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 من منظور الشريعة اإلسالمية 1951اتفاقية األمم املتحدة لعام الالجئين في  حقوق 

 ) دراسة مقارنة(

 محمود محمد الجملاألستاذ 
mahmoudalgamal28@gmail.com 

 األستاذ املشارك الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد حسنين
abdel.rahman@mediu.edu.my 

 :خلص امل

الدولية  ياتتااقاالالقانون الدولي و الوضع الحالي لالجئين يحتاج إلى دراسة وافية توضح فيها حقوقهم وواجباتهم في ملا كان 

ن في محاولة و بيان مشكلة اللجوء واملخاطر التي يتعرض لها الالجئ إلى فقد هدف البحث،وذلك من منظور الشريعة اإلسالمية

وبيان بعد عرض ماهوم اللجوء، والالجئ، وامللجأ، وأنواعه  وواجباتهممساهمة في وضع أطر لحل املشكلة ببيان حقوق الالجئين لل

، الواقعة على عاتقهم ثم إبراز تلك الحقوق والواجبات من منظور الشريعة اإلسالمية اتلزااماالواجبات الالجئين تجاه دول اللجوء و 

 ياتتااقاالفي كتب القانون والدراسات القضائية و ومنهج املقارنة ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي 

م الخاصين 1967م وبروتوكول عام 1951األمم املتحدة لعام  يةاتااقوذلك في حدود دراسة  ،واملعاهدات الدولية ثم مراجع الاقه

 طار فقه املعامالت، لكونها تتضمن أحكامإومن أهم نتائج البحث بيان أن مسألة الالجئين تندرج في ، امبوضع الالجئين والتعقيب عليه
 
 ا

أن العالقات الدولية في القانون الدولي تقوم على املصلحة في حين أنها تقوم  في الشريعة اإلسالمية على الكرامة كما ، اجتهاديةعملية 

وقد تاردت الشريعة اإلسالمية بإقرار حق الالجئ في امللجأ إلى مدى أبعد منه في ، اإلنسانية والتسامح والتعاون والعدالة واملعاملة باملثل

تخول لدولة امللجأ فرض األمم املتحدة لالجئين مواد معيبة في صياغتها بشأن واجبات الالجئين  يةاتااق تضمنتقد و القانون الدولي.

أبرز البحث تصور الشريعة اإلسالمية لواجبات الالجئ ، وقد على الالجئين على نحو قد يشوبه التعسف و ينطوي على الغرر  اتالزاام

حال وجوده في إقليمها بالقوانين السارية فيها على أن تلزام هي بإعالمه بهذه القوانين خالل دراسة في كونه يلزام في الدولة اإلسالمية 

فامللجأ في  ،االضطهادوقد اناردت الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما عليه من واجبات تجاه أفراد في دولة  طلبه اللجوء فيها.

 . يةتااقاالفي  لزااماالاجبات، ولم يرد نص يقر هذا الشريعة اإلسالمية ما شرع للتهرب من الو 

 .حقوق الشريعة، إتااقية الالجئين، القانون الدولي،  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة

 أمام كل ما هو إنساني حتى لو جاء من ثقافات أخرى إ
 
ن الدين اإلسالمي الحنيف وشريعته الغراء، لم يدخر وسعا

أجناسهم ولغاتهم  اختالفيراعي مصالح العباد والناس على  ويعلي من قيم الحرية والحق والعدل واملساواة  وومجتمعات مغايرة 

(، وثقافاتهم وأصولهم وأعراقهم
 
 كاملشروط شرطا

 
، واحزرم عادات وتقاليد املجتمعات، والثابت في القواعد الشرعية أن )املعروف عرفا

، وكذلك فإن من القواعد الاقهيه املستقرة أن العادة يرجع إليها ويحتكم بأمرها فإن ) العادة (1)وأن )الثابت بالعرف كالثابت بالنص(

  (2)محكمة (

                                                
و  283هـ، ص 1411، والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري، مطبعة املدني، القاهرة، 170،290، شرح السير الكبير، السرخس ي1

295 

 .50م، الجزء األول ص1991ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، األشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض، بيروت، دار الكتب العلمية،  2
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القوانين واملعاهدات و واثيق املقيمة بحث حقوق الالجئ وواجباته وبيان الحماية الواجب تمتعه بها في إطار  ومن هنا تبرز

 .اإلسالمية، من منظور الشريعة الدولية ياتتااقاالو 

على الدول والحكومات تجاه من اضطرتهم األحداث والظروف إلى ترك  اتالزااموإلقاء الضوء على ما يستتبع ذلك من 

 مجتمعاتهم وأوطانهم إلى غيرها.

هتمامها بمااهيم عدة كالجوار واألمان والعهد ومصالح إومن هنا كذلك تتضح بعض معالم شريعة اإلسالم الثرية من 

 .املهاجرين

آملين أن يتضح لنا أوجه الاروق والتوافق بين مقاصد الشريعة في حق اللجوء وفلساة ومرجعية القوانين الدولية 

واملعاهدات التي شرعت للجوء والحق فيه وتواترت على حمايته وضمان أمان الالجئ وسالمته وما يتبع ذلك من ثبوت  ياتتااقاالو 

 بقانون البلد مانح اللجوء. لزاامالاوواجبات على طالب اللجوء من  اتالزاام

التي  تلك وال شك أن من أخطر املشاكل التي تواجه عاملنا املعاصر وبخاصة في السنوات القليلة املاضية مشكلة اللجوء، 

ساسا تواجه العالم بأسره بشتى دوله ومنظماته وهيئاته وأفراده، وال شك أن الالجئين في شتى بقاع األرض هم من أكثر الائات إح

 باملعاناة في اآلونة األخيرة.

ن ماهوم حماية الالجئ واملحافظة على حقوقه ال يناصل البتة عن أويعد اللجوء أبرز صور ممارسة اإلنسان لحقوقه، كما 

 لونه وجنسه وعرقه وديانته على مكان آمن ووطن يأمن فيه على اختالفالاكرة العامة لحقوق اإلنسان فإن حصول اإلنسان على 

 ناسه وماله وعرضه وعقله لهو أبسط الحقوق التي ينبغي أن توفر له.نه و دي

 ،إال أنها في عاملنا املعاصر وإزاء وضوح مااهيم إقليم الدولة و حدوده املتاخمة ،لها بعدها التاريخي وظاهرة اللجوء وإن كان

فإن األرقام واإلحصائيات عن الالجئين مازعة  ،تظهر للجوء أهمية أكبر من أي وقت مض ى ،وتطور قدرة الدولة على مراقبة حدودها

 ،2016الجئ في نهاية عام مليون  65,6قد وصل إلى  ،2012مليون الجئ في نهاية عام  37,5فعدد الالجئين الذي وصل إلى  ،ومقلقة

 . من سكان العالم 113إلى  1الجدير بالذكر أن املاوضية تعلن أن عدد الالجئين يقدر بـ و 

أن الشريعة اإلسالمية عرضت ملسألة اللجوء وكالت لطالبه كافة وسائل الكرامة واألمان و الزامت تجاه وجدير بالذكر 

املستأمنين واملجارين بكافة األصول الواجب إتباعها لضمان حقوقهم ورعايتهم، وقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة 

 بما عرف بأمان الالجئ، وإن كان
 
 في العقيدة. اهتماما بالغا

 
 ومن دالئل ذلك تلك اآلية الكريمة: مخالاا
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أ دماؤهم يسعى املسلمون تتكافأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال "ن منها وقد وردت أحاديث دلت على مشروعية األما

 . (5)"يَد على من سواهم ر عليهم أقصاهم، وهمبذمتهم أدناهم ويجي

ذلك هجرة الصحابة رض ي هللا عنهم إلى الحبشة ولجوئهم إلى أرضها عند ملٍك وصاه النبي صلى هللا عليه وسلم  من أمثلةو 

 بأنه ال ُيظلُم عنده أحد وهو النجاش ي وقد جلس الصحابة رض ي هللا عنهم في جوار هذا امللك حتى السنة السابعة من الهجرة.

هللا صلى هللا عليه وسلم ملا رأى ما يصيب أصحابه من البالء وأنه ال يقدر على أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه قال لهم: لو فإن رسول 

 مما أنتم فيه.
 
 خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل هللا لكم فرجا

 إلى هللا بدينهم، فكانت أول هجرة في اإلسالم. مخافة الاتنةفخرج عند ذلك املسلمون إلى أرض الحبشة 
 
 (6)وفرارا

 :مشكلة البحث
وإزاء تعقد العالقات الدولية وتشابكها وتعارضها في  ،مع بروز مشكلة الالجئين وازديادها وتااقمها في كافة أرجاء املعمورة

بعض األحيان وما يزرتب على ذلك من التأثير على حقوق الالجئين في مختلف أنحاء العالم، فإن إفراد هذا املوضوع بالبحث ملن األهمية 

 بمكان.
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 6،7سورة التوبة آية رقم  
4
 .261، صاحة 2هـ ،  الجزء 1424الكتب العلمية، بيروت،، الطبعة الثالثة  ابن العربي، أحكام القرآن،دار 
5
 .81، 80، الجزء الثالث، ص 2751أبو داوود، سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب في السرية رقم  
 .106م، ص 1996البوطي، محمد سعيد، فقه السيرة النبوية، دمشق، دار الاكر، طبعة  6
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 من منظور باتهم في القانون الدولي وذلك والوضع الحالي لالجئين في العالم يحتاج إلى دراسة وافية توّضح فيها حقوقهم وواج

 الشريعة اإلسالمية.

 :أسئلة البحث
 لتحقيق األهداف املرجوة من البحث نحاول اإلجابة على األسئلة التالية:        

 الالجئ في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي؟ حقوق ما  .1

 ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفق ما جاء ما الشروط الواجب توافرها كي ينطبق على الشخص وصف الالجئ وفق .2
 
ا

 باالتااقيات واملعاهدات الدولية؟

 ما مدى اتااق أو اختالف القانون الدولي حول حقوق الالجئين وواجباتهم مع أحكام الشريعة اإلسالمية ؟ .3

 ما مدى كااية االتااقيات الدولية والبروتوكوالت لحقوق الالجئين على اختالف أنواعهم؟ .4

 :بحثأهداف ال
حل املشكلة بيان مشكلة اللجوء في العالم، واملخاطر التي يتعرض لها الالجئين، ومحاولة املساهمة في وضع أطر قانونية ل .1

 بعد عرض أنواع اللجوء من منظور الشريعة اإلسالمية.ببيان حقوق الالجئين، 

 الالجئين املرتبطة به.بيان ما جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية في اللجوء من حيث أنواعه وحقوق  .2

 الواقعة على عاتقهم. اتلزااماالالالجئين تجاه دول اللجوء و  حقوق بيان  .3

 الشريعة اإلسالمية. من منظور إبراز حق اللجوء بحسبانه من أهم حقوق اإلنسان  .4

 منهج البحث
القانونية والدراسات القضائية سأعتمد بإذن هللا في منهج البحث على املنهج االستقرائي التحليلي في مراجع الاقه والكتب 

حقوق الالجئين وواجباتهم في  ودراسةوكذلك سأعتمد على املنهج املقارن في دراسة ظاهرة اللجوء وعناصرها  الدولية ياتتااقاالو 

  القانون الدولي والشريعة اإلسالمية.

