػا سػػػ د أك يػػأ ؼ مػػػف تمػػؾ الممارسػػػات اػػأكلم  ػػػ  التراػػي ر اػػػا  ال االرتػػداد اياػػػا
 .؟سالؼ ال يافالتأصيؿ الررر  الميمًزـ مرتضيات مذا الحعة ك  يف أ صار الررار يعمي ككيؼ 

  مسػػ  اػػ  مرطػػي مصػػكر يتمػػك مػػا قػػاؿ إ اػػا كقػػؼ الػػر يس التركػػ  ! الحجةةة الخامسةةة: وصةةية الفةةات  .ٓ
مؤكدنا أ اا المسكغ صكايا"  آيا   صكص " ُّْٓمف يك يك  ُ"كصية الماتح" الت  يرعي تاري اا إلم 

 :  ك صاالمررار الذم مك م عاة مف الكريد المذككر ا  الكصية

إلػػم مسػػعد  أك قػػاـ  ت ػػديؿ إحػػدل  صػػكاياآيػػا  قػػاـ  تضييػػر مػػذا الكقميػػة التػػ  حكلػػت صأم رػػ "
 تعدياا  أك سعم لكقؼ العمؿ  حكـ الكقؼ ال ػاص  المسػعد مػف  مكادما  أك ألضاما أك حتم قاـ

 ػػالؿ أم مػػؤامرة أك تأكيػػؿ ااسػػؽ أك ااسػػد  أك ليػػر أصػػم   كارتػػرض رمػػم تمريعاتػػ   أك سػػارد 
اـ مي مف قامكا  م ؿ مذا التصراات  رػكؿ ليػر قػا ك    أك قػاـ أسكأررد مف يركمكف  ذلؾ  أك 

طالب  أرياة م ؿ حؽ الكصاية مف  الؿ أكراؽ مػزكرة  صكايا مف كك   مسعدنا  أك آيا    راج 
  كػذ نا  أقػكؿ اػ  حضػػكركـ أك سػعم  )المكػاف( اػ  سػعالت  رػف طريػؽ ال اطػػؿ أك أضػاا  لحسػا 

ا كاف      يككف قد ارتكب أك ر أ كاع الحراـ كاقترؼ إ ماعميعنا إ كأف مف لٌير مذا الكقمية ر صن
ا  كال  ػ  كالمال كػة كالحكػاـ ككػؿ المسػمميف أعمعػيف   أك عمارة  رمي  أك رمياـ إلم اا د لع ة

ك سػػأؿ ا  أال ي مػػؼ رػػ اـ العػػذاب  كأال ي ظػػر لكعػػكماـ يػػـك الحرػػر  كمػػف سػػمي مػػذا الكػػالـ  
ككاصؿ سعي  لتضيير ذلؾ  سيري ذ    رمم مف يسمح ل   التضيير  كرمياـ عميعنا رذاب مف ا   

 .(arabic.sputniknews 2020)" كا  سميي رميـ

  ػا أك  .والحجج المقابمةالتحميل لمكصية أحكاـ ا  الرريعة اإلسالمية  كمف رركطاا أال تحؿ حرامن
 الم المػة آليػات الرػرآف كراػكد ا   كا تزاع الك يسػة كتحكيماػا مسػعد(ُّٗٗالرككا   ) تحـر حالال

https://arabic.sputniknews.com/world/202007111045974438-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81/
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ر أف كالكصػية التػ  ترػر   ؿ الحراـ  ك ذلؾ تسػرط حعيػة الكصػيةمك مف ق يؿ إحالال    كالصحا ة 
  كلػػك كا ػػت صػػمة السادسػػة()ا ظػػر تحميػػؿ ذلػػؾ اػػ  الحعػػة  الكقميػػةاا ػػرى كقػػؼ ترتضػػ  إ ػػراز سػػ د 

ـ السػػالطيف الع مػػا يكف مػػالػػكاردة اػػ  الكصػػية الكقػػؼ م ط رػػة لكػػاف أكؿ مػػف ت صػػب رميػػ  المع ػػات 
كرؾ مؤسػػػس تركيػػػا الػػػذم ديًا ػػػكا كدىا ػػػكا اػػػ  أرض "الكقػػػؼ"  كلكػػػاف تػػػالياـ اػػػ  ذلػػػؾ مصػػػطمم أتػػػات

الحدي ػػة ر ػػدما قػػرر تحكيػػؿ المسػػعد إلػػم متحػػؼ. اػػأيف إحرػػاؽ مػػذا الحرػػا ؽ مػػف االحتعػػاج  اػػذا 
ػٍرؼ"  أم صػرؼ ا لمسػؤكلية الحعة؟! م ا مارس الر يس التركػ  حيمػة المحاععػة التػ  تيسػمم "الصَّ

كلػػك   ػػت صػػدؽ الكصػػية امػػا الػػدار  إلػػم صػػدكر حكػػـ قضػػا   يسػػٌكغ  ر ػػ  ك سػػ تاا إلػػم الكصػػية 
الرػػرار؟! أليسػػت كصػػية الميػػت "كاع ػػة" اػػ  الرػػريعة اإلسػػالمية؟! يضػػاؼ لمػػا سػػمؼ أف ال ظػػر اػػ  

- اتكف  اكيؼ يمكػف العمػيصؾ الرراة الميدَّرم كعكدا يسٌطر اسـ ا  ة محمد الماتح  ككمر اف 
 .كالا ة كأم تصرؼ الحؽ رمم ذلؾ؟!  يف صمة الرراة كالكقؼ -كالحاؿ مذا

