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 ديرـــاء وتقـــر وثنــــــشك

وعظيم سلطانه، لك احلمد احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما ينبغي جلالل وجهه 
حىت ترضى ولك احلمد اذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا امحدك ايرب ان وفقتين لنعمة 

تعد ولك احلمد والشكر ابن علمتين بعد جهل ووفقتين  اإلسالم ونعمك اليت ال حتصى وال
 ب.ايرب اىل اختيار واستكمال هذا املوضوع من البداية حىت هنايته فلك احلمد والشكر اير 

والصالة والسالم على خري من صلى وزكى وابتهل وخري من قام يف االسحار رسول هللا 
أحذو حذوه مايل رسول غريكم من هادي اخرجتنا من ظلمة وجهالة فهديتنا لنور اإلسالم 

 .وبعد
 اعرتافا ابلفضل واجلميل، أتوجه خبالص الشكر وعميق التقدير واالمتنان اىل:

 اهارجو    مدير اجلامعة موالان مالك إبراهيم احلكوميةاألستاذ: أ . د جومبار 
 حبر الدين عميد كلية الدراسات العليا   داألستاذ : 

 األستاذ : الدكتور اشراق النجاح              األستاذ : الدكتور سوندي
 الذي اشرفا على هذا العمل ، وزودوين ابلنصائح واالرشادات اليت أضأت امامي 

 لمي فجزاهم هللا عين كل خري.سبيل البحث الع
 كما أتوجه خبالص الشكر والتقدير اىل:

 قسم الشريعة والقانون ابلكلية  ةرئيس توتك محيدة  داألستاذة: 
 قسم التسجيل ابلكلية رئيس عابدين المنري  داألستاذ: 
 سلمان حسن  املعلم والصديق  داألستاذ: 
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 بكلية الدراسات العليا  االساتذةومجيع 
 املوظفني ابجلامعة ومجيع

كما أتوجه خبالص الشكر والتقدير واالحرتام اىل األساتذة االفاضل، أعضاء اللجنة املوقرة 
 على مناقشة هذه الرسالة. االذين وافقو 

                                       
 ...الباحث                                                                       
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كلية الدراسات العليا   – والقانون الشريعةاقر أبن الرسالة اليت حُضرت لنيل شهادة املاجستري يف 

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية بعنوان:                                              

 الدويل ودورها القانون الشريعة اإلسالمية و  ق اللجوء يفاملبادئ اليت حتكم ح)
 مقارنة( دراسة حتليلية) يف حل مشكلة الالجئني(

زورهتا من ابداعات غريي او أتليف شخص َاخر واذا ادعى أحدا  قد اعددهتا وحضرهتا بنفسي وما 
تكون  ال عن ذلك ومستقبال انه من أتليفه وتبني انه فعال ليس من حبثي فأان احتمل املسؤولية 

 على املشرفني او على الكلية . ةاملسؤولي
 هذا وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين احد على ذلك.

 م                         11/7/2017ماالنج / اندونيسيا                                                  
 اإلقرارتوقيع صاحب                                                                
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 المستخلص                                         

م املبادئ اليت حتكم اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل 2017خليفة  عبد اجلليلعمران علي 
قسم ماجستري مقدمة لكلية الدراسات العليا  رسالة)دراسة حتليلية مقارنة(. ودورها يف حل مشكلة الالجئني 

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. -الشريعة والقانون
 املشرف االول: اشراق النجاح                         املشرف الثاين: سوندي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكلمات الرئيسة: املبادئ ــــــــ اللجوء ــــــ القانون الدويل 

او ألسباب سياسية  من املشكالت اليت تعرضت هلا االنسانية يف كل اطوار اترخيها نتيجة للحروبان اللجوء 
والشريعة اإلسالمية عرضة خلطر القتل او التعذيب،  حيث بقاء االنسان سيكونأو دينية أو عسكرية أو غريها 

ارست مبادئ وقيم سامية حلق اللجوء  وكذلك القوانني الوضعية القانون الدويل ، وقد عاجلت الشريعة اإلسالمية 
مشكلة اللجوء والالجئني ووضع القانون الدويل جمموعة من املبادئ اليت  يف جمموعة من املبادئ اإلنسانية السامية

حتكم حق اللجوء، ونظرا لتفاقم مشكلة الالجئني ازداد اعدادهم بفعل املشكالت والنزاعات املسلحة مبنطقة 
 الشرق األوسط جاءت هذه الدراسة للبحث يف تلك املبادئ ودورها يف حل مشكلة الالجئني . 

تعرف على املشكالت اليت تواجه الالجئني املسلمني يف الدول العربية اإلسالمية لدراسة للوهدفت ا   
والدول الغربية، ومعرفة دور املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف القانون الدويل يف حل مشكلة الالجئني، ومعرفة 

 ية.اإلسالماحللول اليت اتى هبا اإلسالم ملشكلة الالجئني وفقا ملبادئ الشريعة 
االستقرائي التحليلي واملقارن( وذلك ابتباع االسلوب الواثئقي جلمع البياانت )املنهج دراسة على واعتمدت ال

واملعلومات من املكتبات القانونية الرمسية والدارسات املنشورة ابللغة العربية واختار الباحث هذا املنهج نظرا ملوضوع 
وكذلك اختار الباحث  ،مصادر الشريعة االسالمية واىل الكتب الوضعيةالدراسة والذي حيتاج اىل الرجوع اىل 

 .وهو الذي يعتمد على الوصف والتحليل لوصفياملنهج ا
من املبادئ اليت حتكم حق وامسا لقضية الالجئ  أرقىالشريعة اإلسالمية توصلت هذه الدراسة اىل ان مبادئ 

من خالل: الزامهم بقبول الالجئ وعدم رده، شاكل الالجئني اللجوء يف القانون الدويل يف مشوليتها حلل مجيع م
، ألسباب دينيةوضرورة منح امللجأ لكل مستغيث أو ُمعّرض للظلم أو االضطهاد، وكذلك حتمية قبول الالجئ 

 مع احرتام السلطات يف الدولة اإلسالمية للملجأ الذي مينحه األفراد العاديون.
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ABSTRAK 

Omran Ali A. Khalifa. 2017. Prinsip-Prinsip yang Mengatur Hak Pengungsi dalam Syariat 

Islam dan Hukum Internasional, serta Perannyadalam Mengatasi Masalah 

Pengungsi (Studi Analisis Komparatif) . Tesis, Program Studi Syariat dan Hukum 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, Pembimbing (1) 

Dr. H. Isyraqun Najah, M.Ag. (2) Dr. Suwandi, M.H. 
 

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip, Pengungsian, Hukum Internasional 

Pengungsian termasuk masalah-masalah yang selalu menimpa manusia pada setiap 

fase perjalanan sejarahnya, akibat dari peperangan atau sebab politis, religious, militer dan 

lainnya, dimana hal ini bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia karena bahaya 

perang, pembunuhan dan penyiksaan. Syariat Islam telah merancang prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai luhur terhadap hak-hak pengungsi, demikian juga hukum-hukum positif dan 

hukum internasional. Syariat islam juga telah menawarkan solusi bagi masalah pengungsi 

dan pengungsian dalam prinsip-prinsip kemanusiaan. Hukum internasional juga telah 

membuat sekumpulan prinsip-prinsip yang mengatur hak penguasa. Melihat kegentingan 

masalah para pengungsi, dengan jumlah mereka semakin meningkat akibat problem dan 

konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah. Di sinilah pentingnya penelitian ini yang 

membahas tentang prinsip-prinsip dan perannya dalam mengatasi masalah para pengungsi. 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi para 

pengungsi muslim di negara-negara Arab dan Eropa; mengetahui peran prinsip-prinsip yang 

mengatur hak para pengungsi menurut hukum internasional dalam mengatasi masalah para 

pengungsi; dan mengetahui solusi-solusi yang ditawarkan Islam terhadap masalah para 

pengungsi sesuai dengan prinsip syariat islam. 

 

Penelitian ini menggunakan metode induktif analisis dan komparatif dengan 

menerapkan metode dokumentatif dalam pengumpulan data dan informasi dari perpustakaan 

hukum yang resmi dan studi-studi berbahasa arab. Peneliti memilih metode ini melihat 

pentingnya tema penilitian dan melihat perlunya merujuk kepada sumber-sumber syariat 

islam dan buku-buku tentang hukum positif. Peniliti juga memilih metode deskriptif yang 

lebih mengacu pada pendiskripsian dan analisa. 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariat islam paling baik dan 

solutif dalam mengatasi masalah-masalah para pengungsi dari pada prinsip-prinsip yang 

mengatur hak pengungsi menurut hukum internasional dalam konteks universalitas syariat 

islam dalam mengatasi semua masalah para pengungsi, diantaranya: keharusan menerima 

para pengungsi dan tidak menolaknya, kewajiban menyediakan tempat pengungsian bagi 

siapapun yang berhak ditolong, terdzalimi atau mereka yang mendapatkan penyiksaan. 

Demikian juga, keharusan menerima para pengungsi karena sebab-sebab keagamaan dengan 

tetap menghormati penguasa di Negara-negara lokasi tempat pengungsian pemberian 

individu atau perseorangan. 
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ABSTRACT 
Khalifa Omran Ali a . 2017. The Principles Governing the Rights of Refugees in Islamic 

Law and International Law and the Roles in Solving Refugees’ Problems 

(Comparative Analysis Study). Thesis, Islamic Shari'a and Law Department, Postgraduate of 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors (1) Dr. H. Isyraqun 

Najah, M.Ag. (2) Dr. Suwandi, M.H. 

Keywords: Principles, Refugee, International Law 
Evacuation or refugee is one of humans’ problems that always occurs in every phase 

of their history, caused by war or political, religious, military causes and others. These could 

threaten humans’ existence because of the dangers of war, murder and torture. Islamic Sharia, 

as well as positive and international law have been designed the principles and the noble 

values of the rights of refugees. Islamic Sharia has also offered solutions for refugee and 

evacuation matter according to humanitarian principles. International law has also created a 

set of principles governing the right of the rulers. The problems of the refugees seem 

important to be discussed because of the increasing numbers due to problems and armed 

conflicts in the Middle East. Hence, this shows the importance of the research discussing the 

principles and the role in solving the problem of refugees. 

This research aims to know the problems faced by the Muslim refugees in Arab and 

Europe; determine the role of the principles governing the rights of the refugees under 

international law to solve the problem of the refugees; and find out the solutions offered by 

Islam for the refugees in accordance with Islamic Shari'a principles. 

This research uses inductive and comparative analysis method by applying 

documentation method for data and information collection obtained from an official legal 

library and Arabic language studies. The researcher chose this method after considering the 

importance of the research theme and the importance for referring to the Islamic Shari'a 

sources and books on positive law. The researcher also chose descriptive method that refers 

more to the description and analysis. 

This research concludes that Islamic Shari'a principles are the best solution in solving 

the problems of the refugees compared to the principles governing the rights of refugees 

under international law in the context of the universality of Islamic Shari'a in overcoming all 

the problems associated with the refugees. Among them are the responsibility to accept 

the refugees and the objection to refuse their presence, the obligation of providing a shelter 

for anyone that needs to be helped, those who are wronged or those who are 

tortured. Likewise, it is a must to accept the refugees for religious reasons by keep 

respecting the rulers in the countries providing individual refugees. 
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 الفصل األول : االطــــــــــار العــــــام

 املقدمة
 أ _ خلفية البحث:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان  
حممد صلى هللا عليه وسلم بشريا ونذيرا ومبلغا رسالة مساوية شاملة كاملة للناس مجيعا 

 بدون متييز لتحقيق الدارين. وبعد..
ني منذ عصور قدمية عرفت الكثري من احلضارات ظاهرة اللجوء وهو هروب اخلائف

وضحااي احلروب واالضطهاد ومنحهم حق االحتماء واللجوء اليها وكان للدين دورا هاما 
يف ذلك الوقت وهلذا ظهرت بعض األماكن املقدسة اليت توفر احلماية للمستعصم هبا 
والالجئ اليها وكان من اشهر هذه األماكن الكعبة املشرفة وقد ورد يف القران الكرمي ان 

يم هي منطقة أمنة وال جيوز التعدي على أي انسان فيها قال تعاىل الكعبة ومقام إبراه
ُذواْ ِمن مََّقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْداَن ِإىَل  إِبـْرَاِهيَم  )َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمناً َواَّتَِّ

رَا بـَْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َوالْ  . وحيث ان النزوح الفردي (1)َعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد(َوِإمْسَاِعيَل َأن َطهِّ
او اجلماعي من املشكالت اليت تعرضت هلا االنسانية يف كل اطوار اترخيها نتيجة 
للحروب او ألسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو غريها ويكون األنسان عرضة خلطر 

ر من االخالق اليت عرفتها اجملتمعات القبلية القتل او التعذيب، ويعترب حق امللجأ او اجلوا
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يف العصر اجلاهلي قبل اإلسالم ملن يستجري هبا وتعترب من الشيم واألخالق والعادات 
والتقاليد اليت تفتخر هبا اجملتمعات القبلية العربية يف العصر اجلاهلي ، وبعد ظهور اإلسالم 

بط بكرامة االنسان جاء يف قوله اصبح اللجوء  له طابع تشريعي وذو طابع قانوين ارت
سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي. قال تعاىل: )َولََقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر 

 .(2)َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل( 
تلك القيم من املكارم واألخالق اليت غرسها االسالم يف نفوس املسلمني،  وأضحت

واالسالم كرم األنسان مبقتضى أدميته وإنسانيته واقتضت حكمة هللا تعاىل أن يكون 
تكرمي األنسان أصل اثبت من أصول ديننا منذ أن خلق هللا األرض اىل أن يرثها ومن 

   ن أو األجناس أو األعراق.عليها، ال عربة يف ذلك ابختالف األلوا
ان القيم اإلنسانية والتسامح والتعاون بني الشعوب جاء هبا اإلسالم وحث عليها 
االفراد والشعوب والقبائل وكانت الشريعة اإلسالمية سباقة يف ذلك على املواثيق والقوانني 

ه دون الرجوع الوضعية ومنها أغاثه امللهوف وإجارة احملتاج ومحايته ومنحه االمان وايوائ
عنه حىت وان كان من األعداء، واليت مل تسنها اجملتمعات اإلنسانية يف واثئق واتفاقيات 
اال يف منتصف القرن املنصرم بعد هناية احلرب العاملية الثانية. ان الالجئني هم من أكثر 
الناس تعرضا للمعاانة بسبب تشدد الدول يف مراقبة احلدود وسن قوانني جديدة اثرت 

لى طاليب اللجوء ويالحظ انتهاك وطرد الالجئني ِما يعرض حقوقهم لالنتهاك ع
واالضطهاد القسري والعنصري ويعترب حق اللجوء وعدم جواز ارجاع الالجئ وذلك 
للحفاظ على حياته وسالمته من االصول الواجب اتباعها حلق اللجوء وما هو معروف 
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وء يف القانون الدويل وهو ما اقرته الشريعة اليوم مببدأ عدم الرد ويعترب حجر االساس للج
َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّٰ َيْسَمَع َكاَلَم  اإلسالمية ، قال تعاىل : )

ِلَك أِبَنَـُّهْم قـَْومٌ الَّ يـَْعَلُمونَ  ِ ُُثَّ أَبِْلْغهُ َمْأَمَنُه ۚ ذَٰ جوء لغري املسلمني وهذا عندما كان الل(3).)اَّللَّ
اىل الدول االسالمية أابن احلضارة االسالمية أما يف الوقت احلاضر أو احلايل جند ان 
غالبية الالجئني هم من املسلمني وهذه احلقيقة يف وقت ظهور العنصرية وكراهية االجانب 

 حىت يف الدول االكثر تقدما، وهذا ما يهمنا يف هذه الدراسة.

 ب: مشكلة البحث:
ازدايد حاالت عدم االستقرار واحلروب والفنت يف املنطقة العربية واإلسالمية ومع 

وخاصة الشرق األوسط ازدادت حاالت الالجئني الفارين من هليب املعارك والعنف 
والقتل واجلوع وخاصة ما حيدث يف اليمن والعراق وسوراي حاليا ويعترب ما حيدث يف 

م وترتب عليها 2011يت بدأت من سنة سوراي واليمن االن من احداث الساعة ال
حاالت جلوء مجاعي من سوراي واليت ترافقت مع احلملة على اإلسالم وحتميله موجة 
اإلرهاب اليت تضرب املنطقة وخاصة ان غالبية الفصائل املسلحة املتنازعة تتخذ من 

دد من اإلسالم شعار هلا ، وكانت اغلب وجهة الالجئني اىل أورواب حتديدا بعد اعالن ع
الدول االوربية قبول الالجئني وخاصة السوريني وأبعداد حمددة مثل املانيا والسويد 
وبريطانيا وقبلهم تركيا وعددا بسيط استطاع الوصول اىل بعض الدول الغربية األخرى 
مثل كندا وامريكا وأسرتاليا ولكن أبعداد حمدودة مع رفض الدول اإلسالمية الغنية وخاصة 

يج العريب دخول حاالت اللجوء اىل اراضيهم وهم عرب ومسلمني من يف منطقة اخلل
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واليمن وقبلتهم بعض الدول االوروبية واستقبلتهم من الدول  ,دول اجلوار كسوراي والعراق
العربية األردن ولبنان ومصر وهي دول ال تسمح امكانياهتا ابستقبال حاالت اللجوء 

الزعرتي لظروف صعبة وقاسية ِما اضطر وهلذا عاىن الالجئني السوريني يف خميمات 
ويف ظل تنامي مشكالت الالجئني  (4)اغلبهم ملغادرة املخيم واالجتاه حنو تركيا و أورواب،

يف العامل وخاصة الالجئني من الدول اإلسالمية واليت تعترب من اهم املشاكل احلالية برغم 
ان املشكالت أصبحت  من وجود مبادئ دولية يف حق اللجوء يف القانون الدويل اال

تتفاقم سواء يف وضع الالجئني يف الدول اإلسالمية او املشكالت اليت يتعرض اليها 
الالجئني طاليب اللجوء يف الدول االوروبية  ومن هنا يقوم الباحث بدراسة هذه املبادئ 
األساسية اليت حتكم حق اللجوء يف القانون الدويل ودورها يف حل  مشاكل الالجئني 

الل دراسة هذه املبادئ  لكي يتم فهم وحتديد القصور الذي يشوب هذه القواعد من خ
 املوقعةيف معاجلة حقوق وأوضاع الالجئني ابعتبار ان هذه القواعد هي اليت تلزم الدول 

عليها مبعاملة الالجئ ،  وكذلك دراسة املبادئ األساسية حلق األمان واللجوء يف الشريعة 
لبية الالجئني من الدول اإلسالمية ابإلضافة اىل رفض بعض  اإلسالمية وخاصة ان غا

الدول اإلسالمية استقباهلم ابعتبارهم الجئني ودور هذه القواعد يف معاجلة أوضاع 
الالجئني ومعاجلة القصور يف القانون الدويل يف هذا اخلصوص حيث ان اإلسالم وضع 

لكيفية اليت عاجل هبا اإلسالم حق قواعد عاملية إنسانية يف حق األمان واللجوء ودراسة ا
اللجوء مهمة جدا لكي تساهم  هذه املبادئ يف حل مشكلة القصور اليت تعاين منه 
القوانني الدولية يف هذا اخلصوص وخاصة ان اإلسالم جاء رمحة للعاملني فالشريعة 
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اإلسالمية هي اليت وضعت قواعد العالقات الدولية وهي اليت عاجلت مشاكل السلم 
رب، واإلسالم جاء بقواعد تشريعية شاملة ملعاجلة مشاكل االفراد واجلماعات وقت واحل

السلم واحلرب وهي قواعد سامية وشاملة وسابقة على التشريعات الوضعية سواء قوانني 
وضعية داخلية او قواعد قانونية دولية اليت عربت عنها اجملتمعات يف اتفاقيات ومعاهدات 

ت اإلسالم وسبقه يف مساعدة واغاثة الالجئ ومل يهمل دولية ماهي اال صدى لصو 
اإلسالم أي جزئية من اجلزئيات واملشكالت اليت تعرتض مسرية احلضارة اإلسالمية واليت 
من ضمنها )حق اللجوء( والذي مل يعرفه العامل واجملتمعات املدنية كتشريع قانوين سوى 

ذه املشكلة وذلك من خالل يف منتصف القرن املاضي وهلذا سوف يتناول الباحث ه
 اتباع طرق البحث العلمي جميبا على التساؤالت االتية :

 ج: تساؤالت البحث: 
ماهي املشكالت اليت تواجه الالجئني املسلمني يف الدول العربية اإلسالمية  -1

 والدول الغربية؟
مشكلة ما هي املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف القانون الدويل ودورها يف حل  -2

 الالجئني؟
 اإلسالمية؟كيف عاجل اإلسالم مشكلة الالجئني وفقا ملبادئ الشريعة   -3
ماهي أوجه الشبه واالختالف بني املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف الشريعة  -4

 الدويل؟اإلسالمية والقانون 
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 د: اهداف البحث:
العربية  التعرف على املشكالت اليت تواجه الالجئني املسلمني يف الدول-1

 اإلسالمية والدول الغربية.
معرفة  املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف القانون الدويل ودورها يف حل مشكلة  -2

 الالجئني.
معرفة احللول اليت اتى هبا اإلسالم ملشكلة الالجئني وفقا ملبادئ الشريعة  -3

 اإلسالمية
إيضاح أوجه الشبه واالختالف بني املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف الشريعة  -4

 الدويل.اإلسالمية والقانون 

 ه: أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف تبيان اسبقية اإلسالم يف وضع القواعد اليت حتكم العالقات 

ها ازمة يتضرر بني الدول واجلماعات واالفراد يف وقت السلم واحلرب واألزمات اليت من
االفراد واجلماعات من املشكالت اليت حتدث يف اوطاهنم سواء وقت احلروب او بسبب 
االضطهاد الذي يهدد حياهتم للخطر ان الشريعة االسالمية سبقت القانون الدويل 
ووضعت قواعد اللجوء وعليه ابراز هذه املبادئ اليت بين عليها االسالم يف وقت كثر فيه 

ول االسالمية اىل الدول الغربية، وللرد على االدعاءات الزائفة أبن حقوق اللجوء من الد
 اما دفعناالنسان وليدة الفكر احلديث من اجل كرامة االنسان وضمان حريته وهذا 

وحيتم علينا كمسلمني ان نربز عظمة الدين اإلسالمي واثبات انه صاحل لكل مكان 
ئة سنة يف حفظ حقوق االنسان وصون واربعما أبلفوزمان وسبق القوانني الوضعية 
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 كرامته وحق اللجوء خاصة .

 و: مربرات وبواعث البحث:
 الدوافع املوضوعية :

ابراز عاملية االسالم وانه جاء للبشرية عامة ورمحة للعاملني يف وضع قواعد -1
سنة تقريبا  1400العالقات الدولية ومنها حق اللجوء الذي سبق القانون الدويل قبل 

 وره.من صد
أن الشريعة االسالمية أجل من أن تقارن بغريها من القوانني ولكن للرد على  -2

االهتامات الباطلة اليت تستهدف االسالم ووصفه ابلعنصرية واالرهاب وعدم استيعابه 
 حلل مشكالت االنسان.

حث الدول االسالمية على التكاثف من أجل حل مشكلة اللجوء ألنه واجب -3
م ترك الذين تعرضوا لظروف اللجوء االنساين يواجهون ظروف صعبة ديين أسالمي وعد

عرضة لالبتزاز والظروف القاسية يف حني متتد ايدي املنظمات والدول غري االسالمية 
 حلل مشكالهتم.

 ز: حدود البحث:
احلدود املوضوعية: سوف يتناول الباحث يف هذه الدراسة املوضوعية يف بيان مبادئ 

ريعة االسالمية والقانون الدويل ودورها يف حل مشكلة الالجئني من حق اللجوء يف الش
 خالل القران الكرمي والسنة وما نص عليه القانون الدويل واملعاهدات واالتفاقيات الدولية.

 م2017-2016للعام الدراسي هذه الدراسة  الزمنية:احلدود 
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 ح: مصطلحات البحث:
مبصطلح حق اللجوء هو حق االلتجاء _اللجوء: يقصد الباحث يف هذه الرسالة 1

واالحتماء ببلد غري بلد اقامته االصلية غادر بالده مكرها ومضطر خوفا من االضطهاد 
أبي سبب كان سواء احلروب او النزاعات او االضطهاد الديين او العرقي وغريها من 

 األسباب.
 املبادئ: -2

 اجلمع مبادئ  اسم، مبدأ:
كالنواة مبدأ النخل ، او يرتكب   منها،مادته اليت يتكون اوله و  الشيء:مبدأ  املبدأ:

 5منها ، كاحلروف مبدا الكالم واجلمع : مبادئ .
 الدويل:القانون  -3

هو  " جمموعة القواعد العرفية واملعاهدات اليت تعتربها الدول قانوانً ملزماً يف عالقاهتم     
  "6مع بعضهم البعض

 الدارسات السابقة: -ط
الباحث على بعض الرسائل اجلامعية دكتوراه وماجستري اليت درست لقد اطلع 

موضوع اللجوء من جانب الشريعة وكذا من جانب القانون واستفاد منها الباحث 
 استفادة كبرية لتوسيع مدارك الباحث خبصوص موضوع البحث ونذكر منها:

                                 
 املعجم املعين اجلامع  / 5
 -1424الرياض،  ، دار الشواف ،  لوسيط في القانون الدولي العامالجيالني ابوزيد ،ماجد الحموي ، ا / 6

2003. 
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الدكتوراه  : )حق اللجوء السياسي( دراسة مقدمة لنيل درجةالدراسة االوىل :اوال
مقدمة من د. برهان أمر هللا يف كلية احلقوق جامعة القاهرة يف مجهورية مصر العربية سنة 

 م، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة. حيث انقسمت الدراسة اىل:1982
القسم االول: عرض االصول التارخيية للملجأ، والعناصر املكونة له، من خالل 

 أ يف القانون الدويل.النظرية العامة حلق امللج
القسم الثاين: االحكام العامة حلق امللجأ يف القانون الدويل واالاثر القانونية املرتتبة 

 عليه واحكام امللجأ الدبلوماسي واالساس القانوين واالاثر املرتتبة عليه.
 وَّتتلف هذه الدراسة على دراسيت:

 اللجوء._ عرضت حلق امللجأ دون اخلوض يف املبادئ حلق 1
_ ركزت من انحية قانونية دون اخلوض يف احكام الشريعة االسالمية واالستدالل 2

 هبا. 
 أوجه التشابه:

_ استفدت استفادة كبرية وهي املساعدة يف االستعانة ببعض املراجع اليت تتعلق 1
 مبوضوع حبثي.

شتملت _ كانت الدراسة متشاهبة من انحية القانونية بينما دراسيت اوسع ألهنا ا2
على حق اللجوء بشكل عام مع الرتكيز على املبادئ حلق اللجوء يف الشريعة االسالمية 

 مقارنة ابلقانون الدويل ودورها يف حل مشكلة الالجئني.
:) حق اللجوء السياسي بني الشريعة االسالمية واالنظمة  الدراسة الثانية: اثنيا

لعدالة اجلنائية يف كلية الدراسات العليا الوضعية( دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف ا
 م.2001جامعة انيف العربية االمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية، عام 
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حيث اشتملت الدراسة على فصل متهيدي، وكان املبحث االول: املبادئ العامة 
حلقوق االنسان يف الشريعة االسالمية يف ثالث مطالب: احلرية، واملساواة، حفظ 

املبحث الثاين: املبادئ العامة حلقوق االنسان يف االنظمة الوضعية، ، لضرورات االدميةا
 املطلب االول: احلرية، والثاين: املساواة، الثالث: احلفاظ على املعوقات االدمية.

 حيث اشتملت الدراسة على ثالثة فصول وكان:
 الوضعية.الفصل االول: احلقوق السياسية لإلنسان يف الشريعة واألنظمة 

 الفصل الثاين: حق اللجوء السياسي يف الشريعة االسالمية واالنظمة الوضعية 
 الفصل الثالث: حق الدولة ابستعادة وتسليم الالجئ.

تعترب الرسالة ذات قيمة علمية عرضت اللجوء السياسي يف الشريعة والقانون واعتباره 
 :حق من حقوق االنسان. وَّتتلف تلك الدراسة عن دراسيت يف

_ اهنا عرضت ملوضوع يهم فئة معينة وهو اللجوء كا قضية سياسية وهم الالجئون 1
 السياسيون بينما دراسيت تعرض مبادئ حق اللجوء دون حتديد فئة معينة.

_تناولت الدراسة اللجوء السياسي ابلتحديد، بينما دراسيت على مجيع حاالت 2
  حتكم ذلك احلق.اللجوء كذلك الديين واإلنساين  وعن املبادئ اليت

 أوجه التشابه : 
_ تشاهبت يف حق اللجوء السياسي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل بينما 1

دراسيت أوسع من خالل اخلوض يف املبادئ من خالل الشريعة اإلسالمية والقانون 
 الدويل.
_ التطرق اىل املبادئ العامة حلقوق االنسان يف القوانني الوضعية بينما هذه 2

الدراسة تطرقت اىل املبادئ يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل ودورها يف حل مشكلة 
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 الالجئني.
: ) حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون ( دراسة مقدمة  اثلثا: الدراسة الثالثة

ستري يف العدالة اجلنائية يف كلية الدراسات العليا جامعة انيف العربية لنيل درجة املاج
 م.2007األمنية ، اململكة العربية السعودية ، عام 

حيث اشتملت الدراسة على على فصل متهيدي ُث الفصل األول : مفهوم اللجوء 
وء ، الثالث: حيتوي على مثانية مباحث األول : اللجوء حملة اترخيية ، الثاين : أسباب اللج

أنواع اللجوء ، الرابع : شروط منح اللجوء ، اخلامس : مصادر قانون اللجوء ، السادس 
: الصلة بني االستجارة واللجوء ، السابع : الصلة بني عقد األمان واللجوء ، الثامن : 
انتهاء اللجوء،  الفصل الثاين :احلماية الدولية لطالب اللجوء وحيتوي على مبحثني، 

: املركز القانوين لطالب اللجوء ، الثاين : اختيار دولة امللجأ  ، و الفصل الثالث  األول
: حقوق ووجبات الالجئني حيتوي على اربع مباحث ، األول : حقوق الالجئني يف 
الشريعة اإلسالمية ، الثاين : حقوق الالجئني يف القانون الدويل ، الثالث : واجبات 

 مية ، الرابع : واجبات الالجئني يف القانون الدويل .الالجئني يف الشريعة اإلسال
 َّتتلف هذ الدراسة عن دراسيت يف :

_ عرضت هذه الدراسة اللجوء يف العصور القدمية والدايانت األخرى بينما دراسيت 1
 ركزت على الشريعة اإلسالمية .

انون الدويل _ بينت هذه الدراسة احلقوق والوجبات لالجئني يف الشريعة اإلسالمية والق2
بينما دراسيت تطرقت اىل احلقوق واملبادئ للجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل 

. 
 التشابه : تشاهبت هذه الدراسة مع دراسيت :
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_  يف توضيح مفهوم اللجوء سواء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل وحقوق 1
بادئ يف  الشريعة اإلسالمية والقانون الالجئني بينما دراسيت أوسع يف الرتكيز على امل

 الدويل.
 _ االستفادة من بعض املراجع اليت اعتمدت عليها الدراسة .2

 ق: هيكل البحث:
يرى الباحث لكي تكون الدراسة دراسة علمية دقيقة قام بوضع هيكل للبحث 
لكي يستوعب كافة املواضيع املطروحة بطريقة علمية ومتسلسلة وتتضمن خطة البحث 

 املوضوعات التالية:
 : يتضمن اإلطار العام والدراسات السابقة وحيتوي على:االول الفصل
 –امهية البحث  –اهداف البحث  –اسئلة البحث  –مشكلة البحث  –املقدمة 

الدارسات  –مصطلحات البحث  –حدود البحث  –البواعث ومربرات البحث 
 السابقة.

 كون على النحو االيت: : حيتوي على ثالثة مباحث وتالثاين الفصل
 : مفهوم اللجوء وانواعه:املبحث االول

 املطلب االول: مفهوم اللجوء يف اللغة واالصطالح.
 املطلب الثاين: مفهوم اللجوء يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل. 

 املطلب الثالث: انواع اللجوء واسبابه.
 مية والقانون الدويل:: مبادئ حق اللجوء يف الشريعة االسالالثاين املبحث

 املطلب االول: مبادئ حق اللجوء يف الشريعة االسالمية.



13 
 

 املطلب الثاين: مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل.
 :اسباب تدفق املهاجرين حنو الدول االوروبية الغربيةاملبحث الثالث: 

 أوال: اجلانب القانوين.
 اثنيا: اجلانب اقتصادي وتوفري متطلبات الالجئ.

 .واالقتصاديةاثلثا: األسباب السياسية 
 : منهج البحث من خالل:الفصل الثالث

طريقة حتليل  -مجع البياانت  –مصادر البياانت  –نوع البحث  –منهجية البحث 
 البياانت.

 حتليل البياانت الرابع:الفصل 
 التوصيات - النتائج –اخلامتة  اخلامس:الفصل 
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 النظري:الفصل الثاين : االطار 

 يتناول الباحث يف اإلطار النظري أربع مباحث على النحو التايل:

 :املبحث االول: مفهوم اللجوء وانواعه
ان تناول موضوع اللجوء ينبغي التعرض ملفاهيم اللجوء وانواعه حيث ان اللجوء 
ليس ظاهرة مستحدثة أو جديدة بل ظاهرة رافقت كافة الصراعات واحلروب اليت شهدهتا 

اللجوء من أقدم الظواهر اليت عرفتها البشرية، فما من حضارة ة االنسانية ولذا فأن ظاهر 
إال وعرف أهلها اهلروب واالنتقال من مكان آلخر، طلباً للنجاة واالبتعاد عن األخطار 
اليت هتددهم، ويف الوقت ذاته ال تكاد َّتلو حضارة من استقبال الغرابء على أراضيها، 

اآلمن أو الرزق، وما دامت عالقة وضع املهاجرين واحرتام حقوق اإلنسان  حبثاً عن امللجأ
، ابلتايل مسالة اهلجرة واللجوء مبا فيها مشكلة الالجئني عدة موضوعات (7)عالقة وطيدة

قانونية وشكلية عليه تناول الباحث يف هذا املبحث مجلة ملفاهيم متعلقة ابللجوء وانواعه 
 وفقا لاليت :

 : مفهوم اللجوء يف اللغة واالصالح:املطلب االول

: تناولت الكثري من املفاهيم اللغوية مادة اللجوء  فهوم اللجوء يف اللغةأوال:م
وامجعت على ان اللجوء مصدر الفعل جلاء ويقال :جلأ اىل الشيء واملكان يلجأ جلأ 

كلمة واحدة وجلؤا وملجأ مبعىن الذا به واعتصم وقال ابن فارس : الالم واجليم واهلمزة :  

                                 
 .1م، كلية احلقوق: جامعة القاهرة،ص 2004أمين أديب سالمة اهللسه، مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء، رسالة دكتوراه ،  (7)
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وهي اللجأ وامللجأ : املكاين يلتجئ اليه ، يقال : جلأت والتجأت ، ويقال : أجلأت 
أمري اىل هللا ، وجلأت اىل فالن وعنه التجأت اذا استندت اليه واعتضدت به او عدلته 
عنه اىل غريه وأجلأه: عصمه والتلجئة : االكراه ، وامللجأ واللجأ ، حمركة واملعقل واملالذ 

ُدوَن َمْلَجأً أَْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخاًل لََّولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم جَيَْمُحوَن". (8)  (9)، قال تعاىل : " َلْو جيَِ
: كما هو معروف عند الباحثني املعاصرين حق اثنيا: مفهوم اللجوء يف االصطالح

حيث عرف أ. اللجوء ما يعرف شرعا ابهلجرة واليت كانت من سنة االنبياء مع أقوامهم 
د. حممد الزحيلي اللجوء أبنه " حق االنتقال اىل بلد ال حيمل جنسيته، وذلك ألهداف 

 (10)سياسية ينادي هبا، ويضطهد من أجلها، أو يالقي العنت واملشقة واملضايقة بسببها"
مصطلح اللجوء مل يرد صراحة يف القران الكرمي ولكن يوجد له ما مياثله: كاالستجارة 

واهلجرة وابن السبيل وعليه يرى الباحث ان يتعرض هلذه املصطلحات بشيء  واالستئمان
 من التفصيل:

 قال تعاىل: (11)االستجارة : وهي من استجار أي طلب االمان  -1
ِلَك  َمْأَمَنهُ  أَبِْلْغهُ  ُُثَّ  اَّللَِّ  َكاَلمَ  َيْسَمعَ  َحىتَّٰ  َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحدٌ  "َوِإنْ  ذَٰ
ويف شرح وتفسري هذه اآلية يف تفسري الطربي " قال أبو  (12)اَل يـَْعَلُموَن ".  قـَْومٌ  أِبَنَـُّهمْ 

جعفر: يقول تعاىل ذكره لنبيه: وإن استأمنك، اي حممد، من املشركني، الذين أمرتك 
                                 

 .210، املصباح املنري ص 1/152، لسان العرب  65، القاموس احمليط ص 5/235مادة ) جلأ ( يف معجم مقاييس اللغة   (8)

 .57سورة التوبة اآلية   (9)

 .333، ص 1997زحيلي، حقوق االنسان يف االسالم، دار ابن كثري دمشق،  حممد (10)

 م.1994( ، دار صار، بريوت ، 1/152لسان العرب، ابن منظور، ) (11)

 (6سورة التوبة: اية )  (12)
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بقتاهلم وقتلهم بعد انسالخ األشهر احلرم، أحٌد ليسمع كالم هللا منك ، وهو القرآن 
،ُث أبلغه  ،فأجره، يقول: فأّمنه حىت يسمع كالم هللا وتتلوه عليه الذي أنـزله هللا عليه

مأمنه، يقول: ُث رُدَّه بعد مساعه كالم هللا إن هو أيَب أن يسلم، ومل يتعظ ملا تلوته عليه 
يقول: إىل حيث أيمن منك وِمن يف طاعتك، حىت  " إىل مأمنه " من كالم هللا فيؤمن

،ذلك أبهنم قوم ال يعلمون، يقول: تفعل ذلك هبم، من  وقومه من املشركني يلحق بداره
إعطائك إايهم األمان ليسمعوا القرآن، وردِّك إايهم إذا أبوا اإلسالم إىل مأمنهم، من 
أجل أهنم قوم جهلة ال يفقهون عن هللا حجة، وال يعلمون ما هلم ابإلميان ابهلل لو آمنوا، 

 (13).إلُث برتكهم اإلميان ابهلل"وما عليهم من الوِْزر وا
واجلار واجملري: هو الذي مينعك وجيريك ويقال: استجاره من فالن أي اجاره منه 

 . (14) ويقال ايضا: اجاره هللا من العذاب أي أنقذه
ـ املستأمن: من دخل البيت احلرام حمتميا به هو طالب االمن وقد عرفت الشريعة 2

يف القران الكرمي والسنة النبوية املشرفة، قايل تعاىل "  االسالمية هذه احلصانة وجاء ذلك
ُذوا ِمْن َمَقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوَعِهْداَن ِإىَلٰ  إِبـْرَاِهيَم  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا َواَّتَِّ

رَا بـَْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاكِ   (15)ِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد" َوِإمْسَاِعيَل َأْن َطهِّ
جاء يف تفسري الطربي "واذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذا أيتونه كل عام 
ويرجعون اليه فال يقضون منه وطرأ ومن " املثاب " قول ورقة بن نوفل يف صفة احلرم: 

                                 
هـ ، 032تفسري الطربي ، جامع البيان عن أتؤيل اي القران اليب جعفر حممد الطربي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ،  (13)

 .138،ص14ج

 (، مرجع سابق. 1/723لسان العرب، ) (14)

 .125سورة البقرة اآلية  (15)
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بن مثاب ألقناء كلها ... َّتب اليه اليعمالت الطالئح، حدث عن عمار قال، حدثنا ا
ايب جعفر عن ابيه، عن الربيع قوله " وأمنا " يقول: أمنا من العدو ان حيمل فيه السالح 

 (16)“. وقد كان يف اجلاهلية يتخطف الناس من حوهلم وهم أمنون ال يسبون 
ــ اهلجرة: يعرف ابن منظور أبن أصل اهلجرة عند العرب اخلروج من ارض اىل 3

.وهاجر املسلمني اىل احلبشة وذلك (17)دينة ارض اخرى و خروج أهل البادية اىل امل
لتعرضهم للعداوة واالضطهاد يف بداية ظهور الدين االسالمي كما هاجروا فيما بعد اىل 
املدينة  املنورة      وقال تعاىل :" لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِداَيرِِهْم َوأَْمَواهِلِْم 

تَـُغوَن َفْضاًل  َن اَّللَِّ َورِْضَوااًن َويَنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسولَُه ۚ أُولَِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن "يـَبـْ  (18) مِّ
راد الرجوع أـ ابن السبيل : عرفه ) القرضاوي(أبنه املسافر الذي انقطع به الطريق ف4

اىل بلده فلم جيد ما يتبلغ به فله من الصدقات نصيب وقد ذهب مجهور الفقهاء اىل 
 . (19)ه الذي جاوز بلد اىل اخر ان

: كما ذكر يف املعهد القانون الدويل أبنه احلماية اليت  اللجوء يف القانون الدويلوعرف 
طلب منها هذه  لسلطتها لفردأو فوق مكان اتبع  متنحها دولة فوق اراضيها،

 (20)احلماية.
ويدل هذا املفهوم على ان حق اللجوء محاية قانونية متنحها الدولة لشخص أجنيب 

                                 
 .25، ص 3تفسري الطربي، مرجع سابق، .ج  (16)

 (، مرجع سابق.6/4616ابن منظور: لسان العرب )  (17)

 (.8سورة احلشر اآلية. )  (18)

 (.1/67القرضاوي: يوسف، فقه الزكاة )  (19)

 .20( ، ص 1997 ) مركز البحوث والدراسات السياسية، أمحد الرشيدي ،احلماية الدولية لالجئني،  القاهرة (20)
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يف مواجهة أعمال دولة أخرى وهو ما يعين وروده على خالف االصل العام يف العالقة 
 بني الدولة ومواطنيها هلذا ال مينح اال لضرورة تقتضيه ويتحدد نطاقه مبداها.