 للبحث:  الحدود املوضوعية
األمم املتحدة  يةاتااق حدود الشريعة اإلسالمية وفي القانون الدولي فيوواجباتهم في  يقتصر البحث على بيان حقوق الالجئين

 م الخاصين بوضع الالجئين.1967م وبروتوكول 1951لعام 

 :الدراسات السابقة
التي تعرضت ملوضوع البحث من النواحي الشرعية والقانونية معية ) املاجستير والدكتوراه (  من الرسائل العلمية الجا

 :والدولية

 
ا
دراسة مقارنة لنيل املاجستير في السياسة الشرعية من املعهد العالي للقضاء أحكام الخلجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي  :أوَل

 .ـه1419بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باململكة العربية السعودية، مقدمة من الباحث محمد بن عبد ربه املورقي، عام 

 
ا
، وهي دراسة مقدمة من الباحث محمد بن عبد هللا الحليبة جوء السياس ي بين الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعيةحق الخل :ثانيا

 م.2001لنيل درجة املاجستير بكلية الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية باململكة العربية السعودية في عام 

:
ا
دراسة مقارنة، للدكتور وليد خالد الربيع، بقسم الاقه املقارن  اإلسالمي والقانون الدولي حق الخلجوء السياس ي في الفقه ثالثا

 والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت.

:
ا
ية جمهورية رسالة دكتوراه للدكتور حمدي السيد محمد الغنيمي كلية الحقوق جامعة اإلسكندر املخلجأ في القانون الدولي  رابعا

 م.1976مصر العربية عام 

:
ا
دراسة لنيل درجة املاجستير في الاقه وأصوله من جامعة آل البيت باململكة األردنية الهاشمية، الخلجوء السياس ي في اإلسالم  خامسا

 م عن دار البيارق بلبنان.1997للدكتور حسام محمد سعد سباط، نشرت عام 

:
ا
دراسة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، للدكتور  حق الخلجوء السياس ي سادسا

 بدار النهضة العربية القاهرة. 1982برهان أمر هللا نشرت عام 
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  املبحث األول: حقوق الالجئين بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية

 تمهيد 

ّكٍ .  َحّق في اللغة:جمعه ُحقوق،وِحقاق،وهو
َ
 (7)اسٌم من اسمائه تعالى، ويستخدم بمعنى الثابت بال ش

 (8)، يحميها بالطرق القانونية . مياة يقررها القانون لشخص ماالحق في القانون هو : 

 (9)والحق في الاقه هو : مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص يقررها املشرع الحكيم . 

نه يعرض الباحث لحقوق الالجئين في القانون الدولي، ومدى ثبوتها لهم، والحد األقص ى وفي هذا املبحث، في املطلب األول م

وق للحقوق التي تمنحها االتااقية لالجئين وحقوق الالجئين اإللزامية على دول امللجأ )الحد األدنى(، وفي املطلب الثاني منه نتناول الحق

لتارد صورة التارد في إقرار الحق لالجئ تارة، وتارة أخرى يأخذ صورة إعطاء مدى التي تاردت الشريعة اإلسالمية بإقرارها، يأخذ هذا ا

 أكبر لهذا الحق.

 املطل ُّ األول: حقوق الالجئين في القانون الدولي

 .(10)الجدير بالذكر أن الدول بدأت تهتم بتحسين أوضاع الالجئين منذ قيام الحرب العاملية األولى

وقد تقرر في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق، وأن هذه الحقوق 

، وهناك نوع آخر من الحقوق، ليست الحقوق اإلنسانية فحسب، وإنما يطلق عليها الحقوق السياسية تثبت (11)تثبت لهم بامليالد 

 ملواطني الدولة دون غيرهم.

 تارة تكون مساوية ملواطني هذه ومن استقرا
 
ء الباحث لنصوص االتااقية، يتبين أن الالجئين يثبت لهم في بلد امللجأ حقوقا

الدولة، وتارة أخرى تكون مساوية للحد األدنى ملعاملة األجنبي، وفي جانب آخر منها تكون مساوية للمعاملة املمنوحة لألجانب األولى 

 أقل من األجنبي، وهناك حقوق تثبت لالجئين ال تثبت لغيرهم من األجانب.  بالرعاية، وفي مرة أخرى قد تكون 

والباحث إذ يعرض هذه الحقوق على التصنيف املشار إليه، فسيتضح مدى اإللزام الواقع على الدول بإعطائهم هذه الحقوق، ومدى 

 ولة امللجأ. كون هذه الحقوق ثابتة أم أنها دائرة بين حٍد أدنى وأقص ى ملعاملة الالجئ في د

ولبحث مسألة الحقوق بانضباط يجب اإلطالع على مدى جواز التحاظ على املواد من عدمه والدول املتحاظة على املواد 

 الجائز التحاظ عليها .

 الفرع األول: الحد  األقص ى لخلحقوق التي تمنحها اَلتفاقية لالجئين

: حقوق الالجئين املساوية لحقوق األجان ُّ األولى 
ا
 بالرعايةأوَل

 لالجئين املقيمين بصورة نظامية في بلد امللجأ حق االنتماء للجمعيات غير السياسية وغير الهادفة للربح، واإلنضمام للنقابات املهنية،

 .(12)مثل أفضل معاملة ممكنة تمنح ملواطني بلد أجنبي 

 .(13)ة لألجانب األولى بالرعاية ودولة امللجأ تمنح الالجئ الحق في العمل مقابل األجر على أرضها بذات الدرج

 . (14)ويجوز لالجئ التجنس بجنسية دولة امللجأ، وتقوم هي بتسهيل ذلك وتخاض األعباء والرسوم إلى أدنى حد ممكن لذلك 

: حقوق الالجئين املساوية لخلحد األدنى من )املعاملة العامة( لألجان ُّ
ا
 ثانيا

 (15)حيثما ال تنص االتااقية على منح الالجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة املتعاقدة معاملتها لألجانب عامة ....." .   .1

                                                
7
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%82/ 

 . 8املعداوي، املدخل للعلوم القانونية،ص 8
9
 . 124منصور، املدخل في الشريعة اإلسالمية، ص 
 . 245أمر هللا، حق اللجوء السياس ي، ص  10
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، املادة األولى . 11
12

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الخامسة عشر . 
13

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة السابعة عشر الاقرة األولى . 
14

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الرابعة والثالثون . 
 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة السابعة .15
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األحوال الشخصية لالجئين تخضع لقانون بلد موطنهم، وتحزرم دولة امللجأ الحقوق الشخصية املكتسبة لالجئ والسيما 

 من الحقوق التي كان سيعزرف بها تشريع هذه الدولة لو لم يصبح صاحب هذا 
 
الخاصة بالزواج، شريطة أن يكون الحق املعني واحدا

 "
 
 مصر قد تحاظت على هذه املادة. ، والجدير بالذكر أن(16)الحق الجئا

ة "على أن دولة امللجأ تمنح لالجئ الحق في حيازة املمتلكات املنقولة وغير املنقولة، التي ال يجب أن تقل عن تلك املمنوحة لألجانب عام

 . (17)في ناس الظروف" 

هم الخاص في الزراعة والصناعة وبخصوص الحق في العمل الحر تمنح دولة امللجأ الالجئين الحق في ممارسة العمل لحساب

 .(18)والحرف اليدوية والتجارة وكذلك إنشاء شركات تجارية وصناعية، بذات الدرجة املمنوحة لألجانب عامة 

 بها منها، يرغبون في 
 
وبخصوص الحق في ممارسة املهن الحرة أن تمنح دولة امللجأ الالجئين الذين يحملون شهادات معزرفا

 من املمنوحة لألجانب عامةممارسة مهن حرة، الح
 
 .  (19)ق في ممارسة مهن حرة بصورة ال تكون أقل حاال

، (20)وتمنح دولة امللجأ الالجئين فيما يخص اإلسكان، معاملة ال تقل عن املعاملة املمنوحة لألجانب عامة في ناس الظروف 

 والجدير بالذكر أن مصر قد تحاظت على هذه املادة أيضا. 

 . (21)وتمنح دولة امللجأ الالجئين معاملة ال تقل عن املمنوحة لألجانب عامة، فيما يخص التعليم غير اإلبتدائي 

 .  (22)وحرية التنقل بالنسبة لالجئين في بلد امللجأ مساوية ملا ينطبق على عموم األجانب بصاة عامة 

 ثالثا: حقوق الالجئين التي َل تثبت لغيرهم من األجان ُّ

 :التمييزعدم  .1

 . (23)تلزام الدول املتعاقدة في تطبيقها لالتااقية بعدم التمييا بين الالجئين بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ 

 :عدم الرد إلى دولة اَلضطهاد .2

ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الالجئ أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود اإلقليم التي تكون حياته أو حريته مهددة فيها، 

 نهائيا يؤكد قيامه به، وإن كان
 
 استثنائيا في الخطورة وصدر حكما

 
 على أمن بلد امللجأ ومجتمعها، الرتكابه جرما

 
 إال إذا أعتبر خطرا

 . (24)طرده إلى غير دولة االضطهاد ألسباب تتعلق باألمن الوطني والنظام العام يجوز لها 

 :اإلعفاء من شرط املعاملة باملثل .3

يتمتع جميع الالجئين، بعد مرور ثالث سنوات على إقامتهم باإلعااء، على أرض الدول  -2تنص املادة السابعة من االتااقية "

 (25)باملثل .." . املتعاقدة، من شرط املعاملة التشريعية 

 ومزايا، ....، وكذلك في   .4
ا
تنظر الدول املتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح الالجئين، مع عدم توفر معاملة باملثل، حقوقا

  " .3و 2إمكانية جعل اإلعفاء من املعاملة باملثل يشمل َلجئين َل يستوفون الشروط املنصوص عليها في الفقرتين 
وورد في املادة السابعة عشر من االتااقية الاقرة الثانية أنه بخصوص حق العمل مقابل أجر فال يطبق على الالجئ التدابير 

 التقييدية املاروضة على األجانب أو على استخدام األجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية. 

 اإلعفاء من التدابير اَلستثنائية .5

نه"حين يتعلق األمر بالتدابير االستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح تنص املادة الثامنة على أ

 جنسية تلك الدولة ملجرد كونه 
 
مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدولة املتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي الجئ يحمل رسميا

 (26)يحمل هذه الجنسية، ...." . 

                                                
16

 الالجئين، املادة الثانية عشر .  االتااقية الخاصة بوضع
17

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الثالثة عشر . 
 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الثامنة عشر . 18
19

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة التاسعة عشر . 
  االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الحادية والعشرين .20
 . 2االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الثانية والعشرين فقرة 21
22

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة السادسة والعشرين . 
23

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الثالثة . 
24

 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الثالثة والثالثون . 
  ة بوضع الالجئين، املادة السابعة عشر .االتااقية الخاص25
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 :اإلداريةاملساعدة  .6

 لنص املادة الخامسة والعشرين من االتااقية تساعد دولة امللجأ الالجئ بواسطتها أو بوساطة دولية على استخراج الوثائق 
 
وفقا

والشهادات أو أي تعامل مع بلد ال يستطيع الرجوع إليه، وتكون هذه الوثائق قائمة مقام الشهادات والوثائق التي يستصدرها األجنبي 

ات الوطنية في بلده، إلى أن يثبت عدم صحتها، ويكون ذلك برسوم مماثلة ملا يدفعه املواطنون لقاء هذه الخدمة، أو بدون من السلط

 . (27)رسوم في حالة العوز 

 :استصدار بطاقات الهوية .7

تصدر دولة امللجأ بطاقة هوية شخصية لكل الجئ موجود في إقليمها ال يملك وثيقة سار صالحة وذلك وفقا للمادة السابعة 

 (28)والعشرين من االتااقية . 