ر ػػد أ صػػار قػػرار  كجي ري يىػػ. الحجةةة السادسةةة: شةةراء األنةةر التةةاريخي ونصةةي كنةةائس المدينةةة عنةةد الفةةت  .ٔ
مػف حػر مالػ   صػكايا"  عػد د ػكؿ الرسػط طي ية آيػا محمد ال ػا   قػد ارػترل ك يسػة "التحكيؿ أف السمطاف 

  ك ػذلؾ ت تمػ  أد ػم مرػركرية (َُِْالػدمرداش ) مساعدارترل  صؼ ك ا س المدي ة لتحكيماا إلم  ؿ 
 مرتري .  ااك م ذ "ررا  " ًممؾ ميطمؽ لارف أية مطال ة  استرداد اا ر أك إ را   ك يسة أك متحم

  الذمػة الماليػة" الحػرة "رمػم سػ د مػف . يسػكؽ أ صػار قػرار التحكيػؿ مػذا الحعػة والحجج المقابمةالتحميل
المصػػادر التاري يػة التركيػػة  مسػػاا أف أكؿ صػػالة عمعػػة ترػػرر ك  اػ  ممكػػ  التػ  ت ػػكؿ لممالػػؾ التصػػرؼ 

مػػف  ِٗ  أم  عػػد سػػركط الك يسػػة اػػ  ُّْٓيك يػػك حزيراف/مػػف  ُارػػت يػػـك اصػػكايا" ك آيػػا أقيمػػت اػػ  "
ـػ (َُِٔ) كست  أم ا  اليـك ال الث مف  سط السمطاف رمياا –ُِّٓمايك يار/آ . كالسؤاؿ: كيػؼ تيمم

السػػررة كأيػػف سيػػًعؿ إذا كا ػػت الصػػكرة أد ػػاا ترػػرر أ ػػ  مسػػعؿ؟! كمػػا الػػدار  لمرػػراة ال يػػي كالرػػراة  اػػذا 
: أال يتعػػارض ذلػػؾ مػػي الحعػػة السػػا عة )مصػػادرة  أصػػال كقػػد داف كػػؿ رػػ ة لسػػمطاف محمػػد ال ػػا  ؟  ػـػ
الك ػػا س اػػػ  ااراضػػػ  الممتكحػػػة ر ػػكة(؟ كاامػػـػ مػػػف ذلػػػؾ: كيػػػؼ يصػػاغ صػػػؾ الرػػػراة  ػػػأحرؼ رر يػػػة 

رديمػػة(  ػػدكف لضػػة الطػػرؼ اآل ػػر؟ كلمػػاذا يػػًرد ايػػ  اسػـػ ا  ػػة السػػمطاف؟ أمػػا أمػـػ ااسػػ مة مضػػة التركيػػة الال)
: قػػػد كػػػاف د ػػػكؿ الرسػػػط طي ية ر ػػػكة  كلاػػػذا حكمػػػ  المحػػػت   ػػػ   ااػػػؿ لممػػػد كؿ رميػػػ  )أك: ااػػػك قاط ػػػة

المحتمػػة أرضػػ   مضػػة العصػػر الحػػديث( مػػف إرادة حػػٌرة ت كلػػ  التصػػرؼ اػػ  الممكيػػة؟ كالمعمػػـك اػػ  رػػريعة 
ػػػ(ََِٓرمػػػر ) ا ػػػ  ييمًرػػػد اإل سػػػاف أمميػػػة التصػػػرؼ  سػػػالـ أف اعػػػؿ الميٍكػػػرىا ال يرػػػياإل طػػػرؼ الف . كمى

اػ  حػيف عػرت   ؟! كأليس مف الضريػب أف يػتمـ صػؾ ال يػي  مضػة كاحػدة ال يماماػا إال طػرؼ كاحػدال ا ي
يراػي ككيػؼ درةا لمػ س؟! ك  (ُ)لمحرػكؽ ارادة ال رر م ذ الرػديـ رمػم المزاكعػة  ػيف لضػات المتعػامميف إ  اتػ

 .السمطاف "الماتح" لريم  المازـك إلم مستكل ال د ا  ك يرة قا ك ية تاري ية  اذا العسامة؟!
                                                           

 .ا ظر م ال حعر رريد المكتكب   الث لضات (ُ)
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َ
 صورة صك شراء الكنيسة )يمين( وسند تسجيل الممكية )يسار( (4)الشكل 

 (islamiclandmarks.com)المصدر: 

  أم أرػػالا( ْ)الرػػكؿ  كسػػ د تسػػعيؿ ممكيػػة ػػـ إف الركايػػة الرسػػمية التركيػػة أارعػػت رػػف صػػؾ رػػراة 
 "TAPU SENEDI"كالمدقؽ يعد أف س د تسعيؿ الممكية مع كف  ع ارة تركية م   رف ك يرتيف م تممتيف 

الركايػػة الرسػػمية أف اا ػػر كمػػ  كقػػؼ    كمػػا أف التسػػعيؿ ييظًاػػر كممػػة  تػػٍذكركتع ػػ  "سػػ د الممكيػػة"  اػػ  حػػيف 
"Vakfi" اف سػػ د   التػػ  تع ػػ  "مؤسسػػة" أك "كقػػؼ"  كك يرػػة التسػػعيؿ مػػذا صػػادرة اػػ  العصػػر العماػػكرم

التسعيؿ ميصدَّر  ع ارة "العماكريػة التركيػة"  ألػـ يكػف اػ  راػد السػمطاف الكاقػؼ أك اػ  راػكد ر ما يػة الحرػة 
دارة ااكقػػاؼ؟ رػػالكة رمػػم ذلػػؾ  ال يحمػػؿ سػػ د التسػػعيؿ تار    كلػػكال تصػػديرا اي ػػمؤسسػػة لتسػػعيؿ الممكيػػات كاد