اليت تتعلق بوضع الالجئني حيث عرفت  1951وابالطالع على بنود اتفاقية عام 
أبنه الشخص " الذي يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يربره، من  الالجئ

التعرض لالضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو االنتماء اىل طائفة اجتماعية 
ل معينة ، أو اىل رائ سياسي وال يستطيع بسبب ذلك اخلوف أو ال يريد أن يستض

 (21)حبماية ذلك البلد " 
يالحظ الباحث ان ذلك التعريف ال يشمل اللجوء االنساين الذي يؤدي اىل   

وامنا  خروج وهروب املتضررين من احلروب االهلية أو العدوان اخلارجي أو االحتالل 
اقتصر على االشخاص الذين يغادرون بلدهم االصلي بسبب االضطهاد أو اجلنسية او 

 1969العرق او الدين او راي سياسي عدا التعريف الذي اوردته اتفاقية الالجئني لسنة 
م ملنظمة الوحدة االفريقية حيث مشلت كافة االشخاص الذين يضطرون اىل مغادرة 

ان خارجي او احتالل اجنيب أو سيطرة أجنبية أو بسبب دولتهم   االصلية بسبب عدو 
أحداث تثري االضطراب بشكل خطري ابلنظام العام يف اقليم دولة االصل كله أو يف جزء 

 (22)منه " 

 الشروط القانونية ألطالق مصطلح الالجئ:
بعد ان قدم الباحث املفاهيم املختلفة اليت عرفت الالجئ يقودان ذلك اىل معرفة 

                                 
   WWW.UNHCR. ORGموقع املفوضية السامية لشؤون الالجئني على شبكة املعلوماتية (21)/

 .9، ص 2احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل، أبو اخلري امحد عطية ، ط   (22)
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شروط اليت جيب ان تتوفر يف الالجئ حىت ميكن ان نطلق عليه من الناحية ماهي ال
القانونية الجئ ويكتسب بذلك املزااي اليت متنحها االتفاقيات لطاليب اللجوء، عليه ميكن 

 ان حندد ذلك على ما وردت اتفاقية اللجوء وبعض اآلراء الفقهية العلمية:
حبماية دولته االصلية، سواء  : ان يكون الشخص غري قادر على التمتعأوال

الستحالة ذلك بسب حرب اهلية أو دولية، أو لرفض الدولة تقدمي احلماية هلذا 
الشخص، أو ألنه غري راغب يف التمتع هبذه احلماية، خلوفه من االضطهاد، أو تعرضه 

 .ملثل ذلك االضطهاد 
 : ان يكون اخلوف من االضطهاد قائما على أسباب معقولة تربره. اثنيا
: يتعني أال يقوم يف مواجهة الالجئ أحد االسباب اليت تدعو اىل أخراجه من اثلثا

عداد الالجئني، وهي اليت ذكرهتا املادة االوىل من اتفاقية االمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
ار الشخص قد ارتكب جرمية ضد السالم أو ووصفتها ابهنا أسباب خطرية تدعو العتب

جرمية حرب أو جرمية ضد االنسانية أو كان قد أرتكب جرمية غري سياسية خطرية خارج 
دولة امللجأ وقبل قبوله فيها بوصفه الجئا أو كان قد سبق ادانته بسبب اعمال منافية 

 (23)ألهداف االمم املتحدة ومبادئها.

 يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل: املطلب الثاين: مفهوم حق اللجوء
يتناول الباحث يف هذا املطلب مفهوم اللجوء يف الشريعة االسالمية والقانون 
الدويل، ذلك ان الشريعة االسالمية شريعة مساوية رابنية وضعت القواعد اليت تنظم 

                                 
 .92سابق، ص  الدويل، مرجعالقانون  لالجئ يفاحلماية القانونية   (23)
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انني العالقات البشرية يف كافة الظروف منها احلرب والسلم وهي سابقة لكافة القو 
الوضعية الالحقة ، ومبا ان القانون الدويل وضع قواعد قانونية دولية ملعاجلة ظاهرة احلروب 
والصرعات اليت شهدهتا االنسانية وخاصة يف العصر احلديث ومأحدثه من دمار هائل 
خاصة اثناء احلرب العاملية االوىل والثانية ومن هنا سوف يتعرض الباحث ملفهوم اللجوء 

االسالمية والقانون الدويل وهي كتقدمي لدراسة املبادئ اليت حتكم حق اللجوء  يف الشريعة
 يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل ولذا يعرض الباحث ذلك على النحو التايل :

 أوالً: مفهوم حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية:
 :مفهوم حق اللجوء يف القرآن الكرميـــ 1

دون  وز تقييد حق الفرد يف التنقل من مكان اىل اخراألصل يف االسالم ال جي
التقييد حبدود سياسية وعليه أقر اإلسالم لإلنسان احلق يف أن ينتقل من مكان إىل آخر، 
سواًء داخل بلده أو خارجها، دون أن ُيصادر أحد هذه احلرية، بل إن اإلسالم أجاز 

شخص على ترك وطنه أو  لإلنسان التنقل للهجرة، ولكنه منع يف ذات الوقت إجبار
إبعاده عنه دون سبب شرعي، أن دار اإلسالم وطن واحد لكل املسلمني، فال جيوز 
تقييد حق املسلم يف التنقل بني أحنائها املختلفة أو اهلجرة إليها، وإمنا جيب على كل بلد 
إسالمي أن تسمح بدخول كل مسلم او غري مسلم يهاجر أو ينتقل إليه، دون التقيد 

سياسية.  إذ قال تعاىل "َوِإْن َأَحٌد ّمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىّتَ َيْسَمَع  حبدود
 (24)َكاَلَم اَّللِّ ُُثّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه"  

جاءت الشريعة اإلسالمية لتعطي طابعاً فلسفياً وقانونياً للجوء ولربطه ارتباطا متيناً 

                                 
 (6سورة التوبة اآلية ) (24)
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هلجرة عنصرين مهمني يف تطور الدين اإلسالمي ذاته؛ حبقوق اإلنسان، كون اللجوء وا
فهجرة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وأتباعه إىل يثرب: املدينة املنورة حالياً، تعد بداية 
للعهد اإلسالمي؛ حيث أخذ املسلمون هذا التاريخ بداية لتقوميهم اجلديد، وليس اتريخ 

وقد ورد يف القرآن الكرمي الكثري من نزول الوحي أو ميالده )صلى هللا عليه وسلم(. 
اآلايت اليت تشري إىل الذين اضطرهتم الظروف إىل اهلجرة والبحث عن احلماية، فأعطى 
هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان املضطهد حق اللجوء إىل دولة أخرى، إذ قال تعاىل َ"اِعَباِدَي 

، وقال تعاىل: "َوَمن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل (25)ُبُدوِن " اّلِذيَن آَمنـَُواْ ِإّن أَْرِضي َواِسَعةٌ فَِإاّيَي فَاعْ 
ْد يف األْرِض ُمرَاَغمًا َكِثريًا َوَسَعًةً "  ، وابملقابل أعطى القرآن اإلنسان حق  (26)اَّللِّ جيَِ

االستجارة من الدولة اليت جلأ إليها، إذ قال تعاىل "َوِإْن َأَحٌد ّمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك 
 .(27)َفَأِجْرُه َحىّتَ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِّ ُُثّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه" 

لجأ عند االضطهاد وعدم بل إن اإلسالم أجاز لإلنسان التنقل للهجرة وطلب امل
احرتام حقوق اإلنسان، قال تعاىل يف حمكم التنزيل: " ِإّن اّلِذيَن تـََوفّاُهُم اْلَمآلِئَكةُ ظَاِلِمَي 
 أَنـُْفِسِهْم قَاُلوْا فِيَم ُكنُتْم قَاُلوْا ُكّنا ُمْسَتْضَعِفنَي يف األْرِض قَاْلَوْا أملَْ َتُكْن أَْرُض اَّللِّ َواِسَعةً 

 .(28)اِجُرواْ فِيَها"فـَتـُهَ 
حيث جاء يف تفسري ابن كثري:" وقال الضحاك: نزلت يف انس من املنافقني، َّتلفوا عن 

                                 
 (56سورة العنكبوت اآلية ) (25)

 (97سورة النساء، اآلية ) (26)

 (6سورة التوبة اآلية ) (27)

 (97سورة النساء اآلية ) (28)
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة، وخرجوا مع املشركني يوم بدر ، فأصيبوا فيمن 
أصيب فنزلت هذه اآلية الكرمية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني وهو قادر 

اهلجرة ، وليس متمكنا من إقامة الدين ، فهو ظامل لنفسه مرتكب حراما ابإلمجاع على 
، وبنص هذه اآلية حيث يقول تعاىل : ) إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم ( 
أي: برتك اهلجرة ) قالوا فيم كنتم( أي : مل مكثتم هاهنا وتركتم اهلجرة )قالوا كنا 

قدر على اخلروج من البلد، وال الذهاب يف األرض مستضعفني يف األرض( أي: ال ن
 .)قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة ] فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا[

وقال أبو داود : حدثنا حممد بن داود بن سفيان ، حدثين حيىي بن حسان ، أخربان 
ب ، حدثين سليمان بن موسى أبو داود ، حدثنا جعفر بن سعد بن مسرة بن جند

خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن مسرة ، عن مسرة بن جندب : أما بعد ، قال 
 . " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله

وقال السدي : ملا أسر العباس وعقيل ونوفل ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يك " قال : اي رسول هللا ، أمل نصل قبلتك ، ونشهد للعباس: " افد نفسك وابن أخ

 شهادتك؟ قال : " اي عباس ، إنكم خاصمتم فخصمتم " . ُث تال عليه هذه اآلية : 
) أمل تكن أرض هللا واسعة ] فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا[( 

 . (29)رواه ابن أيب حامت"
خص على ترك وطنه أو إبعاده عنه لكن اإلسالم منع يف ذات الوقت إجبار ش

يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري  "دون سبب شرعي، قال تعاىل:

                                 
 .398 للنشر، ص، دار طيبة 2ايب الفداء بن امساعيل بن كثري، تفسري القران العظيم، حتقيق سامي بن حممد بن سالمة، ج (29)
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 .(30)وصد عن سبيل هللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند هللا ... " 
" قال أبو جعفر: وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله: " واملسجد احلرام 

معطوف على " القتال " وأن معناه: يسألونك عن الشهر احلرام، عن قتال فيه، وعن 
املسجد احلرام، فقال هللا جل ثناؤه: " وإخراُج أهله منه أكرب عند هللا " من القتال يف 

 (31)الشهر احلرام.
’ (32)كما نوه كتاب هللا تعاىل ببسالة أولئك املهاجرين الالجئني الفارين بعقيدهتم 

ملضحني يف سبيلها بكل غال ونفيس، وكذلك بسماحة الذين آووهم وأحسنوا مثواهم وا
يف قوله جل وعال: "والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل هللا والذين آووا ونصروا 

 . (33)أولئك هم املؤمنون حقا هلم مغفرة ورزق كرمي" 
م املؤمنني يف الدنيا، حيث جاء يف تفسري األية عن أبن كثري انه: ملا ذكر تعاىل حك

عطف بذكر ما هلم يف اآلخرة، فأخرب عنهم حبقيقة اإلميان، كما تقدم يف أول السورة، 
وأنه سيجازيهم ابملغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت، وابلرزق الكرمي وهو احلسن الكثري 
الطيب الشريف، دائم مستمر أبدا ال ينقطع وال ينقضي، وال يسأم وال ميل حلسنه 

ُث ذكر أن األتباع هلم يف الدنيا على ما كانوا عليه من اإلميان والعمل الصاحل  عه،وتنو 
 فهم معهم يف اآلخرة كما قال : 

                                 
 (217)سورة البقرة اآلية  (30)

 . 4تفسري الطربي، مرجع سابق، ج  (31)

 .04م ، ص1973امحد شوقي الفنجري ، احلرايت السياسية يف االسالم ، دار القلم : بريوت ،  (32)

 (.74سورة االنفال اآلية ) (33)
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)والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان رضي هللا 
من "، وقال: ) والذين جاءوا 34عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار(."

بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال 
، ويف احلديث املتفق عليه ، بل املتواتر من طرق 35للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم (. 

أنه قال : املرء مع من أحب ، ويف  -صلى هللا عليه وسلم  -صحيحة ، عن رسول هللا 
  . من أحب قوما حشر معهماحلديث اآلخر: 

وقال اإلمام أمحد: حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن 
: املهاجرون واألنصار أولياء  -صلى هللا عليه وسلم  -جرير قال : قال رسول هللا 

بعضهم لبعض ، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إىل يوم 
يك : فحدثنا األعمش ، عن متيم بن سلمة ، عن عبد الرمحن بن القيامة . قال شر 

 (36)مثله . -صلى هللا عليه وسلم  -هالل، عن جرير ، عن النيب 
كما أقرت الشريعة اإلسالمية احلصانة املمنوحة لالجئ، والطابع احلرام لبيت هللا، 

نطاق احلصانة األشخاص ، ويستبعد من  (37)فقال عز من قائل: "َوَمن َدَخَلهُ َكاَن آِمناً " 
الذين ارتكبوا أفعاالً توجب احلد عليهم، كما أن منح األمان شهد تطوراً كبرياً يف النظام 
اإلسالمي للجوء، أي منح األجنيب غري املسلم املؤمتن احلماية اليت جاء يطلبها يف دار 

ِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه اإلسالم، وال جيوز املساس به لقوله تعاىل " َوِإْن َأَحٌد ّمَن اْلُمْشِر 

                                 
 (100( سورة التوبة اآلية )  34)
 (10( سورة احلشر اآلية ) 35)

 .99، ص4بن كثري ، تفسري القران الكرمي ، مرجع سابق ، ج (36)

 (97سورة أل عمران اآلية ) (37)
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 .(38)َحىّتَ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِّ ُُثّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه " 
وعدم إعادة الالجئ إىل مكان خيشى عليه فيه االضطهاد، ومنح اللجوء الدائم 
لغري املسلمني املقيمني على األرض اليت فتحها املسلمون مبوجب عهد الذمة، وتلزم 
الدول اإلسالمية ابحرتام حق اللجوء، ابعتباره من حقوق اإلنسان اليت تتضمنها الشريعة، 

 .(39)ة، وإشعارها ابألخوة اآلدمية العامة وألجل تكرمي اإلنسانية املهان
بغض النظر عن احلدود السياسية الفاصلة بني الدول من هذا املنطلق نرى ضرورة 
تعاون مجيع البشر على الكرة األرضية، حىت ال َّتدش الصلة اجلامعة بني بين آدم، 

عتيادية طارئة، اهنا  أمور ا  واملوضحة حلقوقهم الطبيعية، تعترب احلدود السياسية بينهم،
توجد اليوم وتزول غداً، على هذا األساس نفهم قول هللا تعاىل: َ"اِعَباِدَي اّلِذيَن آَمنـَُواْ ِإّن 

 .(40)أَْرِضي َواِسَعٌة فَِإاّيَي َفاْعُبُدوِن"
ْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسعَ   ًة ۚ َوَمن وقوله تعاىل: " َوَمن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل اَّللَِّ جيَِ

وََكاَن اَّللَُّ خَيْرُْج ِمن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ يُْدرِْكهُ اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اَّللَِّ ۗ 
 .(41)َغُفورًا رَِّحيًما" 

يف تفسري القرطيب )قوله تعاىل : ومن يهاجر يف سبيل هللا  اآليةحيث جاء تفسري 
 األرض مراغما كثريا وسعة ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل هللا ورسوله ُث يدركه جيد يف

                                 
 (.6سورة التوبة اآلية ) (38)

 .126، ص  1989خدجية املضمض ، اللجوء يف القانون الدويل والشريعة االسالمية ، بريوت ، ط   (39)

 (56سورة العنكبوت اآلية ) (40)

 (.100سورة النساء اآلية ) (41)
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 : املوت فقد وقع أجره على هللا وكان هللا غفورا رحيما فيه مخس مسائل
: قوله تعاىل : ومن يهاجر يف سبيل هللا جيد شرط وجوابه يف األرض مراغما  األوىل

ملراغم املتزحزح . وقال ابن عباس والضحاك اختلف يف أتويل املراغم ؛ فقال جماهد : ا
والربيع وغريهم: املراغم املتحول واملذهب. وقال ابن زيد: واملراغم املهاجر؛ وقاله أبو 
عبيدة. قال النحاس: فهذه األقوال متفقة املعاين. فاملراغم املذهب واملتحول يف حال 

م. ورغم أنف فالن أي هجرة، وهو اسم املوضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغا
لصق ابلرتاب. وراغمت فالان هجرته وعاديته، ومل أابل إن رغم أنفه. وقيل: إمنا مسي 
مهاجرا ومراغما ألن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسمي خروجه مراغما، 
ومسي مصريه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم هجرة. وقال السدي: املراغم املبتغى للمعيشة. 
وقال ابن القاسم: مسعت مالكا يقول: املراغم الذهاب يف األرض. وهذا كله تفسري 
ابملعىن، وكله قريب بعضه من بعض؛ فأما اخلاص ابللفظة فإن املراغم موضع املراغمة 
كما ذكران، وهو أن يرغم كل واحد من املتنازعني أنف صاحبه أبن يغلبه على مراده؛ 

بوسني مبكة، فلو هاجر منهم مهاجر ألرغم أنوف فكأن كفار قريش أرغموا أنوف احمل
كطرد :قريش حلصوله يف منعة منهم، فتلك املنعة هي موضع املراغمة. ومنه قول النابغة

 يالذ أبركانه عزيز املراغم واملهرب
: قوله تعاىل: وسعة أي يف الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. وقال الثانية

اللة إىل اهلدى ومن العيلة إىل الغىن. وقال مالك: السعة سعة قتادة: املعىن سعة من الض
البالد. وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة األرض وكثرة املعاقل تكون السعة يف 

 الرزق، واتساع الصدر هلمومه وفكره وغري ذلك من وجوه الفرج.
 لكان يل مضطرب واسع يف األرض ذات الطول والعرض :وقال آخر
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ل مالك: هذه اآلية دالة على أنه ليس ألحد املقام أبرض يسب فيها : قاالثالثة
السلف ويعمل فيها بغري احلق. وقال: واملراغم الذهاب يف األرض، والسعة سعة البالد 
على ما تقدم. واستدل أيضا بعض العلماء هبذه اآلية على أن للغازي إذا خرج إىل الغزو 

احلرب؛ رواه ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  ُث مات قبل القتال له سهمه وإن مل حيضر
 .عن أهل املدينة. وروي ذلك عن ابن املبارك أيضا

: ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل هللا ورسوله اآلية. قال عكرمة موىل ابن الرابعة
عباس: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حىت وجدته. ويف قول عكرمة هذا دليل 
على شرف هذا العلم قدميا، وأن االعتناء به حسن واملعرفة به فضل؛ وحنو منه قول ابن 

املرأتني اللتني تظاهرات على رسول هللا صلى عباس: مكثت سنني أريد أن أسأل عمر عن 
هللا عليه وسلم، ما مينعين إال مهابته. والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيص أو العيص 
بن ضمرة بن زنباع؛ حكاه الطربي عن سعيد بن جبري. ويقال فيه: ضمريه أيضا. ويقال: 

يضا، فلما مسع ما جندع بن ضمرة من بين ليث، وكان من املستضعفني مبكة وكان مر 
أنزل هللا يف اهلجرة قال: أخرجوين؛ فهيئ له فراش ُث وضع عليه وخرج به فمات يف 
الطريق ابلتنعيم، فأنزل هللا فيه ومن خيرج من بيته مهاجرا اآلية. وذكر أبو عمر أنه قد 
قيل فيه: خالد بن حزام بن خويلد ابن أخي خدجية، وأنه هاجر إىل أرض احلبشة فنهشته 

يف الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض احلبشة؛ فنزلت فيه اآلية، وهللا أعلم. وحكى  حية
أبو الفرج اجلوزي أنه حبيب بن ضمرة. وقيل: ضمرة بن جندب الضمري؛ عن السدي. 
وحكي عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة اجلندعي. وحكي عن ابن جابر أنه ضمرة بن 

رة بن ضمرة بن نعيم. وقيل: ضمرة بغيض الذي من بين ليث. وحكى املهدوي أنه ضم
بن خزاعة، وهللا أعلم. وروى معمر عن قتادة قال: ملا نزلت إن الذين توفاهم املالئكة 
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ظاملي أنفسهم اآلية، قال رجل من املسلمني وهو مريض: وهللا ما يل من عذر! إين 
قال أصحاب لدليل يف الطريق، وإين ملوسر، فامحلوين. فحملوه فأدركه املوت يف الطريق؛ ف

النيب صلى هللا عليه وسلم: لو بلغ إلينا لتم أجره؛ وقد مات ابلتنعيم. وجاء بنوه إىل النيب 
صلى هللا عليه وسلم وأخربوه ابلقصة، فنزلت هذه اآلية ومن خيرج من بيته مهاجرا اآلية. 
وكان امسه ضمرة بن جندب، ويقال: جندب بن ضمرة على ما تقدم. وكان هللا غفورا 

 .كان منه من الشرك رحيما حني قبل توبتهملا  
: قال ابن العريب: قسم العلماء رضي هللا عنهم الذهاب يف األرض قسمني: اخلامسة

هراب وطلبا؛ فاألول ينقسم إىل ستة أقسام: األول: اهلجرة وهي اخلروج من دار احلرب 
اهلجرة ابقية  إىل دار اإلسالم، وكانت فرضا يف أايم النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذه

مفروضة إىل يوم القيامة، واليت انقطعت ابلفتح هي القصد إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
حيث كان؛ فإن بقي يف دار احلرب عصى؛ وخيتلف يف حاله. الثاين: اخلروج من أرض 
البدعة؛ قال ابن القاسم: مسعت مالكا يقول ال حيل ألحد أن يقيم أبرض يسب فيها 

ن العريب: وهذا صحيح؛ فإن املنكر إذا مل تقدر أن تغريه فزل عنه، قال السلف. قال اب
هللا تعاىل: وإذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا فأعرض عنهم إىل قوله الظاملني. الثالث: 
اخلروج من أرض غلب عليها احلرام: فإن طلب احلالل فرض على كل مسلم. الرابع: 

من هللا أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد  الفرار من األذية يف البدن؛ وذلك فضل
أذن هللا يف اخلروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك احملذور. وأول من فعله إبراهيم 
عليه السالم؛ فإنه ملا خاف من قومه قال: إين مهاجر إىل ريب: وقال: إين ذاهب إىل 

يرتقب. اخلامس: ريب سيهدين الصافات: وقال خمربا عن موسى: فخرج منها خائفا 
خوف املرض يف البالد الومخة واخلروج منها إىل األرض النزهة. وقد أذن صلى هللا عليه 
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وسلم للرعاة حني استومخوا املدينة أن خيرجوا إىل املسرح فيكونوا فيه حىت يصحوا. وقد 
استثين من ذلك اخلروج من الطاعون؛ فمنع هللا سبحانه منه ابحلديث الصحيح عن نبيه 

بيد أن علماءان قالوا: هو مكروه. “. هللا عليه وسلم، وقد تقدم بيانه يف " البقرة  صلى
السادس : الفرار خوف األذية يف املال ؛ فإن حرمة مال املسلم كحرمة دمه ، واألهل 

 (42)مثله وأوكد (.
 ـ مفهوم اللجوء يف السنة النبوية:2

مان، وعليه سوف نعرض يقابل مصطلح اللجوء يف الشريعة اإلسالمية مصطلح األ
 مصطلح األمان حسب ما ورد يف بعض كتب الفقه اإلسالمي كما يلي:

أــ عند املالكية: عرفه بعض املالكية االستئمان هو ) أتمني حريب ينزل ألمر ما 
 (43)ينصرف ابنقضائه(.

كما عرف األمان أبنه: ) رفع استباحة دم احلريب ورقه وماله حني قتاله أو العزم 
 (44)استقراره حتت حكم اإلسالم مدة معينة ( عليه مع

 ب ــ عند الشافعية:
عرف االمام املاوردي األمان هو أبنه :) ما بذله أي األمان الواحد من املسلمني 

 (45)او عدد يسري لواحد من املشركني أو لعدد كثري(. 

                                 
 ، ج2أيب عبد هللا حممد امحد القرطيب، اجلامع ألحكام القران، دار الكتب املصرية، ط  (42)

أيب عبد هللا حممد االنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، حتقيق حممد أبو االجفان، القسم األول، دار الغرب اإلسالمي،   (43)
 .226، ص1بريوت، ط

 .122، ص3شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، موهب اجلليل، دار صادر بريوت، لبنان، د ط، ج   (44)

 .297، ص1، ط14املاوردي، احلاوي الكبري، شرح خمتصر املزين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج  (45)
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 ج ــ عند احلنفية:
عن القتل والسيب  عرف صاحب البحر الرائق األمان أبنه :) ثبوت االمن للكفرة

 (46)واالستغنام( .
الكف عن التعرض مل أي للذين  )التزامكما عرف األمان االمام السرخسي أبنه 

 (47)تعاىل(. منحو األمان ابلقتل والسيب حقا هلل 
من يدخل دار غريه أبمان يشمل مسلما دخل دارهم أبمان  )هو أبنه:أما املستأمن 

 (48)أبمان(. أو كافر دخل داران 
 ــ عند احلنابلة:د 

ورد يف الشرح الكبري على منت املقنع أنه:) األمان اذا أعطي أهل احلرب حرم قتلهم 
وماهلم والتعرض هلم ، ويصح من كل مسلم ابلغ عاقل خمتار ذكرا كان او انثى حرا كان 

 (49)أو عبدا(.
 وردت العديد من األحاديث اليت تبيح منح حق اللجوء ملن التجأ اىل النيب صلى

 هللا عليه وسلم وصحابته ونذكر منها:

                                 
 .136، د ط، ص5اليب الربكات عبد هللا بن امحد بن حممود، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بريوت، ج  (46)

، 1957، كتاب السري الكبري، مطابع شركة اإلعالانت الشرقية، القاهرة، حممد بن احلسن الشيباين، شرح حممد بن السرخسي  (47)
 .283ص

عبد هللا بن الشيخ حممد سليمان املعروف بدا مادا أفندي، جممع االنر يف شرح ملتقى االحبر، دار احياء الرتاث العريب،    (48)
 .655، ص1بريوت، لبنان، ج

، 5ع، منشورات جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، السعودية، جابن قدامة، الشرح الكبري على منت املقن   (49)
 .589ص
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ـــ عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا: أن أاب مرة موىل ام هاين ابنة ايب طالب  1
أخربه ان مسع أم هاين ابنة ايب طالب تقول:" ذهبت اىل رسول هللا عليه الصالة والسالم 

: من هذه: فقلت عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسرته، فسلمت عليه، فقال
اان: ام هاين بنت ايب طالب فقال: مرحبا أبم هاين، فلما فرغ من غسله قام فصلى مثان 
ركعات متلحفا يف ثوب واحد، فقلت ايرسول هللا، زعم ابن امي على انه قاتل رجال قد 
اجرته ، فالن بن هبرية ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قد أجران من اجرت 

. وجه الداللة من احلديث: أن النيب عليه الصالة والسالم قد أقر بقبول (50)"أيم هاين
االجارة والعمل هبا من خالل اقراره ألم هاين حوب التايل فان ادخال الكافر يف ذمة 

 .(51)مسلم يلزم الوفاء له بذمته حىت لو كان من قام مبنح االمان أمراءه من نساء املسلمني
 يف القانون الدويل: مفهوم حق اللجوء -اثنياً 

كما سبق وان ذكران ان مشكلة اللجوء تعترب ظاهرة قدمية ، شهد العامل العديد من 
الصراعات واحلروب اليت أدت اىل تزايد من اعداد الالجئني نتيجة لتلك احلروب 

التارخيي لعب دورا كاشفا عن تلك القضية فقد أدت  والصراعات وعليه فأن الضرف 
لثانية إىل وجود سيل من الالجئني والنازحني وابلتايل طغت احلاجة إىل احلرب العاملية ا

ضرورة وجود حل دويل ملعاجلة قضية الالجئني، حيث أن املوقف الذي ساد أورواب على 
وجه اخلصوص خالل احلربني العامليتني وما نشأ عنهما من حتركات واسعة للسكان من 

                                 
 ( 350رواه البخاري ، كتاب الصالة ، ابب الصالة يف الثوب الواحد متلحفا به ، رقم احلديث )  (50)

فتح الباري بشرح صحيح االمام ايب عبد هللا حممد بن امساعيل البخاري، ابن حجر العسقالين، حتقيق حمب الدين اخلطيب،   (51)
هـــ املكتبة السلفية. منقول، رسالة ماجستري بعنوان حقوق الالجئني بني الشريعة والقانون، اعداد عبد العزيز بن  1407)د، ط( 

 حممد عبد هللا السعوي. 
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ملة الالجئني ابتت مسئولية دولية، وقد أوطاهنم أدى إىل قبول عام أبن أوضاع ومعا
توجت اجلهود الدولية يف تلك املرحلة ابملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة بشأن وضع 

 .1967ُث أحلق هبا فيما بعد بروتوكول عام  1951الالجئني عام 
يف مادهتا األوىل حتديدًا ملصطلح الالجئ " حيث تقرر أنه  1951تقدم اتفاقية 

 1951"أي شخص يوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من يناير سنة  ينطبق على
وبسبب َّتوف له ما يربره من التعرض الضطهاده ألسباب ترجع إىل عرقه أو دينه أو 
جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج دولة جنسيته 

ظل حبماية دولته، أو كل شخص ال وغري قادر أو ال يريد بسبب ذلك التخوف أن يست
يتمتع جبنسية ويوجد خارج دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف وال يستطيع أو غري 
راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إىل تلك الدولة"، وتضع االتفاقية احلد األدىن ملعاملة 

املركز القانوين  الالجئني، مبا يف ذلك احلقوق األساسية اليت يستحقوهنا، كما حتدد كذلك
هلم، وتنطوي على أحكام بشأن حقوقهم يف احلصول على عمل ذي عائد، وعلى رعاية 
فيما يتعلق حبصوهلم على بطاقات هوية شخصية وواثئق سفر، وأن تكون هلم معامالهتم 

 (52)وحقهم يف حتويل أمواهلم إىل الدولة األخرى اليت قبلتهم ألغراض إعادة استقرارهم.
بني  الفرد وبني احلكومة يرتتب عليها حقوق ووجبات قد يرتتب خلل هناك عالقة 

معني بينهم يضطر الشخص اىل اللجوء وعليه ُشرع امللجأ كنظام قانوين حلماية األجنيب 
الذي ال يتمتع حبماية دولته األصلية، وال يستطيع أو ال يرغب يف العودة إليها ألسباب 

                                 
مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني، املنعقد  1951متوز/بولية 28االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املعتمدة يف    (52)

 .1950ديسمرب  14" املؤرخ يف 5-"د429مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )
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بني حكومة تلك الدولة، أفضى إىل متزق أو ترجع إىل وجود خالف سياسي حاد بينه و 
انفصام العالقة العادية اليت تربط عادة بني الفرد وبني حكومته، وأن الدول املتعاقدة يف 

م اخلاصني مبركز الالجئني، حُيظران عليها فرض 1967م وبروتوكول عام 1951اتفاقية 
س املهاجرين، فأهنا جزاءات بسبب الدخول أو الوجود غري الشرعي على الالجئني، بعك

متتلك ذلك وفقًا ألنظمتها وقوانينها الداخلية، وابلتايل فهناك ماليني املهاجرين 
االقتصاديني ، وغريهم من املهاجرين الذين اغتنموا حتسن وسائل االتصال واملواصالت 
يف العقود القليلة املاضية من التماس حياة جديدة يف بلدان أخرى، وبصفة أساسية 

الغربية، غري أنه جيب أاّل خيلط بينهم، وبني الالجئني الفعليني الذين يفرون من  البلدان
االضطهاد الذي يهدد حياهتم، وليس بسبب جمرد ضائقة اقتصادية؛ إذ أن البحث عن 

 .(53)اللجوء دائماً ما يتم تشابكه وتعقيده حبركة املاليني من املهاجرين االقتصاديني
بلده طواعية من أجل التماس حياة أفضل؛ ويتمتع حبماية كما أن املهاجر يغادر    

دولته وإذا اختار أن يرجع إىل وطنه فسوف يستمر يف محاية حكومته، بينما الالجئون 
يغادرون بسبب ما يتعرضون له من التهديد ابالضطهاد، وال ميكن أن يعودوا أبمان 

املهاجر تظل عالقته طبيعية ألوطاهنم يف ظل الظروف اليت كانت سائدة آنذاك؛ مبعىن أن 
بدولته، بعكس الالجئ فإنه ال يستطيع العودة إىل بلده األصلي مىت شاء، إاّل عندما 

 تسمح األحوال السائدة يف بلده ابلعودة املأمونة.
وميكن القول: إنه رغم وجود عنصر الرتحال كعنصر مشرتك بني الالجئ واملهاجر، 

                                 
املتحدة لشؤن الالجئني، وقسم االعالم،  م، اخلاصة بوضع الالجئني، من منشورات مفوضية االمم1951اتفاقية  (53)

 .9نيويورك،ص
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االثنني: ففي اهلجرة يكون عنصر االختيار لدى  إاّل إن هناك اختالفًا أساسيًا بني
الشخص هو الغالب، كما أن عنصر الرضا من املهاجر ومن دولته يكون متوفراً بعكس 
امللجأ أو اللجوء، فحالة الضرورة هي اليت تدعو إليه، كما أن االختصام بني الالجئ 

كما أن املهاجر يظل اليت تدعو إىل اللجوء،   السياسي ونظام احلكم القائم هو العالقة
متمتعاً ابحلماية الدبلوماسية لدولته بعكس الالجئ الذي غالباً تنقصه تلك احلماية من 

كما أن األجنيب الذي يهاجر بطريقة غري مشروعة إىل أية دولة أخرى، ال يستطيع ،  دولته
ألنه  التمسك حبقوقه املنصوص عليها يف القوانني واالتفاقيات الدولية واإلقليمية، وذلك

يعترب خمالف للقانون الدويل واملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية، إضافة إىل خمالفته 
للقانون الوطين هلذه الدولة اليت هاجر إليها، واليت تصدرها الدول لتنظيم عملية دخول 

 وإقامة وخروج األجانب.
نفسه خارج  أي أن خمالفة األجنيب للقانون الدويل وغريه من االتفاقات، يضع 

نطاق احلماية القانونية اليت يفرضها ذلك القانون على الدولة اليت هاجر إليها األجنيب، 
ال يستفيد األجنيب الذي هاجر بطريقة غري مشروعة من املزااي واحلقوق اليت تُعطى ملن 
يقيم إقامة مشروعة، فاألجنيب الذي يدخل بصفة مشروعة ويقيم فيها إقامة شرعية، غري 

الشخص الذي يدخل بطريقة غري مشروعة، وال يقيم إقامة شرعية، وذلك من ذلك 
حيث احلصول على اجلنسية مثالً وحرية التنقل داخل الدولة، إذ ال بد أن يكون دخوله 
أراضي الدولة بطريقة مشروعة، فإن كان بطريقة غري مشروعة فال ميكن احلصول على 

 .(54)جنسية الدولة 

                                 
 . 115حممد عبد هللا املؤيد، أحكام تنظيم اجلنسية يف القانون اليمين والقانون املقارن، ط االوىل، األفاق للطباعة والنشر، ص (54)
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ئ يتمتع حبقوق ضمنها له القانون الدويل، وال تستطيع الدولة أما اللجوء، فإن الالج
اليت وافقت على منح اللجوء أن تغري هذا احلق أو ترفضه، ابعتبارها موقعة على اتفاقية 

م اخلاصني مبركز الالجئني، حيث 1967م والربتوكول املكمل هلا لعام 1951عام 
ل دستور اجلمهورية اليمنية يف املادة قضت معظم دساتري دول العامل ومنها على سبيل املثا

( على أن )تؤكد الدولة العمل مببادئ األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق 6)
 (55)اإلنسان...( 

 املطلب الثالث: انواع اللجوء واسبابه: 
ان اللجوء له عدة أنواع وأسباب سواء يف الشريعة االسالمية أو القانون الدويل، 

أنواعه وأسبابه يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل هذا املطلب  ويتناول الباحث يف
 وفقا لاليت:

 : أنواع اللجوء وأسباب يف الشريعة االسالمية:أوال
لقد تناولت الرساالت السماوية واإلسالم اخلامت للجوء أمهية كربى حيث كانت 

َوِإْذ َجَعْلنَا  تعاىل :" الكعبة الشريفة من أوائل االمكنة اليت احتضنت اللجوء الديين قال
ُذوْا ِمن مََّقاِم إِبـْرَاِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْداَن ِإىَل إِبـْرَاِهيَم َوإِ  مْسَاِعيَل اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواَّتَِّ

رَا بـَْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجودِ"  ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت  وقال تعاىل : " (56)َأن َطهِّ

                                 
رد وقدره...؛ كما جاء يف السطر أكدت ديباجة ميثاق األمم املتحدة على اإلميان ابحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الف (55)

األول من ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: االعرتاف ابلكرامة املتأصلة يف سائر أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية 
وجد احلق أن ( من اإلعالن تنص على أن " لكل إنسان أينما 6الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل، أما املادة )

   يعرتف بشخصيته القانونية 
 (125سورة البقرة اآلية ) (56)
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ِفيِه آاَيٌت بـَيَِّناٌت مََّقاُم إِبـْرَاِهيَم َوَمن  *ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِّْلَعاَلِمنيَ 
" لقد دلت اآلايت على مشروعية االمان ملن جلأ اىل البيت احلرام 57"" َدَخَلُه َكاَن آِمًنا

لسنة النبوية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ان ابراهيم حرم مكة ودعا وورد يف ا
وقد استمدت املساجد حرمتها  ألهلها ، واين حرمت املدينة كما حرم ابراهيم مكة " ،

َوَمْن وقدسيتها عند املسلمني من قدسية وحرمة بيت هللا تعاىل  وأيضا يف قوله تعاىل ،:" 
َمَساِجَد اَّللِّ َأن يُْذَكَر فِيَها امْسُُه َوَسَعى يِف َخرَاهِبَا أُْولَـِئَك َما َكاَن هَلُْم أَن  َأْظَلُم ِمَّن مََّنعَ 

نـَْيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيم"  (58)َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخآئِِفنَي هلُْم يف الدُّ
 وينقسم اللجوء يف الفقه اإلسالمي اىل نوعني :

 ما ان يكون من بالد غري املسلمني اىل بالد املسلمني .األول : ا
 الثاين : من بالد املسلمني اىل بالد غري إسالمية ، ولكل منهم ضوابط واحكام :

 : جلوء غري املسلم اىل بالد املسلمني : مشروع بداللة الكتاب والسنة واالمجاع: أوال
ــ القران الكرمي : قال تعاىل : 1 َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّٰ َوِإْن َأحَ  )ـــــ ٌد مِّ

ِلَك أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ   (59).)َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ ُُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه ۚ ذَٰ
السنة: من السنة النبوية الشريفة هناك عدة أحاديث وردت يف كتب الصحاح  -2 

ونورد هنا احلديث وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا 
أدانهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة 

                                 
 (96( سورة ال عمران االية ) 57)

 ( 114سورة البقرة اآلية )  (58)

 (6سورة التوبة، اآلية )  (59)
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اية أخرى املسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدانهم ويف رو (60)عدل و ال صرف.
ما ورد من أن أم هانئ بنت أيب طالب أجارت ابن    (61)وهم يد على من  سواهم.