 :استصدار وثائق السفر .8

 به في الدول املوقعة على االتااقية
 
، ويجوز لدولة امللجأ عدم تصدر دولة امللجأ وثائق سار لالجئ املقيم على أرضها، ويكون معزرفا

 للمادة السابعة والعشرين من االتااقية . 
 
 (29)منح الالجئ هذه الوثائق ألسباب قاهرة تتعلق بأمنها الوطني وذلك وفقا

 على الوجود في إقليم دولة املخلجأ بصورة غير مشروعة .9
ا
 عدم املعاقبة جزائيا

، متى كان الالجئ قادما لدولة امللجأ مباشرة من إقليم كانت فيه حياته أو حريته مهددة باملعنى املقصود في املادة األولى من االتااقية

 لنص املادة
 
 .  (30) 31بشرط أن يقدموا أناسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على أسباب دخولهم غير القانوني وذلك وفقا

: حقوق 
ا
 الالجئين املساوية لحقوق املواطنين: رابعا

نصت املادة الرابعة من االتااقية على أن "تمنح الدولة املتعاقدة الالجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على األقل ذات 

 (31)الرعاية املمنوحة ملواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير الزربية الدينية ألوالدهم" . 

ونصت االتااقية على أن لالجئ في مجال حماية امللكية الصناعية، ناس الحقوق املمنوحة ملواطني دولة امللجأ سواء على 

 (32)إقليمها أوخارجه. 

 ملا ورد في مزن املادة السادسة عشر من 
 
وفيما يتعلق بحق التقاض ي أمام املحاكم، فإن الالجئ متساوي مع مواطن الدولة وفقا

، كما يتمتع باملساعدات القضائية واإلعااء مثله مثل املواطن، وخارج بلد امللجأ يكون لـه حقوق التقاض ي املساوية لحقوق االتااقية

 (33)بلد امللجأ" . 

وشجعت االتااقية في املادة السابعة عشر في الاقرة الثالثة منها، الدول املتعاقدة على محاولة مساواة الالجئين  بمواطنيها 

 (34)بخصوص العمل مقابل األجر . 

بها  وتنص املادة رقم عشرين من االتااقية أنه إذا كانت هناك منتجات غير متوافرة بالقدر الكافي لسكان دولة امللجأ، ويوجد

 (36، ) (35)نظام تقنين يوضح التوزيع العمومي لهذه املنتجات، فإن الالجئين يعاملون حيال هذه املنتجات معاملة الوطنيين . 

ونصت املادة الرابعة والعشرين على مساواة الالجئين بمواطني دولة امللجأ في خصوص تشريعات العمل كـ )األجر، ساعات 

ى لسن العمل،..( والضمان اإلجتماعي كـ )األمومة، إصابة العمل، واملرض والعجز، والشيخوخة، العمل، واألجازات، والحد األدن

                                                
 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الثامنة .26
 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة الخامسة والعشرين . 27
 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة السابعة والعشرين . 28
 االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة السابعة والعشرين . 29
 .  31االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 30
 .  4االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة  31
 . 14االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة  32
 . 16االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 33
 . 17الخاصة بوضع الالجئين، املادة االتااقية 34
 .  20االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة  35
 الجدير بالذكر أن مصر متحاظة على هذا النص من ضمن خمسة تحاظات أبدتها على هذه االتااقية .  36
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اإلعانات والتعويضات الناشئة عنها(، كما تسعى الدول في حال دخولها في اتااقات ثنائية في هذا الشأن مع دولة غير متعاقدة أن 

 (37)تضمن الالجئين إلى جانب مواطنيها . 

 لنص املادة الثانية والعشرين 
 
وتمنح دولة امللجأ الالجئين ذات املعاملة املمنوحة ملواطنيها فيما يخص التعليم االبتدائي وذلك وفقا

 (38).  1فقرة

وفي خصوص اإلغاثة واملساعدات العامة واإلسعاف العام، تمنح الدول املتعاقدة الالجئين ذات املعاملة املمنوحة ملواطنيها 

 لنص املادة وذلك و 
 
 (39)من االتااقية.  23فقا

 لنص املادة التاسعة والعشرين من االتااقية، يتمتع الالجئ بذات األعباء الضريبية التي يتمتع بهـا مـواطني دولة امللجأ 
 
ووفقا

 (40)ويمتنع عليها تحميلهم أية أعباء أو رسوم أو ضرائب إضافية . 

: حقوق الالجئين األقل من حقوق 
ا
 األجان ُّخامسا

 نقل املتاع إلى خارج دولة امللجأ

أن  تنص املادة رقم ثالثين من االتااقية على أن لالجئ الحق في نقل أمتعته إلى دولة أخرى سمحت له باالنتقال إليها واالستقرار فيها، إال

 ذلك رهين بأن تكون هذه األمتعة نقلت معه عند دخوله دولة امللجأ .

وفيما يخص أي متاع آخر فقد نصت االتااقية أن دولة امللجأ تنظر بعين العطف إزاء طلبات الالجئين دون أدنى إلزام عليها 

 .(41) 

 الفرع الثاني: حقوق الالجئين اإللزامية على دول املخلجأ )الحد األدنى(

ق عديدة وكانت في درجات جعلت الالجئين يتساوون مع قد ينبهر املطالع للحقوق الواردة لالجئين في االتااقية، وكيف أن هذه الحقو 

ليست ثابتة لالجئين على وجه اإللزام من قبل كل الدول املنضمة  -السابق تعدادها -املواطنين في بعض الجوانب، بيد أن هذه الحقوق 

د ورد في املادة الثانية واألربعين أن مواد ، فق(42)لالتااقية، وإنما هذه الحقوق في أغلبها يجوز للدول املنضمة لالتااقية التحاظ عليها 

واملواد من االتااقية التي ال يجوز التحاظ عليها هي املادة األولى واملادة الثالثة واملادة السادسة عشر فقرة أولى واملادة الثالثة والثالثين 

 (43)السادسة والثالثين إلى السادسة واألربعين . 

ومن مطالعة املواد التي ال يجوز التحاظ عليها نجد أن املادة األولى وهي صلب االتااقية واملادة الثالثة وهي الخاصة بعدم 

التمييا واملادة السادسة عشر الاقرة األولى خاصة بحق التقاض ي واملادة الثالثة والثالثين الخاصة بحظر الرد إلى بلد االضطهاد، 

لثالثين إلى السادسة واألربعين وهي مواد إجرائية وتنظيمية تحكم العالقة ما بين الدول املوقعة على االتااقية واملواد من السادسة وا

 واملاوضية . 

وهنا تظهر السمة األساسية لحقوق اإلنسان في القانون الدولي، وهي الاجوة ما بين نصوص االتااقية وما تلزام به كل دولة، 

التي ما زالت تتمسك بها الدول ، إال أنه يجعل من املتصور أن تكون لالجئين في دولة ما كامل الحقوق وهذا وإن كان مرده للسيادة 

وحق عدم الرد لدولة  -دون بيان مداه-املوجودة في االتااقية، وفي دولة أخرى ليس لهم سوى حق عدم التمييا بينهم وحق التقاض ي

 االضطهاد فقط.
 -حقوق الالجئين في دولة امللجأ بش يء من التاصيل على النحو التالي:ونتناول كل حق من الحد األدنى من 

 
ا
 : حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة اَلضطهاد )مبدأ عدم جواز رد الالجئ( أوَل

أو تهدده بذلك، وهكذا  ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تضطهده الالجئيضمن إحزرام الدول لهذا املبدأ حماية 

العناصر الجوهرية التي تتكون منها فكرة امللجأ، ومن ناحية أخرى فإن تطبيق هذا  فهو يحقق من الناحية العملية واحدا من أهم 

 أي مساس بسيادة الدولة أو انتقاص من حريتها في قبول األجانب داخل إقليمها أو عدمه، ذلك أنه يزرك الد
 
ولة التي املبدأ ال يشكل أبدا

                                                
37

 . 12االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 
 . 22االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 38
 . 23االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 39
40

 . 29االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 
41

 .  30االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، املادة 
42

 التحاظ هو تصريح صادر عن إحدى الدول املشزركة في معاهدة ما، تعرب فيه عن رغباتها في عدم التقيد بأحد أحكامها .
 . 42االتااقيةا لخاصة بوضع الالجئين، املادة 43
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 قصدها الالجئ حرة فلها أن تقبله في إقليمها كما أن لها أن ترفض ذلك، وغاية ما في األمر أنه في حالة ما إذا قررت الدولة عدم السماح

قد من شأنها إجباره على العودة إلى دولة  -كالطرد أو اإلبعاد-لالجئ بدخول إقليمها أو البقاء فيه فإن عليها أال تتخذ ضده إجراءات 

تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر بسبب الدين أو العنصر أو الجنسية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياس ي ومن هنا 

 نستطيع القول أن مبدأ عدم إعادة الالجئ إلى دول االضطهاد، هو الركن األساس ي للملجأ . 

ققها القانون الدولي في الخمسين سنة األخيرة سواء بالنسبة للملجأ ويعتبر هذا املبدأ أحد االنتصارات العظيمة التي ح

وحماية الالجئين أو في مجال حماية حقوق اإلنسان، كذلك فهو يشكل خطوة كبيرة إلى األمام فيما يتعلق بحركـة التطور الحديث 

 الرامية إلى تحقيق االعزراف الدولي بحق األفراد في امللجأ .

 . (44)باملركز الدولي لالجئين الروس واألرمن ومن في حكمهم املتعلقةا النص يبدأ تاريخه من االتااقية والجدير بالذكر أن هذ

 . النصوص التي تقرر مبدأ عدم جواز رد الالجئ في اتفاقيات أخرى 1

 45/4تنص على مبدأ عدم جواز رد الالجئ، وهي املادة  من االتااقية يوجد عدة نصوص دولية آخرى  33/1إلى جانب املادة 

بخصوص حماية املدنيين في زمن الحرب، وأعمال مؤتمر األمم املتحدة املعقود في نيويورك  1949من اتااقية جنيف الرابعة لعام 

 . 1967ديسمبر سنة  14من إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر في  3/1، املادة 1954

بخصوص حماية املدنيين في زمن الحرب، جاءت بنص مشابه لنص  1949من اتااقية جنيف الرابعة لعام  45/4واملادة 

، وبخصوص أعمال مؤتمر (45)من االتااقية، وإن اختلف في ألااظه إال أنه من حيث الداللة ال يكاد يكون هناك فارق  33/1املادة 

من االتااقية، وعللوا ذلك بأن  33/1لم يجد الحاضرون ضرورة لوضع نص بديل لنص املادة ،1954األمم املتحدة املعقود في نيويورك 

 بصورة عامة، وفي حال تغييره فإن النص الجديد سيمر بمراحل طويلة حتى يتمتع بهذا القبول 
 
املادة املذكورة أصبحت مبدأ مقبوال

 العام . 