. كلإل صػاؼ  يحمػؿ إصػدارا معاػكال رصػر)العماكريػة التركيػة( لظػؿ  "Türkiye Cumhuriyeti" ع ػارة 
اف تركيػػػا صػػػارت ا  "  كمػػػف المسػػػتحيؿ أف يكػػػكف صػػػحيحّٔٗ/ُُ/ُٗمػػػك "ا لري ػػػا سػػػ د التسػػػعيؿ تاري ػػػ

اف   تاري  رػاـ صػحيح ّٔٗ أف يككفا  كال يمكف  مرتضم معامدة لكزاف المذككرة آ م ُِّٗعماكرية ا  
كلػػك كػػاف ذلػػؾ  ف ق ػػؿ ذلػػؾ العػػاـ   حػػك أر عػػة قػػركف صػػكايا" إلػػم مسػػعد كػػاآيػػا د ػػكؿ الرسػػط طي ية كتحكيػػؿ "

 ع ػػارة "سػػ د  اقػػا  " كمػػا عػػرت العػػادة  ا لصػػدر السػػ د  ػػأحرؼ رر يػػة  التركيػػة الرديمػػة مع ك ػػا العػػاـ صػػحيح
(  كلمػػػا ٓالرػػػكؿ الك ػػػا ؽ الرسػػػمية اػػػ  ذلػػػؾ العصػػػر )كلحمػػػؿ  ػػػتـ "الطضػػػراة" المعػػػركؼ رمػػػم رػػػادة إصػػػدار 

 التركية" رمم  حك ما سمؼ  يا  . رمـ العماكرية التركية ميذٌيال  ع ارة "العماكرية - ط يعة الحاؿ -حمؿ

َ
 بختم الطغراء وعبارة "سند خاقاني" لسند ممكية في العهد العنماني مكتوب بالتركية بأحري عربية ومصّدرصورة  (5)الشكل 

 (awraq.birzeit.edu)المصدر: 
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ممحػػظ أ يػػر ممػػادا أف صػػككؾ الممكيػػة اػػ  عماكريػػػة تركيػػا تصػػدر رمػػم أحػػد  ػػكريف  ااكؿ مػػػك 
. أمػػا ااكؿ اػػي ص (Red Tapu)اازرؽ  كال ػا   مػػك "السػػ د ااحمػػر"  (Blue Tapu)"السػ د اازرؽ" 

اػػي ص تسػػعيؿ الممكيػػة الميطمرػػة تسػػعيؿ ممكيػػات اارض المضػػاة أك ررػػار مرػػترؾ مػػي الضيػػر  كأمػػا ال ػػا   
رمػػم  ػػكريف: ااكؿ مػػك الممكيػػة قيػػد اإل رػػاة  كال ػػا   سػػ د التممػػؾ  عػػد المحػػص ال مػػدم  مػػا يتػػيح تكصػػيؿ 

ممػػػػادا أف السػػػػ د اازرؽ ميصػػػػدىر  عمػػػػـ    ػػػػيف السػػػػ د اازرؽ كالسػػػػ د ااحمػػػػر االمرااػػػػؽ. كم ػػػػاؾ اػػػػارؽ أيضػػػػ
أما الس د ااحمػر امصػدىر  ػالعمـ كاتحػة الاػالؿ إلػم يمػيف العماكرية كاتحة الاالؿ مرا مة ارمم المست د  

صػكايا" ليػر محػدد آيػا . الضريب أف الصكرة الرسػمية لسػ د تسػعيؿ "(PropertyTurkey 2020) المست د
اازرؽ" التسػميـ  أ ػ  مػف ا ػة "السػ د  يػرٌعحلكػف التػدقيؽ ايػ   ك يف  ما ي يػر التسػاؤؿ رػف سػر ذلػؾ  أحد الم

كرمم ذلؾ  ا ف الممكية مكضكع س د التسعيؿ م  إمػا ممكيػة أرض ارػط  ػدكف  العمـ  س ب كضعية مالؿ 
مػا ممكيػة   ػاة مرػتركة )كمػك مػا ال يتمارػػم آيػا أم   ػاة مرػاـ رمياػا )كمػك مػا ال ي ط ػؽ رمػم " صػكايا"(  كاد

 مف حر ماؿ السمطاف محمد ال ا  (.صكايا" كأرضاا آيا كذلؾ مي االحتعاج  رراة "

ََ

في العهد الجمهوري األزرق ممكية الصورة لسند  (6)الشكل 
)فتحة مكتوب بالتركية بأحري رومانية ومصّدر بالعمم التركي 

بعبارة "الجمهورية التركية" و الهالل ألعمى( 
 (propertytyrke.com)المصدر:

في العهد الجمهوري  صورة لسند الممكية األحمر (7)الشكل 
ر بالعمم التركي )فتحة مكتوب بالتركية بأحري رومانية ومصدّ 

الهالل لميمين( وبعبارة "الجمهورية التركية" 
 (propertytyrke.com)المصدر:

تحكيػػؿ يػػرل أ صػػار قػػرار التحكيػػؿ أف . أحكةةام الكنةةائس فةةي األرض المفتوحةةة عنةةوةالحجةةة السةةابعة:  .ٕ
دكر ر ػػادة ليػػر المسػػمميف إلػػم مسػػاعد اعػػؿه مػػأ كر رػػف الرػػركف ااكلػػم لإلسػػالـ المعركاػػة   يريتاػػا  
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لممسػػمميف مػػدـ الك ػػا س كدكر الع ػػادة اا ػػرل إذا    كأف عػػض أرػػار رممػػاة اامػػةا ك ػػذلؾ أاتػػم أيضػػ
 ر كة.ا د مكا أرض