هبرية، فاعرتض على ذلك أخوها علي وانزعها يف هذا، فرفعت أم هانئ األمر إىل رسول 
علي أنه قاتٌل رجاًل قد  هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: اي رسول هللا زعم ابن أمي

 أجرته فالَن بن هبرية. 
 (62)فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: ))قد أجران من أجرت اي أم هانئ((.

قال ابن املنذر: "أمجع   لقد امجع فقهاء علماء املسلمني على ذلك حيث  :اإلمجاع -3
ىل، وقال ابن قدامة: أهل العلم على جواز أمان املرأة"، فيكون أمان الرجل من ابب أو 

"ومن طلب األمان ليسمع كالم هللا ويعرف شرائع اإلسالم وجب أن يعطى، ُث يرد إىل 
ابيح للمستأمن الكافر احلريب له املقام بدار االسالم ،(63)"مأمنه، ال نعلم يف هذا خالفاً 

و من غري التزام جزية وذلك لغرض مشروع كسماع القران الكرمي ومعرفة دعوة االسالم ا
ألداء رسالة ، او مهادنة او طلب صلح او عالج او جتارة  او لنحو غرض مشروع اليت 

  (64)ال تتعارض مع احكام شرعية وال مع مصلحة املسلمني العامة .

                                 

 .1160، ص 3( ج1987،2حممد إمساعيل البخاري، صحيح البخاري )بريوت دار ابن كثري، ط  (60) 

م(، 1988،1هــ( املنتقي من السنن املسندة )بريوت: مؤسسة الكتاب الثقافية، ط370ابن اجلارود، أبو حممد النيسابوري )   (61) 
هــ( املستدرك على الصحيحني، بريوت: دار املعرفة، د، ط(  405، احلاكم بوعبدهللا النيسابوري )341، ص13م، ج2، 194ص
 .153ص

 (350، ابب الصالة يف الثوب الواحد متلحفا به ، رقم احلديث ) رواه البخاري ، كتاب الصالة  (62)

 .8/75، اجلامع ألحكام القران للقرطيب 10/436املغين البن قدامة  (63)

 .2/337تفسري القران العظيم البن كثري  (64)
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شروط وضوابط اللجوء: إلعطاء األمان او اللجوء اىل دولة مسلمة ضوابط وشروط 
 منها:

ولة اإلسالمية يف حال إعطاء األمان أو ــ عدم ترتب أي ضرر يلحق ابملسلمني أو الد1
االمام  اللجوء للقادم إليها. قال اإلمام النووي: "وال جيوز أمان يضر ابملسلمني"، وقال

 ابن مفلح من احلنابلة يف املبدع " ويشرتط لألمان عدم الضرر علينا". 
 يف ـــ أن يكون يف منحه مصلحة للمسلمني، ذلك أنَّ املصلحة تلعب دوراً ابرزاً 2

منح األمان، إذ يرجع املنح إىل أن فيه نفعًا للدولة ورعيتها، فكل أمان ال فائدة فيه 
للمسلمني ال يصح، بل يكون عبثًا وهلوًا وجماملة فيها مفاسد وإضرار أبمن الدولة 

 .اإلسالمية
 عدم جواز إعطاء األمان أتبيدايً، بل وجوب تقييده مبدة معينة وفق ما يراه اإلمام يف ــ3

الدولة اإلسالمية، ويكون مبنياً على تسبيب قائم واستئناس برأي علماء السياسة الشرعية 
 يف الدولة اإلسالمية. ويف هذا، يقرر القانون الدويل مبدأ خضوع الالجئ لقوانني الدولة 

 هؤالء بغري القوانني املطبقة. اللجوء، واليعاملاليت ستدرس منحه 
 د غري إسالمية:: جلوء املسلمني اىل بال اثنيا

حقيقة نعيشها اليوم تعترب هجرة عكسية مل كانت اورواب يف عصور الظلمات  
جلوء املسلم إىل بالد غري املسلمني من  يلجؤون اىل الدولة االسالمية ولكن يعترب االن

النوازل واملسائل املستحدثة، إذ إن هذه املسألة مل تربز عرب اتريخ األمة اإلسالمية الطويل، 
ود اخلالفة اإلسالمية اليت ترعى املسلمني، يف العامل اإلسالمي، فكان املسلم إذا لوج

ضاقت عليه األمور انتقل من أرض إىل أخرى حبرية ودون قيود، أما بعد سقوط اخلالفة 
وتقسيم العامل اإلسالمي إىل دول عديدة، ووضع قيود على انتقال املسلم مع ما يتعرض 
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ه للمغادرة طلباً لألمن أو للرزق، وقد تناول الفقهاء ذلك له يف بالده من ظروف تضطر 
 من خالل:

 .مسألة حكم اإلقامة بني الكفار، وحكم اهلجرة او اللجوء من بالد غري املسلمني
 :: حكم اإلقامة يف بلد غري إسالميأوالً 

للعلماء يف هذه املسألة عدة أقوال نكتفي ابلراجح منها وهو التفصيل حبسب حال 
املقيم يف البلد األجنيب. فالذي يقيم بني ظهراين قوم غري مسلمني ال خيلو حاله من 

 احدى ثالث:
إىل داير املسلمني، وهو: من يقدر عليها، وال ميكنه  : من جتب عليه اهلجرةاألوىل

نه إقامة واجبات دينه مع املقام بني الكفار، فهذا جتب عليه اهلجرة؛ إظهار دينه وال متك
ُتْم قَاُلوا ُكنَّا  لقوله عز وجل: }ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنـْ

َعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض قَاُلوا أملَْ َتُكْن أَْرُض اَّللَِّ َواسِ 
ولقوله صلى هللا .. وهذا وعيد شديد، يدل على الوجوب(65)َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا{

ومعناه: ال يكون (66)عليه وسلم: ))أان بريء من مسلم بني مشركني، ال تراءى انرامها(( 
اوردي: ومعناه: ال يتفق رأيهما، فعرب مبوضع يرى انرهم ويرون انره إذا أوقدت، قال امل

وألن القيام بواجب .عن الرأي ابلنار، ألن اإلنسان يستضيء ابلرأي كما يستضيء ابلنار
الواجب وتتمه، وماال يتم الواجب  دينه واجب على من يقدر عليه، واهلجرة من ضرورة

                                 
 .(97سورة النساء ) (65)

( والرتمذي يف كتاب السري 2645اخرجه ابو داوود يف كتاب اجلهاد، ابب النهى عن قتل من اعتصم ابلسجود، حديث رقم ) (66)
 .( 1604ابب جما يف كراهية املقام بني أظهر املشركني حديث رقم )
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 اال به فهو واجب.
ملرض، أو إكراه على اإلقامة،  من ال هجرة عليه: وهو من يعجز عنها؛ إما  :الثانية

أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا ال هجرة عليه؛ لقوله عز وجل }ِإالَّ 
اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يـَْهَتُدوَن َسبِياًل * 

، وال توصف ابستحباب؛ (67)ُفَو َعنـُْهْم وََكاَن اَّللَُّ َعُفوًّا َغُفورًا{َفُأولَِئَك َعَسى اَّللَُّ َأْن يـَعْ 
قال ابن عباس: "كنت أان وأمي من املستضعفني ِمن عذر هللا، ، ألنه غري مقدور عليها

 (68)."هي من النساء وأان من الولدان
: من تستحب له وال جتب عليه، وهو: من يقدر عليها، لكنه يتمكن من الثالثة 

إظهار دينه وإقامته يف دار الكفر، فتستحب له؛ ليتمكن من جهادهم وتكثري املسلمني 
ومعونتهم، ويتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينهم، وال جتب عليه؛ 
إلمكان إقامة واجب دينه بدون اهلجرة، وقد كان العباس عم النيب صلى هللا عليه وسلم 

 .مقيماً مبكة مع إسالمه
 :وِما يستدل به هلذا املذهب

ما رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري أن أعرابياً أتى النيب فسأله عن اهلجرة  -1
فقال: ))وحيك، إن اهلجرة شأهنا شديٌد، فهل لك من إبل؟(( قال: نعم، قال: ))فتعطي 
صدقتها؟(( قال: نعم، قال: ))فهل متنح منها؟(( قال: نعم، قال: ))فتحلبها يوم 

 دها؟(( ورو 

                                 
 .(98-99سورة النساء اآلية ) (67)

 .(4597رجال والنساء والولدان حديث رقم )اخرجه البخاري، كتاب التفسري، ابب اال املستضعفني من ال (68)
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 ( 69).قال : نعم ، قال :)فاعمل من وراء البحار ، فأن هللا لن يرتك من عملك شيئا (
ووجه الداللة من احلديث ظاهرة، حيث لو كانت اهلجرة واجبة عليه ملا صرفه النيب صلى 

 (70) هللا عليه وسلم عنه.
 
ر أمرياً على أخرج مسلم عن بريدة قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمَّ  -2

جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى هللا ومن معه من املسلمني خرياً، ُث قال: ))أغزوا 
ابسم هللا يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل((... إىل أن قال: ))ُث ادعهم إىل التحول 

م من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليه
ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني، 
جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني، وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء، 

 (71).إال أن جياهدوا مع املسلمني((
اجروا إىل قال النووي: "معىن هذا احلديث: أهنم إذا أسلموا استحب هلم أن يه

املدينة، فإن فعلوا ذلك كانوا كاملهاجرين قبلهم يف استحقاق الفيء والغنيمة وغري ذلك، 
وإال فهم أعراب، كسائر أعراب املسلمني الساكنني يف البادية من غري هجرة وال 

                                 
(..)حق 1865(، ومسلم، كتاب االمارة حديث )6165(، كتاب االدب، حديث )10/553اخرجه البخاري )فتح  (69)

اسي يف  الفقه االسالمي والقانون الدويل ، د وليد خالد الربيع ، كلية  الشريعة والدراسات االسالمية ، جامعة الكويت ياللجوء الس
. 

 .61، ص 1أحكام االحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، سامل الرفاعي، ط  (70)

 (.1731كتاب اجلهاد والسري )  3/1357أخرجه مسلم   (71)
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 (72)."غزو
 : حكم اللجوء إىل بلد غري إسالمياثنياً 

غري مسلم، واستدلوا على ذلك خلص العلماء إىل جواز أن يلجأ املسلم إىل بلد 
 :أبدلة كثرية منها

 _ دخول النيب صلى هللا عليه وسلم يف جوار املطعم بن عدي، وكان عدي كافرا.1
 _ دخول ايب بكر رضي هللا عنه يف جوار ابن الدغنة وكان كافر.2
_ هجرة الصحابة رضي هللا عنهم اىل احلبشة، ودخوهلم يف جوار النجاشي، وكان 3

كافرا، وذلك مل ضاقت عليه مكة واصابه األذى استاذن النيب صلى هللا عليه وسلم يومها  
يف اهلجرة فأذن له، فخرج مهاجرا حىت سار من مكة يوما لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
االحابيش ساله عن سبب خروج فأخربه فقال له: ارجع فأنك يف جواري ن فرجع معه 

 ودخل جواره.
"وأمَّا من فرَّ إىل أرض احلرب لظلم خافه، ومل حيارب املسلمني،  يقول ابن حزم رمحه هللا:

وال أعاهنم عليهم، ومل جيد يف املسلمني من جيريه، فهذا ال شيء عليه؛ ألنه مضطر مكره، 
وقد ذكران أن الزهري حممد بن مسلم بن شهاب كان عازماً على أنه إن مات هشام بن 

بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان عبد امللك حلق أبرض الروم، ألن الوليد 
الوايل بعد هشام، فمن كان هكذا فهو معذور". والزهري عامل من علماء السلف، وابن 
حزم يقول عنه معذور، رغم أنه كان سيهاجر من أرض اإلسالم إىل دار الكفر ليدفع 

ما يهاجر عن نفسه الظلم والقتل، وإذا كان األمر كذلك فيجب أن يعذر املسلم عند

                                 
 .1336شرح مسلم للنووي ، ص  (72)
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حتت ظروف االضطرار واإلكراه إىل دار الكفر ويطلب فيها حق اللجوء ليأمن من إعادته 
 إىل حيث هلكته، وليدفع عن نفسه الظلم والقهر ، وهذه الشرعية ليست مطلقة وامنا

 هي مقيدة بضوابط شرعية وهي: 
ن بالد اإلسالم وقوع الظلم عليه يف دار اإلسالم، فيجوز له أن خيتار م ان يتأكد من -1

األرض اليت يكون فيها آمنًا هو وأهله وأمواله، وميكنه أن يعبد هللا حبرية أكثر، فإن مل 
جيد فليبحث بعد ذلك بني البالد غري اإلسالمية، وأن يكون يف محاية تلك الدولة؛ ألن 

 اإلسالم واحد سواء جاء من املسلمني ام من الكافرين. الظلم يف
على املسلمني أبي أسلوب من أساليب االعانة، كأن يفشي هلم  ان اليعني الكفار -2

 االسرار اخلاصة ابملسلمني، أو أن يقاتل معهم ضد املسلمني، النه هذا يعترب خيانة كربى 
 يف اإلسالم.

إىل دار اإلسالم بعد أن تزول األسباب اليت من أجلها ترك دار  ان ينوي الرجوع -3
مصلحة عامة لإلسالم واملسلمني، كأن يرجى إسالم أهل  اإلسالم، إال إذا كان يف بقائه

 املسلمني الذين اسلمو يف دار الكفر ، او غري ذلك من املصاحل. الكفر، أو تعليم
أن يكون سفرياً لإلسالم يف تلك البالد خبلقه وعمله وإخالصه، وأن يقوم بتعريف -4

 (73) نها.الناس ابإلسالم، إذا كانت تسمح له ظروف تلك الدولة وقواني
بعد االنتهاء من عرض كأنواع اللجوء سنحاول توضيح االسباب اليت تدعو اىل 

 اللجوء من خالل الشريعة االسالمية من خالل االيت:
 

                                 
، جملة جممع الفقه االسالمي ، العدد  59االحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه االسالمي ، سليمان توبولياك ، ص   (73)

 .1103،ص 2الثالث ، ج 
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 :اإلسالمية الشريعة يف اللجوء أسباب :اوال
 لقد تعدد أسباب اللجوء يف الشريعة اإلسالمية ويعددها الباحث وفق االيت:

 دينه؛ شعائر إقامة من يتمكن مل فمن :اإلسالم دار إىل احلرب دار من اخلروج 1-
عليه ان خيرج مهاجرا اىل دار االسالم جاء يف قوله تعاىل : "َوَمن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل  وجب

ْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة ۚ َوَمن خَيْرُْج ِمن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل اَّللَِّ   َوَرُسولِِه ُُثَّ اَّللَِّ جيَِ
ُ َغُفورًا رَِّحيًما اهلجرة وهي اخلروج  (74)"  يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اَّللَِّ ۗ وََكاَن اَّللَّ

من دار احلرب اىل دار االسالم وكانت فرضا يف اايم النيب صلى هللا عليه وسلم ، وهذه 
واليت انقطعت ابلفتح هي القصد ان النيب عليه اهلجرة ابقية مفروضة اىل يوم القيامة 

 (75)الصالة والسالم حيث كان ان بقى يف دار احلرب عصى وخيتلف يف حاله. 
 ــ اخلوف من االذية يف املال فأن حرمة مال املسلم كحرمة دمه.2
ــ الفرار من األذية يف البدن، وذلك من فضل هللا، فإذا خشي اإلنسان على 3

هللا له يف اخلروج إىل مكان يشعر فيه ابألمان، ولقد كان أول من فعل نفسه؛ فقد أذن 
ذلك )إبراهيم عليه السالم(، جاء يف قوله تعاىل : ")َوقَاَل ِإيّنِ َذاِهٌب ِإىَل َريبِّ َسيَـْهِديِن 

 (76)( ( َربِّ َهْب يل ِمَن الصَّاحلِِنيَ 99)
ــ اخلروج من أرض البدعة ؛ قال ابن القاسم : مسعت مالكا يقول ال حيل ألحد 4

                                 
 (100سورة النساء اآلية ) (74)

 مد بن حبيب،(، املاوردي، ابو احلسن على بن حم1/244البيضاوي، انصر الدين، تفسريه املسمى تفسري البيضاوي )  (75)

 (1/512النكت والعيون )

 (100-99سورة الصافات اآلية )  (76)
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 أن يقيم أبرض يسب فيها السلف . قال ابن العريب : وهذا صحيح ؛ فإن املنكر إذا مل 
 تقدر أن تغريه فزل عنه، قال هللا تعاىل:

يف َحِديٍث َغرْيِِه ۚ  خَيُوُضوا ُهْم َحىتَّٰ َعنْـ  َفَأْعِرضْ  آاَيتَِنا يف  خَيُوُضونَ  الَِّذينَ  رَأَْيتَ  "َوِإَذا
جات اآلية اهنا    (77)" الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومِ  َمعَ  الذِّْكَرىٰ  بـَْعدَ  تـَْقُعدْ  الشَّْيطَاُن َفاَل  يـُْنِسيـَنَّكَ  َوِإمَّا

 (78)دلت اآلية على حرمة خمالطة الظاملني الذين يبتدعون يف الدين . 
 (79)االرض اليت فيها وابء .ــ رخص هللا اخلروج من  5

 اثنيا: أسباب وأنواع اللجوء يف القانون الدويل:
 لقد قسم القانون الدويل أنواع اللجوء اىل ثالثة أنواع رئيسية:

 : اللجوء الديين:أوال
يتمثل اللجوء الديين منح احلماية لكل من يدخل أحد األماكن الدينية أو املقدسة، 

للجوء، وقد مسحت به منذ القدم أغلب الدايانت وهو يعترب من أقدم صور طلب ا
واألمم والشعوب فمن املعلوم أن حق اللجوء كان له معىن مقدسا حينما يتخذ الالجئ 

  (80)منً  مكان مقدس أو ديين مالذا حيتمي به.
 : امللجأ السياسي "الدبلوماسي": اثنيا 

هتا يف اخلارج حيث وهو اللجوء اىل دولة اخرى او اىل طائرهتا او سفنها او سفار 

                                 
 (68سورة االنعام اية ) (77)

 (1/527الشوكاين، حممد بن على بن حممد، فتح القدير )  (78)

 .29ص مرجع سابق،  االبطح، سعيد، الالجئون يف املفهوم اإلسالمي،  (79)

 82ص  2009امحد أبو الوفاء، حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، الرايض،   (80) 
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يتعني على الالجئ االقامة موقتا او مدة طويلة خوفا من اخلطر الذي تعرض له وهدد 
حياته ، حبيث يتعذر على اي عنصر من سلطات االمن احمللية الدخول اىل هذه االماكن 
لغرض توقيف شخص ما دون موافقة رئيس البعثة ميكن ان يكون قائم ابألعمال او 

جوء السياسي عمل انساين اذا كان يرتتب عليه خطر حمدق حقيقي ، سفريا ويعد الل
بطبيعة احلال ان السفارات تنشأ غالبا يف العواصم فيكفي ان جيتاز طالب اللجوء حميط 
السفارة وعليه يتعهد طالب اللجوء بعدم ِمارسة اي نشاط سياسي ضد بالده كما تتوىل 

 .(81)وجلميع افراد عائلته الدولة املضيفة مساعدته وتقدمي احلماية له 
 ينشأ عن منح اللجوء السياسي مسألتان مها:

ــ احرتام الالجئني من قبل الدولة املضيفة هلم وتقدمي املساعدات الالزمة واستعمال  1
سلطتها على الالجئني الذين نعتربهم خطر على االمن والنظام العام وطردهم من البالد 

 خمالفتهم لواجبات اللجوء السياسي.بعد انذارهم ولفت انظارهم اىل 
ــ عندما متنح احدى الدول حق اللجوء السياسي يرتتب عليها محاية الالجئني 2

 ضد اي حماولة تقوم هبا الدولة التابعني هلا.
: امللجأ االقليمي: يعين لكل اقليم حرمة مقررة عندما يلتجئ الشخص الالجئ اثلثا

، كما جاء يف االعالن متع الالجئ حبرمة هذا االقليم اىل اقليم الدولة املاحنة للملجأ يت
 ( ما يلي:14يف املادة ) 1948العاملي حلقوق االنسان لسنة 

 أ ــ لكل فرد حق التماس ملجأ يف بلدان اخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد.
ب ــ ال ميكن التذرع هبذا احلق، إذا كانت هناك مالحقة انشئة ابلفعل جرمية غري 

                                 
 (81)  . 278م، ص 1992 -هــ 1412امحد أبو الوفاء، القانون الدبلوماسي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة،   (81)/
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 ية أو عن اعمال تناقض مقاصد االمم املتحدة ومبادئها.سياس
الذين ينطبق عليهم الجئون اقليميون هم ضحااي احلروب واجملاعات الطالبني 
للمأوى واالمان وهم ميثلون العدد االكرب من الالجئني بشرط ان الالجئ ال يكون مرتكبا 

 ويعترب امللجأ االقليمي هو اجرأ جرما وكان بني الدولتني املعنيتني اتفاقية لتسليم اجملرمني
وحيد تستمده الدولة املضيفة من االمتيازات اليت تتمتع هبا مبقتضى سيادهتا ، حيث 

( للجمعية العامة لألمم املتحدة على ان منح 2312نصت احدى املواد  من القرار ) 
مربراته  اللجوء االقليمي ال يعد عمال غري ودي ، بل جمرد اجراء انساين كما ان تقدير

هو من اختصاص الدولة املضيفة واهم هذه االسباب انتشار اجملاعة  يف البالد وفقدان 
املواد الغذائية االساسية بسبب اجلفاف ، او اهلروب من الكوارث الطبيعية ويتطلب 

يقسم القانون الدويل ، للجوء االقليمي تقدمي املساعدة ومد يد العون هلم بكل اشكاله
اع متعددة كاللجوء السياسي والديين واالقليمي والعسكري وغريها، وهي اللجوء إىل أنو 

 .يف احلقيقة نوع واحد وإن اختلفت التسميات
 .الدويل القانون يف اللجوء أسباب اثنيا:
 األمم وبروتوكول م 1951 عام الالجئني خبصوص املتحدة األمم اتفاقية يف وردت

 وهي ، الالجئ لقبول الداعية األسباب م 1967 عام اإلقليمي امللجأ بشأن املتحدة
 :(82)التايل النحو على

 ، واالضطهاد للتعذيب التعرض عن انجتاً  كان ما ابخلوف ويقصد :اخلوف 1-
 .ابألمان فيه يشعر مكان إىل اهلروب الالجئ من تستدعي نفسية حالة وهو

                                 
 .www.unhcr.org.eg  مفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، على املوقع(82)    

http://www.unhcr.org.eg/
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 وانتهاك ، واحلرية للحياة والتهديد التعرض عن انجتاً  كان ما وهو :االضطهاد 2-
 .الدولية واملواثيق اإلعالانت عليها نصت اليت اإلنسان حقوق

 يولد ِما ، والفرص واحلقوق ، املعاملة يف االختالف على يطلق وهو :التمييز 3-
 .األمان بعدم شعوراً 

 ضمن أقلية تشكل معينة اجتماعية فئة إىل االنتماء على ويطلق :العرق 4-
 .السكان من جمموعة

 وفق مكفولة الدينية واحلرية ، اإلنسان يعتنقه الذي املعتقد وهو :الدين 5-
 .الدولية والواثئق اإلعالانت
 والء يف الثقة انعدمت إذا اللجوء؛ أسباب من سبب االنتماء يكون :االنتماء 6-

 .واالضطهاد للمالحقة يعرضها ِما ؛ احلاكم السياسي للنظام تلك أو الفئة تلك
 النظام يعتقده ملا خمالفة سياسية آراء اعتناق عن انتج وهو :السياسي الرأي 7-
 أن البد اخلوف ذلك أن إال ، االضطهاد من اخلوف إىل يؤدي ِما احلاكم، السياسي

 (83).التضييق أو كالسجن فعلية انتهاكات من يربره ما له يكون

 
 

 

                                 
، العدد األول، ،جملة اجلامعة اإلسالمية“صالح الدين طلب ،"حقوق الالجئني يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل   )83(  

 16، ص 2009
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 املبحث الثاين: مبادئ حق اللجوء يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل:
 يتناول الباحث يف هذا املبحث املبادئ اليت حتكم حق اللجوء على النحو التايل:

 املطلب األول :مبادئ حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية:

 عدم ترجيع الالجئ: اوال: مبدأ عدم الرد أو
 مكان قد يعرض حياته اىل اخلطر وكذلك حرايته إىل الالجئ إرجاع اإلسالم ال يقر

حيث قد يعرضه ذلك للتعذيب أو اإلهانة أو أي معاملة غري الئقة  األساسية وحقوقه
 :اآلتية األسباب يف تكمن ذلك وسبب .(84)به كانسان

 يف االسالم: والثابت العرفية، املبادئ من يعد الرد عدم مبدأ أن -١
وان  (85)شرط( وان ) الثابت ابلعرف كالثابت ابلنص ( كاملشروط عرفاً  املعروف )

تعاىل: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف  قالالعادة حمكمة اي حيتكم اليها ويرتكن عليها ، 
، قال القرطيب: والعرف واملعروف والعارفة: كل خصلة حسنة (86)َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي{

 ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس.
النيب عليه الصالة  على اإلسالمية لةالدو  بداايت منذ طبق املبدأ هذا أن -٢ 

 والسالم:
 حينما ذلك من الجئ، أي على أيضاً  يسرى فهو وابلتايل لذلك، أقره والذي

                                 
  أمحد ابو الوفا، اللجوء يف االسالم، جامعة القاهرة، مصر، كلية احلقوق. /79

، والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح اجلامع الكبري للحصري، حتقيق علي 290، 170السرخسي، شرح السري الكبري (85) 
 .283هـ، ص1411بن امحد الندوي اهلندي، ط املدين، القاهرة، 

  .199سورة االعراف اآلية (86)
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النيب صلى هللا عليه وسلم تسليمه اليها ، فرفضه وانشد  عم طالب أيب من قريش طلبت
 :(87)يقول انه لن يسلمه اليهم حىت يقتل دونه

 التعذيب: أو االضطهاد من عليه فيه خيشى مكان إىل الالجئ رد أن -٣
 جواز عدم او) األمان خرم جواز عدم يتعارض واملبدأ اإلسالمي املعروف )مبدأ

 :فيها قال اليت عبارته عمر عن املشهور ومن .املستأمن أو اآلمن ذمة إخفار
 فقد لسانكم يفقه ال ِمن ذلك له قلتم فمن األمان، هو ابلفارسية مرتس )إن
  (88)آمنتموه(
 العربية، ٕوامنا ابللغة يكون أن فيه شرطاً  ليس األمان أن يعين ذلك أن شك وال

 تسليم النجاشي رفض أن بعد طالب أيب بن جعفر ويقول .كانت لغة أبية جيوز
 الوليد(:) فكنا بن وعمارة العاص بن قريش )عمرو مبعوثي إىل من املسلمني املهاجرين

 .(89)جوار( وأكرم دار خري يف
 حقوقه األساسية انتهاك أو حياته على فيها خيشى دولة إىل الالجئ رد أن -٤

مسلماً  كان الالجئ سواء ذلك وينطبق .اإلسالم شريعة يف حرام والغدر يعد غدرا،
 على احملافظة ومنها املسلم حقوق بكافة يتمتع احلالة هذه يف مسلما( ألنه أصبح )أو

 ألنه الذمة أهل من أو مستأمناً  الالجئ حربياً  كان وسواء اجلسدية، وسالمته حياته
 أن إىل الفقهاء ذهب بل .املسلم حرمة حبرمة تساوي يتمتع أصبح الذمة أو ابألمان

                                 
املناقب ، ابب ما جاء يف امساء رسول هللا عليه الصالة ابن حجر العسقالين ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب   )87( 

  641والسالم ، ص 

  .103، ص3، ج 1998ابن كثري ، البداية والنهاية ، دار احلديث ، القاهرة  (88)
 . 52، ص14محد ابوالوفا، كتاب االعالم بقواعد القانون الدويل العالقات الدولية يف شريعة االسالم، جا /)89(
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 على ولو دولته إىل رضاه بدون املستأمن أو الرهن تسلم هلا أن جيوز ال اإلسالمية الدولة
 أبت إذا ابلقتال املستأمن دولة هددهتا لو وحىت مسلم، أسري أو مفاداته برهن سبيل

 (90) )الكبري السري يف جاء وهكذا .تسليمه
 ذلك وكره املستأمن بذلك األسري مفاداة فطلبوا أبمان إلينا منهم حريب دخل "فإن
 أمان يف إليهم ألنه ندفعه أن لنا ينبغي فليس قتلوين إليهم دفعتموين إن وقال املستأمن

 والظلم عليهم بقتله ابلرد التعريض يف نظلمه وألان املفاداة كره إذا كالذمي فيكون منا
 من شئت حيث أو احلق ببالدك له ولكننا نقول .واملسلم والذمي املستأمن على حرام

 كان ٕوان املستأمن حق يف هذه الوالية لإلمام ألن منا هبذا املشركون رضى إن األرض
 يف إليه يقدم داران يف املقام أطال لو ترى أنه أال املسلم األسري على القتل خياف ال

 هبا رضوا إذا املقالة هبذه األسري مفاداة عند أو األسري املسلم على اخلوف فعند اخلروج
 حىت دولته إىل بتسليمه القيام اإلسالمية للدولة جيوز ال له الوالية. كذلك يثبت أن أوىل
واجب  الغدر عن التحرز أن إىل ذلك يرجع .املسلمني ألسرى مفاداة ذلك كان يف ولو
 جواز عدم إىل الشيباين اإلمام ويذهب بل، (91) غدر" إليهم تسليمه ويف اإلسالم، يف

 املشركون قال )ٕوان :احلرب واعالن ابلقتال ولو هددوان حىت فينا املستأمن تسليم
 للمسلمني ينبغي فليس قوة ابملسلمني عليهم وليس قاتلناكم واال إلينا ادفعوه للمسلمني

 أريتم إن قالوا لو ما مبنزلة فهو ال رخصة وذلك أبمانه منا غدر ألنه ذلك( يفعلوا أن
 أرض من شئت حيث فاذهب املسلمني من بالد أخرج له يقولوا أن ولكن قاتلناكم واال

                                 
، 1986بريوت ،  ،ابن حديدة االنصاري ، املصباح املضيء يف كتاب النيب االمي ورسله اىل ملوك االرض ، دار الندوةاالمام  (90)

  .301ص 
  .1612، ص3، ج1972شرح السري الكبري ألمام الشيباين ، معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية ، القاهرة ،  / (91)
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 مل ُث   .نعم هلم فقال إليهم دفعناك واال املدة من إىل كذا اخرج له قالوا فإن تعاىل هللا
 أن لنا ينبغ مل كره ذلك وان يدفعه أبن أبس فال إليهم ابلدفع نفسه طابت فإن خيرج

 دليل املدة مضي إىل فينا قيل" مقامه "فإن مأمنه يبلغ مل ما فينا آمن ألنه إليهم،  ندفعه
 للمستأمن األمري قال لو كما الرضاء ذلك كصريح جنعل أن فينبغي إليهم بدفعه الرضاء

 داللة لوجود ذمياً  جيعله فإنه خيرج مل ُث ذمة واال جعلتك كذا وقت إىل خرجت إن
 للقتل تعريضه جيوز فال حمتمل دليل هذا األمان كذلك الطريق قلنا هو هبذا منه الرضا
مع  ثبت حكم فهو ذمياً  صريورته فأما عليهم برده ابلرضا يصرح مل ما هذا الدليل مبثل

   (92)مثله . يف احملتمل الدليل اعتماد وجيوز الشبهة
 :ما يلي اخلصوص هذا يف الشيباين اإلمام قرره ِما نستخلص أن لنا وميكن

 كان حىت ولو دولته إىل املستأمن تسليم األحوال من حال أبي جيوز ال أنه -1
 الدولة على بشن احلرب دولته قيام ذلك على ترتب أو املسلمني، أسرى ملفاداة ذلك

 .فيه رخصة ال الغدر من نوعاً  تسليمه يف ألن اإلسالمية،
 يف اخلروج املستأمن َّتيري سلطة فقط املختصة السلطات أو الدولة لرئيس أن -2     
 املستأمن فاخليار خيار ولذلك هو، يريدها أخرى دولة أو بقعة أية إىل اإلسالم دار من

  نفسه.
 .شيء كل على مقدم لالجئ املعطي ابألمان الوفاء أن -3
 بعدم لالجئ، وذلك اجلسدية السالمة على احملافظة هو ذلك من الغرض أن -4
 .اإلسالم يف التهاون بشأنه جيوز ال ذلك ألن احلياة، فقدان أو لالضطهاد تعريضه

                                 
  .003شرح السري الكبري، مرجع سابق ، ص /(92)
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 من اليمن يف حدث ما ذلك كثرية، ومن اإلسالم يف الالجئ تسليم عدم وأمثلة
 الناس راود أنه من أمحد بنت السيدة إلعانة جاء الدولة الذي جنيب اببن اإليقاع حماولة
 يف اخلياط ابن أرسل حىت بذلك علم إن ما والذي العبيدي ضد اآلمر له البيعة على
تسليم  منها وطلب أمحد بنت السيدة على اخلياط ابن قدم وملا .عليه فارس للقبض مائة
 حامل لكتاب، رسول أنت إمنا :له وقالت االمتناع، أشد امتنعت إليه، الدولة جنيب ابن

 فخوفها .يراه مبا علينا جوابه ويعود اخلليفة، إىل نكتب حىت قم أو وانصرف، جوابه فخذ
 اخلياط، ابن من مييناً  أبربعني جنيب الدولة البن استوثقت حىت هبا يزالوا ومل دولتها أرابب
 سلمت ُث فيه، شفاعتها يقبل وأن عنه، العفو وطلبت منه العبيدي، إىل شأنه يف وكتبت

 نكث مرحلة مبقدار جبلة ذي عن انفصل فلما .اخلياطابن  إىل الدولة جنيب ابن
 وأهانه وشتمه رطل، مائة وزهنا حديد من لبنة الدولة جنيب رجل ابن يف وجعل العهود،

 عبدهللا عني أيضاَ حينما ذلك ومن(93)مصر، إىل سفينة يف أركبه ُث إىل عدن به وابدر
بقتل) ماين  أمر قد إمرباطور ايران كان األثناء ، هذه ويف العراق، على حاكماً  القعشري

 واحد منهم األرض على يبقى ال حبيث وقتلهم، أتباعهم وتقصي  املانوية الفرقة (زعيم
يراعيهم   خالد وكان اإلسالمية، احلكومة ظل يف والطمأنينة واألمان وجدو األمن ولكنهم
 كثريا. 
 