من االتااقية وكذلك في إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي  33/1ادة يبقى لدينا أن تناول مبدأ عدم جواز رد الالجئ في امل

، إذ ال يعدو ما قمنا بـه في الاقرة السابقة إال استبعاد للنصين املذكورين فيها لكونهما لم يأتيا 1967ديسمبر سنة  14الصادر في 

 بجديد أو مختلف عن االتااقية 

 من اَلتفاقية 33/1ادة . مبدأ عدم جواز رد الالجئ في امل2

 أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود  33/1تنص املادة 
 
من االتااقية على أنه "ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئا

رائه األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آ

 .السياسية" 

ومن مطالعة نص املادة يثور التساؤل عن دائرة تطبيق هذا املبدأ، بمعنى آخر أيكون الزاام الدولة بعدم طرد الالجئ 

، أم أن هذا الحق يمتد ليشمل أيضا الالجئين املوجودين عند 
 
 فقط على الالجئين املوجودين على إقليمها فعليا

 
وإعادته مقصورا

 م األصلية؟حدودها مع دولته

 لنص املادة 
 
من االتااقية بعدم طرد أو إعادة الالجئين املوجدين في إقليمها فقط أم أنها  33/1أي هل تلزام الدولة طبقا

تلزام كذلك بعدم رفض السماح لالجئين بدخول ذلك اإلقليم متى كان من شأن هذا الرفض إجبار هؤالء على العودة أو البقاء في إقليم 

 حياتهم أو حريتهم ألحد األسباب املبينة في تلك املادة؟ قد تتهدد فيه

نلحظ أن هذا التساؤل ليست له إجابة واحدة يتاق عليها الجميع، فهناك عدد من الدول وجانب من فقهاء القانون الدولي يأخذون 

باملعنى الواسع لهذا املبدأ، أي أنه ال يجوز طرد الالجئين أو إعادتهم إلى دولة االضطهاد سواء كان هؤالء الالجئون موجودين داخل 

 جها عند الحدود . إقليم الدولة أم خار 

إلى األخذ باملعنى الضيق للمبدأ، الذي بمقتضاه يقتصر الزاام  -وهو الغالب-بينما يذهب جانب آخر من الدول والاقه 

، ويستند هذا الرأي لألعمال التحضيرية لالتااقية
 
، واألعمال (46)الدول بعدم طرد أو إعادة الالجئ املوجود داخل إقليمها فعليا

                                                
 هذه االتااقية كانت بين كل من : بلجيكا وبلغاريا والدانمرك ومصر وفرنسا وإيطاليا والنرويج وتشيكوسلوفاكيا . 44
ائه السياسية" الاارق الوحيد بين هذا "يحظر ترحيل األجنبي املوجود داخل إقليم إحدى الدول املتحاربة إلى أخرى يخش ى من تعرضه فيها لالضطهاد بسبب آر  45

  من اتااقية جنيف محصور في وقت الحرب . 45من االتااقية هو النطاق الزمني لسريان كل منهما فالنطاق الزمني للمادة  33النص ونص املادة 
 لنصوص اتااقية فينا للمعاهدات هي أداة تاسيرية قوية (46)

 
 لتاسير نصوص أي معاهدة دوليةسبق أن بينا أن األعمال التحضيرية وفقا
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تااقية قاطعة اليقين أن الدول املتعاقدة اتجهت إرادتها إلى استبعاد حالة عدم قبول الالجئين أو إقصائهم على الحدود التحضيرية لال

 من االتااقية . 33/1قبل دخول إقليم الدولة من نطاق املادة 

أ عدم جواز رد الالجئ، يعد ثغرة تعيب ومن بديهيات األمور أن صياغة النص بهذه األلااظ وما يزرتب عليها من األخذ باملعنى الضيق ملبد

 للماهوم الضيق 
 
االتااقية، إذ تؤدي إلى نتائج ال تتاق مع الهدف التي جعلت االتااقية ألجله على نحو غير عادل وغير منطقي، فطبقا

ير مشروعة يستايد من ملبدأ عدم جواز رد الالجئ، فإن الالجئ الذي ينجح في دخول إقليم الدولة ولو كان اجتيازه للحدود بصورة غ

 
 
 مبدأ عدم جواز رد الالجئ وتسبغ عليه حماية ال تتوافر لالجئ الذي لم ياعل ذلك، وأتبع األصول املرعية وأتى البيوت من أبوابها مقدما

 . (47)ناسه للسلطات الشرعية في الدولة بطلب اإلذن له بالدخول إلقليمها

لحماية وعدم الرد إلى دولة االضطهاد سواء  ال فارق بين من دخل إقليم كما نضيف إلى ذلك أن الالجئ من حيث احتياجه ل

، والعلة متوافرة في الحالتين بال أدنى مبرر للتارقة وال حاجة
 
 وعدما

 
 الدولة ومن لم يدخل بعد، وحيث أن املعلول يدور مع علته وجودا

 لها . 

 مين. العالقة بين تطبيق مبدأ عدم جواز الرد ونظام تسليم املجر 3

 لنص املادة 
 
من االتااقية طرد الالجئ أو إعادته إلى دولة قد تتعرض فيها حياته أو  33/1وإن كان محظور على الدول وفقا

 ملعاهدة تسليم مجرمين معقودة بين الدولتين )دولة امللجأ 
 
حريته للخطر، فالتساؤل املثار هنا هل يجوز لدولة امللجأ تسليمه تنايذا

 (48) ودولة االضطهاد( ؟

 لألعمال التحضيرية لالتااقية، املتقرر منها أن أحكام االتااقية يجب أال تؤثر على الزاامات 
 
هنا أيضا نجد الرأي استنادا

الدول األطراف فيما يتعلق بتسليم املجرمين، وبذلك يمكن للدولة تسليم الالجئ الذي تطالب به دولة أخرى بسبب إحدى الجرائم 

 التي ارتكبها أو اتهم بارتكابها الالجئ ما دام هناك معاهدة تسليم مجرمين تقض ى بذلك .العادية غير الخطيرة 

 بين االلزاامين الزاام الدولة بعدم الرد والزاامها بتسليم املجرمين، متى كان طلب تسليم 
 
ويرى الباحث أن هناك تعارضا

ث أنه يجب على الدولة ترجيح الزاامها بعدم الرد، إذ أن القول الالجئ لقيامه بجرم عادي غير سياس ي، وحيال هذا التعارض يرى الباح

بغير ذلك يارغ مبدأ عدم جواز رد الالجئ من السبب الذي وضع من أجله، ويجعل هناك من طريقة لدى مضطهديه من أن يوقعوه في 

 وهو األمر الذي قد يهدر مبدأ عدم جواز الرد . (49)أيديهم.

 (50)1967ديسمبر  14إعالن األمم املتحدة بشأن املخلجأ اإلقليمي الصادر في  . مبدأ عدم جواز رد الالجئ في4

في البداية نود أن نشير أن هذا اإلعالن غير ملزم للدول، إذ أنه صادر في صورة توصية، إال أنه ولكون الجمعية العامة لألمم 

املجتمع الدولي أن نصوص هذا اإلعالن ربما يتم إبدالها  وإشارة إلتجاه -أدبية-املتحدة قد وافقت عليه باإلجماع فإن له مكانة 

 بالنصوص السارية في املستقبل القريب ، وهذه هي قيمة اإلعالن من الناحية القانونية.

على أنه "ال يجوز أن يتعرض  1967ديسمبر  14من إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر في  3/1وتنص املادة 

 إلى أية دولة قد يتعرض  1/1شار إليهم في املادة أي شخص من امل
 
إلجراءات كاملنع من الدخول عند الحدود، أو اإلبعاد أو اإلعادة جبرا

 فيها لالضطهاد" .

 من االتااقية وذلك ألمرين :  33/1إذا نظرنا للنص املذكور من حيث الصياغة الانية نجد أنها أفضل بصورة كبيرة من صياغة املادة 

: أن الحماية تسبغ على الالجئين بصورة عامة، سواء كانوا موجودين داخل إقليم دولة امللجأ أو مازالوا خارج حدودها، فقد أخذ أولهما

 . (51)من إعالن األمم املتحدة بشأن اللجوء اإلقليمي باملعنى الواسع ملبدأ عدم جواز الرد 3/1نص املادة 

                                                
 . 201عطية، الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي، ص47
في فرنسا. ولكلمة  1791فبراير  19الارنسية التي استعملت ألول مّرة في مرسوم  Extraditionإن اصطالح تسليم املجرمين يعد الزرجمة العربية لكلمة  48

Extradition ولم يتاق أغلب الاقهاء على تعريف واحد 1870من الارنسية واستعملت ألول مّرة في بريطانيا في قانون التسليم سنة اإلنجلياية التي اشتقت.

ده على الصعيدين لتسليم املجرمين وذلك يعود إلى أسباب أهمها االختالف حول طبيعة التسليم ومدى تسليم الرعايا من عدمه، وكذلك تارع هذا النظام وامتدا

ه وقوته اإللزامية الدولي والتي أدت إلى تعدد تعاريف هذا النظام وتعتبر االتااقيات الدولية في ريادة املصادر التي يستمد منها التسليم شروطه وإجراءاتالداخلي و 

تشريعاتها الداخلية حتى يتسنى إذ تعد النصوص االتااقية أولى القواعد القانونية التي تنظم التسليم، وقد ذهبت الدول إلى سن هذه النصوص االتااقية ضمن 

التشريع  لها تطبيقها على الصعيد الداخلي وقد راعت في ذلك التعارض الذي قد يحدث بين النصوص االتااقية والتشريع الداخلي للتسليم بوجوب تطبيق

  .الداخلي مالم يخالف النصوص االتااقية
49

 . 209عطية، الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي، ص
  .1967كانون األول / ديسمبر  14( يوم 22-)د 2312اعتمد ونشر هذا اإلعالن على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 50
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 للارد، عن نص املادة من إعالن األمم  3/1: أن نص املادة ثانيهما
 
من  33/1املتحدة بشأن اللجوء اإلقليمي، صياغته أقرب العتباره حقا

من إعالن األمم املتحدة بشأن اللجوء  3/1االتااقية التي تعني أنه الزاام على عاتق الدولة املتعاقدة، وبالصيغة الواردة في املادة 

 بمعناه الواسع إذا اتجهت الدول للسير اإلقليمي، فإنه تعطى األمر االقزراب من الرسوخ واال 
 
ستقرار في العمل الدولي كما يصير عرفا

صاة  ، وهنا وأمام هذه املمياات في الصياغة يقزرح الباحث أن تسعى الدول وخصوصا اإلسالمية منها السباغ(52)على هذا النهج

 من االتااقية. 33/1اإللزامية على هذا النص املذكور وإحالله بديال عن نص املادة 

 . حجية مبدأ عدم جواز رد الالجئ في مواجهة الدول غير املوقعة على اَلتفاقية5

ه النرويجي جرال فقهاء القانون الدولي في هذا األمر على انقسام في الرأي إلى جانبين، الجانب األول من الاقه وعرابه الاقي

 منه لهذا املبدأ  (53)ماديسن
 
أن مبدأ عدم جواز رد الالجئ إلى دولة االضطهاد، ال يلزم الدول غير األعضاء في االتااقية، وذلك تكيياا

ال على أنه نص في معاهدة دولية، واملعاهدات الدولية يسري حيال قواعدها مبدأ نسبية أثر املعاهدات، أي أنه حجة على أطرافها و 

 (54)تلزم غيرها، الذين لم يقوموا بالتوقيع واالنضمام لالتااقية. 