  االعتسػػػار" كحيمػػػة "اال ترػػػاة"   . االحتعػػػاج  اػػػذا الحعػػػة يعمػػػي  ػػػيف حيمػػػةوالحجةةةج المقابمةةةةالتحميةةةل"
ااالعتسار م ا اعتسار زم    إذ اات  حك  مسػة قػركف  ػيف التحكيػؿ ااكؿ كالرػرار ااحػدث  ك حػك 

حيمة "اال تراة" اتع   ا تيػار رػ ة تحؼ كقرار التحكيؿ إلم مسعد. أما قرف  يف قرار التحكيؿ إلم م
 ػؿ إ ػ   يف ا  م حث التأصػيؿ الرػرر  أرػالا  ت ما مف التاري  أك ااسا يد  مي ترؾ ما رداما كاؽ

 (ََِٖإسػحاؽ ) مأ كر ا  دي  ا اػتح المسػاعد اداة صػمكات ليػر المسػمميف  ارػد ركل ا ػف إسػحاؽ
المدي ة  اد مكا رمي  ا  مسعدا حػيف صػمم العصػر  كقػد  (ملسو هيلع هللا ىلص)أف كاد  عراف قدمكا رمم رسكؿ ا  

ػػكميـ: »(ملسو هيلع هللا ىلص)حا ػػت صػػالتاـ  ارػػامكا ييصػػمُّكف اػػ  المسػػعد اػػأراد ال ػػاس مػػ عاـ  ارػػاؿ رسػػكؿ ا     «دىري
"أف ميكسىػػم ٍ ػػف ريسػػم لٌمػػا كلمػػ ى مصػػر  (ََُ: ََِّالك ػػدم )كركل الك ػػدم  .اصػػمٍَّكا إلػػم المرػػرؽ

ػميماف  الرريد أىًذف لم صارل ًا   يٍ ياف الك ا س الت  مدماا رمٌ   مف ًق ىؿ أمير المؤم يف ماركف ٍ ف سي
ػا أف رامػة ا ي يت كٌماا  مٍرك  رة الميث ٍ ف سعد كر د ا  ٍ ف لىًايعة  كقاال: ميكى مف ًرمارة الػً الد  كاحتعَّ

ـ ًا  زمىف الصحا ة كالتا عيف" ٍسالى  .الك ا س الت  ً مصر لـ تيٍ فى إالَّ ًا  اإٍلً

لغةاء الخالفةة بتمهيةد : النامنة الحجة .ٖ مػذا المعامػدة مػ  التػ   .مناسةباسةتباق مئويةة معاهةدة لةوزان واء
كر ػدما (  ُِّٗراـ مف تاري  إ راماػا ) ََُكاك اا إلضاة ال الاة اإلسالمية  كم   صدد اال تااة  عد 

 مف قرارات كررار التحكيؿ.الصدكر  د مف است اقاا  ما ي م  كالت طمؽ تركيا ا   يؿ حركقاا  ال ركا ؽ 
  يركج ا  السياسة التركية ككسا ؿ اإلرالـ المكالية لاا أف مػذا المعامػدة والحجج المقابمةالتحميل .

 أ اػػػا المعامػػػدة التػػػ  قضػػػت  اإ ػػػر مػػػركر ما ػػػة رػػػاـ رمػػػم إ راماػػػا  رممػػػ َِِّت رضػػػ  اػػػ  العػػػاـ 
إلياا. كتذمب تمؾ الكسا ؿ إلم   تحديد حدكد تركيا الحالية كم اا ضـ الرؽ الررق  مف اا اضكؿ

ػػؿ المعامػػدة يع ػػ  ا رضػػاة الحػػدكد التركيػػة الحاليػػة  كأف لممعامػػدة   ػػكد رية تع ػػ  سػػا أف ا رضػػاة أعى
قامػة  السػتردادركدة الركات ال ريطا يػة  ال طريركيػة اار كذكسػية حصػكف رمػم ضػماؼ ال كسػمكر  كاد

المعامػدة يع ػ  رػكدة الحػؽ المرٌيػد إلػػم دكلػة  يز طيػة صػضرل دا ػؿ مدي ػة إسػط  كؿ  كأف ا رضػػاة 
تركيا لمت ريب رف احتياطيات ال مط الت  حيرمت مف الت ريب ر اا  اضال رػف رػكدة تراقيػا الضر يػة 

ا  دراست  الم ركرة  معمة "اكريف  كليس " . يررر دا مكرث (Danforth 2014) إلم حضف تركيا
  كمػػػػا أف (ُ)ال أصػػػػؿ لػػػػ  اػػػػ  المعامػػػػدة أف المعامػػػدة ليػػػػر محػػػػدكدة  ػػػػزمف  كأف كػػػػؿ مػػػػا ييػػػػركج لػػػػ 

لـ ت عرد إرادات أطراااا رمػم تحديػد مػدة السػرياف  ما معامدات الدكؿ ال ت رض  ماما طاؿ الزمف 
 .(Aust 2005) كالدكؿ ترث التزاماتاا كاؽ م ادئ الرا كف الدكل 

                                                           
 المرعي السا ؽ. (ُ)
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كالتحرر مف قيػكد  "  االر ط  يف ركدة ماضو "تميد"ةاالحتعاج م ا مست د إلم حيمة "استدرار العاطم
عػاة إلضػاة كقػد  لإلسػالـ كالمسػمميف مػك ر ػط رػاطم   الضعؼ الت  ارضتاا المعامدة  ما يحرػؽ اال تصػار

مػػف ا لمعكاطػػؼ  كمػػك كػػذلؾ م يػػر لأرػػعاف ر ػػد مػػف يػػركف ال الاػػة عػػزة اال الاػػة  مرتضػػم المعامػػدة م يػػر 
اة ال الاػػة  عػػد أف أميػػر الرػػعراة  أحمػػد كلت يػػاف قػػكة العاطمػػة التػػ  كاك ػػت إلضػػ يف أك حاميػػة لممسػػمميف الػػد