 

                                 
-هـ 1388حيي بن احلسني ، غاية االماين يف اخبار القطر اليماين ، حتقيق سعيد عاشور، دار الكتاب العريب ، القاهرة ،  (93)

  .286م، ص 1968
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يتواجد  أو يدخل الذي الالجئ على عقوابت فرض جواز عدم اثنيا: مبدأ
 :الدولة إقليم يف مشروعة غري بطريقة

 على أتشريات األجانب حصول ضرورة على حالياً  استقرت الدول أن الثابت من
 املسلمني، أيضاً فقهاء بذلك أخذ وقد .إقليمها إىل القدوم قبل مسبق إذن أو دخول
 ولو إذن بال إلينا منهم أحد يدخل وال املقدسي ) اإلمام قاله ما هنا نذكر أن يكفي
 (94)واتجرا(. رسوالً 

 أتشرية دخول، أو إذن على احلصول ضرورة املسلمني استثناء من فقهاء وضع وقد
 :منهم األشخاص، من طوائف
 :ذلك على تدل إمارات معه توجد الذي التاجر أو الرسول أو السفري -1

 للرسول جيوز وعنه إذن بال إلينا منهم أحد دخول )وحيرم :احلنبلي مفلح ابن يقول
 (95)خاصة(. والتاجر

 خبالف الشرع من مأمون القرآن لسماع والقاصد والسفري :البيضاوي اإلمام ويقول
 (96)يؤمن(. حىت أيمن ال فإنه التاجر،
 :آمن الشخص أن على العادة جترى أن -2

 )واحلاصل :ابن عابدين حاشية يف ورد الذي ذلك املقام هذا يف ءااالر  أحسن من
 يوجد مل إذا حكماً  جتعل والعادة عادة آمناً  يكون فإنه االستئمان عند املنعة فارق من أن

                                 
  .38، دار املعرفة ، بريوت ، ص2املقدسي ، االقناع يف فقه االمام امحد بن حنبل ، ج  (94)

 . 627، ص1354، 3ابن مفلح، الفروع يف فقه االمام امحد بن حنبل، ط املنار، القاهرة، ج    (95)

قاضي القضاة البيضاوي، الغاية القصوى يف دراية الفتوى، حتقيق علي حمي الدين داغي، دار النصر للطباعة االسالمية،  (96)
 .  953، ص 1982، 2القاهرة، ج
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 :قال لو وكذا يصدق مل أبمان دخلت :داران فقال يف حربياً  وجدان ولو خبالفه التصريح
 ٕو ان ملكهم، كتاب يكون أن يشبه كتاابً  إذا أخرج إال اخلليفة إىل امللك رسول أان

 جيد وال ٕواسالماً  جاهلية الرسوم به كما جرى الرسول آمن ألن مفتعل، أنه احتمل
 (97)ليشهدا له. دارهم يف مسلمني

 اتجر أو رسول أنه وادعى أمان بغري اإلسالم دار دخل منهم ومن :البهويت ويقرر
 ادعاه ألن ما وحنوه، إلينا جتارهتم كدخول عادة صدقته إن منه قبل يبيعه متاع ومعه

 له يتعرض ذلك فال على البينة إقامة يتعذر وألنه .القتل درء يف شبهة فيكون ِمكن،
 من عليه كان ما على وجب بقاؤه العادة انتفت واال فإن) الشرط جمرى العادة وجلراين

 غري ألنه مستأمناً  جئت قال إذا يقبل منه جتارة مل معه يكن مل إن وكذا العصمة، عدم
 .(98) قتل ورق ومن وفداءوحينئذ فيكون كأسري خيري فيه االمام بني صادق

 رسول أنه فزعم احلرب أهل من برجل ظفرمت ) إن :قال أنه عنه هللا رضي علي وعن
 رساالته يبلغ حىت عليه لكم سبيل فال عليه، يدل مبا وجاء منه  ذلك عرف فإن إليكم،
  (99)منه  (  . تقبلوا فال دليالً  قوله على جتدوا مل ٕو ان أصحابه، إىل ويرجع
 :احلال شواهد تؤيده شيئاً  الشخص يدعي أن -3

 بغري الطريق قارعة على احلرب أهل من الرجل وجد )وإذا :الشافعي اإلمام يقول
حلف  فإذا أحلف به ارتيب فإن له نعرض ومل منه قبل مبلغاً  رسوالً  جئت وقال سالح

                                 
 . 92، ص10املبسوط للسرخسي، دار املعرفة، بريوت، ج  (97)

  .108، ص 3البهويت ، كشاف القناع عن منت االقناع ، مرجع سابق ج  (98)

  .440، ص1951، دار املعارف، القاهرة، 1القاضي النعمان بن حممد، دعائم االسالم، ج (99)
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 حاهلماألن  مثلها ميتنع مجاعة يف ليس منفرداً  وكان سالح معه كان لو وهكذا ترك
 مع قوله القول بغريه كان يعرف ال قال من يشبه شيئاً  ادعى ومن ادعيا ما يشبه مجيعاً 

 طالب اللجوء ابدعاء األخذ خبصوص املسلمون فقهاء قاله ما أن شك وال(100)ميينه(.
 تقضي الدويل للجوء القانون يف مقررة قاعدة من يقرتب احلال، شواهد تؤيده الذي

 (101)شك او تفسري الشك لصاحل طالب اللجوء.  أي من الشخص استفادة بضرورة
 :األمان ألخذ دخل إذا -4

 فيمن كان يشرتط إذا أنه ذلك وبيان .عقيل بن الوفاء أبو اإلمام االجتاه هبذا أخذ
 أن احلرب أهل من ألحد جيوز بقوله ) وال إذن، على احلصول اإلسالم دار يدخل
 أحوال على يطلع يدخل جاسوساً  أن يؤمن ال ألنه اإلمام إذن بغري اإلسالم دار يدخل

 اإلسالم فإنه دار يف نكاية فتكون منهم مكان يف جيتمعوا أن فال يؤمن  املسلمني
 بغري دخل هلم مصلحة يف سعي مثل نفع أو للمسلمني لرسالة إن :) دخل أنه يضيف
وال  أمان لعقد وال إذن بغري دخلوا ) فإن:عقيل بن الوفاء أبو ويضيف(102)،شيء(

 األسري حكم اإلسالم دار يف وحصوله الصفة هذه على منهم الداخل لتجارة فحكم
 (103)االسرتقاق(.  أو الفداء أو املن أو القتل أربعة أشياء بني اإلمام فيه خيري

 :إذن بال يدخل الذي الالجئ أمان تؤيد اليت لألسانيد تلخيص -5

                                 
  .201، ص3االمام الشافعي ، دار الشعب ، القاهرة ، ج (100)

، اخلاصني 1967، وبرتوكول 1951دليل االجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتضى اتفاقية سنة   (101)
  .62، ص1992بوضع الالجئ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، جنيف 

  . 343، ص  3والقانون ، القاهرة ، ج صاحل الرشيد ، حياته واختياراته الفقهية ، رسالة دكتوراه كلية الشريعة   (102)

  .444ابوالفاء بن عقيل ، مرجع سابق ، ص  (103)
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 اإلسالم، إىل دار يلجأ ملن يكون املسلمني فقهاء آلراء وفقاً  أنه، تقدم ِما يتضح
 :احلجج اآلتية إىل استناداً  عليه، عقاب فرض عدم أي األمان إذن، بال

 ويف املعاصر، الدويل القانون يف املستقر هو وهذا :بذلك جارية العادة أ ــ أن
 لكونه الجئا أو مستجريا. وتؤمنه الالجئ حتمي اليت واملسلمني العرب وشيم عادات

 يكون اليت الذعر حالة يف خصوصاً  ذلك ويتمثل :ذلك تؤيد احلال شواهد ب ــ أن
 إغاثة ابب يف ذلك لالضطهاد، ويدخل التعرض من للخوف نتيجة الالجئ عليها

 .اللهفان
 من لكل تعطيهاإلسالمية  الشريعة به تفردت أمر وهو األمان، يطلب ج ــ أنه

 .العادينيمن االفراد  حىت منحه، على وتوافق يطلبه،
 :التمييز عدم مبدأ اثلثا:

 اإلسالم يف امللجأ أن اإلسالم دين املساواة بني البشر ومن هذا املنطلق فأن منح
 للمبدأ ابلتطبيق ثروته، أو لونه أو أو جنسه دينه عن النظر بغض يطلبه، من لكل يكون

 (104)سواء(. آدم بين كل الدنيا  مصائب املعروف ) أمام اإلسالمي
البشر بال متييز،  بين لكل اإلنسان حقوق حيمي اإلسالم أن إىل أيضاً  ذلك ويرجع

 :أن على  9(املادة 1981 ) اإلنسان حلقوق العاملي اإلسالمي اإلعالن نص لذلك
 مضمون احلق  وهذا وامللجأ، املالذ طلب يف احلق مظلوم أو مضطهد شخص )لكل
 ويعترب(105)النوع(. اللون، أو أو الدين، أو العرق، عن النظر بغض إنساين كائن لكل

                                 
شيخ عثمان بن فودي، بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب االمام واقامة اجلهاد، دار جامعة اخلرطوم للنشر،  (104)

  .124.ص1977

أيلول/سبتمرب  19هـ، املوافق 1401عتمد من قبل اجمللس اإلسالمي، القعدة االبيان العاملي حلقوق االنسان يف االسالم،  (105)



58 
 

 تفاضل ال إذ :شريعة اإلسالم عليها قامت اليت األسس أهم من الناس بني املساواة حق
 الكرمي القرآن أكد وقد، إال ابلتقوى الغىن أو القوة أو اللون أو اجلنس بسبب الناس بني

 مِّنَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها ) ايَ :تعاىل قوله منها كثرية مواضع يف املساواة على
 أَيُْكلَ  َأن َأَحدُُكمْ  َأحيُِبُّ  بـَْعضاً  بَـّْعُضُكم يـَْغَتب َوال جَتَسَُّسوا  وال ِإُثٌْ  الظَّنِّ  بـَْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِّ 
.كما جاء يف قوله تعاىل : (106)رَِّحيٌم( تـَوَّابٌ  اَّللََّ  ِإنَّ  اَّللََّ  َواتَـُّقوا َفَكرِْهُتُموهُ  َمْيتاً  َأِخيهِ  حلَْمَ 

 َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  مِّنَ  َوَرَزقْـَناُهم َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  يف  َومَحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمَنا ) َوَلَقدْ 
 (107)تـَْفِضيال( َخَلْقَنا ِمَِّّنْ  َكِثريٍ 

 الصالة والسالم:)ليسفيقول عليه  أيضاً، املساواة على النبوية السنة أكدت وقد
 على مات من منا وليس عصبية، على قاتل من منا وليس عصبية، إىل دعا من منا

 رجالً  عري ملا ذر قوله صلى هللا عليه وسلم أليب ذلك ومن داود. أبو عصبية( أخرجه
 ومسلم. البخاري رواه) .جاهلية فيك إمرؤ إنك أبمه، أعريته :السوداء ابن اي :بقوله

 اللون أو إىل الصورة أساساً  املستند العنصري التمييز نبذ علة الكرمي القرآن بني وقد
 أَيُـَّها )ايَ  :تعايل فيها، بقوله لإلنسان دخل ال أنه إىل يرجع بتقريره أنه الشكل، أو

نَسانُ   َشاء مَّا ُصورَةٍ  َأيِّ  يف  فـََعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقكَ  الَِّذي اْلَكرميِ  بِرَبِّكَ  َغرَّكَ  َما اإْلِ
 َواْخِتاَلفُ  واأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آاَيتِهِ  كما جاء يف قوله تعاىل :) ِمنْ (108)رَكََّبَك(.

                                 
 م 1981

 . 13سورة احلجرات اآلية   (106)

  .70سورة االسراء اآلية   (107)

  . 7-6سورة االنفطار اآلية  (108)
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 مدى أي إىل يبني ذكرانه ما ولعل (109)لِّْلَعاِلِمنَي( آَلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ 
 أساساً  العرق أو اللون من اَّتذت اليت الوضعيةالنظم  من كثري على اإلسالم تفوق

 يف حدث تقريره كما يف هم يتدخلوا مل جنسهم أو لوهنم أن مع البشر بين بني للتمييز
ذلك  يؤيد مثال، أفريقيا أخرى جنوب بقاع يف حدث وكما األمريكية الوالايت املتحدة

 يف حماربته لإلسالم املشرف املوقف هذا على الغرب أهل من كثري قرره ما ويؤكده
 من سبباً  األلوان األجناس أو بني للتمييز اإلسالم حماربة واعتربوا بل .العنصرية للتفرقة
أنصاره،  وغري أنصاره الدولية بني العالقات تنظيم عوامل من وعامالً  انتشاره، أسباب

 حقوق جمال التمييز يف عدم ضرورة على اإلسالمي املؤمتر منظمة قرارات نصت وقد
 حبقوق اخلاصة اإلسالمية القيم اشارة اىل: )وحدة 37/20فقد جاء يف القرار ، اإلنسان
 واحلرايت حلقوق اإلنسان اإلسالمية الشريعة توليه الذي الكبري واالهتمام اإلنسان

 متييز( كما اشار القرار اىل ضرورة تيسري اعالء )القيم دون البشر لكل األساسية
س )املؤمتر الوزاري  6/6اإلنسان(، ومن ذلك القرار حقوق جمال يف كافة اإلسالمية

 وروديسيا أفريقيا جنوب يف العنصريني والتمييز الفصل ( بشأن1978 – 1395جدة 
 الناس بني يفرق ال الذي اإلسالم مببدأ يلتزم )ٕواذ :فيه جاء والذي وانميبيا وفلسطني،

  األجناس( خمتلف من
 الطابع االنساين: مبدأ رابعا:

 الشخص حصول عليه يرتتب امللجأ يف احلق كان الطابع اإلنساين لإلسالم ملا ان
تقع  هي بل أحد، على َّتفي ال اإلنسانية طبيعته فإن األمان، على املعرض لالضطهاد

                                 
  .22سورة الروم اآلية   (109)
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 الطبيعة هذه يف املعاصر الدويل القانون مع اإلسالم يتفق، احلق ذلك جذور أخص يف
اللهفان  إغاثة إجابة ضرورة يف احلق هذا يتجلى قلنا كما إذ .اللجوء يف اإلنسانية للحق

 إلنسان اليت تعطي الرمحة من قبس هو فامللجأ اإلنسانية، طبيعته هنا ومن واملضطر،
 تنظيم أن يقرر الذي الراي مع نتفق لذلك، األساسية وحرايته حقوقه النتهاك معرض

 إىل هتدف اليت احِلَكم على أحكامها تقوم جمال املعامالت اليت يشمله الالجئني وضع"
 ابب يف يدخل امللجأ منح دام ما أنه ذلك إىل ونضيف،"املفاسد املصاحل ودرء حتقيق

 : اآلتيتني للقاعدتني أيًضا خيضع ،فهو"املعامالت"
 غري متناهية واحلوادث النصوص أن ذلك الزمان، بتغري األحكام تغري قاعدة -1

 جيب لذلك .الشهرستاىن كما يقول يتناهى، ما يضبطه ال يتناهى ال وما متناهية،
 االعتبار يف أتخذ امللجأ يف للحق املتجددة اجلديدة أو للوقائع حلول إلجياد االجتهاد
 .طابعه اإلنساين خصوًصا
للنيب عليه  شريف حديث يف وردت واليت "دنياكم أبمور أعلم أنتم" قاعدة -2

 ضوء االعتبارات اإلنسانية يف لالجئنيا مشاكل معاجلة حيتم الذي الصالة والسالم األمر
 .هبا حتيط اليت

 املطلب الثاين: مبادئ حق اللجوء يف القانون الدويل:

 اوال: مبدأ عدم الرد أو عدم اإلبعاد: 
ويقصد هبذا املبدأ عدم قيام الدولة برد أو طرد أو ابعاد أبي طريقة كانت لالجئ 
اىل حدود دولته أو أي مكان يعرض حياته للخطر بسبب العرق، أو الدين، أو اجلنسية، 
أو لكوهنم أعضاء يف مجاعة اجتماعية، أو آلرائهم السياسية، وسواء مت منحهم رمسياً 
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، وكذلك أولئك األشخاص (110)(1951اتفاقية من 33/1وضع الالجئ أم ال) م
من اتفاقية  3الذين توجد أسباب جدية على أهنم سيتعرضون للتعذيب، إذ تنص املادة

منع التعذيب وغريه من صنوف املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
يده "أن ( على أنه: ) ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تع1984)

ترده" أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد 
من االتفاقية الدولية  16أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب (، كذلك نصت املادة

)ال جيوز ألي دولة أن تطرد  :على أنه (111)حلماية كل األشخاص ضد االختفاء القسري
تتنازل عن أو تسلم أي  شخص إيل أي دولة أخري إذا قامت أسباب أو تعيد "ترد" أو 

جوهرية لالعتقاد أبنه أو أهنا ستتعرض عندئذ خلطر االختفاء القسري( وهناك قواعد 
 مخسة يف القانون الدويل املعاصر حتدد مبدأ عدم الرد وهي كااليت:

لقانونية اليت : أنه ال جيوز وضع حتفظات على النص أو النصوص ا األوىل القاعدة
 (112)تقرره  ابلنظر إىل اآلاثر اخلطرية اليت ترتتب على ذلك.

  .: أنه ال جيوز اخلروج عليه حتت أي حال من األحوالالثانية القاعدة
  : أنه يعترب جزء من القانون الدويل العريف، وابلتايل تلتزم به أية دولةالثالثة القاعدة

 .بغض النظر عن ارتباطها أبي نص اتفاقي
: ان له طبيعة القواعد االمرة، وابلتايل ال جيوز االتفاق على خمالفته، الرابعة القاعدة

                                 
 م. 1951من اتفاقية  33/1املادة   (110)

  .2006لسنة  1/1، قرار جملس حقوق االنسان رقم  206لسنة  61/177املتحدة رقم  قرار اجلمعية العامة ألمم  (111)

  .33واليت نصت على عدم جواز وضع حتفظات على املادة  1951من اتفاقية  42املادة   (112)



62 
 

اخلاصة بقانون  1969من اتفاقية فيينا لعام  53ويقع ابطال مثل هذا االتفاق )املادة 
 .املعاهدات الدولية(

  .: أنه يعد أحد األسباب امللزمة لرفض التسليماخلامسة القاعدة
 :1951من اتفاقية  32طرد الالجئ، تنص املادةوخبصوص       

ـ ال تطرد الدولة املتعاقدة الجئًا موجودًا يف إقليمها بصورة نظامية إال ألسباب 1
 .تتعلق ابألمن الوطين أو النظام العام

ــ ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ إال تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لألصول االجرائية 2
، وجيب أن يسمح لالجئ، ما مل تتطلب خالف ذلك أسباب اليت ينص عليها القانون

قاهرة تتصل ابألمن الوطين، أبن يقدم بينات إثبات براءته، وأبن ميارس حق االعرتاض، 
ويكون له وكيل ميثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو أمام شخص أو أكثر معينني 

 .خصيصاً من قبل السلطة املختصة
ة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة ــ متنح الدولة املتعاقد3

قانونية يف بلد آخر. وحتتفظ الدولة املتعاقدة حبقها يف أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما 
 .تراه ضرورايً من التدابري الداخلية

ــ على أنه ال يسمح ابالحتجاج هبذا احلق ألي الجئ تتوافر دواع معقولة العتباره 4
ى أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره ميثل، نظرا لسبق صدور حكم هنائي خطرا عل

 .عليه الرتكابه جرماً استثنائي اخلطورة، خطرا على جمتمع ذلك البلد
 :وتقع انتهاكات مبدأ عدم الرد يف أحوال كثرية، منها

 .خرىرفض ملتمسو اللجوء عند احلدود بينما يتوافر هلم إمكانية التماسه يف أماكن أ-
طرد الالجئ أو إرجاعه إىل مكان يكون معرضًا فيه لالضطهاد، سواء كان دولته -
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 .األصلية أو دولة أخرى
 .عدم متكني الالجئ، عن طريق منحه وقتاً مالئماً، من البحث عن مكان آمن آخر -

من  33/2ويرد على املبدأ االستثناءات اآلتية فقط، واملنصوص عليها يف املادة 
 :1951اتفاقية 

 (113)إذا كان الالجئ يشكل هتديداً لألمن القومي للبلد الذي يعيش فيه .-
أو كان قد أدين ابرتكاب جرم خطري، من شأنه أن جيعله خطرا على اجملتمع الذي  -

يعيش فيه. إال أنه ال جيوز إبعاده إىل بلد يكون فيه معرضاً خلطر التعذيب أو املعاملة أو 
 الالإنسانية أو املهينة أو انتهاك حقوقه األساسية.العقوبة القاسية أو 

اثنيا: مبدأ عدم جواز فرض عقوابت على الالجئ الذي يدخل أو يتواجد 
 :بطريقة غري مشروعة يف إقليم الدولة

أن حالة الضرورة مرتبطة هبذا املبدأ مبعىن انه يرمي اىل محاية الالجئ الذي يفر من 
اقامته غري القانونية، ويعترب هذا دليل على صعوبة االضطهاد من خالل تغطية دخوله و 

م بني احرتام السيادة اإلقليمية للدول من 1951املوازنة اليت تعمل على حتقيقها اتفاقية 
م 1951جهة وبني محاية ملتمسي اللجوء من جهة أخرى، حيث نصت اتفاقية سنة 

 امللجأ:: الالجئون املوجودون بصورة غري مشروعة يف بلد 31يف املادة 
. متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوابت جزائية، بسبب دخوهلم أو وجودهم 1

غري القانوين، على الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمني 
، شريطة 1مباشرة من إقليم كانت فيه حياهتم أو حريتهم مهددة ابملعين املقصود يف املادة 

                                 
  .1967من االعالن اخلاص ابللجوء االقليمي لسنة  3/2املادة   (113)
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يل السلطات دون إبطاء وأن يربهنوا علي وجاهة أسباب دخوهلم أو أن يقدموا أنفسهم إ
 (114)وجودهم غري القانوين.

نستخلص انه ال توقع الدول املتعاقدة جزاءات ، بسبب الدخول أو التواجد غري 
املشروع، على الالجئني الذين حيضرون مباشرة من إقليم تكون حياهتم أو حريتهم مهددة 

وا أو تواجدوا فوق إقليمهم دون إذن، بشرط أن يقدموا أنفسهم ، إذا دخل١وفقاً للمادة 
دون أتخري إىل السلطات وأن يظهروا سببًا وجيهًا لدخوهلم أو تواجدهم غري املشروع 

  ،معىن ذلك أن عدم فرض العقوابت على الدخول أو التواجد غري املشروع.
 :حيكمه شروط أربعة

)وجود 1جئ للتهديد وفقًا للمادة أن يكون سببه تعرض حياة أو حرية الال -1
خوف مربر لتعرضه لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو اجلنسية أو االنتماء إىل فئة 

 اجتماعية معينة او آرائه السياسية(
 .أن يقدم الالجئون أنفسهم دون إبطاء إىل السلطات -2
 .أن يثبتوا وجود سبب وجيه لدخوهلم أو تواجدهم غري املشروع -3
حيضر الالجئ مباشرة من اإلقليم الذي تكون فيه حياته أو حريته مهددة أن  -4

 .ابلتعرض لالضطهاد
وتضيف الفقرة الثانية من ذات املادة أنه ال جيوز للدول املتعاقدة فرض قيود على 
حتركات أولئك الالجئني غري تلك اليت تكون ضرورية إىل أن يتم تسوية وضعهم يف بلد 

بلد آخر وعلى الدول املتعاقدة ان متنح الالجئني املذكورين مهلة امللجأ أو يقبلون يف 

                                 
  .43، املادة   1951االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ،ا   (114)
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ليدخلوا  معقولة، وكذلك كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر
م: )متتنع الدول املتعاقدة 1951من اتفاقية 31وجاء يف الفقرة الثانية من املادة (115)فيه.

هؤالء الالجئني، وال تطبق هذه القيود عن فرض غري الضروري من القيود على تنقالت 
اال ريثما يقبلون يف بلد اخر. وعلى الدول املتعاقدة ان متنح الالجئني املذكورين مهلة 
 معقولة، وكذلك كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول بلد اخر بدخوهلم اليها(.

حق فرض قيود  م الفقرة الثانية متنح للدول املتعاقدة 1951عليه فان االتفاقية 
على حركات الالجئني الذين يدخلون بصفة غري قانونية ، اذا كانت ضرورية ما أجل 
احلفاظ على امن الدولة او مواجهة حاالت خاصة مل تدفق الالجئني أبعداد كبرية من 

واجبة التطبيق فأن احتجاز األشخاص ملدة  31/1الالجئني وعلي عندما تكون املادة 
 (116).31/2د غري ضروري وانتهاكا للمادة غري حمددة يعد تقيي

 :التمييز عدم مبدأ اثلثا:
لقد عانت الكثري من الشعوب من التمييز العنصري وخاصة يف فلسطني وجنوب 

حتتوي افريقيا والسود يف أمريكا وهلذا صدرت العديد من الواثئق تنص على عدم التمييز 
مجيع اشكال التمييز  العنصري لعام االتفاقية الدولية لألمم املتحدة بشان القضاء على 

) يقصد بتعبري  1يف هذه االتفاقية املادة  ، على تعريف قانوين للتمييز جاء 1965
"التمييز العنصري" أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو 

عرتاف اللون أو النسب أو األصل القومي  ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة اال
                                 

  .20، ص 2006املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، املكتب االقليمي مبصر ، القاهرة ،    )115(   

قوق والعلوم السياسية، تطور احلماية الدولية لالجئني، رسالة دكتوراه اعداد اية قاسي حورية، جامعة مولود معمري، كلية احل  (116) 
 .116ص
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حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو التمتع هبا أو ِمارستها، علي قدم املساواة، يف 
امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من 

 للقانون األساسية املبادئ أحد التمييز عدم مبدأ يشكل(117)، ميادين احلياة العامة
 نصت وقد(118).خاصة بصفة امللجأ حق إطار ويف عامة، اإلنسان بصفةحلقوق  الدويل
 الدول )تطبق :على أن ( 1951) الالجئني بوضع اخلاصة االتفاقية من 3 املادة

 بلد أو الدين، أو العرق، اىل يستند متييز دون الالجئني على االتفاقية نصوص املتعاقدة
 املنشأ(.

 الطابع االنساين: مبدأ رابعا:
لقد أولت إعالانت حقوق االنسان االهتمام ابلكرامة اإلنسانية الطابع اإلنساين 

مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  5 املادة يف هذه املواثيق حيث جــاء فــي 
بــأن )ال يعــرض أي إنســان للتعــذيب وال للعقوبــات أو املعــامالت القاســية 1948لعــام

لكــل  _)1مــن ذات اإلعــالن بــأنه: ١٤وصــرحت م  (119)أحلاطة ابلكرامة( أو الوحشية
فــرد احلــق فــي أن يلجــأ إلــى بــالد أخــرى أو حياول االلتجاء إليها هراب من 

لـذا يتبـني انـه يتعـني علـى الـدول واحلكومـات أن حترتم مواطنيها كافة  (120)االضطهاد(
ـا حيفـظ هلـم كـرامتهم كـآدميني وأال تعرضـهم للقـبض واالعتقـال وان تعاملهم ابحلسـىن ومب

                                 
( 20-)د 2106االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز  العنصري ، املصدق عليها مبوجب قرار االمم املتحدة (117)

  1، م  1965يف ديسمرب 

 .139امحد ابوالوفا ، احلماية الدولية حلقوق االنسان ، مرجع سابق ، ص  (118)

   1كانون األول/ديسمرب  10،  اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة ،املؤرخ يف  5حلقوق االنسان ، املادة العاملي االعالن   (119)
 . 1الفقرة  14االعالن العاملي حلقوق االنسان، مرجع سابق، املادة   (120)
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أو العقوبـات او املعـامالت القاسـية أو الوحشـــية، األمـــر الـــذي يعبـــر عـــن انتهـــاك خطيـــر 
وال ميكـن القـول بـان  . حلرايهتم وحلقهـم فـي العـيش حبريـة وكرامـة السـيما داخل بلدهم

 ان الـذي يضـطهد داخل بلـده وتنتهـك حقوقـه بصـورة صـارخة ال يكـونً  لـه احلـقاإلنسـ
عنـدما يعجـز متامـا ، فـي أن يبحـث عـن ملجأ امن أيمن فيه على حياته وحيـاة أسرتـه  ،

ويصـون فيــه كرامتـــه، ومبــا أن األخيــرتني انتهكتــا وبشــكل صـارخ مـن قبـل دولتـه وهـذا 
من اإلعالن العـاملي املشـار هلـا أعـاله، والتـي تبــني وبكــل   1فقرة  14ما قررته املادة هـو 

وضــوح إن اللجوء اإلنســاين هــو حــق لكـل شـخص طبيعـي تعـرض لالضـطهاد داخـل 
ومل  ، دولتـه فيهــا، فــي إن آو داخــل دولــة أخــرى كــان مقيمــا يلتمس لنفسه ملجأ آمنا

عهد االضطهاد هـو العنصـر الوحيـد الـذي ينشئ حق اللجوء االنساين ملن يتعـرض لـه، ي
بـل قـد ظهــرت فـــي اآلونــة األخيــرة ظــروف جديــدة غيــر االضطهاد الفردي اضطر 

وهلـذا فهـو حـق ينشـأ مباشـرة  ، بسـببها الكثيـرون إلـى تـرك بلداهنم واهلجرة إىل دولة أخرى
ص جملـرد تعــرض حقوقــه وحرايتــه األساســية النتهــاك خطيــرً  فـي بلـد سواء كان للشـخ

داخل بلـد جنسـيته أو كـان مقيمـا آخــر، ومنــذ نشــوء حالــة اللجــوء ابلنســبة هكذا 
يــة لعــام شـخص فأنــه يتمتــع ابحلمايـة القانونيــة الدوليــة التــي تقرهــا لــه االتفاقيــة املعن

ــو حـــق مـــنظم ولـــيس  .1967ومــا ورد فــي الربوتوكول امللحق هبا لعام  1951 وهـ
منحـــه مـــن الدولـــة املضــيفة، فقــد نظمتــه االتفاقيــات الدوليــة املعنيــةً  من القـانون الـدويل 

كمـا ال جيـوز لألشــخاص  يها،االنسـاين، لـذا ال جيوز للدول املضيفة مواجهته مبا مل يرد ف
احملميـني مبقتضــى اتفاقيـات القـانون الـدويل اإلنسـاين التنـازل فـي أي حـــال مـــن األحـــوال 
ــوق املمنوحـة هلـم مبقتضـى هـذه االتفاقيـة وبروتوكوهلــا امللحــق، أو  عـــن بعـــض أو كـــل احلقـ

ويعنـي هـذا أن الفـرد الالجـئ  .اخلاصــة األخرى إذا وجدتحتــى االتفاقيــات العامــة أو 
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ال يســتطيع أن يتنـــازل ابالتفـــاق عـــن احلمايـــة التـــي توفرهـــا لـــه االتفاقيات، وميكن القول 
أن الالجئ مبـا أنـه طـرف ضــعيف فــي دولــة اللجــوء، لــذا فــأن حالــة اللجــوء اإلنســـاين 

ــون فيهـــا واملنظمـــة مـــن قبـــل االتفاقـات املعنيـة تـوفر لـه محايـة كافيـة، كمـا أهنـا التـ ــي يكـ
توفر له محاية ضـد ضـعفه الـذي قـد يبـدو فيـه، فهـو ال يسـتطيع أن يتعاقـد علـى تقليـل 

آاثر انتهاكاته  أو إلغـاء احلمايـة وال علـى إعفـاء الطـرف اآلخـر)الدولـة املضـيفة( مـن
وكــذلك ال جيــوز للدولــة احلــاجزة أن تعامــل الالجئـني. الـذين ال يتمتعـون فـي  .اللتزاماته

الواقـع حبمايـة أيـة حكومـــة كأجانـــب أعـــداء جملـــرد تبعيـــتهم لدولـــة معاديـة، وهـو حكـم 
تعلقة حبماية السكان املدنيني وقـت امل 1949مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعام 44املادة 
حيــث جيــب تــوفري الظــروف املالئمــة هلــم كاملـــأوى واملســـكن والصـــحة والغـــذاء  .احلرب

ــم هتجريهم إىل خارج دوهلم، طوال مدة وجـودهم فـي الدول املضيفة، ويبقون هؤالء  ملـــن تـ
م أبمـان مبجـرد أن تـزول أسـباب اللجـوء، وعلـى حيتفظون دومـا حبـق الرجـوع إلـى أوطـاهن

الدولــة املضـيفة وكـذلك املفوضــية الســامية لالجئــني أن تســاعدهم فــي أمــور عــودهتم 
وجيـب أن يكـون للمنظمــات الدوليـة دور فــي توثيق وتعزيـز احتـرام حقـوق  .اآلمنة هذه

قــانوين لالجــئ وعــدم اختاللــه، وتشــكل دراسة دور هـؤالء الالجئـني وصـيانة الوضــع ال
مهما يف جمال حتديد اإلطـار  األمم املتحدة مثال يف موضـوع التـدخلً  فـي جمـالً  هنـا حمـور

النظـري هلذا املوضـوع، ذلـك إن هـذه املنظمـة قـد توسـعت بشــكل كبيــر فــي اللجــوء إلــى 
ـيعه ليشـمل حـاالت عديـدة أصـبحت جـزءا مـن التدخل التــدخل اإلنســاين وتوس

 (121)اإلنساين، كالتدخل حلماية حقـوق اإلنسـان من االنتهاك .

                                 
_ 301لية القانون ، صسنان طالب عبد الشهيد ، حقوق وواجبات الدولة املضيفة لالجئ اإلنساين، ، جامعة الكوفة ، ك   (121)
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 املبحث الثالث: اسباب تدفق الالجئني حنو الدول االوروبية الغربية:
حياول الالجئني وخاصة يف منطقة الشرق األوسط بشىت الطرق اللجوء اىل الدول 

ربية وقد بدا االمر واضحا من خالل ما جيري حاليا يف سوراي والعراق األوروبية والغ
ابملنطقة العربية حتديدا بعد حرب اخلليج الثانية وأزمة الربيع العريب اليت بدأت منذ سنة 

الذي  جعل من حياة الشعوب يف تلك املناطق مهددة  واالستمرار يف احلياة   2011
وخاصة يف سوراي واغلب مناطق العراق واليمن  ،  الطبيعية مستحيال  يف مناطق الصراع

وقد تعرض الكثري من العائالت واالسر الفارين من هليب احلروب بعائالهتم اىل الكثري 
من األحداث املأساوية  يف سبيل الوصول اىل الدول األوروبية عرب تركيا او عرب البحر 

مية  مثل مصر ولبنان واألردن اليت ابلرغم جلوء الكثريين منهم اىل البلدان العربية اإلسال
مل تستطيع توفري الظروف املناسبة املقررة  يف القانون الدويل لالجئني بسبب االعداد 
الكبرية وعدم قدرة تلك الدول على توفري املتطلبات احلياتية لالجئني ابعتبار ان هذه 

عن عدم  توقيع الدول تعترب من الدول الفقرية اليت تعيش أيضا على املعوانت انهيك 
زد على ذلك رفض الدول اإلسالمية الغنية   1951بعض الدول على اتفاقية سنة 

وهذا االمر دعا الباحث اىل تناول األسباب اليت  كالجئنياجملاورة لبلداهنم استقباهلم  
جتعل من الالجئني يفضلون اللجوء اىل الدول األوروبية واألسباب اليت جتعل من الدول 

ِما يضطر اغلبهم ابللجوء اىل الدول األوروبية  كالجئنيغنية ال تقبل هؤالء  اإلسالمية ال
 وهلذا يتناول الباحث يف هذا املبحث تلك األسباب من خالل النقاط التالية :

 أوال: اجلانب القانوين.

                                 
302.  
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 اثنيا: اجلانب اقتصادي وتوفري متطلبات الالجئ.
 اثلثا: اجلانب االمين والسياسي.

 قانوين:أوال: اجلانب ال
من بني أسباب تدفق الالجئني اىل الدول االوربية وتفضيل هذه الدول على الدول 
اإلسالمية وكذلك أسباب عدم استقبال الدول اإلسالمية الغنية وخاصة الدول العربية 

ان الدول اإلسالمية العربية اخلليجية لالجئني العرب يرجع اىل األسباب القانونية حيث 
خبصوص الالجئني ، وبعيدا عن األسباب 1951ومل تنضم اىل اتفاقية اخلليجية مل توقع 

واملربرات لعدم االنضمام إىل االتفاقيات الدولية ذات الصـلة فـإن غيـاب تشـريعات وطنيـة 
ومعاهـدات إقليميـة عربيـة خاصـة بـالالجئني هـو أمـر عـزز مـن حالـة الفـراغ القـانوين 

ليـا اغلب القوانني الدول اإلسالمية وخاصة العربية وهـو مـا والتشـريعي الـذي تشـهده حا
يتنـاىف مـع الـرتاث اإلسـالمي والعـريب الغـين عمومـا ابملبـادئ والقـيم واملمارسـات الـيت كفلـت 
أرقـى درجات احلمايـة والـدعم لالجئـني وملتمسـي احلمايـة وفـق مـا تؤكـده وتثبتـه العديـد 

لعلميـة واحلقـائق التارخيية علمـا أن هـذا الغيـاب القـانوين والتشـريعي مـن مـن الدراسـات ا
جهـة ، وعـدم االلتـزام بـالقيم واملمارسـات اإلسـالمية والعربيـة يفً حاالت أخرى قد أدى 
إىل ظروف صعبة وأوضاع قاسية عاىن منها الالجئون يف العامل العريب يف مناسبات عديـدة 

تتبـاين وفقـا ملدة جلـوئهم .و املـوارد الـيت   2009ر التنميـة اإلنسـانية للعـامفوفقـا  لتقريـ
كانـت يف حـوزهتم  أو كـانواً ّ يستطيعون الوصـول إليهـا عنـدما غـادروا مكـان إقـامتهم 
األصـلي .مسـتوى التحصـيل العلمـي واملهـارات واملـدخرات واألصدقاء القادرين على 

أن هـذا التقريـر يشـري بقسـوة إىل أن " .. نفـوس األكثريـة العظمـى مـنهم تقدمي املعونة 
مسـكونة علـى الـدوام بـذكرايتً  املذلة واالضطهاد واإلحساس الدائم بفقداهنم 
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فعلــى ســبيل املثــاٌل يشــري تقريــر التنميــة اإلنســانية األخــري الصــادر عــن  (122)وطنهم"،
UNDP  أن الالجئني العرب يف إحدى الدول العربية ابُت يطلب  ٢٠٠٩يف العــام

منهم احلصـول علـى إذن إقامـة مطلـوب مـن كـل أجنـيب وهـي يف احلصـول علـى ذلـك 
%مـن األغنيـاءّ  حيملونه، بينما ال تتجاوز نسبة الالجئني  ٨٠اإلذن إذّ تبـني أن حـوايل 

.% ، وابلنتيجـة ابلنسـبة جململ الالجئـون يف ٢٢اإلذن  الفقراء الذي حيملون مثل هذا
العـامل العـريب فبالنسـبة إىل مـن جيـدون ملجـًأ فـإن البقـاء علـى قيـد احلياُة خيفف من 
إحساسـهم بـاخلطر الوشـيك الـداهم لكـن، ويف ظـل انعـدام املرجعيـة القانونيـة ، فـإن 

رمحة األحداث والتطورات السياسـية واالقتصـادية وجـودهم يف البلد اُلمضيف يظل حتت 
الـيت قـد تنقلـب فجـأة .ً  يف أي وقـت، وخباصــة إذا ربــط الــرأي العــام بــني وجــودهم يف 
ذلــك البلــد وبــني ارتفــاع كلفــة املعيشــة أو اشــتداد املنافســة علــى الوظائف واخلدمات 

 العامة.
ول ضمن نصوص تشريعاهتا الوطنية احلقوق اليت ميكن أن يتمتع عادة ماُ حتدد الد

هبا األجانب على إقليمها استنادا إىل مبادئ القانون الدويل هبذا الشأن، من دون 
اإلخالل ابلتزاماهتا الدولية التعاقدية أو غريها. فيما حيرص البعض منها على ضمان 

ه ليس هناك اتفاق أو هنج موحد احلقوق األساسية لألجانب بنصوص دستورية، علما ان
حول حتديد مضمون احلد األدىن الذي جيب أن تلتزمه دول العامل. كما أن الدول عندما 
تتوىل تنظيم املركز القانوين لألجانب تنتهج سياسة وطنية خاصة هبا َّتتلف عن سياسة 

ة وعقائدية غريها وتتأثر يف ذلك بعوامل متعددة سياسية ودميوغرافية واقتصادية واجتماعي

                                 
 . 89عبداحلميد وايل ، إشكالية اللجوء على الصعيدين العريب والدويل، دار النشر املغربية ، البيضاء ، ص  (122)
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ودينية. فهي يف الدول اليت تعاين من زايدة السكان أو من البطالة مثال تغاير ما يف 
الدول الفقرية إىل السكان، وهي يف الدول اليت تعاين من االضطراابت االجتماعية أو 

وهلذا نرى  (123)السياسية َّتتلف عما يف الدول ذات االستقرار االجتماعي والسياسي.
ابلرغم من الظروف القاسية اليت فقد فيها بعض الالجئني حياهتم اىل  تدفق الالجئني

ومتنح احلقوق  1951الدول االوربية حيث انضمت الدول االوربية اىل اتفاقية سنة 
املقررة اىل الالجئني وفقا ألحكام تلك االتفاقية برغم من وجود تفاوت ونسبية يف تنفيذ 

كذلك وجود بعض الدول اليت رفضت دخول احكام االتفاقية بني الدول االوربية و 
 الالجئني اليها .

 اثنيا: اجلانب االقتصادي وتوفري متطلبات الالجئ:
م لالجئ احلصول على العديد من اخلدمات اليت متنحه مركزا 1951تتيح اتفاقية 

 أفضل من األجنيب واقل بقليل من املواطن حامل جنسية لدولة املستضيفة.
على جمموعـة مـن احلقـوق األساسـية لالجـئ الـيت يتعـني 1951اتفاقيةفقد نصت 

علـى الـدول مراعاهتا وحبيـُث ميكـن تقسـيم هـذه احلقـوق إىل جمموعـات ثـالث األوىل 
تشـمل تلـك احلقـوق الـيت تضـمن لالجـئ حقوقا ال تقل عن تلك املمنوحة لألجنيب. 

هـا الـدول ملواطنيهـا، وأم والثالثة فال تصل لدرجة والثانية تشمل تلك احلقوق اليت تكفل
 احلقوق املمنوحة للمواطن لكنها تفوق تلك املمنوحة لألجنيب.

اجملوعة األوىل ـ احلقوق اليت ال تقل عن تلك املمنوحة لألجنيب: فبشـكل عـام متـنح 
مامل  معاملة لالجئ ال تقل عن تلك املمنوحة لألجنيب 1951الـدول مبوجـب اتفاقية 

                                 
 .346، ص2006جمد الدين خربوط ، القانون الدويل اخلاص، اجلنسية ومركز االجانب ، منشورات جامعة حلب ،  (123)
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معاملة أفضل، وهــذا يعــين أن لالجــئ احلــق ابالســتفادة مــن مجيــع  1951متنحه اتفاقية 
التســهيالت واالمتيــازات الــيت تقــدمها الــدول لألجانـب املقيمـني علـى أراضـيها سـواء 

"املطلـق جيـري نصـت عليهـا االتفاقيـة أم مل تـنص، فالقاعـدة الفقهيـة الشـهرية تؤكـد أن 
علـى إطالقـه مـامل يـرد قيـد يقيـده". فـالالجئ خيتلـف عـن األجنـيب يف أن لألخـري دولة 
حتميه بينما يفتقد األول هذه احلماية، وأن واجب الدولة املضيفة أن تتعامل مع الالجئ 

ـبة لالجــئ، ومــن علـى هـذا األســاس. وقــد جــاءت االتفاقيــة لتغطــي هــذا الفــراغ ابلنسـ
األمثلــة علــى احلقــوق الــيت يتوجـب أن تراعيهـا دولـة امللجـأ لالجـئ حبيـث ال تقـل عـن 

 مسـتوى تلـك احلقـوق الـيت متنحهـا لألجنـيب مايلي:
احلـق ابكتسـاب ملكيـة األمـوال املنقولـة وغـري املنقولـة واحلقـوق املتعلقـة هبا ، -1

 (124)ار وسـائر العقـود املتعلقة هبذه األموال .وكـذلك اإلجيـ
 (125)_ حق االنتماء للجمعيات غري السياسية وذات املنافع غري املادية.2

اجملموعة الثانيـة: احلقـوق الـيت ال تقـل عـن تلـك املمنوحـة للمـواطن: تضـمنت اتفاقيـة 
معاملـة تـوازي تلـك م  نصوصـا تفـرض علـى الـدول املتعاقـدة معاملـة الالجـئ 1951

 ٠الـيت تقـدمها الـدول لرعاايهـا. ومـن األمثلة على ذلك
 (126) لألوالد.احلق مبمارسة الشعائر الدينية والرتبية الدينية -1 

 (127) والصناعية.حقوق امللكية األدبية والفنية - 2

                                 
 .13املادة م،  1951االتفاقية  (124)
 .15م، املادة 1951االتفاقية   (125)
 .4م ، املادة 1951اتفاقية   (126)
 .14م ، املادة 1951االتفاقية   (127)
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 (128) الرسوم.حق التقاضي واإلعفاء من -3 
عـن تلـك املمنوحـة للمـواطن وتفـوق تلـك املمنوحـة اجملوعة الثالثة: احلقوق اليت تقل 

لألجنـيب: تضـمنت االتفاقيـة جمموعـة مـن احلقـوق الـيت تضـمن لالجـئ معاملـة أفضـل مـن 
املعاملـة املقـررة لألجنـيب العـادي، لكنها ال ترق ملستوى احلقوق املقررة للمواطن، منها 

 على سبيل املثال:
 (129) ابملثل.ملعاملة اإلعفاء من شرط ا-1
 ( 130) االستثنائية.اإلعفاء من التدابري -2 

إلزام الدول األطراف إبصدار واثئق حتقيق الشخصية وواثئق السفر -3
 (131)لالجئني.