في حين يرى الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي، أن مبدأ عدم جواز الرد بمعناه الضيق، يمكن أن نقول أنه أسبغ 

األمم املتمدينة، ومن ثم فهو ملزم لجميع  عليه وصف القاعدة الدولية العرفية، وأنه أصبح من املبادئ القانونية العامة التي أقرتها

الدول حتى ولو كانت غير ملزمة باحزرام هذا املبدأ بموجب دخولها في االتااق الدولي املقرر له، واحتج هذا الرأي على ما انتهي إليه، 

امللجأ قد اضطردت على النص بعدة حجج، أولها أن جميع الوثائق الدولية الخاصة بمعاملة الالجئين وتنظيم شئونهم وتنظيم أحكام 

 األخيرة، و ثانيها أن الدول في ممارستها الاعلية تجري على مراعاة مبدأ 
 
على مبدأ عدم جواز رد الالجئ خالل ما يقارب السبعين عاما

 . (55)عدم جواز رد الالجئ، وحتى أنها حين تقوم برد بعض األجانب إلى دولهم فإنها تحرص على إعالن أنهم ليسوا الجئين 

وهو الرأي الذي يرجحه الباحث، فال قيمة للملجأ دونه، فإذا كان جائز رد الالجئ إلى دولة االضطهاد فعن أي ملجأ نتحدث، وال مجال 

 للقول أنه مبدأ إلزامي قبل الدول املنضمة لالتااقية فقط، فالعرف الدولي حيال هذا املبدأ متكون بركنيه املادي واملعنوي.
 
ا
 التمييز : مبدأ عدمثانيا

 عدم التمييز في القانون الدولي العام .1

مرات متعددة إلى حق اإلنسان باملساواة، فقد جاء في ديباجة هذا اإلعالن : )ملا  (56) أشار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 كان االعزراف بالكرامة املتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وحقوقهم املتساوية هو أساس الحرية والعدل ... ( .

 متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبو 1املادة )
 
 بروح (: يولد جميع الناس أحرارا

 
، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا

 
 وضميرا

 
ا عقال

 (57) اإلخاء .

(: )لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن دون أي تمييا، كالتمييا العنصري أو اللون أو 2املادة )

أو اإلجتماعي أو الثروة أو امليالد، أو أي وضع آخر، دون  الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي، أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني

 عما تقدم فلن يكون هنالك تمييا أساسه الوضع السياس ي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة 
 
تارقة بين الرجال والنساء، وفضال

 أو تحت الوصاية 
 
أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته التي ينتمي إليها الارد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال

 (58)خاضعة ألي قيد من القيود( . 

                                                
 . 256، صحق الخلجوء السياس يأمر هللا،  51
52
 . 2008، 3اهرة،ط، دار النهضة العربية، الق217أبو الخير أحمد عطية، الحماية القانونية لالجئ في القانون الدولي، ص 

53
 Grahl-Madsen. 

54
 Grahl-Madsen, Territorial Asylum, pp 41-42. 

55
 .  265، صحق الخلجوء السياس يأمر هللا،  
56

صاغه ممثلون من مختلف الخلايات القانونية والثقافية من جميع أنحاء  -وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان-اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

لف بوصاه أنها ملعيار أ 217بموجب القرار  1948كانون األول/ ديسمبر  10العالم، واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في 

 . وترجمت تلك الحقوق املشزرك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم . = = وهو يحدد، وللمرة األولى، حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عامل
 
يا

 لغة من لغات العالم .  500إلى 
57
 . 1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مادة ى 
 . 2المي لحقوق اإلنسان، مادة اإلعالن الع 58
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إال أن هذا ال يمنع دولة ما في التارقة ما بين مواطنيها وبين األجانب في الحقوق التي يتمتع بها كل فرد منهم واألعباء التي 

 على املواطنين، وكذا تم
 
لك العقارات، واحزراف بعض املهن، ورابطة الجنسية على تارض عليهم، فممارسة الحقوق السياسية حكرا

 (59)الوطنيين أن يتحملوا في سبيلها أعباء ال يتحملها األجانب . 

فالقانون الدولي يمنع كل تمييا قائم على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي، أو أي رأي آخر، 

أو الثروة أو امليالد، أو أي وضع آخر، أو التارقة بين الرجال والنساء، أما ما كان من تمييا على أساس أو األصل الوطني أو اإلجتماعي 

 (60)آخر هو عدم تماثل األوضاع فإنه بالقطع جائز قانونا ومنطقا، وأن هذه هي القاعدة العامة لعدم التمييا في القانون الدولي . 

 عدم التمييز في اَلتفاقية   .2

قررت االتااقية أن املادة الثالثة منها من املواد التي ال يجوز التحاظ عليها وحيث تنص املادة الثالثة على أنه "تطبق الدول 

 (61)املتعاقدة أحكام هذه االتااقية على الالجئين دون تمييا بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ" . 

مييا في املادة الثالثة فإننا نتحدث عن قاعدة خاصة، ينحصر نطاقها نحن هنا إذ نتحدث عن نص االتااقية على عدم الت

الشخص ي في الالجئين، وأنه يتعين على دولة امللجأ، أال تميا بينهم، بخالف ما ذكرناه من نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي 

لعالمي لحقوق اإلنسان يتكرر فيها لاظة "جميع يتسع نطاقه ليشمل اإلنسانية جمعاء، وهذا واضح من النصوص، فنصوص اإلعالن ا

 الناس، كل إنسان" أما املادة الثالثة فإنها تتحدث عن الالجئين وحسب.

وهنا يثور التساؤل عن الحاجة لنص خاص على عدم التمييا بين الالجئين، في حين أن مبدأ عدم التمييا الوارد في اإلعالن 

 اإلنسانية؟العالمي لحقوق اإلنسان يشملهم بصاتهم 

 ولكنه ذو 
 
ونجيب على ذلك أوال باإلقرار بأن هناك داع وحاجة إلى هذا النص، فإن الالجئ بالنسبة لدولة امللجأ يعد أجنبيا

طبيعة خاصة، وحيث أن الدولة تستطيع أن تارق بين األجانب في املعاملة فتعطي حد أدنى ملعاملة األجانب وتعطي بعض الدول التي 

عاهدات أن يكون األجانب من حاملي جنسية هذه الدولة املتعاهدة أولى بالرعاية ويقرر لهم في إقليم الدولة األخرى تدخل معها في م

 أكثر من سواهم من األجانب، إال أن هذا النص يستبعد حدوث تارقة مشابهة مع فئة من فئات األجانب 
 
ذوي الطبيعة -حقوقا

 مبدأ في إقليم الدولة، أال وهم الالجئي -الخاصة
 
ن، ولهذا مبرر واضح فإن التارقة التي تقوم بها دولة ما بين أجانب عدة دول مبعثها أوال

املعاملة باملثل فاي الغالب األعم فإن الدولة حين تقرر حقوق وامتيازات لرعايا دولة أخرى على إقليمها فإن ذات الدرجة للحقوق 

يم الدولة األخرى، ويكون منشأ ذلك معاهدات دولية ثنائية، واألمر مختلف بالنسبة واالمتيازات تكون مقررة لرعايا هذه الدولة على إقل

لالجئين، فالالجئ قد يكون سبب خوفه واضطهاده في دولة جنسيته هو السلطات الحاكمة لبالده، هذه السلطات بأي حال من 

 أنها ست
 
 ومنطقا

 
قوم بالدخول مع أي دولة في معاهدة ثنائية إلعطاء األحوال قد تحاول الخصومة مع دولة امللجأ، فهل يتصور عقال

 امتيازات لالجئين ؟ 

األمر الثاني، أنه قد يتصور حدوث محاولة محاباة أو تمييا من جانب دولة امللجأ انطالقا من موقاها الاردي لبعض 

ي ينتمي إليه غالبية سكان دولة الالجئين دون بعضهم، وهذا قد يحدث لكون بعض الالجئين ينتمون إلى ناس الدين أو العرق الذ

امللجأ، فيؤدي بهم إلى السماح بإيواء بعض الالجئين دون بعض على هذا األساس أو أن يتجاوزوا مرحلة التارقة في قبول الالجئين 

 أكبر، وتخاف االلزاامات عن بعضهم وتثقل كاهل بعضهم بالز
 
اامات وتقوم التارقة بعد دخولهم إلى أرضها، فتعطي بعضهم حقوقا

 من األسباب الثالثة الواردة فيها، أال 
 
 ألحكام املادة الثالثة من االتااقية متى كان مبعثه سببا

 
وهي ) أخرى، فإن هذا أمر غير جائز وفقا

 الدين والعرق و بلد املنشأ( . 

 
ا
 : حق الالجئ في التقاض يثالثا

قررت املادة الثانية واألربعين من االتااقية املواد التي ال يجوز التحاظ عليها، ومن ضمنها املادة السادسة عشر في الاقرة 

 أولى واملادة السادسة عشر هي الخاصة بحق التقاض ي . 

 

 

 

                                                
 . 98أبو هيف، القانون الدولي العام، ص 59
 . 48ملوخية، الحريات العامة،ص60
 . 3االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، مادة 61
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 حق التقاض ي في القانون الدولي  .1

اإلنسان في التقاض ي بقولها "لكل إنسان، على قدم املساواة وتنظم املادة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حق 

، للاصل في حقوقه والزااماته وفي أية تهمة 
 
 وعلنيا

 
 منصاا

 
التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا

 (62)جزائية توجه إليه."

 
 
 أو معنويا

 
 بااللزاامات وله  فكل شخص في املجتمع سواء كان هذا الشخص طبيعيا

 
بموجب ثبوت األهلية له يكون محمال

حقوق على عاتق أي شخص آخر يدخل معه في أي تعامل، في األصل أن يوفي بالزااماته من تلقاء ناسه إال أنه في الكثير من األحيان ال 

 لهذا املجرى فيلجأ من يدعي وجود حق له للقضاء ليطلب إلزام خصمه بأدا
 
ء ما عليه من الزاام وهنا نجد أن التقاض ي تسير األمور وفقا

، للاصل في حقوقه 
 
 وعلنيا

 
 منصاا

 
حق للمدعي واملدعى عليه ،بأن يكون للشخص املدعي محكمة مستقلة ومحايدة تنظر قضيته ، نظرا

 وع
 
 منصاا

 
، للاصل في التي يطالب بها، كما أن التقاض ي حق للمدعى عليه، بأن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا

 
لنيا

 الزااماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

 حق الالجئ في التقاض ي في اَلتفاقية .2

يكون لكل الجئ، على أراض ي جميع الدول  -1وحيث نصت املادة السادسة عشر على حق الالجئ في التقاض ي بقولها "

دولة املتعاقدة محل إقامته املعتادة، بناس املعاملة التي يتمتع بها يتمتع كل الجئ، في ال -2املتعاقدة، حق التقاض ي الحر أمام املحاكم. 