 عصػػماة قكيػػة المعػػا   كالػػٌ ظـ  ككػػاف قػػد سػػ راا  عصػػماة يمٌعػػد  اػػا مصػػطمم اػػ  حي اػػا رػػكق   قػػد ر امػػا 
 ما     ميمة المسمميف( اراؿ اي :ا  عيش السمطاف الع حي اا كماؿ أتاتكرؾ )الضا ط 

  الد العرًب  ديا  الد التيرؾ عدم  ا  أك ر كـ ا  المتح مف رعب 

 االسيؼ ا  لمدا كالحؽ ا  ال يصيبً  رزيز رمم حرب مظمرة  صمحه 

 امما ت كأ أتاتكرؾ الحكـ كألضم ال الؼ ر اما ركق  قا ال: 

 ك يعيت  يف معالـ اااراًح  رادت ألا   العرس رٍعي  كاًح 

 كديًا ت ر د ت ٌم  اإلص احً  كيًم ت ا  ليؿ الزااؼ   ك   

ككيميػػة ر طاػػا  كقػػا ي تاري يػػة كأمػػداؼ كآمػػاؿ اػػذا الحعػػة  ػػة العاطمػػة الدي يػػة  تعمػػم م اط اػػذا ت
 .مستر مية سياسية

الص ضة الرضػا ية لمرػرار تععػؿ . من السمطة القضائية المستقمةالتحويل صادر قرار : التاسعةالحجة  .ٗ
 كلمسمطة الرضا ية احتراماا. م ممذة لمررار ال مي ًر ة ل  مف السمطة السياسية 

  يت ادر إلم ذمف المعارضيف ردة ارت ارات ا  مذا الصػدد  أكلاػا أف قػرار والحجج المقابمةالتحميل .
تسػميـ مسػػعد " ػػا رم" إلػػم الا ػػدكس عػػاة  رػػرار مػػف المحكمػػة العميػػا اػػ  الا ػػد )ا ظػػر الحعػػة الرا عػػة(  

دـ االحتعػاج  ػ  امك أف التعكيؿ رمم السمطة الرضا ية اكعب ذلؾ الرضا  ررار المحكمة الا دية كرػ
ك ا   االرت ارات أف الررار الصادر رف المحكمػة اإلداريػة التركيػة  ا كاؽ حيمة "التسااؿ" المذككرة آ م

لتحكيػؿ متحػؼ  َُِٖمس كؽ  ررار مف المحكمة الدستكرية ا  تركيا  راض التماس مردـ إلياػا اػ  
 ػأف المحكمػة ا الت ػاع؟ رممػ  اأم الرػراريف أكلػم  ا(Neoskosmos 2018)صكايا" إلم مسعد آيا "

 Constitutional Court Turkey)الدسػتكرية التركيػػة مػػ  ذركة المؤسسػة الرضػػا ية اػػ  تركيػػا 

  اكيػػؼ يحػػاؿ أمػػر "إدارم" إلػػم المحكمػػة اإلداريػػة  عػػد المصػػؿ ايػػ   رػػرار محكمػػة ال معرٌػػب (2015
اارمػػم لمرضػػاة ك ػػكاب رمػػم حكماػػا كمػػ  اارمػػم اػػ  الدكلػػة؟ كم ػػاؾ مممػػح آ ػػر ممػػادا أف المعمػػس 

إ ر  َُِٔمف يكليك ُٔ  كأمر  ارترالاـ ا  مف م اص اـا قاضي ِْٕٓالعمـك ا  تركيا قد أرمم 
اػػػػ  السػػػػمؾ قضػػػػاة  َِِْاػػػػ  السػػػػمؾ اإلدارم  كا قاضػػػػي ُْٓمحاكلػػػػة اال رػػػػالب  مػػػػف  ػػػػيف مػػػػؤالة 
تمتػاز  . كرمػم ذلػؾ (Toksabay 2017) قػاضو معػزكؿ َََْالع ػا     ػـ زاد العػدد ليصػؿ إلػم 

  حيمة "الصرؼ"  أم تعميؽ المسؤكلية رمم عاة يتعذر الطعف رمياا. امذا الحعة أيض
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 يحػت  أ صػار الرػرار  حػديث م سػكب إلػم ال  ػ . (ملسو هيلع هللا ىلص)تزكية الفات  وجيشه مةن النبةي : العاشرةالحجة  .َُ
  إذ كرد ا  مسػ د اإلمػاـ أك الت ريب احتراـ السمطاف محمد ال ا   كي زا قرارات  رف ال طالف يمرض (ملسو هيلع هللا ىلص)

 .لتمتحف الرسط طي ية ام عـ اامير أميرما كل عـ العيش ذلؾ العيش"أ   قاؿ: "أحمد  ف ح  ؿ رف ال    
  مرترف  عدة حرػا ؽ كاع ػة الكرػؼ  مس د اإلماـ أحمد االحتعاج  حديث . والحجج المقابمةالتحميل

 :م 
 يػد   (ُ)التسػعة ااساسػيةالحػديث ـ يػرد إال اػ  مسػ د أحمػد مػف كتػب لػا أف الحديث المػذككر آ مػ .أ 

 س د كاحد  كمف المعمػـك أف ا مركي "مستدرؾ الحاكـم ؿ " عض المص مات المتأ رة أ   يرد ا  
. الس د )أم: سمسمة ركاة الحديث( مف س ؿ تركيػة الحػديث كاالرترػاة  رت تػ تعدد الركاة كا تالؼ 