للـدول األطـراف بـالتحفظ علـى الكثـري مـن احلقـوق 1951كمـا مسحـت اتفاقيـة 
تالية )عدم التمييز يف تطبيق أحكام السـابقة، إال حظرت إبداء التحفظات على احلقوق ال

االتفاقية، احلق يف ِمارسة الشعائر الدينية، حق التقاضي، احلق يف عدم الطرد واإلعادة 
 (132)القسرية(

لالجئني ال يستطيع الالجئ  احلصول  1951هذه احلقوق اليت كفلتها اتفاقية 
ول العربية اليت استقبلت عليها يف الدول اإلسالمية وال سيما العربية حيث ال تستطيع الد

الالجئني من توفري تلك املتطلبات واحلقوق لالجئني و هو ما جعل من الالجئني يف 
                                 

 .16م ، املادة1951االتفاقية   (128)
 .16م، املادة 1951االتفاقية  (129)
 . 7م، املادة 1951االتفاقية   (130)
 .27م، املادة 1951االتفاقية   (131)
 .42م، املادة 1951االتفاقية   (132)
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الدول العربية ال يستطيعون التمتع أبغلب تلك احلقوق وتعترب اقامتهم ال َّتتلف عن  
 اقامة األجنيب حىت لدى الدول املنضمة لتلك االتفاقية ، اما الدول اليت مل تنضم وهي

الدول الغنية والنفطية فهي قانوان غري ملزمة بذلك ولكن تقدم بعض املساعدات 
ملعسكرات الالجئني اليت أقيمت يف األردن ويف لبنان ولكن تلك املساعدات مل ثؤثر 
بشكل إجيايب يف حتسني ظروف الالجئني وهو ما يضطرهم اىل املخاطرة واللجوء اىل 

ى االتفاقية وتقدم بشكل قانوين متطلبات الالجئ الدول االوربية ابعتبارها موقعة عل
مع التحفظ على بعض البلدان االوربية اليت رفضت دخول  1951وفقا ملقررات اتفاقية 

وقدرة تلك البلدان ل الدمنارك وبولندا والتشيك و سلوفاكيا والنمسا الالجئني اليها مث
اجة تلك الدول للعمالة االقتصادية على استيعاب الالجئني واندماجهم مع اجملتمع حل

 الفنية واخلدمية .
 اثلثا: اجلانب األمين والسياسي:

عالوة على اجلانب القانوين الذي ال يلزم الدول اإلسالمية الغنية مثل دول اخلليج 
استقبال الالجئني ابملفهوم القانوين فان للجانب السياسي واألمين دورا يف ذلك حيث 

خالفات سياسية وعقائدية وطائفية يف الدول اليت  َّتشى هذه الدول نقل ما حيدث من
تشهد صراعات مسلحة طائفية ومذهبية اىل هذه الدول عالوة على ان هذه الدول مل 
تقف على حياد يف الصراع القائم يف هذه الدول وابلتايل تفضل هذه الدول عدم قبول 

خوهلم كالالجئني احلاالت اليت تدخل اليها كالالجئني حيث اعرتاف هذه الدول بصفة د
حيتم عليها توفري متطلبات احلياة من تعليم وصحة  ومسكن وغريها من املتطلبات اليت 
تقدم اىل الالجئ ، ابلتايل تفضل هذه الدول قبوهلم كأجانب ويعاملوهنم معاملة من 
يصل اىل هذه الدول كأجنيب وابلتايل يتطلب ذلك املثول امام اإلجراءات القانونية اليت 
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ليها القوانني املعمول هبا يف هذه البلدان ومن هنا يعترب الالجئني السوريني يف تنص ع
السعودية ليسوا الجئني ، حيث اكدت وزارة خارجية  اململكة العربية السعودية ال 
تستقبل  الالجئني السوريني بوصفهم الجئني كما انه ال توجد معسكرات جلوء هلم على 

األسباب واملربرات اليت ذكرها فان ذلك حىت ال ترغم ابلرغم من  (133)أراضي اململكة.
هذه الدول على الوضع القانوين الذي سوف يلزمها حصول الالجئ على الوضع القانوين 
الذي مييزه عن األجنيب، وهلذا فان املصلحة السياسية األمنية هلذه الدول حىت وان كان 

إلسالمية واألعراف اإلنسانية فان الشريعة ا 1951هذه الدول مل تنضم االتفاقية سنة 
تلزمها ابستقبال الالجئني انهيك عن اهنم عرب ومسلمني وجريان هلذه الدول ولكن 
املصلحة األمنية والسياسية تبقى هي الفيصل يف ذلك وأيضا  اجلانب االقتصادي حيث 
تعد العمالة األجنبية يف هذه الدول عالية جدا وال ترغب هذه الدول يف زايدة عدد 

 جانب عن احلد املسموح به.األ
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 نقال عن السفري أسامة نقلي ، رئيس اإلدارة اإلعالمية بوزارة اخلارجية للعربية نت،    (133)
،http://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/ 
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 الفصل الثالث : منهجية البحث:

 منهج البحث: 
للوصول اىل اإلجابة على تساؤالت البحث تضمن احلصول على نتائج سليمة 
صحيحة حلل مشكلة البحث يستوجب على الباحث اختيار منهجية علمية تتوافق مع 

قواعد ومنهجية علمية حتدد لكل مشكلة البحث ابعتبار ان البحث العلمي حتكمه 
مشكلة منهجا علميا حمددا يتوىل الباحث من خالله الغوص يف املشكلة وحتليلها 
للوصول اىل نتائج وتوصيات تساهم يف حل هذه املشكلة وهلذا يتناول الباحث يف هذا 
البحث منهجية البحث من حيث املنهج واألدوات العلمية اليت سوف تساعده يف الولوج 

ه املشكلة ومعاجلتها والوصول اىل اهداف هذه الدراسة  ، كما هو معروف ان هبذ
البحث العلمي: هو اجراء منظم وموضوعي إلجياد احللول ملشكالت معاصرة أو جتميع 
بياانت عن مقرتحات او مقاالت للتأكد من الظواهر احمليطة هلدف التنمية 

 (134)والتطوير.
 يشتمل منهج البحث على االيت: 

 : منهجية البحث:اوال
سوف تعتمد الدراسة على املنهج العلمي املوضوعي )االستقرائي التحليلي واملقارن( 
وذلك ابتباع االسلوب الواثئقي جلمع البياانت واملعلومات من املكتبات القانونية الرمسية 

                                 
تعليم، شقراء داوود بن درويش حلس، كتاب دليل الباحث يف توضيح وتنظيم البحث العلمي يف العلوم السلوكية، ادارة ال  (134)

 . 15، ص2006منطقة الرايض التعليمية سابقا، 
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الذي والدارسات املنشورة ابللغة العربية واختار الباحث هذا املنهج نظرا ملوضوع الدراسة و 
 حيتاج اىل الرجوع اىل مصادر الشريعة االسالمية واىل الكتب الوضعية. 

وكذلك اختار الباحث املنهج املكتيب وهو الذي يعتمد على الوصف والتحليل 
  واملنهج املقارن ويكون منهج البحث من خالل حتديد االيت:

  .من كتب السنة املعتربة األحاديث النبوية الواردة يف البحث /1
 يف اهلامش. الرجوع إىل املصادر األصيلة واملراجع املعتمدة وتوثيق ذلك /2
 االستفادة من الدراسات احلديثة يف هذا البحث. /3
االستفادة من الدراسات القانونية اليت تناولت هذا املوضوع للوقوف على  /4

  .موقف القانون الدويل من هذه املسألة
عرض رأي القانون الدويل مع عقد مقارنة  بيان موقف الشريعة االسالمية بعد/5

 .بينهما؛ إليضاح مواطن االتفاق واالختالف

 اثنيا: نوع البحث:
ان هذا البحث نظري مكتيب حيتاج الباحث اىل الدراسة والبحث والتعمق ملعرفة 
مبادئ اللجوء يف الشريعة االسالمية مقارنة ابلقانون الدويل من خالل دراسة اللجوء 

لشريعة االسالمية من الكتاب والسنة وكذلك ما نص عليه يف القانون وماجأت به ا
 الدويل واالتفاقيات الدولية لتبيان اوجه الشبه واالختالف يف املبادئ.

هذه الدراسة دراسة كيفية نوعية الن الباحث حياول مجع البياانت من الكلمات 
ئي التحليلي واملقارن وذلك وليس من االرقام يعتمد الباحث يف حبثه على املنهج االستقرا

من خالل املقارنة يف الدراسة للظاهرة ال براز أوجه الشبه وأوجه االختالف للحصول 
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على نتائج ادق منيز هبا موضوع الدراسة وتصنيف هذه الظاهرة ميكن ان تكون كيفية 
ل قابلة للتحليل واحلكم هنا مرتبط ابستخدام عناصر التشابه او التباين بني تطور مراح

 هذه الظاهرة.

 اثلثا: مصادر البياانت:
يعترب حتديد مصادر املعلومات من اخلطوات املهمة جدا ملصداقية املعلومات يف 
البحث العلمي يعتمد على مصادر املعلومات هلذا البحث هناك نوعني من مصادر 

 البياانت تنقسم اىل: 
 املصادر االولية: /1

لعواطف وامليول العقائدية مبنية على االدلة تعترب الدراسة علمية حبثه بعيدة عن ا
الصحيحة مع نسبة االدلة اىل مصادرها والرتجيح بني االقوال سوف يقوم الباحث بقراءة 
مستفيضة ملوضوع مبادئ حق اللجوء يف خمتلف املصادر املعتمدة بداية ابملصدر الرئيسي 

تفاسري القران الكرمي ومراجع للشريعة االسالمية القران الكرمي والسنة النبوية ومراجع ال
احلديث الشريف اراء علماء االمة االسالمية وشروحه والكتب والدراسات القانونية 
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة مبوضوع الدراسة وهو املبادئ اليت حتكم حق 

 ومنها:اللجوء يف الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل ودورها يف حل مشكلة الالجئني 
 القران الكرمي -أ

 سنن ابوماجة ، الرتمذي ، صحيح مسلم. البخاري،كتب االحاديث منها صحيح   -ب
كتب التفسري: تفسري القران الكرمي ايب الفداء حتقيق سامي بن حممد ، الطربي   -ج

 أي القران اليب جعفر الطربي . أتويلجامع البيان عن 
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االمام ايب عبدهللا حممد البخاري ، شرح كتب الرتاث : فتح الباري بشرح صحيح -د
خمتصر املزين املواردي احلاوي الكبري ، كتاب السري الكبري حممد بن احلسن الشيباين ، 
املصباح املضئ يف كتاب النيب االمي ورسله اىل ملوك األرض من عريب واعجمي لالمام 

قدسي ، الشرح الكبري ابن محيدة االنصاري ، االقناع يف فقه االمام امحد ابن حنبل للم
 على منت املقنع ابن قدامة ، غاية االماين يف اخبار القطر اليمين حيي بن احلسني .

املعاجم والقواميس : معجم مقاييس اللغة ، القاموس احمليط ، لسان العرب ،مصباح  -هـــ 
 املنري .

الدولية لالجئني الوفا ، احلماية أبو و_ املراجع العلمية : القانون الدبلوماسي ، امحد 
الوفا ،حقوق االنسان امحد أبو  امحد الرشيدي ، االعالم بقواعد القانون الدويل امحد

الزحيلي ، احكام االحوال الشخصية  الرشيدي ، حقوق االنسان يف اإلسالم حممد
للمسلمني يف الغرب سامل الرفاعي ، القانون الدويل اخلاص جمد الدين خربوط ، حقوق 

املضيفة لالجئ اإلنساين سنان طالب عبدالشهيد ، السوريون  يف املانيا  ووجبات الدولة
والتفكري يف املستقبل طارق عزيز، االمن اإلنساين التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات 

 املضيفة فواز أيوب حممد فواد.
 م، البيان1951االتفاقيات الدولية : االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، لعام  -ز

هـ، 1401العاملي حلقوق االنسان يف االسالم، اعتمد من قبل اجمللس اإلسالمي، القعدة 
م ، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز 1981سبتمرب  19املوافق 

( يف ديسمرب 20-)د 2106العنصري ، املصدق عليها مبوجب قرار االمم املتحدة 
1965 . 
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 املصادر الثانوية: /2
يتطرق الباحث اىل بعض التقارير واجملالت واملنشورات اخلاصة واملصادر  سوف

االلكرتونية اليت ااتحتها تكنولوجيا املعلوماتية واستعانة الباحث ابلشبكة االلكرتونية 
 )االنرتنت( جلمع أكرب قدر من املعلومات واحلقائق اليت َّتص موضوع الدراسة ومنها:

سالمة اهللسه، مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء،  الرسائل العلمية : أمين أديب-أ
رسالة دكتوراه ، امحد أبو الوفاء، حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، عبد 
العزيز بن حممد عبد هللا السعوي ،رسالة ماجستري بعنوان حقوق الالجئني بني الشريعة 

الشريعة االسالمية والقانون الدويل والقانون، صالح الدين طلب ،"حقوق الالجئني يف 
، صاحل الرشيد ، حياته واختياراته الفقهية ، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون ،احلماية 

 الدولية لالجئني، رسالة دكتوراه اعداد اية قاسي حورية، جامعة مولود معمري.
 206لسنة  61/177التقارير الدولية: قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة رقم -ب

، االتفاقية الدولية للقضاء على 2006لسنة  1/1، قرار جملس حقوق االنسان رقم 
-)د 2106مجيع اشكال التمييز العنصري ، املصدق عليها مبوجب قرار االمم املتحدة 

التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهتا ،  1965( يف ديسمرب 20
معاانة يف غياب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئني، اللجنة التنفيذية لربامج 

الصمت ، الالجئون العراقيون ، تقرير لزايرة وفد من منظمة العفو الدولية لتقييم واقع 
 الالجئني .

 الشبكة االلكرتونية )االنرتنت ( -ج
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 رابعا: مجع البياانت:
فيضة ملصادر الدراسة يتطلب دراسة جزئيات املوضوع من خالل القراءة املست

كالكتب والرسائل العلمية والنشرات واملقاالت وغريها من مصادر ذات العالقة هبذه 
الدراسة وبعد مجع البياانت حيتاج الباحث اىل دقة متناهية من خالهلا يقوم الباحث 

 بتحليل البياانت حتليال مضموان جلمع احلقائق العلمية حول هذه الدراسة العلمية.

 طريقة حتليل البياانت:خامسا: 
الباحث يقوم بتنظيم البياانت اليت حتصل عليها من املصادر االولية والثانوية بشكل 
مرتب ويقوم بتصنيفها بعد ذلك من مواضيع كلية اىل مواضيع جزئية متبعا التسلسل 
املنطقي من خالل املنهج اخلاص ابلدراسة للربط بني االدلة املرتبطة مبضمون املوضوع 

ي اختاره الباحث ) املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية و القانون الذ
الدويل ودورها يف حل مشكلة الالجئني ( ويقوم بتسجيل وتدوين تلك البياانت اليت 
حتصل عليها انفيا اي تعارض او غموض يف فهم املسألة القانونية أو الشرعية وامنا حيدد 

دقيق والواضح لرأي الباحث حتت كل مسألة تتعلق ابلبحث الباحث الرأي الصريح وال
وهذه اخلطوات تتبعها خطوة التحقق من النتائج اليت توصل اليها الباحث ومناقشتها 

 :االيت النحووترتيبها يف اطار متسلسل حىت يصل اىل تدوين النتائج ويكون ذلك على 
 حقق من النتائج وصياغة النتائج.تنظيم البياانت وتصنيف البياانت ومناقشة البياانت والت
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 الفصل الرابع : حتليل البياانت:

املبحث األول : املشكالت اليت تواجه الالجئني املسلمني يف الدول العربية 
 اإلسالمية والدول الغربية :

ان ازمة الالجئني وبروز هذه الظاهرة وخاصة يف القرن املنصرم والقرن احلايل هي 
نتيجة ما ينجم عن احلروب والصراعات سواء داخلية او خارجية هلا أاثر خطرية ونتائج 
ابلغة السوء اخطرها اخلسائر البشرية وال يقتصر على القتلى واجلرحى واملعاقني وامنا متتد 

 واملهجرين من دايرهم واحملرومني من حق العودة  اىل اوطاهنم أيضا لتشمل الالجئني
وعليه تعد مشكلة الالجئني يف العامل من اكثر القضااي املعروضة على االسرة الدولية 
تعقيدا هناك العديد من الالجئني يف العامل حيتاجون اىل الرعاية واملالذ االمن واالستقرار 

ة األخرى ، اكثر موجات الالجئني من نصيب كذلك حاجتهم اىل اخلدمات اإلنساني
املنطقة العربية اإلسالمية بعد موجات اللجوء الفلسطيين منذ عقود كانت وال زالت 
مأساة العراقيني النامجة على االحتالل الذي جنم عليه ماليني الالجئني عرب احلدود 

بلتهم بعض وكذلك ما حيصل االن من موجات جلوء للسوريني أبعداد كبرية حيث استق
الدول العربية ورفضوا من البعض االخر سوف يقوم الباحث توضيح ذلك يف مطلبني 

 السورين يف بعض الدول : الالجئنيسوف نعرض كمثال 
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 جدول يبني اعداد الالجئني السوريني حسب املفوضية السامية لشؤون الالجئني:

 العدد       الدولة    

 الف الجئ 570 األردن 

 الف الجئ 535 لبنان

 الف الجئ 485 تركيا

 الف الجئ 190 مصر

 الجئ 130 العراق

 
 املطلب األول : املشاكل اليت تواجه الالجئني يف الدول العربية اإلسالمية:

ان االزمات اليت تواجه الالجئني وخاصة يف الدول العربية اإلسالمية انجتا عن 
احلروب والفنت واالضطراابت والثورات اليت عصفت هبذه الدول مثل افغانستان والعراق 
والصومال واليمن، وسوراي ......اخل . ولعّل األزمة السورية كانت أسوأ كارثة إنسانية 

ذ احلرب الباردة حسب تقديراهتا، خصوصا أن نصف سكان واجهتها األمم املتحدة من
سوراي مهّددون ابلتهجري، وقد جاء ذلك مبناسبة اليوم العاملي لالجئني الذي احتفلت 

 يونيو املاضي.  20به املفوضية العليا لالجئني يف 
"يف اليوم العاملي لالجئني ال يكفي استذكار املعاانة اإلنسانية، بل البّد من تطوير 
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 آلليات الدولية لكي تتفق مع مبادئ احلماية اليت توّفرها قواعد القانون الدويل اإلنساين"ا
وقال رئيس املفوضية األِمية لشؤون الالجئني أنتونيو غوترييس إن األزمة السورية 
ليست األسوأ إنسانيًّا فحسب بل األكثر خطورة، إضافة إىل خماطر امتداداهتا وآاثرها 

املنطقة كّلها، وتقول بعض اإلحصاءات إن عدد السوريني الالجئني السلبية إىل دول 
 570% منهم نساء وأطفال، ويوجد من بني هذا العدد 75قارب مليونني، أكثر من 
ألفا، ويف  190ألفا، ويف مصر  485ألفا، ويف تركيا  535ألفا يف األردن، ويف لبنان 

 (135)ألفا. 130العراق 

ا من الالجئني غري مسجلني على قوائمها، وأن نسبة وتشري املفوضية إىل أن أعداد
أخرى تزيد على هذا العدد تعترب يف عداد النازحني داخل سوراي، وحسب أجنلينا جويل 
املبعوثة اخلاصة للمفوضية، يعترب نصف سكان سوراي مهاجرين أو حباجة إىل مساعدة 

لذكر أن عدد الالجئني جراء أسوأ كارثة إنسانية يف القرن الواحد والعشرين، جدير اب
مليون  45.2على  -وحسب إحصاءات األمم املتحدة-يزيد اليوم على مستوى العامل 

مليون شخص عرب احلدود الدولية،  1.1وحده شهد فرار  2012شخص، وأن عام 
ماليني داخل أوطاهنم، وحسب التقارير الدولية، فهذا يعين أن  6.5يف حني نزح حنو 

ثوان  4.1رى أجربت شخًصا واحًدا على الفرار من وطنه كل احلروب والنزاعات األخ
خالل العام املاضي وهي أرقام مثرية، بل مفزعة جتعل من قضية اللجوء حالة إنسانية 

 ماثلة وشاخصة أمام أعيننا.
 

                                 
          HCR.ORG.WWWUNموقع املفوضية السامية لشؤون الالجئني على شبكة املعلوماتية )135
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 أوال : املشاكل ذات الطابع اإلنساين :
 أ : مشكلة احلصول على الغداء :

تواجه الالجئ هو كيفية حصوله على الغذاء سواء من املشاكل الرئيسة اليت  تعترب
عن طريق الدعم املايل البسيط الذي يتحصلون عليه من خالل منظمة اهلالل األمحر او 
العمل بصورة غري قانونية او من مدخراهتم اليت ابلكاد تعينهم على املسكن والغداء حيث 

وزيع األطعمة اجلافة من خالل سعت املفوضية السامية لالجئني وبرانمج الغداء العاملي بت
منظمة اهلالل األمحر كما تقوم اجلمعيات اخلريية بتوزيع بعض األطعمة على العائالت 
احملتاجة يبدو ان املساعدات اإلنسانية اليت تقدمها الوكاالت التابعة لألمم املتحدة وحفنة 

وال تصل اال اىل من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية الناشطة تظل غري كافية 
 (136)قلة من الالجئني .

 ب : اخلدمات الطبية :
مبدئيا يف معظم دول الشرق توفر خدمات العناية الصحية جمانية للجميع طبعا مع 
تفاوت بني الطلب على خدمات العناية الصحية وبني ماهو متوفر منها ، ويف اجململ 

الوكاالت احمللية والدولية لتلبية  بصفة أساسية على اخلدمات اليت توفرها الالجئنييعتمد 
االحتياجات الصحية األساسية ورغم ذلك لقد ظل الدعم املقدم من اجملتمع الدويل غري 
كاف وهناك نقص يف األموال الالزمة لتوفري اخلدمات للعدد الكبري من الالجئني وكذلك 

الالجئني  إمكانية الوصول اىل التجمعات السكانية من الالجئني تتعقد جراء حقيقة
والغري مسجلني مع مفوضية األمم املتحدة لشؤن الالجئني  يف املدن و املناطق 

                                 
 2/2012معاانة يف غياب الصمت ، الالجئون العراقيون ، تقرير لزايرة وفد من منظمة العفو الدولية لتقييم واقع الالجئني  )136
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 (137)متباعدة.

كما اشتكت عدة منضمات غري حكومية تعمل يف هذا اجملال من نقص التنسيق 
بني اجلهات الفاعلة املختلفة، ِما يؤدي اىل عدم كفاية التوصيل للخدمات وصعوبة 

ات السكانية لالجئني. بسبب ازدايد اعداد الالجئني ال تقييم احتياجات التجمع
حيصلون على رعاية صحية كافية يف املستشفيات احلكومية رمبا حيتاجوا اىل رعاية يف 
احلاالت الطارئة ولكن ينبغي عليهم الدفع اذا احتاجوا العالج لبعض االمراض اخلطرية 

دات اليت تديرها مجعية للهالل تتمكن بعض العيا االتكاليف، كماملزمنة بسبب ارتفاع 
األمحر من توفري بعض العالجات لبعض االمراض واحلاالت البسيطة ولكن هذا ليس 
مفتوح للجميع نظرا لعدم التسجيل لدى مكتب املفوض السامي للتأكيد على العدد 

 للالجئني.احلقيقي 
 ج: التعليم:

منه القدرة االستيعابية العديد من العوامل اليت تعرقل التحاق األطفال ابملدارس 
احملدودة للمدارس عدم قبول الطالب بسبب ازدحام الصفوف ولبعض العائالت بواعث 
قلق حيال الرحلة الطويلة اليت ينبغي على الطالب القيام هبا للوصول اىل املدرسة وذلك 
لضرورة ركوب احلافالت للذهاب اىل املدارس يف احياء بعيدة وكذلك املعاانة لبعض 

ئالت الفقرية حبيث ال تستطيع شراء املالبس واملواد اليت حيتاجها الطالب لإلحتاف العا
ابملدارس ِما يضطر حلاجتهم لتشغيل ابناهم لإلسهام يف تكاليف معيشة العائلة ابلرغم 
بعدم السماح هلم رمسيا وكذلك ِما ترتب على احلروب والنزاعات احلاصلة يف اغلب 

                                 
 .40-39، ص2008كة األورو حلقوق االنسان ، باللجوء واهلجرة يف منطقة الشرق العريب ، شهرية سامي ، الش )137
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الت للخروج من دايرهم دون اخذ الواثئق الرمسية مثل املناطق ِما اضطر بعض العائ
الشهادات املدرسية واىل غري ذلك . وكذلك نظرا لتغيري املناهج الدراسية بني الدول ِما 
اضطر بعض الطالب اىل ترك الدراسة لعدم القدرة على التكيف مع املنهج الدراسي 

 املقرر يف الدولة املستضيفة .
 د: العمل :

بعض مدخراهتم اليت تيسر هلم العيش فرتة  ايصطحبو اثناء مغادرة الالجئني اوطاهنم 
مؤقتة ومنهم ليس لديه أي من مدخرات واثناء خروجهم يتطلب من رب االسرة او 
األبناء العمل من اجل توفري لقمة العيش وبعض املستلزمات اذا طال امد بقائهم يف 

احلصول على تصريح لغرض العمل جيعل امر الدولة املستضيفة ولكن تعقيد مسألة 
حصول الالجئ على عمل امر صعبا يف البلدان املختلفة يف أي منطقة ، ولذلك يلجأ 
العديد اىل السوق غري الرمسي للحصول على عمل ومن هنا تربز املشاكل األخرى املرتبطة 

واالستغالل بقطاع العمل غري الرمسي منها اخنفاض االجر والفصل التعسفي من العمل 
واذا مل تتوفر إمكانية نظامية للحصول على عمل والقدرة على اجاد دخل يضل الالجئون 

 (138)عرضة للوقوع يف براثن الفقر .

يعترب احلق يف العمل من احلقوق األساسية لإلنسان، ويعترب هذا احلق من بني 
 :احلقوق ذات األمهية العالية ابلنسبة لالجئني، وذلك لألسباب التالية

ــ ان العمل املدر للدخل حيقق لالجئني االكتفاء الذايت، واالستقرار، واألمن 1 ــــــ
 (139)النفسي.

                                 
 .2007زايرة وفد من منظمة العفو الدولية اىل سورية ،  العراقيني،ازمة الالجئني  املاليني،فرار  ( 138
 .28املادة الالجئني، مرجع سابق، اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع  ( 139
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ـــــــــ إن منح الالجئني فرصة العمل أبجر يغنيهم من تلقي املساعدات للعيش، 2
وهبذا ال جيعل منهم عبئًا على اجملتمع الذي يعيشون فيه، بل يكونون أفرادًا منتجني 

وقد تضمنت  .نهم يف تفعيل العجلة االقتصادية يف الدولة اليت يعيشون يف كنفهايسَتفاد م
اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني احلق يف العمل، وأفردت له فصل كامل 

 :وهذا الفصل به ثالث اجتاهات(140)من االتفاقية جاء حتت عنوان؛ "أعمال الكسب"
املأجور" فقد نصت االتفاقية على أنه: "متنح الدول يتضمن االجتاه األول فكرة "العمل 

املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ِمكنة متنح، يف نفس 
الظروف، ملواطين بلد أجنيب يف ما يتعلق حبق ِمارسة عمل مأجور"، ويتضمن االجتاه 

نه: "متنح الدول املتعاقدة الالجئني الثاين فكرة " العمل احلر" فقد نصت االتفاقية على أ
املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها أفضل معاملة ِمكنة، وعلى أال تكون يف أي حال 
أقل رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظروف، يف ما يتعلق مبمارستهم 

يف إنشاء  عمال حلساهبم اخلاص يف الزراعة والصناعة واحلرف اليدوية والتجارة، وكذلك
يف حني يتضمن االجتاه الثالث فكرة "املهن احلرة" فقد نصت  شركات جتارية وصناعية.

االتفاقية على أنه: "متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف إقليمها، 
إذا كانوا حيملون شهادات معرتفا هبا من قبل السلطات املختصة يف الدولة ويرغبون يف 

مهنة حرة، أفضل معاملة ِمكنة، على أال تكون يف أي حال أقل رعاية من تلك  ِمارسة
وال يقتصر االمر وال ينتهي هبم يف  (141)املمنوحة لألجانب عامة يف نفس الظروف".

إّن هذه املسألة بدأت أتخذ األردن نتطرق اىل مثال اخر لالجئني يف لبنان واملعاانة ، 
                                 

 .3( ف 6املادة ) /1969االتفاقية اليت حتكم مشاكل الالجئني يف افريقيا ، عام  ( 140
 .1الفقرة  19مرجع سابق ، املادة  اتفاقية الالجئني ، )141
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، غري املنظم، وغري احملدد، األمر الذي سيؤثر يف منحى خطرياً ابلشكل الذي هي عليه
كّل الصعد األمنية، واالقتصادية، واالجتماعية، والسياسّية. مع العلم أّن االتفاقّية 
املذكورة أعاله تنّص على تنظيم شؤوهنم، واالهتمام هبم على صعيد حملي ودويل. ففي 

السوريني، لكّن الثابت من  لبنان حاليًا ما من إحصاءات دقيقة حول أعداد الالجئني
خالل األعداد الكبرية أّن الرقم تعّدى املليون ونصف املليون الجئ سوري، وتقّدر 

الف نسمة، وعدد ِماثل ينتظر التسجيل،  700املفوضّية العليا لالجئني عدد املسجلني بـ
وبعضهم يتوّزعون على األراضي اللبنانية كافة )امليسورون منهم يستأجرون شققاً سكنية، 

اآلخر عند األقارب، واألغلبية من الفقراء املوّزعني على أماكن غري مالئمة على كل 
الصعد(. هذا يف وقت تنقسم فيه آراء القوى السياسية اللبنانية حول طريقة التعامل 
معهم. وهؤالء الالجئون، وإن كان بعضهم يدخل إىل لبنان دون حسيب أو رقيب، 

ي اللبنانية على حنو عشوائّي يف ظل أوضاع أمنية خطرية، يتوّزعون على معظم األراض
واقتصادية واجتماعية سيئة. فإن معظم هؤالء يقعون ضمن تعريف الالجئ كما نّصت 

اخلاصة بوضع الالجئني. وابلتايل،  1951عليه املادة األوىل من اتفاقية األمم املتحدة 
مسية هلم من أجل أتمني املساعدات ال بّد من حتديد أماكن إقامتهم، أو إقامة خمّيمات ر 

 الالزمة هلم.
 اثنيا : مشاكل عدم القبول ورد الالجئني  :

ويقصد الباحث هبذه املشكلة ان هناك دوال عربية إسالمية مل متنح هلؤالء الالجئني 
حق اللجوء وفقا للقانون الدويل بل عاملتهم معاملة األجنيب وهلذا نالحظ عدم استقبال 

عض الدول اجلوار وهو كما ذكرت منظمة العفو الدولية ترى ان دول الالجئني من ب
قطر واالمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والكويت  –اخلليج العريب 
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% من الالجئني 95مل تقدم اماكن إلقامة هؤالء الالجئني. وتشري اىل إن  –والبحرين 
لبنان واالردن وتركيا ومصر والعراق. لبنان السوريني موجودون فقط يف مخسة بلدان وهي 

يتحمل العبء االكرب، فقد استقبل مليون ومئة الف الجئ ما يوازي ربع عدد 
 (142)سكانه.

ان عدم استقبال الدول اإلسالمية الغنية وخاصة الدول العربية اخلليجية لالجئني 
ة اخلليجية مل توقع ان الدول اإلسالمية العربيالعرب يرجع بعض األسباب القانونية حيث 

للـدول 1951م ، لقد مسحـت اتفاقيـة 1951ومل تنضم اىل اتفاقية الالجئني لعام 
األطـراف بـالتحفظ علـى الكثـري مـن احلقـوق السـابقة، إال اهنا حظرت إبداء التحفظات 
على احلقوق التالية )عدم التمييز يف تطبيق أحكام االتفاقية، احلق يف ِمارسة الشعائر 

. هذه احلقوق اليت (143)لدينية، حق التقاضي، احلق يف عدم الطرد واإلعادة القسرية(ا
لالجئني ال يستطيع الالجئ  احلصول عليها يف الدول اإلسالمية  1951كفلتها اتفاقية 

وال سيما العربية حيث ال تستطيع الدول العربية اليت استقبلت الالجئني من توفري تلك 
ئني و هو ما جعل من الالجئني يف الدول العربية ال يستطيعون املتطلبات واحلقوق لالج

التمتع أبغلب تلك احلقوق وتعترب اقامتهم ال َّتتلف عن  اقامة األجنيب حىت لدى الدول 
املنضمة لتلك االتفاقية ، اما الدول اليت مل تنضم وهي الدول الغنية والنفطية فهي قانوان 

عدات ملعسكرات الالجئني اليت أقيمت يف غري ملزمة بذلك ولكن تقدم بعض املسا
األردن ويف لبنان ولكن تلك املساعدات مل ثؤثر بشكل إجيايب يف حتسني ظروف الالجئني 
وهو ما يضطرهم اىل املخاطرة واللجوء اىل الدول االوربية ابعتبارها موقعة على االتفاقية 

                                 
   http://www.dw.com/ar/مجال خاشقجي            عدم استقبال دول اخلليج الالجئني،)142

 .42م، مرجع سابق ، املادة 1951االتفاقية   (143)

http://www.dw.com/ar%20/
http://www.dw.com/ar%20/
http://www.dw.com/ar%20/
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مع التحفظ على  1951وتقدم بشكل قانوين متطلبات الالجئ وفقا ملقررات اتفاقية 
بعض احلقوق ،عالوة على اجلانب القانوين الذي ال يلزم الدول اإلسالمية الغنية مثل 

 دول اخلليج استقبال الالجئني ابملفهوم القانوين.
فان للجانب السياسي واألمين دورا يف ذلك حيث َّتشى هذه الدول نقل ما  

اليت تشهد صراعات مسلحة حيدث من خالفات سياسية وعقائدية وطائفية يف الدول 
طائفية ومذهبية اىل هذه الدول عالوة على ان هذه الدول مل تقف على حياد يف الصراع 
القائم يف هذه الدول وابلتايل تفضل هذه الدول عدم قبول احلاالت اليت تدخل اليها 
كالالجئني حيث اعرتاف هذه الدول بصفة دخوهلم كالالجئني حيتم عليها توفري 

احلياة من تعليم وصحة  ومسكن وغريها من املتطلبات اليت تقدم اىل الالجئ، متطلبات 
ابلتايل تفضل هذه الدول قبوهلم كأجانب ويعاملوهنم معاملة من يصل اىل هذه الدول 
كأجنيب وابلتايل يتطلب ذلك املثول امام اإلجراءات القانونية اليت تنص عليها القوانني 

من هنا يعترب الالجئني السوريني يف السعودية ليسوا الجئني، املعمول هبا يف هذه البلدان و 
حيث اكدت وزارة خارجية  اململكة العربية السعودية ال تستقبل  الالجئني السوريني 

ويرى  (144)بوصفهم الجئني كما انه ال توجد معسكرات جلوء هلم على أراضي اململكة.
ة والسياسية اليت جتعل من الدول الباحث انه ابلرغم من كل احلجج واالعتبارات األمني

العربية اإلسالمية ترفض قبول الالجئني العرب املسلمني خاصة سوراي والعراق واليمن 
م فان هذا 1951واوهلا اهنم غري موقعني على االتفاقية الدولية اخلاصة ابلالجئني لعام 

 السبب غري قانوين او شرعي لالعتبارات التالية :
                                 

نقال عن السفري أسامة نقلي ، رئيس اإلدارة اإلعالمية بوزارة اخلارجية للعربية نت،   (144)
،http://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/7e2fa310-d5c7-41fe-beb 
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ول موقعة على بعض االتفاقيات األخرى حلقوق االنسان ومنها ــــــــ ان هذه الد1
م واليت تعترب ملزمة أخالقيا وانسانيا وحىت 1948امليثاق العاملي حلقوق االنسان لعام 

 بقاعدة الوفا ابلعهد اليت تلزمهم أخالقيا بقبول الالجئني.
شريعة مبا ان هذه الدول إسالمية وتنص يف دساتريها وقوانينها االخذ ابل -2

اإلسالمية هي املصدر األساسي للدستور والشريعة اإلسالمية تلزم بقبول الالجئني سواء 
كانو مسلمني او غري مسلمني فمبالك ابن هؤالء الالجئني هم مسلمني ومن دول عربية 

 إسالمية جماورة هلم.
كما تعترب الدول اليت رفضت قبول الالجئني هم أعضاء يف اجلامعة العربية   -3
أشادت اجلامعة العربية بقبول مجيع الالجئني يف ميثاقها ابألخص للدول األعضاء  حيث

 يف اجلامعة العربية.

 املطلب الثاين: املشاكل اليت تواجه الالجئني يف الدول االوروبية والغربية:
شهد االحتاد األورويب موجة من املهاجرين تعّد األكرب منذ احلرب العاملية الثانية، 

دهم مبئات اآلالف، وصاحبتها عشرات من املآسي اإلنسانية الفظيعة، وقد وتقدر أعدا
احتل الالجئون السوريون عناوينها العريضة، بعدما انقطعت هبم سبل احلياة يف بالدهم 
وبالد اللجوء األول يف تركيا واألردن ولبنان ومصر وتتباين مواقف الدول األوروبية من 

ها من زاوية أمنية، وبعضها اآلخر يراها هتديًدا دميوغرافًيا جلوء السوريني، فبعضها ينظر إلي
وإخالاًل ابلرتكيبة السكانية لدول االحتاد األورويب. لذا تبدو أورواب اليوم متفرقة وعاجزة 

 .عن التفاعل مع أزمة الالجئني ما بني مناهض وآخر مرحب، ولكل منهم أسبابه ومربراته
لشؤون الالجئني إىل أّن الالجئني السوريني  تشري معطيات مفوضية األمم املتحدة
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يف املئة( وهذه النسبة  34يشكلون أكثر من ثلث العدد الكلي من الالجئني يف العامل )
تنّم عن حجم الكارثة يف سورية وحجم معاانة الشعب السوري، وقد استقبلت أورواب 

ألف يف  235بعد أن ارتفع هذا العدد من 2015ألًفا حىت كانون األول  897منهم 
غضون عام واحد فقط. ونصف هؤالء من األطفال ومعظمهم يف فئة عمرية تُراوح بني 

يف املئة من الالجئني هم من محلة الشهادات اجلامعية وربعهم  13سنة. و 34و 18
خرجيو الثانوية، وحبسب املفوضية استقبلت دول االحتاد األورويب، منذ اندالع احلراك 

ألف الجئ سوري. ما لبث هذا العدد أن  50حنو  2013 الشعيب حىت هناية عام
، 2، نتيجًة لعوامل خمتلفة، يف صدارهتا إخفاق مؤمتر جنيف 2014تضاعف يف عام 

وتراجع فرص احلّل، وارتفاع مستوايت العنف، وقد برزت أملانيا نقطة جذب لالجئني 
يتعلق ابإلقامة، وملِّ  السوريني، نتيجة التسهيالت املقدَّمة من احلكومة األملانية فيما

اليت تفرض على الالجئ ” بصمة دبلن“الشمل، واملعونة االجتماعية، وكذلك جتاهلها 
تقدمي طلبه يف أّول دولة أوروبية تطؤها قدماه، ما حفز سوريني كثريين على اعتماد خيار 

 .اللجوء إليها
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 145دولة غربية 44الدول جدول يبني اإلحصائية لالجئني السوريني يف الدول الغربية 
 

 العدد       السنة    

 الجئ 9240 م2011

 الجئ 25478 م2012

 الجئ 55498 م2013

 الجئ 127585 م2014

 الجئ 190165 م2015

 
 اوال: مشكالت الالجئني يف أورواب:

وتضمنت أجندة التعامل  2015 اكتوبرجاءت خطة االحتاد األورويب يف أوائل 
مع قضية الالجئني، حيث مشلت حزمة من اخلطوات واملشاريع، منها: زايدة ميزانية 
املراقبة على احلدود، وتقدمي مساعدات فنية إضافية لدول اجلبهات األمامية، مثل إيطاليا 

ادة الالجئني اليت جيب إع” الدول اآلمنة“واليوانن ومالطا، وتشكيل جلنة القرتاح قائمة بـ 
إليها، ومراجعة ما يعرف بنظام دبلن، الذي ينص على أّن القادمني جيب أن يطلبوا 
اللجوء يف أول دولة يدخلوهنا يف االحتاد األورويب، والنظر يف توزيع الالجئني على دول 

خطة عمل “واتفق االحتاد األورويب مع تركيا على .االحتاد وفًقا لكوهنا مقررة وإلزامية

                                 
 .44دراسة عن اعداد الالجئني السوريني ضمن الدول الصناعية مركز درسات اجلمهورية الدميقراطية ،  / 145
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تقضي بتعبئة أموال أوروبية واستقبال الجئني يتدفقون إىل تركيا يف أورواب، ” ةمشرتك
مقابل فتح مراكز استقبال لطاليب اللجوء على األراضي الرتكية بتمويل من االحتاد 
األورويب، كما يطالبون أبن تسريِّ مزيًدا من الدورايت وعمليات اإلغاثة يف عرض البحر 

املهاجرين االقتصاديني املبعدين من االحتاد األورويب. وتسري قبالة سواحلها، وأن تسرتد 
الرتكية أيًضا، مع فرق كبري يف حجم املساعدات، على مساعدة لبنان -الصفقة األوروبية

 .الشاملة” تقليل احلوافز“واألردن والعراق ومصر، يف سياق عملية 
من بنوده ويف الثامن من مارس املاضي، حدد األوروبيون أطر اتفاق، كان ض

/ مارس ضمن خطة  19تسجيل كل الجئ وضع قدميه على احلدود اليواننية بعد 
إعادة الالجئني إىل تركيا. ويف حماولة لثين طاليب اللجوء عن دفع مبالغ مالية ملهريب البشر 
والقيام ابلرحلة احملفوفة ابخلطر عرب البحر، من املقرر أن تقوم سلطات االحتاد األورويب 

طني الجئ واحد سوري من تركيا مقابل كل مهاجر يتم إرجاعه من اجلزر إبعادة تو 
جاءت قمة فيينا لالجئني، لتفرض على الزعماء  2016سبتمرب  24ويف ، اليواننية

األوروبيني أجندة عمل مغايرة، مع تعديل يف األولوايت. حيث بدأ االحتاد األورويب 
الالجئني، بعدما بينت األحداث العمل على سياسات جديدة ومقاربة خمتلفة ألزمة 

واملشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، الثغرات يف هذا امللف وما تبعها من 
 .تعنت يف املواقف من جانب عدد من دول أورواب الشرقية

 اثنيا: املشكالت ذات الطابع اإلنساين:
 املعاملة القاسية يف دول املرور: /1

منذ بداية ظهور أزمة الالجئني السوريني سادت حالة من االرتباك والرتدد بني دول 
عديدة يف أورواب حول الطريقة املثلى للتعامل مع األعداد املتدفقة ابآلالف من املهاجرين، 
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واليت تزايدت معها حدة االعتداءات واملعاملة القاسية اليت تلقاها هؤالء يف بلدان املمّر 
سلوفانيا(، ويعاين الالجئون يف اجلزر  -كرواتيا  –اليوانن –بلغاراي -هنغاراي -)مقدونيا

اليواننية أوضاًعا معيشية مزرية للغاية، ويف تقرير نشرته صحيفة الغارداين الربيطانية يوم 
اكتوبر ، قالت: إن عائالت الجئة يف اليوانن، بعثوا برسالة إىل السلطات حتدثوا فيها  3

، حيث يعيشون مع الثعابني واألفاعي ويضطرون إىل شرب املياه عن حياهتم الصعبة
امللوثة ما يتسبب يف انتشار األمراض بينهم ، لقد أصبحت اليوانن ومقدونيا وصربيا 
أشبه بسجون كبرية، ُحجز فيها الالجئون الذين لو كانوا يدركون هذا املصري من قبل ملا 

 (146)غامروا ابهلجرة.