فيما يتعلق  -3املواطن من حيث حق التقاض ي أمام املحاكم، بما في ذلك املساعدة القضائية، واإلعااء من ضمان أداء املحكوم به. 

من بلدان الدول املتعاقدة، ناس املعاملة املمنوحة فيها ، يمنح كل الجئ، في غير بلد إقامته املعتادة 2باألمور التي تتناولها الاقرة 

 ، وباإلضافة لكون الاقرة األولى وحدها هي غير الجائز إمكانية التحاظ عليها . (63)ملواطني بلد إقامته املعتادة" 

 من التدرج لحق التقاض ي لالجئ، فجعلت الدرجة األولى منه هو 
 
الحد اإللزامي له تقتصر فيه يمكننا القول أن االتااقية اتبعت نوعا

 لنصوص االتااقية فإن 
 
على ثبوت حق التقاض ي لالجئ على أراض ي جميع الدول املتعاقدة، دون بيان أية تااصيل للحق، فقط وفقا

 أن يثبت لالجئ هو حق التقاض ي دون أي تااصيل أخرى .
 
 الحق الذي لزاما

اض ي من خالل مساواته في إقليم دولة امللجأ التي يقيم فيها عادة وجعلت االتااقية الدرجة الثانية لحق الالجئ في التق

بمواطنيها في حق التقاض ي، بما في ذلك مساواتهم في املساعدة القضائية، واإلعااء من ضمان أداء املحكوم به، وفي غيرها يكون له ناس 

 حقوق مواطنيها .

رج وإزالة كافة املعوقات أمام الالجئين في التقاض ي، فإنهم في وهو األمر الذي يجب تعديله في رأي الباحث، وإنهاء هذا التد

 في دولة امللجأ، 
 
بالد غير بالدهم، ال يتمتعون بحماية دولتهم األصلية بل صارت الخصومة بينهما، فإذا ما أعطوا حق التقاض ي كامال

 وأنه في الكثير من 
 
األحيان الظروف املالية واإلقتصادية قد تكون فماذا ياعلون حيال املطالبة بحقوقهم إذا لم يوفوها، خصوصا

 أمام البعض تمنعهم من اللجوء للقضاء إذا لم يتمتعوا باملساعدات القضائية أو اإلعااء من أداء ضمان املحكوم عليه .
 
 كبيرا

 
 عائقا

 املطل ُّ الثاني: حقوق الالجئين في الشريعة اإلسالمية
اجبات، وقد عنيت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بتحديد هذه من املسلم به أن كل إنسان له حقوق وعليه و 

الحقوق والواجبات وبيانها، حتى ال يتجاوز أحد حقه وال يقصر في واجبه، وشرعت لذلك الحدود والعقوبات . حتى ال يبغي الناس على 

 . جبات ووقوف كل فرد عند حده بعض ليخلص املجتمع من الاوض ى، ويقوم على أساس متين من رعاية الحقوق وأداء الوا

 .  (64) والحق في الاقه اإلسالمي هو : مصلحة ثابتة للشخص على سبيل اإلختصاص يقررها املشرع الحكيم

والبد من التأكيد أننا في إطار ما سنقوم بعداده من حقوق نرى أنها ثابتة لالجئ في الشريعة اإلسالمية ليس ايرادا لهذه 

 غير مماثل في القانون الدولي . الحقوق على سبيل الحصر،
 
 ولكننا أوردنا ما تاردت الشريعة اإلسالمية بإقراره من حقوق لالجئ، تاردا

 

 

 

                                                
62

 . 10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مادة
63

 . 16االتااقية الخاصة بوضع الالجئين، مادة 
 . 124، صاإلسالميةاملدخل في الشريعة منصور،  64
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 الفرع األول: حق الالجئ في املخلجأ

في اصطالح فقهاء القانون الدولي جرى استخدامه بعدة استخدامات، فمن الاقهاء من يستخدمه  (65)مصطلح حق امللجأ 

، (66)بمعنى حق الدولة في أن تمنح امللجأ لألجنبي ومنهم من يستخدمه بمعنى حق الارد في الحصول على امللجأ في الدولة التي قصد إليها 

 وفي بحثنا نبحث عن مدى توافر حق امللجأ لالجئ.

 1951لى الرغم من الجهود الدولية منذ قيام الحرب العاملية األولى الرامية إلى تحسين وضع الالجئين، وإبرام اتااقية عام وع

في  الخاصة بوضع الالجئين والعديد من االتااقيات الدولية العاملية واإلقليمية ، إال أنها لم تتمخض إلى اآلن عن االعزراف لألفراد بالحق

 (67)لجأ . الحصول على امل

فمازالت الدول تتمسك بسلطتها واختصاصها بمنح امللجأ داخل إقليمها و أن ذلك يعد نتيجة مباشرة لحقها في السيادة على 

 . (68)إقليمها ومن ثم يجب التسليم بمبدأ عدم الزاام الدولة بمنح امللجأ لألفراد

انب في الحصول على امللجأ منها فرنسا وأملانيا واإلتحاد والجدير بالذكر هنا أن بعض الدول نصت في دساتيرها على حق األج

 . (69)السوفيتي أثناء قيامه والصين الشعبية 

والجدير بالذكر كذلك أنه بتتبع مسلك هذه الدول نجد أنها اتبعت في صياغة هذه النصوص املقررة لحق األجنبي في 

بأدنى الزاام متى أرادت أال تلزام، وهذه الصياغة ال تعكس سوى  الحصول على امللجأ، صياغة عامة وفضااضة، ربما ال تلقى عليها

 (70)واحدة ماادها أن هذه الدول حرصت على اإلبقاء على سلطتها التقديرية حيال منحها للملجأ من عدمه .  حقيقة

ى حق األجانب الناصة في دساتيرها عل-بل ومن أجل الوقوف على القيمة الحقيقية لهذه النصوص، نتبع مسلك هذه الدولة 

مع رعاياها الذين أفلتوا من قبضتها وطلبوا امللجأ أو حصلوا عليه في دولة أخرى، وهل يتسق مع املوقف الذي  -في الحصول على اللجوء

 لنصوصها بينما تنكره 
 
ينص عليه قانونهم بالنسبة لألجانب؟ وبمعنى أدق هل تعزرف هذه الدول لألجانب بالحصول على هذا الحق وفقا

 (71) ى رعاياها ؟عل

نجد في النصوص العقابية السوفيتية واألوكرانية، عقوبات على املواطنين الذين يغادرون وطنهم بدون موافقة الحكومة، 

 . (72)بل وتزراوح العقوبة املقررة لها ما بين السجن لعشرة أعوام وتصل إلى اإلعدام

الالجئ في الحصول على امللجأ، بصورة ال لبس فيها وأن األمر وهنا يتأكد لدينا موقف القانون الدولي املعاصر من حق 

 .  مستقر على أنه أمر تقديري للدولة فلها أن تمنح طالب اللجوء امللجأ في إقليمها أو ال تمنحه

 كان أو دولة أن يتصرفه إذا 
 
ولبحث حكم امللجأ في الشريعة اإلسالمية تساءلنا ما هو التصرف املقبول من املسلم فردا

 للمأمن، ولم يكن سبب اضطهاده ذلك ارتكابه جريمة شرعية، وال توجد مصلحة له من 
 
حضر إليه مضطهد في وطنه لجأ له طلبا

 اإلقامة في بلد امللجأ؟

 للرأي الغالب بين الباحثين من قياس اللجوء على عقد األمان فإن أنصار هذا الرأي يقررون بأن الشريعة اإلسالمية 
 
ووفقا

 لالجئ يجب على سلطات دولة املأوى فتح حدودها لطالبه كالزاام عليها إال في الحاالت االستثنائية التي يتاق عليها،  تجعل امللجأ
 
حقا

 
 
بخالف أحكام امللجأ في القانون الدولي الذي يجعل امللجأ اإلقليمي من اختصاص الدولة تمنحه عن طيب خاطر أو تمنعه وفقا

اإلسالمية تقييد حق اللجوء في حاالت معينة ويستشهد أنصار هذا الرأي على ما رأوه برد أبي جندل  لسلطاتها، وإن كان يجوز للدولة

 لصلح الحديبية
 
 . (73)وفقا

                                                
65

 Right of asylum. 
 . 9، صحق الخلجوء السياس يأمر هللا، 66
67

 . 245، ص حق الخلجوء السياس يأمر هللا، 
 . 145، صالقانون الدولي العامأبو هيف، 68
 . 219، ص، الحماية القانونية لالجئ في القانون الدوليعطية69
70

 .  356،حق الخلجوء السياس يأمر هللا، 
71

 .  358، الخلجوء السياس يحق أمر هللا، 
72

 .  358، حق الخلجوء السياس يأمر هللا، 
 . 88، رسالة دكتوراه، ص املخلجأ في القانون الدوليالغنيمي، 73
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 ملا اتضح من املاهوم 
 
ويرى الباحث أن امللجأ حكمه الوجوب على الدولة اإلسالمية كحق ملن يثبت له صاة الالجئ وفقا

 .(74)الشرعي لالجئ

وحتمية احزرام امللجأ كحق لالجئ ثابتة في اإلسالم ألنها جزء ال يتجزأ منه كشريعة، فاي هذا الصدد ال يجوز رد الالجئ إلى 

 أو كان من املستأمنين وفي ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم في حق 
 
دولته رغما عنه إذا اكتسب وصف أهل الذمة أو صار مسلما

 (75)كافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم(منح األمان )املسلمون تت

 (76)وقوله كذلك ألم هانئ ) قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ(

 لإلنسان، ومن ذلك ما قرر في البيان اإلسالمي العالمي لحقوق 
 
وملزيد من التوضيح فإن اإلسالم يعتبر اللجوء حقا حقيقيا

م في مادته التاسعة )لكل شخص يلقى االضطهاد والظلم الحق في البحث عن 1981ن املجلس اإلسالمي في لندن اإلنسان الصادر ع

 ملجأ ومالذ وهذا الحق مضمون لكل إنسان مهما كان عنصره أو دينه أو لونه أو جنسه(.

ة اإلسالمية، وهو في ذلك يمنح ويقرر البعض أن الشريعة اإلسالمية جعلت امللجأ حقا لالجئ والزااما يقع على عاتق الدول

للمسلم ولغير املسلم دون تارقة إستنادا للمبدأ العام الذي يقرر أن املسلم والكافر في مصائب الدنيا سواء، وإن كان يمكن االتااق 

 (77)على عدم إعطاء حق امللجأ كما حدث في صلح الحديبية.