ر ػد أمػؿ  معاػكاليكػاد يكػكف كركدا رػف صػحا   ٌد ردـ رارة الحديث المستراد  ػ  ااػك رى أما مى 
 يعػػد رػػر ال  عمػػ   كالػػ عض   ايمػػا ترػػرر مصػػادر أ ػػرل أف اسػػم    مػػك  رػػر الض ػػكمالحػػديث

كقػد  رمػ  لػيس لػ  اػ  مصػ مات السػ ة إال مػذا الحػديث  الػراكم المػذككر . اكاحػدن ا الرعميف ر صػ
  كلػـ يك رػ  إال ا ػف ح ػاف الحػديثلػدل رممػاة  "معاػكؿ الحػاؿ"ا   ف  رػر  كمػك  ر   ا    ر د

لكف التك يؽ الم مرد ر د أمؿ العرح كالتعديؿ ال التسامؿ ا  التك يؽ  مف   لما ريًرؼ ر متأ رنا 
حكػػػـ أحمػػػد رػػػاكر  كاال ػػػا    كرػػػعيب اار ػػػاؤكط مػػػف رػػػيكخ لػػػذلؾ   (ََِٖتيميػػػة )يعػػػد حعػػػة 
 . (ََِِق. رمارة )  ضعؼ الحديث المعاصريفالسممية 

لػيس رػا عنا اػ  كتػب ال ػا   محمػد السمطاف رمم   إسراط   كت الحديث  ا ف  مي التسميـ عدال .ب 
السيكط  كالس اكم معاصري  مف المؤر يف )أرار ا  ممف راصركا السمطاف كمف  عداااكليف 

رمػة ك  ا  ي ػ  ك ػيف الحػديث ال  ػكم ير طػك لػـ ك  ذكػركا ترعمػة محمػد المػاتح اػ  كتػ اـ (كا ف العماد
الرػػااب   ك اػػذا قػػاؿ   ػػركج الػػدعاؿ كمالحػػـ آ ػػر الزمػػافلػػدياـ أف المػػتح المػػذككر مػػرت ط ذلػػؾ 

  ػػػكةة عػػػـز الرػػػي  أحمػػػد رػػػاكر  ػػػأف الحػػػديث . كمػػػف المتػػػأ ريف (ََِٖاآللكسػػػ  ) (ِ)اآللكسػػػ 
 .(ََِٓراكر ) اارظـكاف تمايدنا لممتح السا ؽ اتح الترؾ كأف   آ ر الزمف أحداث 

 ص الحديث المستدؿ    مف صحيح مسمـ رمم اتح الرسط طي ية متعارض مي مػا تػـ رمػم أف  .ج 
أف ال  ػػ   -رضػػ  ا  ر ػػ  -اػػ ص الحػػديث مػػركم رػػف أ ػػ  مريػػرةيػػد السػػمطاف محمػػد ال ػػا    

قاؿ: "سمعتـ  مدي ة عا ب م اا ا  ال ر كعا ب م اا ا  ال حر؟ قالكا:  عـ يػا رسػكؿ ا !  (ملسو هيلع هللا ىلص)
كمػػا  زلػكا. امػػـ يرػػاتمكا إسػػحاؽ. اػ ذا عاةمػػف   ػ   اقػاؿ: ال ترػػـك السػارة حتػػم يضزكمػا سػػ عكف ألمػ

أحػد ركاة  سالح كلـ يرمكا  ساـ. قالكا: ال إل  إال ا  كا  أك ر. ايسرط أحد عا  ياػا. قػاؿ  ػكر )

                                                           
م : صحيح ال  ارم  كصحيح مسمـ  كس ف أ   داكد  كس ف الترمذم  كس ف ال سا    كس ف ا ف ماع   كمسػ د أحمػد   (ُ)

 كمكطأ مالؾ  كس ف الدارم .
 .كرارر  كأديب  كاري   كمحدثمحمكد رااب الديف أ ك ال  اة الحسي   اآللكس   ممسر   (ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
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ر. ايسرط ال ا ية: ال إل  إال ا  كا  أك  ال قاؿ: الذم ا  ال حر.  ـ يركلكفالحديث(: ال أرمم  إ
 مػكا. ا ي مػا ال ال ػة: ال إلػ  إال ا  كا  أك ػر. ايمػرج لاػـ. ايػد مكما ايض عا  اا اآل ر.  ـ يركلػكف
 ػػػػرج. ايتركػػػػكف كػػػػؿ رػػػػ ة إذ عػػػػاةمـ الصػػػػري  ارػػػػاؿ: إف الػػػػدعاؿ قػػػػد  مػػػػـ يرتسػػػػمكف الض ػػػػا ـ 

كالمسػػتماد مػػف الحػػديث أف "المػػتح" سػػيككف  ػػال قتػػاؿ   (َِِٗ: ََِٔال يسػػا كرم ) .كيرععػػكف"
كقد كاف د ػكؿ محمػد المػاتح  رتػاؿ كحصػار  كمػا أف صػريح  ػص الحػديث يميػد   ػركج الػدعاؿ 

 الذم مك مف رالمات آ ر الزماف  أم رالمات الريامة الك رل.