 ين لألطفال القصر :االستخدام غري اإلنسا/2
ابت كثري من السوريني يرسلون أبناءهم إىل أورواب ويتنافسون يف البحث عن أي 
الدول أسرع مبعاملة مل الشمل، بل ابت املوضوع أوفر عليهم بكثري من أن تسافر العائلة 

، وبني 2014كاملة. ويف إحصائية بسيطة للمقارنة بني أعداد من وصلوا إىل أملانيا يف 
، بلغ 2014، سنجد أن العدد ارتفع بشكل كبري ففي 2016لوا إليها يف من وص
ألف  67إىل  2016الجئ قاصر، يف حني ارتفع العدد يف هذا  4400عددهم 

األورويب، حيث قررت أورواب -أغلبهم سوريون، وعاد العدد ليتضاءل بعد االتفاق الرتكي
األطفال احلاصلني على مركز  الجًئا قاصرًا فقط بعد هذا االتفاق، جيب متتع 25أخذ 

الالجئ جبميع احلقوق الناشئة عن الصكوك الدولية املتعلقة ابلالجئني وحبقوق اإلنسان 
متتعًا كامالً، ال يتمتع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم املعرتف هبم 

                                 
 .2016مارس  1طارق عزيز ، السوريون  يف املانيا والتفكري يف املستقبل ، ( 146
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الالجئني  كالجئني واحلاصلون على اللجوء ابحلقوق الناشئة عن االتفاقية اخلاصة بوضع
فحسب، بل حيق هلم أيضًا التمتع إىل أقصى حد ِمكن بكافة حقوق  1951لعام 

اإلنسان املمنوحة لألطفال املوجودين يف إقليم الدولة أو اخلاضعني لواليتها، مبا فيها 
يشتمل التزام الدولة الطرف  (147)احلقوق املرتبطة ابإلقامة الشرعية يف إقليم تلك الدولة . 

من اتفاقية حقوق الطفل على ضمان محاية الطفل إىل أقصى حد ِمكن  6ة مبوجب املاد
من أشكال العنف واالستغالل اليت قد هتدد حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو. ويكون 
األطفال املنفصلون عن ذويهم وغري املصحوبني عرضة للعديد من األخطار اليت تؤثر يف 

جتار ابألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي أو غريه حياهتم وبقائهم ومنوهم، على غرار اال
من أشكال االستغالل أو املشاركة يف أنشطة إجرامية قد تؤدي إىل إيذاء الطفل، أو يف 

من االتفاقية أبن تتوخى الدول  6احلاالت القصوى، إىل موته. وبناء عليه، تقضي املادة 
األمر ابجلرمية املنظمة. إذ  األطراف اليقظة يف هذا الصدد، وال سيما عندما يتعلق

الحظت جلنة حقوق الطفل أن مثة صلة يف كثري من األحيان بني االجتار ووضع األطفال 
وترى جلنة حقوق الطفل أنه  )148)بوصفهم منفصلني عن ذويهم أو غري مصحوبني.

ينبغي اَّتاذ التدابري العملية الالزمة على مجيع املستوايت حلماية األطفال من األخطار 
ملشار إليها أعاله. وميكن أن تشمل هذه التدابري ما يلي: إيالء األولوية يف ما يتخذ ا

من إجراءات لألطفال ضحااي االجتار، وتعيني األوصياء على سبيل السرعة، وتزويد 
األطفال مبا يلزم من معلومات عن األخطار اليت قد يواجهوهنا، ووضع التدابري الالزمة 

ني للخطر بوجه خاص. وينبغي أن تكون هذه التدابري موضوع ملتابعة األطفال املعرض
                                 

 .76، الفقرة  2005/ 6جلنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم  ( 147
 .23جلنة حقوق الطفل ، مرجع سابق ، الفقرة  ( 148
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 .)149 )تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها
 اثلثا : رد الالجئني وعدم قبوهلم :

أقر قادة االحتاد األورويب  .إعادة الالجئني حنو تركيا يف إطار االتفاق الرتكي اليوانين
إببعاد الالجئني اجلدد إىل تركيا، و اتفاقا مع تركيا ملعاجلة تدفق الالجئني، وهو يقضي 

يقر بتسريع كل من تسديد املساعدات لرتكيا و إلغاء أتشرية دخول األتراك إىل أورواب و 
 أهم بنود االتفاق:  االنضمام إىل االحتاد األورويب

إعادة مجيع الالجئني اجلدد الذين يصلون من تركيا إىل اجلزر اليواننية إىل تركيا  -1 
ويتم  . حد للرحالت اخلطرية عرب حبر إجية و القضاء على عمل املهربني ، هبدف وضع

اَّتاذ التدابري الضرورية من قبل تركيا و اليوانن مبساعدة املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
 و االحتاد األورويب ، كما يتكفل االحتاد بنفقات إعادة الالجئني

لى خارطة الطريق للسماح ملواطين تركيا ـــــــ حترير أتشرية الدخول: تسريع العمل ع2
 من الدخول إىل أورواب.

ـــــــ مساعدة مالية: تسريع املساعدات األوروبية لرتكيا من أجل حتسني ظروف 3 
 معيشة الالجئني . 

 ) 150) ــــــ االنضمام إىل االحتاد األورويب4
وخالل القمة أعرب األتراك عن استعدادهم الستعادة مجيع املهاجرين الدين جيتازون 
حبر إجية من سواحلها ، مبن فيهم طالبو اللجوء مثل السوريني و يف ما يتعلق بكل سوري 

                                 
 .24جلنة حقوق الطفل ، مرجع سابق ، فقرة  ( 149
 بنود االتفاق األورويب الرتكي بشأن الالجئني ،  ( 150

www.aljazeera.net/news/reportandinterviews/2016/03/19   
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األوروبيون يف املقابل " إبعادة إسكان " سوري آخر من تركيا يف  تعيد تركيا قبوله يتعهد
إعادة اإلسكان " هذه طمأنة تركيا اليت تستقبل  " وستتيح عمليات االحتاد األورويب،

الجئ سوري من خالل إعادة توزيع الالجئني املوجودين على أراضيها يف  7,2حوايل 
رحبت الدول ابالتفاق الذي توصل إليه االحتاد األورويب و تركيا  .151االحتاد األورويب

ؤكدة أن مجيع الالجئني يف املنطقة يستحقون حلل أزمة الالجئني و املهاجرين إىل أورواب م
ألف مهاجر عالقني يف  46ومع األزمة إنسانية تلوح يف اليوانن حيث مازال  .احلماية

ظروف سيئة منذ إغالق طريق البلقان ابت األوروبيون حتت ضغط كبري للتوصل إىل 
  .)152(حل و يعترب االتفاق حل بديل

 اثنيا : التمييز العنصري والديين :
 صعود القوى األوروبية املتطرفة:  -1

لقد أدى تدفق الالجئني على القارة األوروبية إىل صعود غري مسبوق ألحزاب 
اليمني املتطرف، اليت أشهرت فزاعات املهاجرين واحلدود واإلسالم للدفع أبجنداهتا 

ة العنصرية وتعزيز رصيدها السياسي. ما وضع االحتاد االورويب مبواجهة حتدايت ابلغ
اخلطورة، وأاثرت فيضااًن من االنقسامات اجملتمعية واملشاعر املتأججة واملتوجسة من 
تنامي اإلرهاب والتطرف اإلسالمي وخطط مزعومة عن أسلمة اورواب، ترّوِج هلا األحزاب 
القومية املتشددة واجلماعات األصولية املسيحية، وتعود اخلسارة، اليت مين هبا حزب 

                                 
 مبادلة الالجئني السوريني ستكون " مؤقتة " يف إطار االتفاق الرتكي األورويب ، (  151

www.alquds.co.uk.18/3/2016 
 

 مونت كارلو ، بعد االتفاق الرتكي األورويب : تعبئة يف مدن أوروبية للمطالبة ابستقبال الالجئني :) 152
www.asharqalarabi.org.uk  (2016/04/18  ،09:17 ) 
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اليمني الشعبوي، إىل سياسة االنفتاح والرتحيب ابلالجئني. وتعكس أجنيال مريكل أمام 
النتيجة صورة الرأي العام الربليين من سياسة مريكل يف فتحها احلدود آلالف الالجئني 

 .السوريني
 : صعود تيار رفض الالجئني من املواطنني : 2

ألملاين القناة وصرحت املستشارة مريكل يف إحدى مقابالهتا احلوارية مع التلفزيون ا
الثانية أبنه من غري املعقول بلد مثل لبنان وبلد مثل األردن رغم الضعف االقتصادي 
استقبلت كل دولة منهما أكثر من مليون ونصف من الالجئني السوريني، فما ابلك 
ببلد مثل أملانيا. جاءت مثل هذه التصرحيات هتدئة للرأي العام األملاين. وللتخفيف من 

ضة املتصاعدة واليت نظمت نفسها ونشاطها يف إطار جبهوي عام جذب حدة املعار 
أعداداً كثرية من األملان الذين خرجوا للشوارع ونظموا املظاهرات شبه الدورية يف أغلب 
املدن األملانية. ومارست بعض العناصر من قوى رفض استقبال الالجئني العنف ابلضرب 

وعارضت قوى الرفض  .خصصت لالجئنيواحلريق املستمر لبعض نقاط السكن اليت 
استقبال املسلمني وأن أمواج الالجئني من املسلمني سوف تغري اخلارطة الدميوغرافية 

املعارضة َّتوفها  ألملانيا، وبنفس الوقت سوف تؤثر على الواقع الديين يف أملانيا. وأظهرت
ملان ورفاهيتهم من اإلسالم السياسي وما حيتويه من خماطر على أمن أملانيا وحياة األ

يف مدينة  31/12/2015وعاداهتم وحضارهتم. وزاد الطني بّلة أحداث ليلة رأس السنة 
ابعتداء جمموعات من الشبان الالجئني على النساء ابلتحرش اجلنسي والسرقة  كولونيا

والتخويف. لقد أثرت هذه احلادثة على املوقف اإلجيايب العام للشعب األملاين الذي أيد 
االجتماعي  ارة وعزز موقعها السياسي داخل حزهبا واحلزب احلليف التقليدياملستش

الدميقراطي االشرتاكي. فجاءت هذه  املسيحي وكذلك احلزب احلليف يف احلكومة



102 
 

احلادثة املشؤومة واليت رفضتها كل األحزاب والقوى السياسية والنقابية واملنظمات 
اجلناة وحماكمتهم وقررت تسفريهم إىل اإلسالمية واألجنبية، وقررت احلكومة جلب 

بلداهنم مثل املغرب واجلزائر وتونس. ومن أجل إجناح مهمة الرتحيل ذهب وزير الداخلية 
األملانية إىل تلك الدول لرتتيب عملية عودهتم ألهنم تسللوا إىل األرض األملانية مع 

االستقبال بناء على الالجئني السوريني ومل يتمكن املختصون تسجيل الالجئني يف مراكز 
فرزهم لصعوبة توفر واثئقهم الثبوتية. فتبقى املعلومة اليت يبين عليها املوظف املختص ما 

واستمرت مثل هذه الثغرة البريوقراطية حىت مت ضبط عملية الفرز  .يقدمه الالجئ فقط
واستعانت أبشخاص ذوي جتربة يف عملية الفرز بناء على اللهجات اللغوية للسوريني 

وكل يوم تدخل أفواج جديدة من الالجئني وتزيد من أعباء احلكومة األملانية  .غريهمو 
السيما أن هناك تسلل الجئني من غري بالد األزمات واحلروب ويدعون أهنم من سوراي 
مثالً. ومنهم من تعّلم اللهجة السورية حىت يتسىن هلم دخول األرض األملانية وتسجيل 

هتم وواثئقهم الرمسية حىت يزيدوا من تعقيد عملية الفرز أنفسهم وال يعلنون عن هواي
لالجئني وتوزيعهم. ولذلك قررت احلكومة األملانية تسريع عملية الفرز وترحيل من ال 
تنطبق عليه شروط اللجوء او الشروط العتبار الشخص الجئ كما ورد يف اتفاقية 

 (153)م.1951عام
 لة الالجئني: :عدم اهتمام الدول الكربى يف معاجلة مشك 3

وعد الرئيس ابراك أوابما وحتت ضغوطات دولية، استقبال الوالايت املتحدة 
،ومنذ اندالع احلرب األهلية السورية  2015 -2016الجئ سوري ما بني  10000

                                 
لنازحني فواز أيوب ،حممد فواد ، االمن اإلنساين التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات املضيفة، مركز دراسات الالجئني وا (  153

 .10، ص2017، 
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سوري.ولقد انتقدت منظمات 1800،استقبلت الوالايت املتحدة  2011يف سنة 
الجئ سوري،  10.000على استقباهلا فقط لـ إنسانية وحقوقية بشدة اإلدارة األمريكية 

حيث يعد هذا رقم ضئيل مقارنة حبجم الكارثة اإلنسانية وحبجم أكرب قوة يف العامل. إن 
السبب الرئيسي لعدم استقبال الوالايت املتحدة األمريكية أعداد كبرية من الالجئني 

جئني إلرسال السوريني هو اخلوف من استخدام تنظيم داعش اإلسالمي مسالك الال
(وضع 11/9جهاديني الرتكاب هجمات على الرتاب األمريكي. فمنذ أحداث ) 

البيت األبيض األمريكي "أمن الرتاب األمريكي" أوىل اهتماماته، وأخذ اخلوف من تسلل 
اجلماعات املتشددة إىل الوالايت املتحدة عن طريق الالجئني السوريني حيزا مركزاي يف 

مريكية. كما أدى اهلاجس األمين املتكرر يف الوالايت املتحدة النقاشات السياسية األ
إىل 12إىل ثقل اإلجراءات اإلدارية لدراسات ملفات طلبات اللجوء اليت ابتت تستغرق 

شهرا وتعد هذه اإلجراءات األمنية األكثر ضماان وخشونة على 24شهرا وأحياان إىل 18
ليب اللجوء عرب حتقيقات املركز الوطين اإلطالق يف نظر الوالايت املتحدة، حيث مير طا

،ابإلضافة إىل مقابالت مباشرة  FBI ملكافحة اإلرهاب ومكتب املخابرات الفيدرالية
إىل توجيه انتقادات لتماطل  مع كل طالب جلوء إىل أمريكا ِما دفع ابملنظمات احلقوقية

 اإلدارة األمريكية، اإلدارة األمريكية وثقل إجراءات تسوية ملفات طاليب اللجوء، مطالبني
ببذل املزيد من اجلهود ملنح احلماية لعدد أكرب من الالجئني السوريني. كما طالب اوابما 

دولة ومن دول ومنظمات دولية اليت شاركت يف القمة اليت انعقدت يف  52من
مليار دوالر لرفع إعادة التوطني  5.4سبتمرب بنيويورك رفع املسامهات املالية إىل20

مرسوم "ضد الالجئني " أما اإلدارة األمريكية  الرتبية وفرص العمل ملليون الجئ ،وحتسني 
اجلديدة برائسة دوانلد ترامب فقد جاءت عكس اإلدارة السابقة متاما فبعد عشرة أايم 
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من توليه شؤون البالد، قرر ترامب بغلق احلدود األمريكية يف وجه كل الالجئني السيما 
حتديدا وهي )اليمن، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوراي، مواطين سبعة دول مسلمة 

والعراق( ملدة تسعني يوما مينع فيه دخول الالجئني من كل أحناء العامل إىل الرتاب 
تظاهرات يف كل أرجاء العامل وتنديدات  " األمريكي ،وقد ألقى هذا املرسوم "ضد اهلجرة

ل غربية وعربية، ومعارضة حملية من سياسية وانتقادات دولية من العديد من الدو 
اجلمهوريني والدميقراطيني األمريكيني على حد السواء، ضد هذا التمييز الديين على 
مستوى احلدود. كما خرج الرئيس السابق ابراك أوابما من صمته لتشجيع األمريكيني 

كية إن للتظاهر للدفاع عن الدميقراطية وشجع املتظاهرين على الدفاع عن القيم األمري 
قرار ترامب ضد املهاجرين والالجئني له أتثريات وخيمة على اجلهود اليت تبذهلا املنظمات 

والدولية، وإذا ما أعطى دوانلد ترامب الضوء األخضر لتطبيق  اإلنسانية غري احلكومية
هذا املرسوم اجلديد الذي حيظر دخول الالجئني لسبعة دول حبذافريه، فقد ينجم عن 

 تداعيات مجة منها: هذا التطبيق
إمكانية خفض متويل برانمج إعادة توطني الالجئني الذي قد يقوم به ترامب --1 

 على الفور.
إمكانية غلق ترامب ملفات طلبات اللجوء اليت هي قيد الدراسة، وابلتايل -2 

الجئ سوري الذي  10.000سيؤثر على برانمج اإلدارة السابقة املتعلقة ابستقبال الـ 
 يه الرئيس السابق ابراك أوابما.وافق عل
إمكانية إقرار ترامب خفض األموال اليت متنحها الوالايت املتحدة للمفوضية -3 

ابملائة من املسامهات  40،اليت تقدر حاليا بـ  العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة
م هبا األمريكية. كذلك سيكون من غري املتوقع أن يقوم ترامب بنفس القيادة اليت قا
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فيما يتعلق بطلب املساعدة من دول أخرى أو من القطاع اخلاص لتمويل  "أوابما 
 .)154)عمليات اليت تستجيب حلاجيات الالجئني

ونظرا ملا سبق فال بّد من النظر إىل قضية الالجئني ابعتبارها قضية دولية تتحتم 
معاجلتها ضمن إطار دويل يضمن تضافر جهود األسرة الدولية، خصوًصا أن أعدادهم 
الكثرية واملنتشرة يف أكثر من رقعة من العامل، آخذة يف التأثري على اقتصادايت العديد 

ك عن ترّدي أحواهلم الصحية والتعليمية والنفسية يف بلدان من البلدان وتطّورها، انهي
اللجوء، وخاصة منهم األطفال والنساء الشرحيتني األكثر تضررا من حياة التشرد واللجوء. 
األمر الذي يستوجب البحث اجلدي عن حلول انجعة اقتصادية واجتماعية وسياسية 

حني  يف“ألصحاهبا. اإلنسانية يف بلدان اللجوء ويف بلدان األصل مبا يؤمن احلقوق 
تتخذ بعض البلدان التدابري الضرورية حلماية الالجئني، ال تزال أخرى تقّصر يف اعتماد 
اآلليات الدولية، بل تؤدي بعض إجراءاهتا إىل إحلاق ضرر ابلالجئني"، ولعّل والية 

عاون مع بلدان املفوضية يف تقدمي احلماية الدولية ووضع املعاجلات ملشكلة الالجئني، ابلت
اللجوء مسألة أساسية، سواء يف أوضاع اللجوء، أو يف أتمني عودة طوعية وساملة 
لالجئني، أو حىت يف حياة ما بعد العودة من اللجوء ضماان الندماجهم يف جمتمعاهتم 
وجتاوزهم نفسيا وإنسانيا للظروف اليت عاشوها خالل رحلة التشرد واللجوء، وهي 

 املساعدة املادية، إضافة إىل الرعاية الصحية والتعليم وغري ذلك مسؤولية تستدعي توفري
من اخلدمات االجتماعية، وتطوير الربامج اخلاصة مبساعدة بعض الفئات مثل النساء 
واألطفال وكبار السن واملعّوقني )ذوي االحتياجات اخلاصة(، يف حني تتخذ بعض 

                                 
 .121ص  أزمة الالجئني السوريني: بني املأساة اإلنسانية وفشل احللول الدولية ،جامعة اجلزائر،فاطمة اودينة ، )154
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تزال العديد من البلدان تقّصر يف اعتماد البلدان التدابري الضرورية حلماية الالجئني، ال 
اآلليات الدولية، بل تؤدي بعض إجراءاهتا إىل إحلاق ضرر ابلالجئني ومنها بعض البلدان 

، 1967وملحقها لعام  1951العربية اليت مل توّقع حىت اآلن على اتفاقية الالجئني لعام 
ة ولوضع املعايري الدولية وهو األمر الذي حيتاج إىل تدارك لتخفيف املعاانة اإلنساني

 موضع التطبيق، علًما أبن هذا يتفق مع مبادئنا وقيمنا الدينية السمحة.
يرى الباحث ان الدول االوربية والغربية لعدم االهتمام مبلف الالجئني وكثرت 

 املشاكل اليت تواجههم يرجع اىل:
ــ تتعامل مع ملفات الالجئني وفق مصاحلها وهلذا نرى الكثري1  من املمارسات ـــــ

 م.1951اليت ذكرها الباحث أنفا ، اليت تتقاطع مع  االتفاقية اخلاصة ابلالجئني لعام 
يرجع الباحث ان تلك التصرفات اليت تقوم هبا بعض الدول االوربية والغربية  -2

م كانت ملصاحل 1951انجتا على ان توقيعها على االتفاقية اخلاصة ابلالجئني لعام 
 ة حبثة انجتة عن ااثر احلرب العاملية الثانية .وأسباب اوروبي

 2001ان االحداث اليت حصلت يف الدول الغربية مثل احداث سبتمرب لسنة  -3
م وبروز ما اطلق عليه اسم اإلرهاب اإلسالمي اصبح هناك خلط يف املفاهيم خاصة 

مجيع الالجئني  فيما يتعلق ابلالجئني املسلمني هلذا ترى بعض الدول االوربية والغربية ان
 املسلمني هم من حيتضنوا اإلرهابيني ويؤثر ذلك عليهم سلبيا .
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املبحث الثاين : دور املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف القانون الدويل يف 
 حل مشكلة الالجئني :

يف هذا املوضوع يتطرق الباحث حول دور القانون الدويل يف التصدي لتلك املشاكل 
عاجل تلك املشاكل وما يتعلق ابلالجئ وان تلك املشاكل سببها وهل القانون الدويل 

قصور القانون الدويل او سببها خمالفة الدول للقانون الدويل فيما يتعلق ابملشكالت وهذا 
ما يقودان اىل معرفة ذلك من خالل عرض املشاكل على القانون الدويل الذي عاجل حالة 

 الالجئ وذلك وفق االيت: 
 م:  1951فاقية اخلاصة بوضع الالجئنيـــــــ االت 1

مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني  1951متوز/يوليه  28اعتمدها يوم 
وعدميي اجلنسية، الذي دعته اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل االنعقاد مبقتضى قرارها 

 22ذ: اتريخ بدء النفا - 1950كانون األول/ ديسمرب   14( املؤرخ يف 5-)د 429
 .43م، وفقا ألحكام املادة 1954أبريل 

 ـــــ الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني :  ــ 2
 .8أكتوبر وفقا الحكام املادة /4بدء النفاد 

 ـــــ اإلعالن العاملي حلقوق االنسان :3
 . 1948ديسمرب /10اعتمدت اجلمعية العامة امليثاق العاملي حلقوق االنسان يف 

 .1969اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية سنة ــــــــ  4
يقوم الباحث بدراسة هذا الدور من خالل املشاكل األساسية اليت قام بعرضها 

 الباحث يف موضوع املشكالت اليت تتعرض لالجئني :
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 اوال ــــــ مشاكل رد ورفض الالجئني واعادهتم اىل بلداهنم:
ويل حيث يقصد هبذا املبدأ عدم من اهم املشكالت اليت تصدى هلا القانون الد 

قيام الدولة برد أو طرد أو ابعاد أبي طريقة كانت لالجئ اىل حدود دولته أو أي مكان 
يعرض حياته للخطر بسبب العرق، أو الدين، أو اجلنسية، أو لكوهنم أعضاء يف مجاعة 

من 33/1اجتماعية، أو آلرائهم السياسية، وسواء مت منحهم رمسياً وضع الالجئ أم ال)م
، وكذلك أولئك األشخاص الذين توجد أسباب جدية على أهنم (155)(1951اتفاقية 

من اتفاقية منع التعذيب وغريه من صنوف املعاملة  3سيتعرضون للتعذيب، إذ تنص املادة
 ( على أنه: 1984أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )

أو أن تعيده "أن ترده" أو أن ) ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص 
تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد أبنه سيكون 

من االتفاقية الدولية حلماية كل  16يف خطر التعرض للتعذيب (، كذلك نصت املادة
)ال جيوز ألي دولة أن تطرد أو تعيد  :على أنه (156)األشخاص ضد االختفاء القسري

ترد" أو تتنازل عن أو تسلم أي  شخص إيل أي دولة أخري إذا قامت أسباب جوهرية "
وخبصوص طرد الالجئ، ، لالعتقاد أبنه أو أهنا ستتعرض عندئذ خلطر االختفاء القسري( 

 1951من اتفاقية  32تنص املادة

ب ـ ال تطرد الدولة املتعاقدة الجئًا موجودًا يف إقليمها بصورة نظامية إال ألسبا1
 .تتعلق ابألمن الوطين أو النظام العام

                                 
  م ، مرجع سابق.1951اتفاقية  33/1املادة   (155)

  .2006لسنة  1/1، قرار جملس حقوق االنسان رقم  206لسنة  61/177قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة رقم   (156)
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ــ ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ إال تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لألصول االجرائية 2
اليت ينص عليها القانون، وجيب أن يسمح لالجئ، ما مل تتطلب خالف ذلك أسباب 

االعرتاض،  قاهرة تتصل ابألمن الوطين، أبن يقدم بياانت إثبات براءته، وأبن ميارس حق
ويكون له وكيل ميثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو أمام شخص أو أكثر معينني 

 .خصيصاً من قبل السلطة املختصة

ــ متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة 3
 قانونية يف بلد آخر.

ملبادئ األساسية اليت يبىن عليها نظام إن احلق يف "عدم اإلعادة القسرية يعترب من ا
احلماية الدولية لالجئني، فبموجب هذا احلق حيظر على الدول إعادة الالجئني إىل 

وتظهر أمهية وقيمة   (157)األماكن اليت تكون فيها حياهتم أو حرايهتم مهددة ابخلطر.
خلوض هبا دون هذا احلق ابتداًء يف كون أن ابقي احلقوق اخلاصة ابلالجئني ال ميكننا ا

تثبيت احلق يف عدم االعادة القسرية، فكافة احلقوق اخلاصة ابلالجئني ال يتصور قيامها 
إذا انُتهك هذا احلق، فمثالً؛ كيف ميكننا اخلوض يف "حق محاية الالجئني من العقوبة 
نتيجة دخوهلم إىل أراضي دولة ما بصورة غري قانونية" إذ رد الالجئ ؟ بل إن قيمة 

"عدم االعادة القسرية" ترتقي إىل أبعد من ذلك الرتباط هذا احلق ابحلق يف  يةقاحلقي
احلياة، وذلك كون أن رد الالجئ أو طرده قد يعرض حياته للخطر. وهبذا يعترب "مبدأ 
عدم الرد" جوهر احلماية لالجئني، حيُث ان كافة االتفاقيات املعنية حبقوق الالجئني قد 

، فمثاًل نرى أن "االتفاقية املتعلقة ابملركز القانوين الدويل تضمنت هذا احلق منذ القدم

                                 
 .377بسيوين حممود ، مرجع سابق ، ص ( 157
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"قد تضمنت احلق يف عدم االعادة القسرية  1933لالجئني الروس واألرمن لعام
قد 1951وكذلك اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني لعام  (158)لالجئني.

تفاقية أن املادة املتضمنَة وألمهية هذا احلق فقد اعتربت اال (159)تضمنت على هذا احلق ،
جيوز أن يرد عليها حتفظات الحلق الالجئني يف احلماية من االعادة القسرية من املواد اليت 

وكذلك االتفاقية األفريقية اليت حتكم اجلوانب  من جانب الدول املوقعة على االتفاقية.
موسعة . قد نصت على هذا احلق بصورة  1969املختلفة املشاكل الالجئني لعام 

عالوة على أن هذا احلق ال َّتلو منه االتفاقيات اخلاصة ابلالجئني، فإن العديد (160)
من اتفاقيات القانون الدويل حلقوق االنسان قد تناولت هذا احلق مثل؛ اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،كذلك االتفاقية 

وهبذا أصبح "احلق يف احلماية من االعادة  1969حلقوق اإلنسان لعام .األمريكية 
القسرية" من القانون الدويل العريف؛ أي أصبح ملزما لكل الدول سواء أكانت موقعة 
على االتفاقية املتضمنة هلذا احلق أم ال، وعليه فإن التعدي على هذا احلق يشكل خرقًا 

 للقانون الدويل العريف. 
انه هناك قصور يف القانون الدويل يف هذا املبدأ حيث ان هذا املبدأ  ويرى الباحث

ال يعاجل قضية الالجئ حينما يلجأ اىل دولة امللجأ بل يعاجل فقط الالجئ الذي حتصل 
على اللجوء واصبح الجئا قانونيا بينما املشكلة اليت يعاين منها الالجئني هي مشكلة 

 اللجوء اليها لعدم حصوهلم على حق اللجوء . ردهم عند وصوهلم الدولة اليت يقصدون

                                 
 .377امحد ، الرشيدي ، حقوق االنسان دراسة مقارنة بني النظرية والتطبيق ، القاهرة ، دار الشروق ، ص ( 158
 . مرجع سابق1،ف  33 م ، م1951اتفاقية  ( 159
 .3فقرة  2م،املادة 1969اتفاقية اليت حتكم اجلوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف افريقيا  ( 160
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 اثنيا : عدم فرض عقوابت للدخول بطرق غري مشروعة :

أن حالة الضرورة مرتبطة هبذا املبدأ مبعىن انه يرمي اىل محاية الالجئ الذي يفر من 
االضطهاد من خالل تغطية دخوله واقامته غري القانونية، ويعترب هذا دليل على صعوبة 

م بني احرتام السيادة اإلقليمية للدول من 1951اليت تعمل على حتقيقها اتفاقية املوازنة 
م 1951جهة وبني محاية ملتمسي اللجوء من جهة أخرى، حيث نصت اتفاقية سنة 

 : الالجئون املوجودون بصورة غري مشروعة يف بلد امللجأ:31يف املادة 

بب دخوهلم أو وجودهم . متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوابت جزائية، بس1
غري القانوين، على الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمني 

، شريطة 1مباشرة من إقليم كانت فيه حياهتم أو حريتهم مهددة ابملعين املقصود يف املادة 
و أن يقدموا أنفسهم إيل السلطات دون إبطاء وأن يربهنوا علي وجاهة أسباب دخوهلم أ

 (161)وجودهم غري القانوين.

نستخلص انه ال توقع الدول املتعاقدة جزاءات ، بسبب الدخول أو التواجد غري 
املشروع، على الالجئني الذين حيضرون مباشرة من إقليم تكون حياهتم أو حريتهم مهددة 

، إذا دخلوا أو تواجدوا فوق إقليمهم دون إذن، بشرط أن يقدموا أنفسهم ١وفقاً للمادة
ظهروا سببًا وجيهًا لدخوهلم أو تواجدهم غري املشروع دون أتخري إىل السلطات وأن ي

،معىن ذلك أن عدم فرض العقوابت على الدخول أو التواجد غري املشروع، وتضيف 
الفقرة الثانية من ذات املادة أنه ال جيوز للدول املتعاقدة فرض قيود على حتركات أولئك 

                                 
  .43،املادة   1951االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني ،ا   (161)
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ضعهم يف بلد امللجأ أو يقبلون الالجئني غري تلك اليت تكون ضرورية إىل أن يتم تسوية و 
يف بلد آخر وعلى الدول املتعاقدة  ان متنح الالجئني املذكورين مهلة معقولة، وكذلك 

 (162)ليدخلوا فيه. كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر

م: )متتنع الدول املتعاقدة 1951من اتفاقية 31وجاء يف الفقرة الثانية من املادة 
 الضروري من القيود على تنقالت هؤالء الالجئني، وال تطبق هذه القيود عن فرض غري

اال ريثما يقبلون يف بلد اخر. وعلى الدول املتعاقدة ان متنح الالجئني املذكورين مهلة 
 معقولة، وكذلك كل التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول بلد اخر بدخوهلم اليها(.

رة الثانية متنح للدول املتعاقدة حق فرض قيود م الفق 1951عليه فان االتفاقية 
على حركات الالجئني الذين يدخلون بصفة غري قانونية ، اذا كانت ضرورية من أجل 
احلفاظ على امن الدولة او مواجهة حاالت خاصة مل تدفق الالجئني أبعداد كبرية من 

األشخاص ملدة  واجبة التطبيق فأن احتجاز 31/1الالجئني وعليه عندما تكون املادة 
 (163).31/2غري حمددة يعد تقييد غري ضروري وانتهاكا للمادة 

احلق يف احلماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غري مشروعة يعترب تسلسل 
الوصول إىل احلق يف احلماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غري مشروعة تسلسل 

"اإلعادة القسرية"، فالبد من أن منطقي، فبعد تثبيت حق الالجئني يف احلماية من 
يكتمل هنج احلماية لالجئني ، وذلك حبمايتهم من العقوبة نتيجة دخوهلم بلد ما بصورة 

                                 
  .20، ص 2006املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، املكتب االقليمي مبصر ، القاهرة ،    )162(   

تطور احلماية الدولية لالجئني، رسالة دكتوراه اعداد اية قاسي حورية، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية،   (163) 
 .116ص
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غري مشروعة، فبمقتضى هذا احلق ميتنع على الدول فرض عقوابت جزائية على الالجئني 
يم تكون إذا كانوا "قادمني مباشرة" من اقل(164)بسبب دخوهلم أو وجودهم الغري قانوين.

فيه حياهتم أو حرايهتم مهددة ابخلطر، بشرط أن يقوموا بتسليم أنفسهم إىل السلطات 
"دون ابطاء" وأن يعللوا على و"جاهة" أسباب دخوهلم أو وجودهم غري القانوين وهذا 
احلق منطقي ويتناسب مع خصوصية وضع الالجئني، فالنزاعات املسلحة داخلية كانت 

حلياة األفراد ملا يرتتب عليها من نتائج وانتهاكات خطرية  أو دولية هي مهدد رئيسي
حلقوق اإلنسان، ِما يدفع األشخاص إىل الفرار للنجاة برواحهم من دون أخذ أي شيء 

أو واثئق تثبُت هويتهم، وغريها من األمور الضرورية للشخص، فيضطر  سواء من متاع،
مسون هبا األمان بطرق غري قانونية الكثري من الالجئني إىل دخول أراضي الدول اليت يلت

نتيجة الظروف احمليطة هبم. ومعلوم أن الطرق القانونية لدخول دولة ما تتطلب إجراءات 
قانونية معينة مثل؛ تقدمي جوازات السفر واألوراق الثبوتية، واحلصول على أتشرية )فيزا(، 

فمن غري العدالة وغريها من اإلجراءات األخرى اليت يصعب على الالجئني توفريها، 
معاقبة الالجئني لعدم دخوهلم بطرق قانونية كوهنم أحيطوا بظروف قاهرة أملت عليهم 
هذا األمر طمعًا ليظفروا ابألمان، ويتجسد خرق هذا احلق يف "االحتجاز التعسفي 

( " الجيوز اعتقال أي انسان او حجزه او نفيه تعسفيا 9لالجئني" كما جاء يف املادة )
مني مباشرة من دولة تكون فيها حرايهتم أو حياهتم خبطر،  بسبب الدين، القاد(165)" 

أو العرق، أو عضوية مجاعة اجتماعية معينة، أو بسبب اآلراء السياسية، أو اجلنسية، 
وإذا قاموا بتقدمي أنفسهم إىل السلطات املعنية يف الدولة دون إبطاء، وقدموا أبسباب 

                                 
 .31ادة م ، مرجع سابق ، امل1951اتفاقية  )164
 .9اإلعالن العاملي حلقوق االنسان ، مرجع سابق ، املادة   )165
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لدولة اليت جلئوا اليها، ومن صور االحتجاز التعسفي مقنعة تربر دخوهلم الغري قانوين ل
لالجئني؛ وضعهم يف أماكن ضيقة جداً تكون فيها حركتهم مقيدة تقيداً كبرياً، أو وضعهم 
يف خميمات مغلقة يصعب خروجهم منها، أو حجزهم يف مناطق العبور )الرتانزيت( يف 

ثل االحتجاز التعسفي املطارات، أو زجهم داخل السجون، فهذه بعض الصور اليت متُ 
لالجئني اليت مبوجبها يصعب على الالجئني اخلروج واحلركة إال يف حالة واحدة وهي 

ونظرًا ملا يرتتب على االحتجاز من خطورة وما  (166)مغادرهتم البلد الذي جلئوا إليه.
ينطوي عليه من معاانة ومشقة، فالبد من جتنبه إىل أبعد مدى، واالستعاضة عنه ببدائل 

خرى مثل؛ إعمال فكرة املراكز املفتوحة اليت حتتوي مراكز إيواء مجاعية يسمح هبا أ
لالجئني ابخلروج والعودة يف أوقات حمددة إىل حني البت أبمرهم، ويف حال كانت هنالك 
حاجة مِلحة لالحتجاز فيجب أن يكون االحتجاز مبوجب معايري قانونية معينة حترتم 

 هبا حقوق االنسان .
الباحث ان هذا املبدأ فيه قصور من حيث ان الالجئ حىت وان مل يتم معاقبته يرى 

سوف يتعرض خلطر االبعاد واحلجز الغري اإلنساين وابلتايل فان هذا املبدأ ال يعاجل 
 املشكلة اليت يعاين منها غالبية الالجئني .