 ئيالفرع الثاني: حق الالجئ في املخلجأ رغم ارتكابه جرم جنا

 للمأمن، ما لم يكن سبب ذلك ارتكابه جريمة 
 
وقد قررنا فيما سبق أننا نعرف الالجئ على أنه "كل مضطهد في وطنه لجأ لبلد أخر طلبا

جريمة  شرعية مع انتااء نية املصلحة من اإلقامة في بلد امللجأ" إال أننا نعود لبحث جزء من هذا التعريف وهو اشزراط عدم ارتكاب

 شرعية، لنارق بين حالتين:

هو أنه يشزرط في الالجئ أال تكون مالحقة سلطات دولته الرتكابه لجرم ، إال أن هذا الرأي وإن كان مؤكد في عقدنا الشخص ي، إال  :األولى

 أننا من مطالعة خروج سيدنا موس ى عليه السالم من مصر نتصور أنه يمكن أن يرد عليه استثناء .

 -امللجأ رغم حدوث جرم من الالجئ:ي تصور منح وه :الثانية

 )تعالى ونبدأ بحثنا لهذه املسألة بذكر قوله
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هنا نجد أن موس ى عليه السالم قد وكز الرجل الذي من عدوه، أراد الوكز ولم يرد القتل، ولكن القتل حدث فهو قتل بغير 

 خطأ، ويسمى في الشريعة اإلسالمية بذات االسم
 
، والواجب على القاتل قتل (79)جناية، يسمى في التشريعات الجنائية املعاصرة قتال

                                                
 من البحث. 38انظر ص  74
75
 .81، 80، الجزء الثالث، ص 2751أبو داوود، سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب في السرية رقم  
 .141، الجزء األول، ص 350اب الصالة، باب الصالة في الثوب الواحد، رقم البخاري، صحيح البخاري، كت 76
 .123م، ص 1976حمدي الغنيمي، امللجأ في القانون الدولي، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية،  77
78
 .  21-15سورة القصص ، اآليات  
  إذ أنه ليس قتل عمد وال شبه عمد . 79
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، بل نؤكد أن عقوبة اإلعدام لم تكن مقررة عند الاراعنة على القتل الخطأ، إال إذا كانت صادرة عن طبيب (80)خطأ الدية والكاارة 

 في فن الطب وعالج املرض ى أدى ملوتهم
 
يكن  ، وهنا نجد أن ما صدر عن القوم حيال فعل موس ى عليه السالم لم(81)ارتكب خطأ فاحشا

 حتى في قوانينهم السائدة وقتها، يمثل فعله خطأ ، ولكن رد الاعل املقابل له غير متناسب معه، إذ أن القوم أرادوا قتل موس ى، 
 
مشروعا

 إلى إقليم آخر
 
 . فخرج منها موس ى خائاا

أن يحاكم أو يسجن بهذا وهنا يتعين علينا أن نضع في االعتبار أن خروج موس ى هنا ليس له أي عالقة بكونه نبي فال يجوز 

 -الوصف، فقد سجن يوسف عليه السالم
 
وأن الظلم في الحالتين مختلف، فالظلم الواقع في حالة يوسف عليه السالم، كان  -ظلما

املتخذ –سيقع من جانب العزيز وامرأته لو كانت الحادثة مع أي شخص خالف يوسف عليه السالم، أما في حالة موس ى فإن الظلم 

وباملخالاة ألحكام القانون السائد وقتها، ما كان ليحدث لو كان الاعل صادر عن شخص آخر  -ناسب العقوبة مع الخطأصورة عدم ت

 .  -بني إسرائيل-غير موس ى ال ينتمي لائته الدينية 

ليم آخر، وحيث أوضحنا أن حكم امللجأ الوجوب، لوجوب اللجوء متى تحقق الداعي له، وحيث خرج موس ى من هذا اإلقليم إلى إق

وحيث أنه باعل الحدود املعاصرة ال يستطيع املرء أن ياعل هذا ويدخل إقليم دولة أخرى إال بإذن منها، وقد أسهبنا في بيان ذلك في 

الاصل األول، فإنه يتعين على الدولة اإلسالمية أن تمنح امللجأ بصورة استثنائية للشخص حتى لو كان مرتكبا لجرم، متى أثبت لها، أن 

ه املرتكب غير متناسب مع العقوبة التي تسعى حكومة الدولة توقيعها عليه متى كانت هذه العقوبة هي اإلعدام، وقد قصرنا نطاق جرم

أنها هي التي تقررت في النص القرآني املستدل به في هذه الجزئية، واألصل أن  أولهماهذا االستثناء على حالة املعاقبة باإلعدام لسببين:

أن عقوبة اإلعدام إذا ما قررت ظلما فإنها اعتداء على الحق في الحياة الذي يجب كل حقوق اإلنسان  وثانيهمايتوسع فيه،االستثناء ال 

 تحت مظلته، والذي ال يتدارك إن وقع.

 الفرع الثالث: حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة اَلضطهاد

 إرجاع الالجئ إلى مكان يخش ى فيه 
 
 عن أن يعرض فيه للتعذيب يرفض اإلسالم رفضا باتا

 
على حرياته وحقوقه األساسية، فضال

) بقوله تعالى، (82)واالضطهاد أو املعاملة املهينة التي تنتاي مع الكرامة اإلنسانية التي خلعها هللا على اإلنسان
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 . (83) (﴾70﴿ َتْاِضيال

 : ولذلك عدة أدلة 

ُم ِبِإيَماِنِهنَّ  )قوله تعالى:من القرآن  .1
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(84) . 

وهذا النص صريح الداللة على عدم جواز إعادة الالجئ إلى بلد االضطهاد متى كان متيقن لدولة امللجأ أنه ما خرج من بلد 

ْيِه االضطهاد إال إليمانه، وما خرج إلصابة متعة من متاع الدنيا فكما قال ابن عباس ملا ُسِئَل: كيف كان امتحان 
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بَ  92والدليل على ذلك اآلية 80
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 .33، ص أضواء على فلسفة العقوبة العظمىالسقا ، 81
82

 . 10، صالخلجوء في اإلسالمأبو الوفاء، 

 
83

 . 70سورة اإلسراء، اآلية 
84
 . 10سورة املمتحنة، اآلية  
 . 1سورة املائدة، اآلية  85
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غير ذي عوض يرتب لكل طرف منهما حقوق على اآلخر والزاامات تجاهه، وملا كان فالعالقة بين دولة امللجأ والالجئ تعاقد 

الالجئ مهما أعطى من حقوق في دولة امللجأ فإن التماسه األول فيها الذي يرتض ي التضحية بأي ش يء هو األمان من االضطهاد الذي 

ضطهاد أمر محرم ومن غير الجائز أن يصدر عن الدولة لقيه أو يخش ى أن يلقاه في دولة االضطهاد، فإن إعادة الالجئ إلى دولة اال 

 اإلسالمية، فإن املسلم فردا كان أم جماعة أم دولة يجب عليه الوفاء بما عاهد عليه، وإن كانت هذه هي اآلية األظهر داللة على املسألة

هود مع هللا ومع العباد، وتبين أن نقض العهود هو التي نبحثها، إال أن القرآن الكريم ثري باآليات الكريمات التي تؤكد وجوب الوفاء بالع

 حال املنافقين .

 :من السنة النبوية العملية  .2

لجوء املسلمين في أول عهد اإلسالم إلى الحبشة فقد شق على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يلقاه أصحابه من البالء 

 بعد يوم، فنصح لهم بالخروج 
 
 يوما

 
 إلى الحبشة. ورأى موقاهم يزداد حرجا

  :(86)من العرف  .3
 
 
يعتبر حق امللجأ أو الجوار من الشيم العربية األصيلة التي ال يجوز الخروج عليها عند العرب، فقد كانت إجارة امللهوف خلقا

 لهم على عدم الخروج عليها، 
 
 لها في ناوس الناس وحثا

 
 وتثبيتا

 
من أخالق العرب واملسلمين لذلك ذكرها الشعراء في شعرهم تخليدا

 (87).  وضرورة االلزاام بها

 منها على عرف عدم جواز رد الالجئ
 
 ومن ذلك المية أبي طالب، استدالال

     وملا نطاعن دونه ونناضل
 
 كذبتم وبيت هللا نبذي محمدا

 ونسلمه حتى نصرع حوله        ونذهل عن أبنائنا والحالئل

 (88)وينهض قوم بالحديد إليكم       نهوض الروايا تحت ذات الصالئل

" وأن "العادة محكمة" 
 
 كاملشروط شرطا

 
يحتكم إليها ويرتكن  (89)وحيث أن الثابت في الشريعة اإلسالمية "أن املعروف عرفا

فهذا دليل من  (90) عليها في القضاء، وكذا ما يقض ي به مضمون القاعدة األصولية في اإلسالم "شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ"

 از رد الالجئ لبلد االضطهاد في الشريعة اإلسالمية .العرف على مبدأ عدم جو 

 مدى حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة اَلضطهاد في الشريعة اإلسالمية 

مبدأ عدم جواز رد الالجئ له مدى أكبر بكثير في الشريعة اإلسالمية عن مداه في القانون الدولي، إذ أن النبي حين قبل النساء 

هناك معاهدة بينه وبين قريش، تلزم بأن يرد إلى قريش من جاء إلى املدينة منهم، واالستثناء الحادث وإن كان املهاجرات قبلهن رغم أن 

 إال أن ما يهمنا هنا هو أمرين: بنص قرآني

 حدوث االستثناء وفيه أن األصل إذا جرى عليه في هذه الحالة فإن الصلح قائم وبين املسلمين وقريش مهادنة، وإذا حدث :أولهما

 للصلح وإعالنا للحرب.
 
 االستثناء فاألمر نذير بأن يعتبروه خرقا

سبب حدوثه، وسبب الحدوث يمكننا أن نعرفه من الائة املستثناه في آية سورة املمتحنة من أحكام الصلح، فهن نسوة،  :وثانيهما

 لكونهن نساء، فلن يستط
 
عن أن ياعلن مثل ما فعل أبو جندل فاوق ضعاهن لكونهن مؤمنات بدين محارب في بلدهن، يزددن ضعاا

 (91)وأبو بصير وغيرهما وأن يقمن في البادية ويدبرن أمور معيشتهن ويحمين أناسهن . 

                                                
86
األحكام الشرعية العرف، بالضم، هو : "ما تعارف عليه أهل العقول الساملة وليس في الشرع ما يخالاه" . يعد مصدر تشريع ثانوي يصار إليه عند تحديد بعض  

 للقضاة الذين ترفع إليهم قضايا حول تحديد ما ياض الخصومات فيم
 
ا لم يأت به دليل من الكتاب التي تعود ملا تعارف الناس عليه وهذا املصدر مهم وخصوصا

بالعرف والصحابة من والسنة واإلجماع وهو يعد من األدلة الشرعية عند الاقهاء ولكن يطبقه الاقهاء في األحكام الاقهية الارعية ال األصلية وقد عمل النبي 

 بعده وأكثر ما يؤخذ بالعرف في الطالق واأليمان والنذور، والناقات، وغير ذلك .
 . 2ا، اللجوء في اإلسالم، صأبو الوف 87
88
 . 103ص  3م، ج1998ابن كثير، البداية والنهاية،دار الحديث، القاهرة،  
 .50م، الجزء األول ص1991ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، األشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض، بيروت، دار الكتب العلمية،  89
ريق مرويات أهل الكتاب كالتوراة واإلنجيل وغيرها املوجودة لديهم، أو املرويات املوجودة بين يدي املسلمين من غير الكتاب والسنة، بمعنى أنه إذا ثبت عن ط 90

م، ص 2005كويت، فال يصلح االحتجاج بها وال أخذ األحكام منها، أنور شعيب، شرع من قبلنا ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته، )الكويت، جامعة ال

383.) 
ا وقد أنبئت عنها، قال : ويؤيد هذا املعنى ماهوم املخالاة بقول النبي صلى هللا عليه وسلم لعدي بن حاتم رض ي هللا عنه : "يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أره91

 لزرين الظغينة 
ٌ
 إال -أي املرأة-فإن طالت بك حياة

 
. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب املناقب، باب  " هللاترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أحدا

 .3595ب 885عالمات النبوة في اإلسالم، ص 
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 ونستطيع بذلك القول بأن الشريعة اإلسالمية أعطت مدى أكبر ملبدأ عدم جواز رد الالجئ.