 أيػػة كسػػيمة  ك ػػيف صػػكايا"  الرػػراة أك ر ػػكةن أك آيػػا ك يسػػة " التصػػرؼ اػػ    مػػة ت ػػاقض  ػػيف اكأ يػػر 
 اسػػـ "العاد امػػ " )أم: راػػد اامػػاف( إلػػم ا إقػػداـ السػػمطاف محمػػد ال ػػا    مسػػ  رمػػم كتا ػػة مػػا يعػػرؼ تاري يػػ

 إذ عاة اي :  الكا ة كالرساكسة ا  ال كس ة

ػتاـ ال َّاس ًلعامَّة  يعمفي   اف... ميحمَّد السيمطاف  حفي   الػذيف ال كسػ ة ريم ػاف رمػم أ عم ػا أ  ػا ك اصَّ
 يػػتـٌ  كال ًلك ا سػػاـ  كال الريم ػػاف ًلاػػؤالة أحػػد يتعػػرَّض أالَّ  :ااكامػػر كأصػػدر ا المرمػػاف  مػػذا يحممػػكف

 اامػػف لاػػـ سػػكاة  حػػد   رمػػم إلياػػا مار نػػا أك اياػػا  ميسػػترر ا  ػػالدم اػػ  مػػ اـ يكػػكف مػػف إزرػػاعاـ...
كا ً أمػافو  اياػا كيسػكي كا  الدم إلم يأتكا أف ييمك اـ كااماف   ييصػيب كلػف ك ا سػاـ... اػ  كيسػتررُّ
 ...رػع  ا مػف كال كيزرا  ػا مػف كال م َّػا ال أحػد  مػف كاإلضػرار التعػٌرض أرػكاؿ مف ركؿو  أم مؤالة

كح  كاارض السػمكات  الؽ العظيـ ً ا  أيقسـ  المرماف مذا ك  رالف  المي ػكَّرة الطػامرة ال ريَّػة ك ًػالرُّ
ػػػحؼ رميػػػ   كسػػػالم  ا  صػػػمكاتي  ًلمرسػػػكؿ  مػػػذا ك حػػػؽ  كرسػػػكال ا  ٌيػػػ ُِْ كً حػػػؽ السػػػ عة  كً الصي
 أكل ػؾ داـ مػا كأيااػـ  كيتػب ما رريت ا أاراد مف أمه  يي الؼ أف  سمح لف ً أ َّ ا أتأ ط   الذم السيؼ
 .كالطارة السمـ يمزمكف ًلمصمحتاـ الميكعَّ 

َ
 صورة لعهد األمان )العهدنامه( الصادر من( 8)الشكل 

 (sabq.org )المصدر:المسيحيين ورهبانهم في البوسنة السمطان محمد الناني )الفات ( إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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 لمقراروالديني األنر القانوني 

مػي كليرمػا  ترتب رمػم قػرار التحكيػؿ صػيركرة المتحػؼ إلػم مسػعد ترػاـ ايػ  الصػمكات ال مػس كالعي
إلػم  (يكم ػذو )تحكيػؿ المسػعد   طالف قرار مصطمم كمػاؿ أتػاتكرؾ الحكـ ا كترتب رمي  أيضمف الصمكات  

المسػعد الرسػمية )ر اسػة الرػؤكف الدي يػة(  ات ػاذ مػا يمػـز لمػتح متحؼ  اضال رف تكميػؼ المؤسسػة الدي يػة 
 أسػػاليب م اسػػ ة  م ػػؿ  كأيرك ػػات مسػػيحية ذلػػؾ طمػػس مػػا ت رػػم مػػف  رػػكش كرسػػكـ أمػػاـ المصػػميف   مػػا اػػ 

حريرػ   اتسػػييس  أمػا اا ػر الػدي   اركتػ  اإلرالميػة كال الايػة أقػكل مػف أم عا ػب دي ػ . تر يػات اإلضػاةة
  كلػػيس أدؿ رمػػم ذلػػؾ مػػف تػػكارد رسػػا ؿ االمتمػػاـ أك الرمػػؽ أك الػػراض مػػف دكؿ م ػػؿ المكضػػكع مػػك السػػا د

مسممة  ام اا الكاليات المتحدة اامريكية كركسيا كاليك اف كليرما. أما رمم مستكل الدكؿ ذات االم يات ال
  (ََِِركسػيا.اليـك )اإلاتاة المصػرية دي يا  كمف مؤالة دار  اا لير قا ك   كمعحممف راض الررار كردَّ 

  .(ََِِس .إف.إف. العر ية ) ايما  اصر الررار ممت  سمط ة رماف
لعممية قضا ية طكيمػة ت مماػا راػض السػمطة الرضػا ية اارمػم  المحكمػة ا عاة قرار التحكيؿ تتكيع

العميػػا  تحكيػؿ المتحػؼ إلػم مسػعد   ػـ عػاة قػرار المحكمػة اإلداريػة  َُِٖاػ  ا الدسػتكرية التركيػة  التماسػ
ذ   ػػالؼ قػػرار المحكمػػة الدسػػتكرية. ك عيػػدنا رػػف دكا ػػر التأييػػد مٌكػػف لررارمػػا أف يي مَّػػا ليصػػادؼ مػػكل سياسػػي

أرر ػػت ايػػ  رػػف ا كالمعارضػػة  ارػػد أصػػدرت م ظمػػة اامػػـ المتحػػدة لمتر يػػة كالعمػػـك كال رااػػة )اليك سػػكك(  يا ػػ
مػػف مدي ػػة ا صػكايا" تم ػػؿ عػزةآيػػا قا مػػة إف ""أسػماا الرػػديد" لرػرار التحكيػػؿ الصػػادر رػف السػػمطات التركيػة  

 مضيمة أ اا:  ا"إسط  كؿ التاري ية" المدرعة ا  قا مة اليك سكك لمتراث العالم   كصماا متحم

سػيا رمػم مػر الرػركف  كيعكػس كضػعاا تحمة معمارية كرامد اريد رمم التمارؿ ما  ػيف أكرك ػا كآ
ي يػػر الرػػرار الػػذم ك  [...] "لمحػػكار امػػما ارمػػز متحػػؼ الط يعػػة العالميػػة لترا اػػا  كيععماػػا  كصػػماا 