 :التمييز عدم مبدأ اثلثا:

صري وخاصة يف فلسطني وجنوب لقد عانت الكثري من الشعوب من التمييز العن
حتتوي افريقيا والسود يف أمريكا وهلذا صدرت العديد من الواثئق تنص على عدم التمييز 

االتفاقية الدولية لألمم املتحدة بشان القضاء على مجيع اشكال التمييز  العنصري لعام 

                                 
 .81مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤن الالجئني ، دليل القانون الدويل لالجئني ، مرجع سابق ، ص )166
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تعبري ) يقصد ب 1يف هذه االتفاقية املادة  ، على تعريف قانوين للتمييز جاء 1965
"التمييز العنصري" أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو 
اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة 
االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أو التمتع هبا أو ِمارستها، علي قدم 

السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان املساواة، يف امليدان 
 (167)(.آخر من ميادين احلياة العامة

حلقوق اإلنسان  الدويل للقانون األساسية املبادئ أحد التمييز عدم مبدأ يشكل
 االتفاقية من 3 املادة نصت وقد(168).خاصة بصفة امللجأ حق إطار ويف عامة، بصفة

 االتفاقية نصوص املتعاقدة الدول )تطبق:على أن ( 1951) الالجئني بوضع اخلاصة
املنشأ(، حيــث تلتــزم الــدول  بلد أو الدين، أو العرق، اىل يستند متييز دون الالجئني على

املضــيفة مبعاملة الالجئني لـديها معاملـة واحـدة ومتسـاوية وال حيق هلا تفضيل بعضـهم 
علـى بعـض أو التمييـز فيمـا بيـنهم ابملعاملــة وعلــى أي أســاس كــان، ســواء كــان بسبب 

ـيفة إلحـدى الـدول لسـبب مـا. أن العرق أو الدين أو املوطن. فال يعين ميـل الدولـة املض
يكـون هــذا دافعـا لتمييـز رعايـا هــذه الدولـة وال ســيما مــن يلجــؤون مــنهم لــديها مبعاملــة 
أفضــل مــن غيــرهم، فالكــل سواســية بنظــر القــانون، وعـدم جـواز التمييـز هـذا إمنـا مـرده 

 ل أشـكال التمييـز فـي املعاملـة فيمـا بني الالجئني. قـانون الالجئـني الـذي حيـرم كـ

                                 
( 20-)د 2106املتحدة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري، املصدق عليها مبوجب قرار االمم  (167)

 . 1، م  1965يف ديسمرب 

 .139امحد ابوالوفا ، احلماية الدولية حلقوق االنسان ، مرجع سابق ، ص   (168)
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املبحث الثالث : دور اإلسالم وعالجه ملشكلة الالجئني وفقا ملبادئ 
 الشريعة اإلسالمية:

يتناول الباحث يف هذا املبحث دور الشريعة اإلسالمية يف محاية الالجئني من 
اىل االنسان ابهلئية اليت كرمها هللا  املنظور اإلسالمي وكيفية التعامل مع الالجئني والنظر

 عز وجل واحلفاظ على ادميته من التعرض لالضطهاد واخلطر احملدق به وفق االيت:

 عدم ترجيع الالجئ: اوال: مبدأ عدم الرد أو

 مكان قد يعرض حياته اىل اخلطر وكذلك حرايته إىل الالجئ إرجاع اإلسالم ال يقر
ك للتعذيب أو اإلهانة أو أي معاملة غري الئقة حيث قد يعرضه ذل األساسية وحقوقه

 :اآلتية األسباب يف تكمن ذلك وسبب .(169) كانسانبه  

 يف االسالم: والثابت العرفية، املبادئ من يعد الرد عدم مبدأ أن -١

 (170)شرط( وان ) الثابت ابلعرف كالثابت ابلنص ( كاملشروط عرفاً  املعروف )
تعاىل: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف  قالوان العادة حمكمة اي حيتكم اليها ويرتكن عليها ، 

، قال القرطيب: والعرف واملعروف والعارفة: كل خصلة حسنة (171)َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي{
 ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس.

                                 
  أمحد ابو الوفا، اللجوء يف االسالم، جامعة القاهرة، مصر، كلية احلقوق. 79

، والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح اجلامع الكبري للحصري، حتقيق 290، 170السرخسي، شرح السري الكبري   (170) 
 .283هـ، ص1411علي بن امحد الندوي اهلندي، ط املدين، القاهرة، 

  .199سورة االعراف اآلية   (171)
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النيب عليه الصالة  على اإلسالمية الدولة بداايت منذ طبق املبدأ هذا أن -٢ 
 ذلك من ،.الجئ أي على أيضاً  يسرى فهو وابلتايل لذلك، أقره والذي والسالم:

النيب صلى هللا عليه وسلم تسليمه اليها ، فرفضه  عم طالب أيب من قريش طلبت حينما
 :(172)وانشد يقول انه لن يسلمه اليهم حىت يقتل دونه

 التعذيب: أو االضطهاد من عليه فيه خيشى مكان إىل الالجئ رد أن -٣

 جواز عدم األمان( او خرم جواز عدم يتعارض واملبدأ اإلسالمي املعروف )مبدأ
 مرتس )إن:فيها قال اليت عبارته عمر عن املشهور ومن .املستأمن أو اآلمن ذمة إخفار

  (173)آمنتموه( فقد  لسانكم يفقه ال ِمن ذلك له قلتم فمن األمان، هو ابلفارسية

 العربية، ٕوامنا ابللغة يكون أن فيه شرطاً  ليس األمان أن يعين ذلك أن شك وال
 تسليم النجاشي رفض أن بعد طالب أيب بن جعفر ويقول .كانت لغة أبية جيوز

 الوليد(:) فكنا بن وعمارة العاص بن قريش )عمرو مبعوثي إىل من املسلمني املهاجرين
 .(174)جوار( وأكرم دار خري يف

 حقوقه األساسية انتهاك أو حياته على فيها خيشى دولة إىل الالجئ رد أن -٤
مسلماً  كان الالجئ سواء ذلك وينطبق .اإلسالم شريعة يف حرام والغدر يعد غدرا،

 على احملافظة ومنها املسلم حقوق بكافة يتمتع احلالة هذه يف مسلما( ألنه أصبح )أو

                                 
، ابب ما جاء يف امساء رسول هللا عليه الصالة ابن حجر العسقالين ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب املناقب /)172

  641والسالم ، ص 

  .103، ص3، ج 1998ابن كثري ، البداية والنهاية ، دار احلديث ، القاهرة   (173)

 . 52، ص14امحد ابوالوفا، كتاب االعالم بقواعد القانون الدويل العالقات الدولية يف شريعة االسالم، ج )174(
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 ألنه الذمة أهل من أو مستأمناً  الالجئ حربياً  كان وسواء اجلسدية، وسالمته حياته
 أن إىل الفقهاء ذهب بل .املسلم حرمة حبرمة تساوي يتمتع أصبح الذمة أو ابألمان
 على ولو دولته إىل رضاه بدون املستأمن أو الرهن تسلم هلا أن جيوز ال اإلسالمية الدولة
 أبت إذا ابلقتال املستأمن دولة هددهتا لو وحىت مسلم، أسري أو مفاداته برهن سبيل

 فطلبوا أبمان إلينا منهم حريب دخل )فإن،(175) )الكبري السري يف جاء وهكذا .تسليمه
 فليس قتلوين إليهم دفعتموين إن وقال املستأمن ذلك وكره املستأمن بذلك األسري مفاداة
 نظلمه وألان املفاداة كره إذا كالذمي فيكون منا أمان يف إليهم ألنه ندفعه أن لنا ينبغي

 ولكننا نقول .واملسلم والذمي املستأمن على حرام والظلم عليهم بقتله ابلرد التعريض يف
هذه  لإلمام ألن منا هبذا املشركون رضى إن األرض من شئت حيث أو احلق ببالدك له

 لو ترى أنه أال املسلم األسري على القتل خياف ال كان ٕوان املستأمن حق يف الوالية
 مفاداة عند أو األسري املسلم على اخلوف فعند اخلروج يف إليه يقدم داران يف املقام أطال

 اإلسالمية للدولة جيوز ال له الوالية. كذلك يثبت أن أوىل هبا رضوا إذا املقالة هبذه األسري
 ذلك يرجع .املسلمني ألسرى مفاداة ذلك كان يف ولو حىت دولته إىل بتسليمه القيام

 ويذهب بل(176) )غدر إليهم تسليمه ويف اإلسالم، واجب يف الغدر عن التحرز أن إىل
 واعالن ابلقتال ولو هددوان حىت فينا املستأمن تسليم جواز عدم إىل الشيباين اإلمام
 ابملسلمني عليهم وليس قاتلناكم واال إلينا ادفعوه للمسلمني املشركون قال )ٕوان :احلرب

                                 
االمام ابن حديدة االنصاري ، املصباح املضيء يف كتاب النيب االمي ورسله اىل ملوك االرض من عريب واعجمي ، دار   (175)

  .301، ص 1986الندوة اجلديدة بريوت ، 

  .1612، ص3، ج1972شرح السري الكبري ألمام الشيباين ، معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية ، القاهرة ،   (176)
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 فهو ال رخصة وذلك أبمانه منا غدر ألنه ذلك( يفعلوا أن للمسلمني ينبغي فليس قوة
 املسلمني من بالد أخرج له يقولوا أن ولكن قاتلناكم واال أريتم إن قالوا لو ما مبنزلة

 دفعناك واال املدة من إىل كذا اخرج له قالوا فإن تعاىل هللا أرض من شئت حيث فاذهب
 يدفعه أبن أبس فال إليهم ابلدفع نفسه طابت فإن خيرج مل ) ُث  .نعم هلم فقال إليهم
قيل"  "فإن مأمنه يبلغ مل ما فينا آمن ألنه إليهم(  ندفعه أن لنا ينبغ مل كره ذلك وان

 ذلك كصريح جنعل أن فينبغي إليهم بدفعه الرضاء دليل املدة مضي إىل فينا مقامه
 مل ُث ذمة واال جعلتك كذا وقت إىل خرجت إن للمستأمن األمري قال لو كما الرضاء
 هذا األمان كذلك الطريق قلنا هو هبذا منه الرضا داللة لوجود ذمياً  جيعله فإنه خيرج
 فأما عليهم برده ابلرضا يصرح مل ما هذا الدليل مبثل للقتل تعريضه جيوز فال حمتمل دليل

   (177)مثله . يف احملتمل الدليل اعتماد وجيوز مع الشبهة ثبت حكم فهو ذمياً  صريورته

 :ما يلي اخلصوص هذا يف الشيباين اإلمام قرره ِما نستخلص أن لنا وميكن

 كان حىت ولو دولته إىل املستأمن تسليم األحوال من حال أبي جيوز ال أنه -١
 الدولة على بشن احلرب دولته قيام ذلك على ترتب أو املسلمني، أسرى ملفاداة ذلك

 .فيه رخصة ال الغدر من نوعاً  تسليمه يف ألن اإلسالمية،

 يف اخلروج املستأمن َّتيري سلطة فقط املختصة السلطات أو الدولة لرئيس أن - 2
 املستأمن فاخليار خيار ولذلك هو، يريدها أخرى دولة أو بقعة أية إىل اإلسالم دار من

  نفسه.

                                 
  .300السري الكبري، مرجع سابق ، صشرح  (177)
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 .شيء كل على مقدم لالجئ املعطي ابألمان الوفاء أن -3

 بعدم لالجئ، وذلك اجلسدية السالمة على احملافظة هو ذلك من الغرض أن -4
 .اإلسالم يف التهاون بشأنه جيوز ال ذلك ألن احلياة، فقدان أو لالضطهاد تعريضه

 من اليمن يف حدث ما ذلك ومن كثرية، اإلسالم يف الالجئ تسليم عدم وأمثلة
 الناس راود أنه من أمحد بنت السيدة إلعانة جاء الدولة الذي جنيب اببن اإليقاع حماولة
 يف اخلياط ابن أرسل حىت بذلك علم إن ما والذي العبيدي ضد اآلمر له البيعة على
تسليم  منها وطلب أمحد بنت السيدة على اخلياط ابن قدم وملا .عليه فارس للقبض مائة
 حامل لكتاب، رسول أنت إمنا :له وقالت االمتناع، أشد امتنعت إليه، الدولة جنيب ابن

 فخوفها .يراه مبا علينا جوابه ويعود اخلليفة، إىل نكتب حىت قم أو وانصرف، جوابه فخذ
 اخلياط، ابن من مييناً  أبربعني جنيب الدولة البن استوثقت حىت هبا يزالوا ومل دولتها أرابب
 سلمت ُث فيه، شفاعتها يقبل وأن عنه، العفو وطلبت منه العبيدي، إىل شأنه يف وكتبت

 نكث مرحلة مبقدار جبلة ذي عن انفصل فلما .اخلياطابن  إىل الدولة جنيب ابن
 وأهانه وشتمه رطل، مائة وزهنا حديد من لبنة الدولة جنيب رجل ابن يف وجعل العهود،

 عبدهللا عني أيضاَ حينما ذلك ومن(178)مصر،  إىل سفينة يف أركبه ُث إىل عدن به وابدر
بقتل) ماين  أمر قد إمرباطور يران كان األثناء ، هذه ويف العراق، على حاكماً  القعشري

 واحد منهم األرض على يبقى ال حبيث وقتلهم، أتباعهم وتقصي  املانوية الفرقة (زعيم
يراعيهم   خالد وكان اإلسالمية، احلكومة ظل يف والطمأنينة واألمان وجدو األمن ولكنهم

                                 
-هـ 1388حيي بن احلسني ، غاية االماين يف اخبار القطر اليماين ، حتقيق سعيد عاشور، دار الكتاب العريب ، القاهرة ،   (178)

  .286م، ص 1968
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شكلة الالجئني وعليه يستنتج الباحث أبن الشريعة اإلسالمية كانت معاجلتها مل ،كثريا
فيما خيص عدم رد الالجئ معاجلة سامية إنسانية ال تسمح بتسليم أي شخص الجئ 
يصل اىل إقليم الدولة اإلسالمية ومن هنا فان الشريعة اإلسالمية من خالل مبدأ عدم 
الرد فأهنا تعاجل القصور يف القانون الدويل الذي يقتص مبدأ عدم الرد على الالجئ الذي 

اللجوء رمسيا من الدولة ويستثىن منها الالجئني الذين وصلوا اىل الدولة حصل على حق 
 ومل يتحصلوا على حق اللجوء.

يتواجد  أو يدخل الذي الالجئ على عقوابت فرض جواز عدم اثنيا: مبدأ
 :الدولة إقليم يف مشروعة غري بطريقة

 أتشرياتعلى  األجانب حصول ضرورة على حالياً  استقرت الدول أن الثابت من
 املسلمني، أيضاً فقهاء بذلك أخذ وقد .إقليمها إىل القدوم قبل مسبق إذن أو دخول
 ولو إذن بال إلينا منهم أحد يدخل وال املقدسي ) اإلمام قاله ما هنا نذكر أن يكفي
 أو إذن على احلصول ضرورة املسلمني استثناء من فقهاء وضع وقد(179)،واتجرا( رسوالً 

 :منهم األشخاص، من طوائف أتشرية دخول،

 :ذلك على تدل إمارات معه توجد الذي التاجر أو الرسول أو السفري -1

 للرسول جيوز وعنه إذن بال إلينا منهم أحد دخول )وحيرم :احلنبلي مفلح ابن يقول
 (180)خاصة(. والتاجر

                                 
  .38، دار املعرفة ، بريوت ، ص2املقدسي ، االقناع يف فقه االمام امحد بن حنبل ، ج  (179)

 . 627، ص1354، 3مفلح، الفروع يف فقه االمام امحد بن حنبل، ط املنار، القاهرة، ج  ابن   (180)
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 خبالف الشرع من مأمون القرآن لسماع والقاصد والسفري :البيضاوي اإلمام ويقول
 (181)يؤمن(. حىت أيمن ال فإنه التاجر،

 :آمن الشخص أن على العادة جترى أن -2

 )واحلاصل :ابن عابدين حاشية يف ورد الذي ذلك املقام هذا يف ءااالر  أحسن من
 يوجد مل إذا حكماً  جتعل والعادة عادة آمناً  يكون فإنه االستئمان عند املنعة فارق من أن

 :قال لو وكذا يصدق مل أبمان دخلت :داران فقال يف حربياً  وجدان ولو خبالفه التصريح
 ٕو ان ملكهم، كتاب يكون أن يشبه كتاابً  إذا أخرج إال اخلليفة إىل امللك رسول أان

 جيد وال ٕواسالماً  جاهلية الرسوم به كما جرى  الرسول آمن ألن مفتعل، أنه احتمل
 (182)ليشهدا له. دارهم يف مسلمني

 اتجر أو رسول أنه وادعى أمان بغري اإلسالم دار دخل منهم ومن :البهويت ويقرر
 ادعاه ألن ما وحنوه، إلينا جتارهتم كدخول عادة صدقته إن منه قبل يبيعه متاع ومعه

 له يتعرض ذلك فال على البينة إقامة يتعذر وألنه .القتل درء يف شبهة فيكون ِمكن،
 من عليه كان ما على بقاؤهوجب  العادة انتفت واال فإن الشرط جمرى العادة وجلراين

 غري ألنه مستأمناً  جئت قال إذا يقبل منه جتارة مل معه يكن مل إن وكذا العصمة، عدم
 علي وعن،(183) وحينئذ فيكون كأسري خيري فيه االمام بني قتل ورق ومن فداء صادق

                                 
قاضي القضاة البيضاوي، الغاية القصوى يف دراية الفتوى، حتقيق علي حمي الدين داغي، دار النصر للطباعة االسالمية،  (181)

 .  953، ص 1982، 2القاهرة، ج

 . 92، ص10املبسوط للسرخسي، دار املعرفة، بريوت، ج   (182)

  .108، ص 3البهويت ، كشاف القناع عن منت االقناع ، مرجع سابق ج  (183)
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 فإن إليكم، رسول أنه فزعم احلرب أهل من برجل ظفرمت ) إن :قال أنه عنه هللا رضي
 إىل ويرجع رساالته يبلغ حىت عليه لكم سبيل فال عليه، يدل مبا وجاء منه  ذلك عرف

  (184)منه(. تقبلوا فال دليالً  قوله على جتدوا مل ٕو ان أصحابه،

 :احلال شواهد تؤيده شيئاً  الشخص يدعي أن -3

 بغري الطريق قارعة على احلرب أهل من الرجل وجد )وإذا :الشافعي اإلمام يقول
حلف  فإذا أحلف به ارتيب فإن له نعرض ومل منه قبل مبلغاً  رسوالً  جئت وقال سالح

 ألن حاهلما مثلها ميتنع مجاعة يف ليس منفرداً  وكان سالح معه كان لو وهكذا ترك
 مع قوله القول بغريه كان يعرف ال قال من يشبه شيئاً  ادعى ومن ادعيا ما يشبه مجيعاً 

 طالب اللجوء ابدعاء األخذ خبصوص املسلمون فقهاء قاله ما أن شك وال، (185)ميينه(.
 تقضي الدويل للجوء القانون يف مقررة قاعدة من يقرتب احلال، شواهد تؤيده الذي

 (186)شك او تفسري الشك لصاحل طالب اللجوء.  أي من الشخص استفادة بضرورة

 :األمان ألخذ دخل إذا -4

 فيمن كان يشرتط إذا أنه ذلك وبيان .عقيل بن الوفاء أبو اإلمام االجتاه هبذا أخذ
 أن احلرب أهل من ألحد جيوز بقوله ) وال إذن، على احلصول اإلسالم دار يدخل
 أحوال على يطلع يدخل جاسوساً  أن يؤمن ال ألنه اإلمام إذن بغري اإلسالم دار يدخل

                                 
  .440، ص1951، دار املعارف، القاهرة، 1القاضي النعمان بن حممد، دعائم االسالم، ج (184)

  .201، ص3االمام الشافعي ، دار الشعب ، القاهرة ، ج  (185)

، اخلاصني 1967، وبرتوكول 1951دليل االجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتضى اتفاقية سنة   (186)
  .62، ص1992بوضع الالجئ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، جنيف 
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 اإلسالم فإنه دار يف نكاية فتكون منهم مكان يف جيتمعوا أن فال يؤمن  املسلمني
 بغري دخل هلم مصلحة يف سعي مثل نفع أو للمسلمني لرسالة إن : ) دخل أنه يضيف
وال  أمان لعقد وال إذن بغري دخلوا ) فإن:عقيل بن الوفاء أبو ويضيف،  (187)شيء(

 األسري حكم اإلسالم دار يف وحصوله الصفة هذه على منهم الداخل لتجارة فحكم
 (188)االسرتقاق(.  أو الفداء أو املن أو القتل أربعة أشياء بني اإلمام فيه خيري

 :إذن بال يدخل الذي الالجئ أمان تؤيد اليت لألسانيد تلخيص -5

 اإلسالم، إىل دار يلجأ ملن يكون املسلمني فقهاء آلراء وفقاً  أنه، تقدم ِما يتضح
 :احلجج اآلتية إىل استناداً  عليه، عقاب فرض عدم أي األمان إذن، بال

 ويف املعاصر، الدويل القانون يف املستقر هو وهذا :بذلك جارية العادة أ ــ أن
 لكونه الجئا أو مستجريا. وتؤمنه الالجئ حتمي اليت واملسلمني العرب وشيم عادات

 يكون اليت الذعر حالة يف خصوصاً  ذلك ويتمثل :ذلك تؤيد احلال شواهد ب ــ أن
 إغاثة ابب يف ذلك لالضطهاد، ويدخل التعرض من للخوف نتيجة الالجئ عليها

 .اللهفان

من  لكل تعطيه الشريعة االسالمية به تفردت أمر وهو األمان، يطلب ج ــ أنه
 .من االفراد العاديني حىت منحه، على وتوافق يطلبه،

وهلذا فان الشريعة اإلسالمية متيزت عن مجيع التشريعات والقوانني الوضعية والقانون 

                                 
  . 343، ص  3عة والقانون ، القاهرة ، جصاحل الرشيد ، حياته واختياراته الفقهية ، رسالة دكتوراه كلية الشري   (187)

  .444ابوالفاء بن عقيل ، مرجع سابق ، ص  (188)
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ت على الالجئ الذي دخل ارض الدولة بدون الدويل فيما خيص مشكلة فرض عقواب
اذن رمسي حيث كان تفرد الشريعة اإلسالمية ابن األمان يعطي لكل من يطلبه ومتنحه 
السلطات الرمسية اىل جانب املواطنني العاديني وهو ما يعترب ذلك تفردا على مجيع 

 العامل.القوانني الوضعية يف 

 :التمييز عدم مبدأ اثلثا:

 اإلسالم يف امللجأ دين املساواة بني البشر ومن هذا املنطلق فأن منحأن اإلسالم 
 للمبدأ ابلتطبيق ثروته، أو لونه أو أو جنسه دينه عن النظر بغض يطلبه، من لكل يكون

 أيضاً  ذلك ويرجع، (189) (سواء آدم بين كل الدنيا بمصائ )أمام املعروف اإلسالمي
 اإلعالن نص البشر بال متييز، لذلك بين لكل اإلنسان حقوق حيمي اإلسالم أن إىل

 مضطهد شخص )لكل :أن على  9(املادة 1981 ) اإلنسان حلقوق العاملي اإلسالمي
 بغض إنساين كائن لكل مضمون احلق  وهذا وامللجأ، املالذ طلب يف احلق مظلوم أو

 الناس بني املساواة حق ويعترب (190)،النوع( اللون، أو أو الدين، أو العرق، عن النظر
 بسبب الناس بني تفاضل ال إذ :شريعة اإلسالم عليها قامت اليت األسس أهم من

 يف املساواة على الكرمي القرآن أكد وقد، إال ابلتقوى الغىن أو القوة أو اللون أو اجلنس
 بـَْعضَ  ِإنَّ  الظَّنِّ  مِّنَ  َكِثرياً  اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها ) ايَ :تعاىل قوله منها كثرية مواضع
 َمْيتاً  َأِخيهِ  حلَْمَ  أَيُْكلَ  َأن َأَحدُُكمْ  َأحيُِبُّ  بـَْعضاً  بَـّْعُضُكم يـَْغَتب َوال جَتَسَُّسوا  وال ِإُثٌْ  الظَّنِّ 

                                 
شيخ عثمان بن فودي، بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب االمام واقامة اجلهاد، دار جامعة اخلرطوم للنشر،   (189)

  / .124.ص1977

 م .1981/سبتمرب  19عتمد من قبل اجمللس االسالمي، املوافق البيان العاملي حلقوق االنسان يف االسالم،  (190)
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 (191)رَِّحيٌم( تـَوَّابٌ  اَّللََّ  ِإنَّ  اَّللََّ  َواتَـُّقوا َفَكرِْهُتُموهُ 

 َوَرَزقْـَناُهم َوالَْبْحرِ  اْلبَـرِّ  يف  َومَحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمَنا كما جاء يف قوله تعاىل : ) َولََقدْ 
 (192)تـَْفِضيال( َخَلْقَنا ِمَِّّنْ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  مِّنَ 

 فيقول عليه الصالة والسالم: أيضاً، املساواة على النبوية السنة أكدت وقد

 من منا وليس عصبية، على قاتل من منا وليس عصبية، إىل دعا من منا )ليس
 ملا ذر قوله صلى هللا عليه وسلم أليب ذلك ومن داود. أبو عصبية( أخرجه على مات
 البخاري رواه) .جاهلية فيك إمرؤ إنك أبمه، أعريته :السوداء ابن اي :بقوله رجالً  عري

 ومسلم.

 اللون أو إىل الصورة أساساً  املستند العنصري التمييز نبذ علة الكرمي القرآن بني وقد
 أَيُـَّها )ايَ  :تعايل بقوله، فيها لإلنسان دخل ال أنه إىل يرجع بتقريره أنه الشكل، أو

نَسانُ   َشاء مَّا ُصورَةٍ  َأيِّ  يف  فـََعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقكَ  الَِّذي اْلَكرميِ  بِرَبِّكَ  َغرَّكَ  َما اإْلِ
 َواْخِتاَلفُ  واأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آاَيتِهِ  قوله تعاىل :) ِمنْ كما جاء يف (193)رَكََّبَك(.
 مدى أي إىل يبني ذكرانه ما ولعل (194)لِّْلَعاِلِمنَي( آَلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ 

 أساساً  العرق أو اللون من اَّتذت اليت النظم الوضعية من كثري على اإلسالم تفوق
 يف حدث تقريره كما يف هم يتدخلوا مل جنسهم أو لوهنم أن مع البشر بين بني للتمييز

                                 
 . 13سورة احلجرات اآلية   (191)

  .70سورة االسراء اآلية   (192)

  . 7-6سورة االنفطار اآلية   (193)

  .22سورة الروم اآلية   (194)
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ذلك  يؤيد مثال، أفريقيا أخرى جنوب بقاع يف حدث وكما األمريكية الوالايت املتحدة
 يف حماربته لإلسالم املشرف املوقف هذا على الغرب أهل من كثري قرره ما ويؤكده
 من سبباً  األلوان األجناس أو بني للتمييز اإلسالم حماربة واعتربوا بل .العنصرية للتفرقة
، أنصاره وغري أنصاره الدولية بني العالقات تنظيم عوامل من وعامالً  انتشاره، أسباب

 حقوق جمال التمييز يف عدم ضرورة على اإلسالمي املؤمتر منظمة قرارات نصت وقد
 حبقوق اخلاصة اإلسالمية القيم اىل: )وحدةاشارة  37/20فقد جاء يف القرار ، اإلنسان
 واحلرايت حلقوق اإلنسان اإلسالمية الشريعة توليه الذي الكبري واالهتمام اإلنسان

 متييز( كما اشار القرار اىل ضرورة تيسري اعالء )القيم دون البشر لكل األساسية
ر الوزاري س )املؤمت 6/6ومن ذلك القرار، اإلنسان( حقوق جمال يف كافة اإلسالمية

 روديسيا و أفريقيا جنوب يف العنصريني والتمييز الفصل ( بشأن1978 – 1395جدة 
 الناس بني يفرق ال الذي اإلسالم مببدأ يلتزم )ٕواذ :فيه جاء والذي وانميبيا وفلسطني،

  األجناس( خمتلف من

 الطابع االنساين: مبدأ رابعا: 

 الشخص حصول عليه يرتتب امللجأ يف احلق كان ان الطابع اإلنساين لإلسالم ملا
تقع  هي بل أحد، على َّتفي ال اإلنسانية طبيعته فإن األمان، على املعرض لالضطهاد

 الطبيعة هذه يف املعاصر الدويل القانون مع اإلسالم يتفق، احلق ذلك جذور أخص يف
اللهفان  إغاثة إجابة ضرورة يف احلق هذا يتجلى قلنا كما إذ .اللجوء يف اإلنسانية للحق

 إلنسان اليت تعطي الرمحة من قبس هو فامللجأ اإلنسانية، طبيعته هنا ومن واملضطر،
 .األساسية وحرايته حقوقه النتهاك معرض
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جمال املعامالت  يشمله الالجئني وضع" تنظيم أن يقرر الذي الراي مع نتفق لذلك
 ونضيف، "املفاسد املصاحل ودرء حتقيق إىل هتدف اليت احِلَكم على أحكامها تقوم اليت
 للقاعدتني أيًضا خيضع فهو ،"املعامالت" ابب يف يدخل امللجأ منح دام ما أنه ذلك إىل

 :اآلتيتني

 غري متناهية واحلوادث النصوص أن ذلك الزمان، بتغري األحكام تغري قاعدة -1
 جيب لذلك .الشهرستاىن كما يقول يتناهى، ما يضبطه ال يتناهى ال وما متناهية،
 االعتبار يف أتخذ امللجأ يف للحق املتجددة اجلديدة أو للوقائع حلول إلجياد االجتهاد
 .طابعه اإلنساين خصوًصا

للنيب عليه  شريف حديث يف وردت واليت "دنياكم أبمور أعلم أنتم" قاعدة -2
 اإلنسانيةضوء االعتبارات  يف الالجئني مشاكل معاجلة حيتم الذي الصالة والسالم األمر

وعليه فان القيم اإلنسانية النبيلة ملفهوم اللجوء ومحاية الالجئني الراسخة ، هبا حتيط اليت
يف اإلسالم والتقاليد اليت أرستها حضارات جزيرة العرب منذ عهد بعيد تزخر ابألمثلة 
 واملواقف اليت جتسد احرتام املبادئ األساسية ملسألة اللجوء واحرتامه كمؤسسة جمتمعية

وإنسانية. وحنن نعلم مجيعاً أن البداايت األوىل لإلسالم يف هذه املنطقة جمسدة يف تعاليمه 
وِمارساته اليت أرساها الرسول حممد عليه السالم قد أعطت مسألة اللجوء مكاانً مرموقًا 
جتلت فيه قيم االحرتام وااللتزام العميق بقواعد اللجوء "املستأِمن" معاملة كرمية وحمرتمة 

أن مسألة إعادة طالب اللجوء "املستجري" إىل املكان الذي اضطر ملغادرته كانت مسألة و 
كما أكد الدارسون للرتاث اإلسالمي عدم جواز رفض دخول طالب اللجوء   حمظورة.

إىل أراضي البلد الذي طلب اللجوء إليه واستشهدوا ابآلية القرآنية }وإن أحد من 
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كالم هللا ُث أبلغه مأمنه ذلك أبهنم قوم ال يعلمون   املشركني استجارك فأجره حىت يسمع
( . وهذه املمارسة اإلسالمية جندها اليوم جمسدة يف القانون  6اآلية  –{ )سورة التوبة 

الدويل املعاصر للجوء فيما يسمى مببدأ "عدم الرد" أو عدم اإلعادة القسرية لطالب 
ة حلماية طاليب اللجوء فيما اصطلح اللجوء عالوة على ذلك ما رسخته التقاليد اإلسالمي

 واألمان.على تسميته بدار اإلسالم وضمان ما يتمتعون به من السالمة 

أشار العديد من الدارسني لتاريخ احلضارة اإلسالمية إىل التقاليد العربية    -1
واآلايت القرآنية والسنة النبوية يف تناول مفهوم اللجوء وما يرتتب عليه من حقوق 

"طالب االستجارة" ، وواجبات على مانح احلماية لالجئ "اإلجارة" . ومن الالجئ 
الطبيعي أّن منح احلماية لالجئ أو املستجري كان جزءًا ال يتجزأ من املثل األخالقية 

ابعتبار أن محاية الالجئ متثل تعبرياً عن  العربية،واالجتماعية العليا يف جمتمعات اجلزيرة 
وقد رأى الكثريون أن  االجتماعي.عد الراسخة يف السلوك املروءة واألخالق والقوا

ِمارسات احلضارة العربية أعطت بعداً إجيابيًا ملفهوم اللجوء بني طالب احلماية وماحنها 
ومن هنا ميكن  اإلنسانية.عندما جعلت من مفهوم احلماية عقداً بني طريف هذه املؤسسة 

. احلث والواجب.إلسالمي يربط بني احلق القول أبن مفهوم اللجوء يف الرتاث العريب وا
 واإلجارة.. والواجب على مانح اللجوء واالستجارة. اللجوء،لطالب 
ومن الثابت يف التاريخ العريب واإلسالمي ما تواتر عليه العرب من حرمة   -2

أماكن بعينها مثل أماكن العبادة وأمهها حصانة البيت احلرام مبكة، حيث حصانة من 
اعتصم ابلبيت احلرام . وقد أقرت الشريعة اإلسالمية تلك احلصانة وزودهتا أبساس قانوين 

ا وردت اآلية } وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا { مصدره القرآن والسنة  ويف هذ
( . ُث هناك حديث الرسول عليه السالم من دخل املسجد 125اآلية  –)سورة البقرة 
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احلرام فهو آمن، ومن دخل بيت أيب سفيان فهو آمن، ومن ألقى سالحه فهو آمن ، 
 العبادة،أ يف أماكن ومن أغلق اببه فهو آمن ". وهكذا حرص اإلسالم على تنظيم امللج

وامتد ذلك إىل املكان الذي يلجأ إليه الشخص املستجري . وظل إكرام الالجئ ومحايته 
 أمراً مستقراً عرفاً وقانوانً.

وإذا ما أمعنا النظر يف مفهوم األمان، فإنه مفهوم شامل عند الكثري من    -3
 .والهالدارسني أبنه حصانة الشخص الالجئ ومحاية حياته وأسرته وأم

تلك مالمح عامة من صفحات املمارسة والتشريع اإلسالمي فيما خيص  -4
مؤسسة اللجوء ، ويف تقديري أن هذا اجملال مل أيخذ حقه بعد والبحث يف األوساط 
املهتمة ابألمر يف أحناء العامل املختلفة . وأنمل أن تتسع دائرة االهتمام ملوضوع اإلسالم 

بريًا للرتاث اإلنساين ولعمل املنظمات اإلنسانية ومؤسسة اللجوء، ألن يف ذلك إثراء ك
 اإلنسانية.ودعماً لسياساهتا يف خدمة 

وإذا ما انتقلنا إىل التاريخ احلديث جند مثااًل آخر فيما تبنته منظمة التعاون   -5
حيث نص ذلك  اإلسالم،وهو إعالن حقوق اإلنسان يف  1990اإلسالمي عام 

محاية الالجئ "لكل شخص تعرض لالضطهاد يف  اإلعالن على جزئية تتعلق مبسألة
بالده احلق أن يطلب اللجوء يف بلد آخر وعلى بلد اللجوء أن يؤمن محاية هذا الشخص 

ويف ضوء ما ورد أعاله يتضح أنه ليس مثة تعارض بني القوانني املعاصرة اليت  ،وسالمته" 
لذا ، تمعات اإلسالميةحتكم مؤسسة اللجوء وبني التقاليد واملبادئ اليت ترسخت يف اجمل

م اخلاصة بوضع الالجئ وبروتوكوهلا امللحق 1951فإن االنضمام ملعاهدة جنيف لعام 
م، مهم من الناحية اإلنسانية وذلك استناداً إىل تعاليم الشريعة اإلسالمية  1967لعام 

 اإلنسانية.السمحة اليت تؤكد حق الالجئ يف احلماية واملساعدة من النواحي 
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الرابع: اوجه الشبه واالختالف يف املبادئ اليت حتكم اللجوء بني املبحث 
 والقانون الدويل: الشريعة االسالمية

يف هذا املبحث يتناول الباحث أوجه الشبه واالختالف حول موضوع الدراسة بني 
املبادئ اإلسالمية اليت حتكم اللجوء ؤ الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل والذي يوضح مس

يتها واتساع أفقها ونظرهتا اإلنسانية حني يتناول االختالف واسبقية هذه الشريعة بشمول
يف وضع قواعد اللجوء حيث يتناول الباحث اوجه الشبه والذي يتناول عاملية ومساوية 
وعدالة وإنسانية الرسالة السماوية اخلالدة اليت سبقت التشريعات الوضعية أبلف ومئات 

 ها البشرية االن يف القرن املنصرم.السنني واليت مل تصل الي

 املطلب األول: أوجه االختالف:

 : من حيث اجلهة اليت هلا احلق يف منح اللجوء ابلدولة وحدوده:أوال
 ــ الشريعة اإلسالمية: 1

لقد منحت الشريعة اإلسالمية اجلهات او السلطات املختصة حق منح اللجوء 
فان اجلهة اليت هلا احلق وفقا للشريعة اإلسالمية وكذلك االفراد العاديني يف الدولة ولذلك 

منح حق اللجوء تبدأ من رئيس الدولة وحىت االفراد العاديني تطبيقا لقول هللا سبحانه 
وتعاىل املسلمون يطبقون األعراف احلسنة السائدة واليت كان من ضمنها منح حق اللجوء 

وكذلك (195)". ُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبلْ  " جاء يف قوله تعاىل:
املسلمون تتكافا  تطبيقا للسنة النبوية الشريفة لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم "

                                 
 .99سورة األعراف اآلية  (195)
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إذا آمنك  ،وأيضا قوله "(196)" دماؤهم: يسعى بذمتهم ادانهم وهم يد على من سواهم 
دود املكانية فان الالجئ يف الشريعة ،اما فيما خيص احل (197)الرجل على َدِمِه َفالَ تـَْقتـُْلُه" 

اإلسالمية متنح له حق ِمارسة كل حقوقه يف أي بلد إسالمي الن طبيعة االحكام 
 واحدة.

وهكذا إذا كانت القاعدة يف اإلسالم كما هو احلال لدى الدول األخرى هي اهنا 
وسلم  للدولة وحدها حق التصرف يف إطار شؤهنا اخلارجية لقول النيب صلى هللا عليه
،   (198):)كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، االمام راع ومسئول عن رعيته ....( 

ونتيجة لذلك يكون للحكام وحدهم حق رعاية شئون االمة يف الداخل واخلارج وال حيل 
الحدا من املسلمني ان يقوم بذلك إذا كان احلاكم مل يفوضه او أيذن يف القيام مبثل هبذا 

أيضا لألفراد العاديني  نلجأ يشكل استثناء على هذه القاعدة؛ اذ ميكالعمل، فان حق امل
 (199)منح امللجأ.

 ـــ القانون الدويل:2
لقد قيد القانون الدويل اجلهة اليت هلا حق منح اللجوء يف القانون الدويل املعاصر  

ابلدولة والسلطة املمثلة هلا وال جيوز ألي جهة او االفراد العاديني منح ذلك احلق اما 
فيقتصر منح اللجوء يف القانون الدويل، على الدولة اليت متنحه، وال يسري حدود املكان 

                                 
 .85سبق َّترجيه، ص  (196)

 .869، ص2، ج2689سنن ابن ماجة، كتاب الدايانت، ابب من امن رجل على ذمه فقتله، رقم   (197)
 .304، ص1، ج853صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم (198)
 .61، ص4امحد أبو الوفا، االعالم بقواعد القانون الدويل والعالقات الدولية يف شريعة اإلسالم، ج  (199)
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الدول األخرى. وذلك وفقا ملقتضيات سيادة الدولة وقوانينها واالتفاقية ابلضرورة جتاه 
مؤمتر األمم املتحدة  1951متوز/يوليه  28اخلاصة بوضع الالجئني املعتمدة يوم 

للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي اجلنسية، الذي دعته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 1950كانون األول/ ديسمرب   14ملؤرخ يف ( ا5-)د 429إيل االنعقاد مبقتضى قرارها 

ويف الوقت الذي منحت فيه اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني لالجئ املقيم يف إحدى الدول املتعاقدة، ِمارسة بعض احلقوق يف دولة 

يا لتحديد وضع خبصوص " األثر املمتد إقليم 12أخرى متعاقدة، وفق استنتاجها رقم 
م متكن الالجئ املقيم يف احدى 1951الالجئ " قالت ان نصوص عديدة يف اتفاقية 

الدول املتعاقدة من ِمارسة بعض احلقوق ابعتباره الجئا يف دولة أخرى متعاقدة وان 
 (200)".ِمارسة مثل هذه احلقوق ال تتوقف على حتديد جديد لوضعه كالالجئ

 دة:: من حيث الفئات املستفياثنيا
ـــــــ الشريعة اإلسالمية: اجازت الشريعة اإلسالمية منح حق اللجوء لكل الفئات 1

" اهل الذمة واحلربيني " وذلك ان كل نصوص الكتاب والسنة مل تقيد هذا احلق ومل 
تستبعد أي فئات ولذلك ال توجد فئات مستبعدة يف الشريعة اإلسالمية من االستفادة 

 من هذا احلق.
ــ ا2 لقانون الدويل: لقد قيد القانون الدويل منح اللجوء وذلك ابستبعاده فئات ــــــ

 م"1951الفقرة أ من اتفاقية  1من احلصول على هذا احلق وذلك بناء على "املادة رقم 

                                 
التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤن   (200)

 .27، ص2004الالجئني، 
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 : من حيث األنواع:اثلثا
 ــــ الشريعة اإلسالمية:1
قول هللا تعاىل يف لقد متيزت الشريعة اإلسالمية مبنح اللجوء الديين وذلك تطبيقا ل 

اآلية الكرمية . قال تعاىل: }َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالََم 
 (201)اَّللِّ ُُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمون{ .

 ـــــــ القانون الدويل:2
من حيث األنواع مل يعطي القانون الدويل للجوء الديين أي أساس يف منح اللجوء  

م كل شخص يكون لديه 1951أ من اتفاقية /1يكتسب وصف الالجئ وفقا للمادة 
خوف مربر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه اىل فئة 

يف اإلسالم ميكن كذلك ان يستفيد من امللجأ اجتماعية معينة او آرائه السياسية. بينما 
من أييت لسماع كالم هللا )اللجوء الديين( او أي شخص أييت ألي سبب للحصول على 

 “.وضع امن أي املستأمنون او يقيم بصورة دائمة " اهل الذمة 
 : من حيث قبول الالجئ ورده:رابعا

 ــــ الشريعة اإلسالمية:1
الدول اإلسالمية، أبمور كثرية خبصوص قبول الالجئ لقد قيدت الشريعة اإلسالمية 

وكيفية معاملته، من خالل: الزامهم بقبول الالجئ وعدم رد وضرورة منح امللجأ لكل 
مستغيث أو ُمعّرض للظلم أو االضطهاد، وكذلك حتمية قبول الالجئ الذي أييت لسماع 

لذي مينحه األفراد العاديون، كالم هللا، مع احرتام السلطات يف الدولة اإلسالمية للملجأ ا

                                 
 (.6سورة التوبة، اآلية ) (201)
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إضافة إىل حتمية إبالغ الالجئ مأمنه إذا انتهى حقه يف امللجأ ِما يرتتب عليه عدم 
جواز رده إىل مكان يكون فيه خوف من تعرضه لالضطهاد. قال تعاىل: }َوِإْن َأَحٌد 

َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِّ   ُُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ مِّ
وكذلك عدم تسليمه فان الشريعة اإلسالمية متنع تسليمه اىل دولته لو (202)يـَْعَلُمون{ .

ولو  حىت فينا املستأمن تسليم جواز عدم طالبت به حيث ذهب االمام الشيباين إىل
 قاتلناكم واال إلينا ادفعوه للمسلمني ملشركونا قال )ٕوان :احلرب و اعالن ابلقتال هددوان
 أبمانه. منا غدر ألنه ذلك( يفعلوا أن للمسلمني ينبغي فليس قوة ابملسلمني عليهم وليس

 9املادة  اإلسالمية وتقرروذلك فأن مجيع املواثيق اإلسالمية اقرت ذلك وفقا للشريعة 
من البيان اإلسالمي العاملي حلقوق االنسان الصادر عن اجمللس اإلسالمي يف لندن 

االضطهاد والظلم احلق يف البحث عن ملجأ ومالذ.  أ) لكل شخص يلق     : 1981
وهذأ احلق مضمون لكل انسان ِما كان عنصره او دينه او لونه او جنسه(، كذلك تقرر 

م " 1983االنسان يف اإلسالم " املؤمتر اإلسالمي عام من وثيقة حقوق  13املادة 
:)لكل شخص احلق يف التنقل حبرية واختيار مكان اقامته داخل بلده او خارجه وإذا 
لقي اضطهاد فان له احلق يف البحث عن مالذ يف بلد اخر غري بلده األصلي. وعلى 

ميه اال اذا كان اللجوء البلد الذي يتوجه اليه بطلب يف هذا الشأن أن مينحه اللجوء وحي
 (203)قد طلب ألسباب تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية(.

                                 
 (.6سورة التوبة، اآلية )/ (202)

 .720م.، ص1970ارف اإلسكندرية، حممد طلعت الغنيمي، االحكام العمة يف قانون األمم، منشأة املع  (203)
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 ــــ القانون الدويل:2
وفقا ملبدأ السيادة فان ذلك يؤثر على منح حق امللجأ، فيخضع كل األشخاص 
واألشياء فوق إقليم الدولة لسيادهتا وسلطاهنا، يف القانون الدويل؛ وإن كان وجود الدولة 

إطار التجمع الدويل يفرض عليها بعض القيود على سيادهتا. ورغم ذلك فإن هنالك يف 
بعض الدول ال تلتزم عمليًا بتطبيق ما جاء يف القانون الدويل، وتضع قيوداً كثرية على 

 قبول الالجئني، وقامت برد كثرياً منهم عند احلدود لبعض الدول .

اليت حتكم حق اللجوء بني الشريعة املطلب الثاين: أوجه الشبه يف املبادئ    
 اإلسالمية والقانون الدويل:

ان أوجه الشبه بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل يؤكد مسؤ وأسبقية الشريعة 
اإلسالمية عما يف القوانني الوضعية واليت منها حق اللجوء الذي مل يعرفه القانون الدويل 

هر االتفاق بني اإلسالم والقانون الدويل حىت منتصف القرن املنصرم حيث اكدت مظا
مدى عاملية اإلسالم ومعاجلته لكافة مشاكل البشرية يف أي مكان واي عصر، ويتمثل 

 مظاهر االتفاق حول االيت:
 : عدم جواز الرد يف بلد يكون فيه الالجئ مهددة حياته للخطر: أوال

خالل األعراف حيث اكدت الشريعة اإلسالمية عدم جواز رد الالجئ وذلك من 
واملبادئ العرفية اليت اقرها اإلسالم ويتعارض مع عدم اخفار ذمة االمن او املستجري او 
الالجئ، وهو ما يتفق مع ما اقره القانون الدويل يف عدم الرد او االبعاد حسب املادة 

 م املادة الثالثة.1984م وكذلك اتفاقية منع التعذيب 1951من االتفاقية  33/1
م فرض عقوابت على الالجئ الذي يدخل او يتواجد بطريقة غري : عداثنيا
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 مشروعة:
حيث يعد االمر أيضا من العادات واألعراف اليت اقرها اإلسالم اليت حتمي الالجئ 
)املستجري ومؤمنه( ويدخل ذلك أيضا يف إغاثة امللهوف وعالوة على ان ذلك االمر ان 

كل من يطلبه والذي مينحه حىت االفراد الشريعة اإلسالمية قررت ابن األمان تعطيه ل
اليت َّتص الالجئون املوجودين  31م يف املادة 1951العاديني، وقد نصت اتفاقية سنة 

بصورة غري مشروعة يف بلد امللجأ، واليت متنع الدول املتعاقدة على فرض عقوابت جزائية 
 على الالجئني بسبب دخوهلم غري القانوين اىل إقليم هذه الدولة.

 : مبدا عدم التمييز: لثااث
اتفقت الشريعة اإلسالمية مع القانون الدويل حول مبدا عدم التمييز يف منح حق 
اللجوء وتعترب الشريعة اإلسالمية املساواة بني البشر اهم املبادئ اإلسالمية اليت تؤكدها 

نس او اإلسالم وابلتايل فان منح امللجأ يف اإلسالم مينح ملن يطلبه بغض النظر عن اجل
اللون او العقيدة او أي أشياء أخرى متيز بني  البشر، والقانون الدويل اكد على ذلك 

م يف املادة الثالثة اليت تنص على تطبيق نصوص االتفاقية من 1951من خالل اتفاقية 
طرف الدول املتعاقدة دون متييز يستند اىل العرف او الدين او بلد املنشأ ، وأكدت 

دولية لألمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري أيضا االتفاقية ال
 م.1956سنة  

 : مبدا الطابع اإلنساين: رابعا
ان الطابع اإلنساين يف منح حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية ينطلق من أساس 

ت تكرمي اإلسالم لبين ادم واحلفاظ على كرامته وانسانيته واليت تؤكدها العديد من اآلاي
القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة وابلتايل فأن إغاثة امللهوف واملضطر وإنقاذ 
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احلياة تعترب من املبادئ السامية للشريعة اإلسالمية فاحلفاظ على النفس واحرتامها من 
ِلَك َكتَـبْـَنا َعَلٰى َبيِن  ِإْسرَائِيَل اهم املبادئ اإلنسانية حيث جاء يف قوله تعاىل:)ِمْن َأْجِل ذَٰ

يًعا َوَمْن َأْحَياَها َا قـََتَل النَّاَس مجَِ  أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفًسا بَِغرْيِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكأمنَّ
نـُْهم يًعا ۚ َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلُنَا اِبْلبَـيَِّناِت ُُثَّ ِإنَّ َكِثريًا مِّ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ ِلَك يف  َفَكأمنَّ بـَْعَد ذَٰ

 .(204)اأْلَْرِض َلُمْسرُِفوَن(
وما أكد عليه القانون الدويل وخاصة يف املواثيق الدولية مثل اإلعالن العاملي حلقوق 

م على الطبيعة اإلنسانية حلق 1951م وما أكدته االتفاقية سنة 1948االنسان لعام 
 اللجوء.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 

 (.32سورة املائدة اآلية، )  (204)
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االختالف بني املبادئ يف الشريعة اإلسالمية قارنة يف أوجه جدول لتوضيح امل
 :والقانون الدويل

 
 القانون الدويل الشريعة االسالمية     املبادئمن خالل 

من حيث اجلهة  :أوال
اليت هلا احلق يف منح اللجوء 

 ابلدولة

لقد منحت الشريعة اإلسالمية 
اجلهات او السلطات املختصة حق 

ني يف منح اللجوء وكذلك االفراد العادي
الدولة ولذلك فان اجلهة اليت هلا احلق 
وفقا للشريعة اإلسالمية منح حق 
اللجوء تبدأ من رئيس الدولة وحىت 

 .االفراد العاديني

لقد قيد القانون الدويل 
اجلهة اليت هلا حق منح اللجوء 
يف القانون الدويل املعاصر 
ابلدولة والسلطة املمثلة هلا وال 
 جيوز ألي جهة او االفراد

 .العاديني منح ذلك احلق

حيث  نم اثنيا:
 الفئات املستفيدة

اجازت الشريعة اإلسالمية منح 
حق اللجوء لكل الفئات " اهل الذمة 
واحلربيني " وذلك ان كل نصوص 
الكتاب والسنة مل تقيد هذا احلق ومل 
تستبعد أي فئات ولذلك ال توجد 
فئات مستبعدة يف الشريعة اإلسالمية 

 من هذا احلق.من االستفادة 

لقد قيد القانون الدويل منح 
اللجوء وذلك ابستبعاده فئات 
من احلصول على هذا احلق 

 1وذلك بناء على "املادة رقم 
 م"1951الفقرة أ من اتفاقية 

 مبدا التمييز: : اثلثا
 من حيث األنواع

لقد متيزت الشريعة اإلسالمية مبنح 
اللجوء الديين وذلك تطبيقا لقول هللا 
تعاىل يف اآلية الكرمية . قال تعاىل: 
َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك  }َوِإْن َأَحٌد مِّ

من حيث األنواع مل يعطي 
القانون الدويل للجوء الديين أي 
أساس يف منح اللجوء يكتسب 

أ /1وصف الالجئ وفقا للمادة 
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َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِّ ُُثَّ أَبِْلْغهُ 
 ْعَلُمون{َمْأَمَنُه َذِلَك أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يَـ 

م كل 1951من اتفاقية 
شخص يكون لديه خوف مربر 
من التعرض لالضطهاد بسبب 
عرقه او دينه او جنسيته او 
انتمائه اىل فئة اجتماعية معينة 

 ية.او آرائه السياس
: من حيث قبول رابعا

 الالجئ ورده:
 

لقد قيدت الشريعة اإلسالمية 
الدول اإلسالمية، أبمور كثرية 
خبصوص قبول الالجئ وكيفية 
معاملته، من خالل: الزامهم بقبول 
الالجئ وعدم رد وضرورة منح امللجأ 
لكل مستغيث أو ُمعّرض للظلم أو 
االضطهاد، وكذلك حتمية قبول 

 لسماع كالم هللا، الالجئ الذي أييت
مع احرتام السلطات يف الدولة 

لجأ الذي مينحه األفراد اإلسالمية للم
 .العاديون

وفقا ملبدأ السيادة فان ذلك 
يؤثر على منح حق امللجأ، 
فيخضع كل األشخاص 

إقليم الدولة  واألشياء فوق
 .لسيادهتا وسلطاهنا

 
 

 
 
 



141 
 

 الدويلأوجه الشبه بني الشريعة اإلسالمية والقانون 
 القانون الدويل       الشريعة االسالمية     من خالل املبادئ  

: عدم جواز الرد أوال
ن فيه الالجئ يف بلد يكو 

 .مهددة حياته للخطر

 

يث اكدت الشريعة اإلسالمية ح
ز رد الالجئ وذلك من خالل واعدم ج

األعراف واملبادئ العرفية اليت اقرها 
ذمة اخفار اإلسالم ويتعارض مع عدم 

 .االمن او املستجري او الالجئ

ما يتفق مع ما اقره 
القانون الدويل يف عدم الرد او 

 33/1االبعاد حسب املادة 
م 1951من االتفاقية 

وكذلك اتفاقية منع التعذيب 
 م املادة الثالثة.1984

: عدم فرض اثنيا
عقوابت على الالجئ 

دخل او يتواجد الذي ي
 .بطريقة غري مشروعة

 

المر أيضا من العادات حيث يعد ا
واألعراف اليت اقرها اإلسالم اليت حتمي 
الالجئ )املستجري ومؤمنه( ويدخل 
ذلك أيضا يف إغاثة امللهوف وعالوة 
على ان ذلك االمر ان الشريعة 
اإلسالمية قررت ابن األمان تعطيه لكل 

 .من يطلبه

نصت اتفاقية سنة 
اليت  31م يف املادة 1951

دين َّتص الالجئون املوجو 
بصورة غري مشروعة يف بلد 
امللجأ، واليت متنع الدول 
املتعاقدة على فرض عقوابت 
جزائية على الالجئني بسبب 
دخوهلم غري القانوين اىل إقليم 

 .هذه الدولة
 
 
 

منح امللجأ يف اإلسالم مينح ملن  : مبدا اثلثا
يطلبه بغض النظر عن اجلنس او اللون 

اكد على ذلك من 
م يف 1951خالل اتفاقية 
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أشياء أخرى متيز بني   او العقيدة او أي .عدم التمييز
 البشر،

املادة الثالثة اليت تنص على 
تطبيق نصوص االتفاقية من 
طرف الدول املتعاقدة دون 
متييز يستند اىل العرف او 

 .الدين او بلد املنشأ 
 : مبدا الطابعرابعا
 .اإلنساين
 

ان الطابع اإلنساين يف منح حق 
اإلسالمية ينطلق من  الشريعةاللجوء يف 

أساس تكرمي اإلسالم لبين ادم واحلفاظ 
 على كرامته وانسانيته

أكد عليه القانون الدويل 
وخاصة يف املواثيق الدولية مثل 
اإلعالن العاملي حلقوق 

م وما 1948االنسان لعام 
م 1951أكدته االتفاقية سنة 

على الطبيعة اإلنسانية حلق 
 اللجوء.  
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 التوصيات: -النتائج -الفصل اخلامس :  اخلامتة

 اخلامتة                                     

بعد الدراسة املستفيضة ملوضوع املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية 
والقانون الدويل ودورها يف حل مشكلة الالجئني، وبعد ان قام الباحث بدراسته نظراي 

 والتوصيات التالية:وحتليله يصل الباحث اىل النتائج واخلالصة 

 أوال : النتائج :
اليت تواجه الالجئني املسلمني يف الدول العربية اإلسالمية والدول  ـــــ املشكالت 1

 االوربية الغربية:
بعض الدول العربية  مال تقو ان مشكالت الالجئني العرب املسلمني  -أ

امنية وسياسية وأسباب قانونية  ألسباباإلسالمية مبنحهم حق اللجوء 
تتمحور حول عدم قيام هذه الدول الرافضة لقبول الالجئني عدم توقيعها 

 م .1951على اهم االتفاقيات اخلاصة ابلالجئني وهي االتفاقية لعام 
حق اللجوء هي دول إسالمية تنص  حال متنان الدول اإلسالمية اليت   -ب

ة ومنها من وقع اتفاقيات حلقوق يف دستورها بتطبيقها للشريعة اإلسالمي
االنسان الحرتام ادمية وكرامة االنسان بغض النظر عن أسباب جلؤه اىل دولة 
ليست موطنه األصلي وهذا جيعلها يف تناقض مع نفسها يف عدم قبول 

 الالجئني.
ان الدول العربية اإلسالمية اليت وقعت على االتفاقيات اخلاصة ابلالجئني -ج
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االمكانيات الستيعاب اعداد كبرية لالجئني رغم اهنا موقعة القدرة و  كال متتل
على اتفاقية الالجئني اال اهنا مل توفر هلم مجيع حقوقهم مثل حق العمل وحق 

 م.1951الرعاية الصحية والدراسة والغداء كما نصت عليه االتفاقية لعام 
ت وامهها اما يف الدول األوروبية الغربية واملوقعة على العديد من االتفاقيا -د

م اخلاصة ابلالجئني اهم املشاكل املعاملة القاسية يف 1951اتفاقية لعام 
دول املرور، االستخدام غري اإلنساين لألطفال القصر، رد الالجئني وعدم 
قبوهلم، صعود القوى األوروبية املتطرفة، صعود تيار رفض الالجئني من 

كلة الالجئني يرجع املواطنني ،عدم اهتمام الدول الكربى يف معاجلة مش
الباحث ان تلك التصرفات اليت تقوم هبا بعض الدول االوربية والغربية انجتا 

م كانت 1951على ان توقيعها على االتفاقية اخلاصة ابلالجئني لعام 
 ملصاحل وأسباب اوروبية غربية حبثة انجتة عن ااثر احلرب العاملية الثانية . 

حق اللجوء يف القانون الدويل يف حل مشكلة ـــــــ دور املبادئ اليت حتكم  2
  الالجئني:

السماح للذين مت منح هلم حق اللجوء فقط من  الدويل عدمــــــ عاجل القانون أ 
ردهم اىل بلداهنم حيث انه مل يعاجل قضية الالجئ الذي مل يتحصل املوافقة على 

 اليها.طلب اللجوء من الدولة الالجئ 
الدويل اجلهة اليت هلا حق منح اللجوء يف القانون الدويل ب ــــ لقد قيد القانون 

املعاصر ابلدولة والسلطة املمثلة هلا وال جيوز ألي جهة او االفراد العاديني، لقد قيد 
القانون الدويل منح اللجوء وذلك ابستبعاده فئات من احلصول على هذا احلق وذلك 

 م".1951الفقرة أ من اتفاقية  1بناء على "املادة رقم 
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 امللجأداخل إقليم الدولة  اتواجدو ج ـــــ عدم فرض عقوابت على الالجئني الذين 
 أنفسهماليها بطرق غري مشروعة ومنحهم فرتة لرتحيلهم اىل دولة أخرى مشروط بتقدمي 

سبب تواجدهم بطريقة غري مشروعة ولكن القصور يكمن يف  إلظهاراىل السلطات 
 اإلنساين.تعرض الالجئ خلطر االبعاد او احلجز غري 

د ـــــ عدم التمييز نصت مجيع االتفاقيات على عدم التمييز سواء بسبب اللون او 
 االنتماء.العرق او الدين او 

 اإلسالمية:ئ الشريعة ــــــ دور اإلسالم وعالجه ملشكلة الالجئني وفقا ملباد 3
لقد منحت الشريعة اإلسالمية اجلهات او السلطات املختصة حق منح اللجوء أ ــــــ 

وكذلك االفراد العاديني يف الدولة ولذلك فان اجلهة اليت هلا احلق وفقا للشريعة اإلسالمية 
احلدود منح حق اللجوء تبدأ من رئيس الدولة وحىت االفراد العاديني اما فيما خيص 

املكانية فان الالجئ يف الشريعة اإلسالمية متنح له حق ِمارسة كل حقوقه يف أي بلد 
 إسالمي الن طبيعة االحكام واحدة.

ب ــــــــ لقد قيدت الشريعة اإلسالمية الدول اإلسالمية، أبمور كثرية خبصوص قبول 
وضرورة منح امللجأ  هالالجئ وكيفية معاملته، من خالل: الزامهم بقبول الالجئ وعدم رد

لكل مستغيث أو ُمعّرض للظلم أو االضطهاد، وكذلك حتمية قبول الالجئ الذي أييت 
لسماع كالم هللا، مع احرتام السلطات يف الدولة اإلسالمية للملجأ الذي مينحه األفراد 
العاديون، إضافة إىل حتمية إبالغ الالجئ مأمنه إذا انتهى حقه يف امللجأ ِما يرتتب 

ه عدم جواز رده إىل مكان يكون فيه خوف من تعرضه لالضطهاد. قال تعاىل: علي
َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالََم اَّللِّ ُُثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلكَ   }َوِإْن َأَحٌد مِّ
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شريعة اإلسالمية متنع تسليمه وكذلك عدم تسليمه فان ال(205)أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمون{ .
 فينا املستأمن تسليم جواز عدم اىل دولته لو طالبت به حيث ذهب االمام الشيباين إىل

 احلرب.  و اعالن ابلقتال ولو هددوان حىت
أوجه الشبه واالختالف بني املبادئ اليت حتكم حق اللجوء يف الشريعة  -4

 :الدويلاالسالمية والقانون 
ــــ اج     لقد متيزت الشريعة ، ازت الشريعة اإلسالمية منح حق اللجوء لكل الفئاتأ ـــ

اإلسالمية عن القانون الدويل مبنح اللجوء الديين وذلك تطبيقا لقول هللا تعاىل يف اآلية 
َن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اَّللِّ ُُثَّ  الكرمية. قال تعاىل: }َوِإْن َأَحٌد مِّ

 (206)أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمون{ .
ب ـــــ من حيث األنواع مل يعطي القانون الدويل للجوء الديين أي أساس يف منح 

م كل شخص يكون 1951أ من اتفاقية /1جوء يكتسب وصف الالجئ وفقا للمادة الل
لديه خوف مربر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه اىل 
فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية. بينما يف اإلسالم ميكن كذلك ان يستفيد من 

وء الديين( او أي شخص أييت ألي سبب للحصول امللجأ من أييت لسماع كالم هللا )اللج
 ".على وضع امن أي املستأمنون او يقيم بصورة دائمة " اهل الذمة

                                 
 (.6سورة التوبة، اآلية ) (205)

 (.6سورة التوبة، اآلية ) (206)
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 اثنيا : التوصيات :

ــ يوصي الباحث ابلعودة للتقاليد االسالمية الغنية بكيفية معاملة الالجئ  1 ـــــ
حلني قرارهم اما العودة  واحتضانه وتوفري هلم احلماية والدعم الكامل ليعيش حياة كرمية

 اليها.او البقاء يف بلد امللجأ  ألوطاهنم
ــ على املستوى القانوين يوصي الباحث ان تعمل الدول العربية اإلسالمية على  2 ـــــ

  مستويني:
كون غالبية الالجئني من الدول العربية اإلسالمية ان   العريب:أ ـــ املستوى اإلقليم 

اقية عربية خاصة ابلالجئني تعكس قيم املنطقة العربية وهتتدي تتبىن الدول العربية اتف
 الوضعية.ابلشريعة اإلسالمية السمحاء اليت سبقت القوانني 

لتحقيق التوازن بني حقوق الالجئني االنسانية من  الوطين:ب ـــــــ على املستوى 
تشريعات جهة وحقوق الدولة املستضيفة من جهة أخرى ان تقوم كل دولة عربية بتبين 

 لالجئني.وطنية خاصة هبا لكيفية استقبال ومحاية ومعاملة وتوفري مجيع احلقوق 
ــــــ رغم عدم وجود أنظمة جلوء وطنية ينبغي ان ال تعفى الدول العربية اإلسالمية  3

من حتقيق احلد األدىن الستقبال ومحاية الالجئني وحقوقهم ذات املنشأ العريف امللزم 
لشريعة اإلسالمية واحلقوق النامجة من اتفاقيات حقوق االنسان اليت للكافة التزاما اب

 م.1948صادقت عليها اغلبية الدول العربية مثل اإلعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة 
ينبغي اعتبار مشكلة الالجئني مشكلة اجتماعية وإنسانية من حيث الطابع ــــ  4

 دول.الوابلتايل ليست سببا لتوتر العالقات بني 
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ــ ان تطالب الدول األعضاء يف اجلامعة العربية اثناء انعقاد اجتماعاهتا الدورية  5 ــ
وتطالب اجملتمع الدويل ابنعقاد مؤمترات دولية ملناقشة مشاكل الالجئني ووضع حلول 

 لقرارهتا.مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت حتكم حق اللجوء أساس  تكون واضعةجدية 
 
 
 

 وهللا ويل التوفيق.......                                                  
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 املصادر واملراجع:

 القران الكرمي
  األحاديثكتب 

 ( 1987،2حممد إمساعيل البخاري، صحيح البخاري )بريوت دار ابن كثري، ط
 ابن ماجة، سنن ابن ماجة

 داوود أبو ابو داوود، سنن 
 الرتمذي.الرتمذي، سنن 

 االمام مسلم، صحيح مسلم 
 كتب تفسري القران الكرمي

ايب الفداء بن امساعيل بن كثري، تفسري القران العظيم، حتقيق سامي بن حممد بن سالمة، 
 للنشر.، دار طيبة 2ج

 .2أيب عبد هللا حممد امحد القرطيب، اجلامع ألحكام القران، دار الكتب املصرية، ط
 تيمية،مكتبة ابن  الطربي،جامع البيان عن أتؤيل اي القران اليب جعفر حممد  الطربي، 

 هـ.320 القاهرة،
 .3ج ،1998القاهرة  احلديث،دار  والنهاية،البداية  كثري،ابن  

 البيضاوي، انصر الدين، تفسريه املسمى تفسري البيضاوي 
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 كتب الرتاث اإلسالمي
صحيح االمام ايب عبد هللا حممد بن امساعيل فتح الباري بشرح  ابن حجر العسقالين،

 هـــ املكتبة السلفية . 1407البخاري،  حتقيق حمب الدين اخلطيب، )د، ط( 
أيب عبد هللا حممد االنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، حتقيق حممد أبو االجفان، 

 .1القسم األول، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
ي خليل، موهب اجلليل، دار صادر بريوت، لبنان، د شرح اخلرشي على خمتصر سيد

 .3ط، ج
، 14املاوردي، احلاوي الكبري، شرح خمتصر املزين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج

 .1ط
ايب الربكات عبد هللا بن امحد بن حممود، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب 

 .العلمية، بريوت
شرح حممد بن السرخسي، كتاب السري الكبري، مطابع شركة  حممد بن احلسن الشيباين،

 .1957اإلعالانت الشرقية، القاهرة، 
ابن قدامة، الشرح الكبري على منت املقنع، منشورات جامعة االمام حممد بن سعود 

 .5اإلسالمية، الرايض، السعودية، ج
ندة )بريوت: مؤسسة هــ( املنتقي من السنن املس370ابن اجلارود، أبو حممد النيسابوري )

هــ( 405، احلاكم بوعبدهللا النيسابوري )13م، ج2م(، 1988،1الكتاب الثقافية، ط
  .2املستدرك على الصحيحني، بريوت: دار املعرفة، د، ط، د، ت( ج

، والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح 290، 170السرخسي، شرح السري الكبري 
 ن امحد الندوي اهلندي، ط املدين، القاهرة، اجلامع الكبري للحصري، حتقيق علي ب
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االمام ابن حديدة االنصاري، املصباح املضيء يف كتاب النيب االمي ورسله اىل ملوك 
 ،1986االرض من عريب واعجمي، دار الندوة اجلديدة بريوت ، 

، 14املاوردي، احلاوي الكبري، شرح خمتصر املزين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج
 .1ط

 .10املبسوط للسرخسي، دار املعرفة، بريوت، ج
عبد هللا بن الشيخ حممد سليمان املعروف بدا مادا أفندي، جممع االنر يف شرح ملتقى 

 .1االحبر، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ج
 (1/527الشوكاين، حممد بن على بن حممد، فتح القدير )

خبار القطر اليماين ، حتقيق سعيد عاشور، دار حيي بن احلسني، غاية االماين يف ا
 م.1968-هـ 1388الكتاب العريب ، القاهرة ، 

  ، دار املعرفة ، بريوت ،.2املقدسي، االقناع يف فقه االمام امحد بن حنبل ، ج
 ، 3ابن مفلح، الفروع يف فقه االمام امحد بن حنبل، ط املنار، القاهرة، ج 

القصوى يف دراية الفتوى، حتقيق علي حمي الدين داغي،  قاضي القضاة البيضاوي، الغاية
 .1982، 2دار النصر للطباعة االسالمية، القاهرة، ج

شيخ عثمان بن فودي، بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب االمام 
  .1977واقامة اجلهاد، دار جامعة اخلرطوم للنشر، 

ود ابن عرفة، حتقيق حممد أبو االجفان، أيب عبد هللا حممد االنصاري الرصاع، شرح حد
 .1القسم األول، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، موهب اجلليل، دار صادر بريوت، لبنان، د 
 .3ط، ج
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اليب الربكات عبد هللا بن امحد بن حممود، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب 
 ، د ط.5العلمية، بريوت، ج

حممد بن احلسن الشيباين، شرح حممد بن السرخسي، كتاب السري الكبري، مطابع شركة 
 .1957اإلعالانت الشرقية، القاهرة، 

عبد هللا بن الشيخ حممد سليمان املعروف بدا مادا أفندي، جممع االنر يف شرح ملتقى 
 .1االحبر، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ج

الشرح الكبري على منت املقنع، منشورات جامعة االمام حممد بن سعود ابن قدامة، 
 .5اإلسالمية، الرايض، السعودية، ج

فتح الباري بشرح صحيح االمام ايب عبد هللا حممد بن امساعيل البخاري، ابن حجر 
 هـــ املكتبة السلفية.  1407العسقالين، حتقيق حمب الدين اخلطيب، )د، ط( 

 (1/527بن على بن حممد، فتح القدير )الشوكاين، حممد 
حيي بن احلسني ، غاية االماين يف اخبار القطر اليماين ، حتقيق سعيد عاشور، دار 

 م.1968-هـ 1388الكتاب العريب ، القاهرة ، 
  ت.، دار املعرفة ، بريو 2املقدسي ، االقناع يف فقه االمام امحد بن حنبل ، ج

 . 1354، 3امحد بن حنبل، ط املنار، القاهرة، ج ابن مفلح، الفروع يف فقه االمام 
قاضي القضاة البيضاوي، الغاية القصوى يف دراية الفتوى، حتقيق علي حمي الدين داغي، 

 .1982، 2دار النصر للطباعة االسالمية، القاهرة، ج
شيخ عثمان بن فودي، بيان وجوب اهلجرة على العباد وبيان وجوب نصب االمام 

  .1977دار جامعة اخلرطوم للنشر، واقامة اجلهاد، 
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 القواميس واملعاجم
 معجم مقاييس اللغة 

 القاموس احمليط 
 لسان العرب

 املصباح املنري  
 م.1994 بريوت،لسان العرب، ابن منظور، دار صار، 

 املراجع العلمية 
مركز البحوث والدراسات  :لالجئني، القاهرةالدولية  الرشيدي، احلمايةأمحد 

 ( ، احلماية القانونية لالجئ  يف القانون الدويل . 1997 السياسية:)
 م.1973امحد شوقي الفنجري ، احلرايت السياسية يف االسالم ، دار القلم : بريوت ، 

 -هــ 1412امحد أبو الوفاء، القانون الدبلوماسي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
أمحد ابو الوفا، اللجوء يف االسالم، جامعة القاهرة، مصر، كلية  /79م، 1992
  احلقوق.

امحد ابوالوفا، كتاب االعالم بقواعد القانون الدويل العالقات الدولية يف شريعة االسالم، 
 .14ج

امحد ، الرشيدي ، حقوق االنسان دراسة مقارنة بني النظرية والتطبيق ، القاهرة ، دار 
 الشروق.

 .1989املضمض ، اللجوء يف القانون الدويل والشريعة االسالمية ، بريوت ، ط  خدجية
حممد عبد هللا املؤيد، أحكام تنظيم اجلنسية يف القانون اليمين والقانون املقارن، ط االوىل، 

 .األفاق للطباعة والنشر
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 .1سامل الرفاعي، أحكام االحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، ، ط 
سليمان توبولياك، االحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه االسالمي، جملة جممع 

 . 2الفقه االسالمي ، العدد الثالث ، ج 
  1951، دار املعارف، القاهرة، 1القاضي النعمان بن حممد، دعائم االسالم، ج

 .سكندريةحممد طلعت الغنيمي، االحكام العمة يف قانون األمم، منشأة املعارف اإل  
عبداحلميد وايل، إشكالية اللجوء على الصعيدين العريب والدويل، دار النشر املغربية، 

 البيضاء .
جمد الدين خربوط، القانون الدويل اخلاص، اجلنسية ومركز االجانب، منشورات جامعة 

 .حلب
داوود بن درويش حلس، كتاب دليل الباحث يف توضيح وتنظيم البحث العلمي يف 

 .2006السلوكية، ادارة التعليم، شقراء منطقة الرايض التعليمية سابقا، س  العلوم
 .  1997حممد زحيلي، حقوق االنسان يف االسالم، دار ابن كثري دمشق، 

 . 2احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل، ط بو اخلري امحد عطية، 
اليمين والقانون املقارن، ط االوىل، حممد عبد هللا املؤيد، أحكام تنظيم اجلنسية يف القانون 

 األفاق للطباعة والنشر.
 .1أحكام االحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، سامل الرفاعي، ط 

 االبطح، سعيد، الالجئون يف املفهوم اإلسالمي. 
،جملة “صالح الدين طلب ،"حقوق الالجئني يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل 

 .2009العدد األول،  اجلامعة اإلسالمية،
 .1951، دار املعارف، القاهرة، 1القاضي النعمان بن حممد، دعائم االسالم، ج
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صاحل الرشيد ، حياته واختياراته الفقهية ، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون ، القاهرة 
 .3، ج

عة سنان طالب عبد الشهيد ، حقوق وواجبات الدولة املضيفة لالجئ اإلنساين، ، جام
 الكوفة ، كلية القانون .

حممد طلعت الغنيمي، االحكام العمة يف قانون األمم، منشأة املعارف اإلسكندرية، 
 م.1970

داوود بن درويش حلس، كتاب دليل الباحث يف توضيح وتنظيم البحث العلمي يف 
 .2006العلوم السلوكية، ادارة التعليم، شقراء منطقة الرايض التعليمية سابقا، س 

لجوء واهلجرة يف منطقة الشرق العريب ، شهرية سامي ، الشيكة األورو حلقوق االنسان ال
 ،2008. 

 .2016مارس  1طارق عزيز ، السوريون  يف املانيا والتفكري يف املستقبل ، 
فواز أيوب ،حممد فواد ، االمن اإلنساين التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات املضيفة، 

 .2017جئني والنازحني ، مركز دراسات الال
فاطمة اودينة ،أزمة الالجئني السوريني: بني املأساة اإلنسانية وفشل احللول الدولية 

 ،جامعة اجلزائر.
 الرسائل العلمية واملقاالت العلمية 

م، 2004أمين أديب سالمة اهللسه، مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء، رسالة دكتوراه ، 
 قاهرة.كلية احلقوق: جامعة ال

 . 2009امحد أبو الوفاء، حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل، الرايض، 
رسالة ماجستري بعنوان حقوق الالجئني بني  عبد العزيز بن حممد عبد هللا السعوي،
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 الشريعة والقانون.
،جملة “صالح الدين طلب ،"حقوق الالجئني يف الشريعة االسالمية والقانون الدويل 

 .2009اجلامعة اإلسالمية، العدد األول، 
 .صاحل الرشيد ، حياته واختياراته الفقهية ، رسالة دكتوراه كلية الشريعة والقانون ، القاهرة
 احلماية الدولية لالجئني، رسالة دكتوراه اعداد اية قاسي حورية، جامعة مولود معمري.

لالجئ اإلنساين، ، جامعة سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة املضيفة 
 الكوفة ، كلية القانون . 

وليد خالد الربيع ، اللجوء الساسي يف  الفقه االسالمي والقانون الدويل ، كلية  الشريعة 
 والدراسات االسالمية ، جامعة الكويت .

تطور احلماية الدولية لالجئني، رسالة دكتوراه اعداد اية قاسي حورية، جامعة مولود 
 لية احلقوق والعلوم السياسية.معمري، ك

 االتفاقيات والتقارير الدولية  
 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ، على املوقع 

www.unhcr.org.eg 
مؤمتر األمم املتحدة  1951متوز/بولية 28االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املعتمدة يف 

مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني، املنعقد 
 .1950ديسمرب  14" املؤرخ يف 5-"د429)

 مقاالت ومقابالت إعالمية
دليل االجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتضى اتفاقية سنة 

اخلاصني بوضع الالجئ املفوضية السامية لألمم املتحدة  ،1967، وبرتوكول 1951
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  .1992جنيف  الالجئني،لشؤون 
عتمد من قبل اجمللس اإلسالمي، القعدة االبيان العاملي حلقوق االنسان يف االسالم، 

 م .1981أيلول/سبتمرب  19هـ، املوافق 1401
  (.1967االعالن اخلاص ابللجوء اإلقليمي )

قرار جملس حقوق  ،2006لسنة  61/177قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة رقم 
  .2006لسنة  1/1ن رقم االنسا

القاهرة ،  مبصر،املكتب االقليمي  الالجئني،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
2006 ، 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري، املصدق عليها مبوجب 
 . 1965( يف ديسمرب 20-)د 2106قرار االمم املتحدة 

دولية لالجئني اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية التوصيات بشأن احلماية ال
 .2004السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئني، 

 -http://www.alarabiya.netالعربية نت،
 .WWWموقع املفوضية السامية لشؤون الالجئني على شبكة املعلوماتية 

UNHCR. ORG  
لتحديد وضع الالجئ مبقتضى اتفاقية سنة دليل االجراءات واملعايري الواجب تطبيقها 

، اخلاصني بوضع الالجئ املفوضية السامية لألمم املتحدة  1967، وبرتوكول 1951
 .1992لشؤون الالجئني ، جنيف 

 .3( ف 6املادة ) /1969االتفاقية اليت حتكم مشاكل الالجئني يف افريقيا ، عام 
ييز العنصري ، املصدق عليها مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التم
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 . 1965( يف ديسمرب 20-)د 2106قرار االمم املتحدة 
 10العاملي حلقوق االنسان ،  اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة ،املؤرخ يف االعالن 

   1كانون األول/ديسمرب
مج املفوضية التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربا

 .2004السامية لألمم املتحدة لشؤن الالجئني، 
 .76، الفقرة  2005/ 6جلنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم 

معاانة يف غياب الصمت ، الالجئون العراقيون ، تقرير لزايرة وفد من منظمة العفو 
 2/2012الدولية لتقييم واقع الالجئني 

عراقيني ، زايرة وفد من منظمة العفو الدولية اىل سورية ، فرار املاليني ، ازمة الالجئني ال
2007. 

  الالجئني،بنود االتفاق األورويب الرتكي بشأن 
www.aljazeera.net/news/reportandinterviews 

2016/03/19 
مونت كارلو ، بعد االتفاق الرتكي األورويب : تعبئة يف مدن أوروبية للمطالبة ابستقبال 

 الالجئني 
www.asharqalarabi.org.uk  (2016/04/18  ،09:17 ) 

 مبادلة الالجئني السوريني ستكون " مؤقتة " يف إطار االتفاق الرتكي األورويب ، 
www.alquds.co.uk.18/3/2016 

 عدم استقبال دول اخلليج الالجئني، مجال خاشقجي         
http://www.dw.com/ar  
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