أيرمػف ر ػ  اليػكـ مسػألة تػػأ ير تضييػر الكضػي اػ  الريمػة العالميػػة لاػذا التػراث ال رػاا   ك  ػاةن رمػػم 
ذلػػػؾ  يعػػػب أف تحػػػرص الدكلػػػة التػػػ  تكعػػػد ممتمكػػػات التػػػراث ال رػػػاا  رمػػػم أراضػػػياا  رمػػػم رػػػدـ 

العالميػػػة االسػػػت  ا ية  كيرتضػػػ  إد ػػػاؿ أم إد ػػػاؿ أم تعػػػديؿ رمياػػػا مػػػف رػػػأ   اإلضػػػرار  ريمتاػػػا 
 المكضػكع  ك عػدما ترػـك لع ػة  اتعديؿ مف مذا ال كع  قياـ الدكلة المع ية    طار اليك سكك مسػ ر

أٌف مرػػاركة المعتمعػػات المحميػػة  ػػكتػػذٌكر اليك سػػكك  لتػػراث العػػالم   ػػال ظر ايػػ   ر ػػد االقتضػػاة.ا
كليرمػا مػػف ااطػػراؼ المع يػػة  الممتمكػػات ال راايػػة  مرػػاركة اعميػػة كم صػػمة كرػػاممة لمعميػػي  مػػ  
ررط أساس  لمحماظ رمم مػذا الممتمكػات  كإل ػراز ارادتاػا كقيمتاػا  كيميػد مػذا الرػرط اػ  حمايػة 

زة أصػػػػيؿ مػػػػف ركح اتماقيػػػػة التػػػػراث الريمػػػػة العالميػػػػة االسػػػػت  ا ية لمتػػػػراث ال رػػػػاا  ك رماػػػػا  كمػػػػك عػػػػ
كمػػف المؤسػػؼ ات ػػاذ مػػذا الرػػرار مػػف دكف إعػػراة أم حػػكار أك إ طػػار مسػػ ؽ. كتػػدرك العػػالم . 

 ضيػة تع ػب أم تراعػي لمريمػة  اسػتاالؿ مػذا الحػكار دك مػا تػأ ير  اليك سكك السمطات التركية إلم
عػالم  حالػة صػك   اػ  أ  ػاة ا عرػاد لع ػة التػراث ال  العالمية لاذا التراث االست  ا    الذم سػترٌيم
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إر سػتك أكتػك   راميريػز  إلػم أٌ ػػ   مسػارد المػديرة العامػة لميك سػكك لم رااػة  كأرػار دكرتاػا المر مػة.
مي اليك سكك  كقد يؤ ر ا  رممية ا "مف الضركرم تع ب ات اذ أم تد ير ت ميذم لـ ي اقىش مس ر

ب إدارتػ "  ارػد يرػٌكؿ ات ػاذ م ػؿ مػذا التػدا ير الد كؿ إلم الم  م كاػ  ميكميتػ  كاػ  أ ا ػ  كأسػمك 
 .(UNESCO 2020) "ُِٕٗلمركارد الت  كضعتاا اتماقية التراث العالم  لعاـ  اا تااك

 خاتمة
الحع  مسعد  كررض صكايا" إلم آيا لرضية تحكيؿ "تحميؿ الحعاج الدي   كاإلرالم  است ادنا إلم 

رػػف التسػػييس كاال حيػػاز لطػػرؼ ا التػػزاـ المكضػػكرية العمميػػة  عيػػدرػػكؿ حػػاكؿ ال احػػث ايػػ  دارمػػة كالرااضػػة  ال
لػػيس اػػ  الرػػرآف كال اػػ  السػػ ة ال  كيػػة الصػػحيحة كال اػػ  سػػمكؾ المرععيػػات   يتضػػح أ ػػ  رمػػم حسػػاب اآل ػػر

   أيػة كسػيمة أك حتػم م ػازرتاـ اياػا مػا يسػكغ ا تػزاع دكر الع ػادة مػف ليػر المسػمميف المعت ػرة الدي ية المسػممة
كػـ.  ػؿ إف الرػرآف أكرد اػ  سػكرة التك ػة لدحض اادلة مف الررآف كالس ة كاآل ار رمم ص كال س يؿ دؽ مػذا الحي

 (َُُ-َُٕلكع  ا  تعػالم ااػك مسػعد "ًضػرار" )التك ػة: ا  الصك مف أم مكل ا ةأف كؿ مسعد لـ ييٍ ف مي رٌ 
إلم حيمػة "التسػام "   "التسااؿ" االرتراةكااكلم مف ال زكع إلم حيمة . كال تعكز الصالة اي  أ دنا   ص اآليات

 تمػتح اػ  رصػر الصػحا ة  اػ ف معاكيػةمؤداما أف الرسط طي ية لػـ  كاقعة  -لمف راة المرار ة -كمذا حاضرة
 عػػث إلياػػا ا  ػػ  يزيػػد اػػ  عػػيش اػػياـ أ ػػك أيػػكب اا صػػارم  كلػػـ يػػتـ لاػػـ اتحاػػا   ػػـ حاصػػرما مسػػممة  ػػف ر ػػد 

 اكاامػؿ معرػكد دا مػ .(ِٔ/ُ: ُٗٔٗ)زي ػ   صالح أمماا رمػم   ػاة مسػعد  اػا  كلك   االممؾ كلـ تمتح أيض
لتكػػكف "الحكمػػة   اال ػػتالؼ"الحكمػػة اإللايػػة" اػػ  لياتػػدكا  ػػدكار  رمػػم "التسػػام "  ػػيف أ  ػػاة العػػ س ال رػػرم 

ا ا  رركؿ قاصديااأسماة دكر الع ادة احسب   ؿ ا   ليس حاضرةن  اإللاية"  .أيضن
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