الصاصة بوضع الالجئين وبين الشريعة  1951األمم املتحدة لعام : مقارنة بين حقوق وواجبات الالجئين في اتفاقية املطل ُّ الثالث    

 اإلسالمية.

 املطل ُّ األول: أوجه اَلتفاق: وتتمثل في: 

 عدم التمييا، فال يجوز التمييا بين الالجئين بسبب العرق أو الدين أو الطائاة أو بلد املنشأ. .1

 مهدد فيه لخطر التعرض للخوف أو االضطهاد. عدم الرد إلى دولة االضطهاد فال يجوز رد الالجئ إلى بلد يكون  .2

 عدم معاقبة الالجئ أو فرض أي نوع من العقوبات عليه إذا دخل إلى بلد اللجوء بصورة غير مشروعة أو غير قانونية. .3

 حماية أموال وممتلكات الالجئ. .4

 توفير الحاجيات الضرورية واإلنسانية لالجئ. .5

 ه كإنسان وكشخص قانوني.تمتع الالجئ بالحريات والحقوق الضرورية ل .6

 عدم جواز منح اللجوء للمجرمين. .7

 املطل ُّ الثاني: أوجه اَلختالف: وتتمثل في:

 جهة منح الخلجوء .1

 لقوله: )املسلمون تتكافأ
 
 يجوز إعطاء امللجأ في الشريعة اإلسالمية من جانب سلطات الدولة، وكذلك األفراد العاديين تطبيقا

وبالتطبيق لاكرة الجوار التي مارسها النبي، حينما  (92)دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم( 

دخل في جوار املطعم بن عدي ومارسها املسلمون من بعده، بينما في القانون الدولي املعاصر يقتصر منح حق امللجأ على الدول وحدها، 

 ويكون الالجئ تحت سلطان وحماية الدولة فقط.

إطار شئونها الخارجية لقوله صلى هللا عليه وسلم: )كلكم راع، وكلكم مسئول عن  وحيث أن للدولة في اإلسالم وحدها حق التصرف في

، ويستااد من الحديث أن للحكام وحدهم حق رعاية شئون األمة  وليس من املسوغ ألحد  (93)رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته ...( 

، فإن حق امللجأ يشكل استثناء على  (94)القيام بمثل هذا العمل من املسلمين أن يقوم بذلك إذا كان الحاكم لم ياوضه أو يأذن له في

 لألفراد العاديين منح امللجأ في الشريعة اإلسالمية.
 
 هذه القاعدة: إذ يمكن أيضا

 من له حق الخلجوء .2

تقيد العديد  حري بالبيان أن حق اللجوء في الشريعة اإلسالمية يمنح للمسلمين، وأهل الذمة، بينما في القانون الدولي املعاصر

 في اآلونة األخيرة
 
 . (95)من الدول منح امللجأ، خصوصا

 للمادة 
 
م فقط كل شخص يكون لديه خوف مبرر من 1951/أ من اتااقية 1كذلك في القانون الدولي يكتسب وصف الالجئ وفقا

ه السياسية، بينما في اإلسالم يمكن، إلى التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائ

جانب ذلك، أن يستايد من امللجأ من يأتي لسماع كالم هللا )اللجوء الديني( أو أي شخص يأتي ـ ألي سبب ـ للحصول على وضع آمن 

 .(96))املستأمنون( أو يقيم بصورة دائمة )أهل الذمة( 

 مكان الخلجوء .3

 على تقسيم الدول إلى وحدات سياسية مستقلة تقتصر كل منها على حدود في القانون الدولي املعاصر، والذي يقوم أ
 
ساسا

 لذلك منح اللجوء على الدولة التي تمنحه وال يسري بالضرورة تجاه الدول األخرى.
 
 معينة ـ فيقتصر تبعا

                                                
92
 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وا 

 
بن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، من حديث علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه، وروي أيضا

 .255، 245/10عنها، انظر جامع األصول ومعقل بن يسار وعائشة رض ي هللا 
93

 .304، ص 1، ج853صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى واملدن، رقم 
 .61، ص4أحمد أبو الوفا: كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية في شريعة اإلسالم، املرجع السابق، ج94
 ال يحملون وثائق لتقييد عدد طالبي امللجأ لجأت ال95

 
دول األوربية إلى وضع العديد من القيود مثل: توقيع الجزاءات على شركات الطيران التي تجلب أشخاصا

 ص بوضع الالجئ. تسمح لهم بدخول البالد، ووضع قيود على دخول الالجئين إلى اقليم الدولة بتحديد الحاالت التي يتم فيها رفض دخولهم، وإنشاء أجهزة تخت
 .223ـ  222هـ، ص1430أبو الوفا، حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي لالجئين، الرياض،  أحمد96
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ألن طبيعة األحكام   (97)بينما يزرتب على منح اللجوء في إقليم إسالمي تمتع الالجئ بهذا الحق في كل أقاليم دار اإلسالم 

 واحدة، ولوحدة الدولة اإلسالمية، وإن كان تارق املسلمين إلى دول عديدة يمنع اآلن من تطبيق هذا الحكم.

 12وعلى الرغم من أن اللجنة  التنايذية لبرامج املاوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين في استنتاجها رقم 

 
 
 عديدة في اتااقية  بخصوص )األثر املمتد إقليميا

 
م تمكن الالجئ املقيم في إحدى الدول 1951لتحديد وضع الالجئ( قالت أن )نصوصا

 ـ في دولة أخرى متعاقدة ـ وأن ممارسة مثل هذه الحقوق ال تتوقف على تحديد 
 
املتعاقدة من ممارسة بعض الحقوق باعتباره الجئا

 . (98)جديد لوضعه كالجئ( 

ك يقتصر على ممارسة )بعض الحقوق( بينما في دار اإلسالم يمكن لالجئ ممارسة كل حقوقه في إال أنه من الواضح أن ذل

 أي بلد إسالمي.

 نشأة الحق في املخلجأ وطبيعته .4

من اتااقية  2/1م ال تمنح الحماية التلقائية أو الدائمة ملن يطلب اللجوء. كذلك تكتاي املادة 1951من الثابت أن اتااقية 

م بالنص على أن تبذل الدول كل ما في 1969فريقية ـ التي تحكم الجوانب املحددة ملشكالت الالجئين في أفريقيا منظمة الوحدة اإل 

 تقبال الالجئين وكاالة استقرارهم، دون تحديد لطبيعة هذا الحق تجاه الدول.وسعها الس

يطلب أو يبحث عن امللجأ، وليس عن من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل إنسان في أن  14كما تنص املادة 

 حقه في أن يحصل عليه.

في حين يمكن القول أن امللجأ في الشريعة اإلسالمية هو حق ثابت لألفراد من حيث منحه وبالنسبة للتمتع به والحصول 

 عليه.

أن )لكل  م1981دن من البيان اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن املجلس اإلسالمي في لن 9فقد قررت املادة 

شخص يلقي االضطهاد والظلم الحق في البحث عن ملجأ ومالذ، وهذا الحق مضمون لكل إنسان مهما كان عنصره أو دينه أو لونه أو 

 جنسه(.

م: )ولكل شخص الحق في 1983من وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم في املوتمر اإلسالمي، دكا،  13وكذلك تقرر املادة 

 فإن له الحق في البحث عن مالذ في بلد آخر غير بلده  التنقل بحرية،
 
واختيار مكان إقامته داخل بلده أو خارجه، وإذا لقى اضطهادا

األصلي، وعلى البلد الذي يتوجه إليه بطلب في هذا الشأن أن يمنحه اللجوء السياس ي ويحميه، إال إذا كان اللجوء السياس ي قد طلب 

 . (99)ة اإلسالمية( ألسباب تتعارض مع مبادئ الشريع

 إجبار الدولة على منح الخلجوء .5

 حري بالبيان أن عدم قيام دولة ما بتنايذ الزااماتها بمنح امللجأ في القانون الدولي املعاصر، يرجع إلى أحد أمرين:

: أنها هي التي لها تقدير أسباب منحه، في هذا املعنى تنص املادة 
 
م أنه: )يعود للدولة مانحة 1967من اإلعالن الخاص بامللجأ  1/3أوال

 امللجأ تقدير أسباب منح امللجأ(.

 لقوانين تلك البلدان واالتااقيات الدولية( 
 
: أن حق الشخص في طلب الحصول على امللجأ في دولة أخرى )يكون وفقا

 
ثانيا

 م.1981من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  12/3م

 عنه إذا اكتسب وصف أهل في حين أنه وفي الشريعة 
 
اإلسالمية الغراء وجدنا أنها تنارد بأنه ال يجوز رد الالجئ إلى دولته رغما

 أو كان من املستأمنين، وأنه حتى لو وافق الالجئ على الرجوع إلى دولته فإنه ال يجوز ذلك إذا خش ي من رجوعه 
 
الذمة أو صار مسلما

إال اعتبرت الدولة اإلسالمية مشاركة في االعتداء على هذا الحق الجوهري من حقوق فقدانه لحق الحياة ألن ذلك ال رخصة فيه، و 

 اإلنسان، وال شك أن ذلك غير مطبق في القانون الدولي املعاصر.

                                                
97

 لكل مسلم( الاتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية، 
 
املجلس األعلى للشئون وهكذا تقول دار اإلفتاء املصرية إن )... البالد اإلسالمية تعتبر كلها دارا

 (. 2645، ص7م، ج1982هـ/1402اإلسالمية، القاهرة 
التنايذية لبرامج املاوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين، املرجع السابق،  راجع التوصيات بشأن الحماية الدولية لالجئين التي اعتمدتها اللجنة98

 . 27، ص2004
غير املسلم دون تارقة بل يقرر البعض أن الشريعة اإلسالمية جعلت امللجأ حقا لالجئ و إلزااما يقع على عاتق الدولة اإلسالمية، كما أن امللجأ يمنح للمسلم و 99

بية من أ العام الذي يقرر )أن املسلم والكافر في مصائب الدنيا سواء(. وإن كان يمكن االتااق على عدم إعطاء حق امللجأ كما حدث في صلح الحدياستنادا إلى املبد

األمم، املرجع السابق، النص على رد من يأتي من قريش إلى املسلمين مع عدم رد من يأتي من املسلمين إلى قريش، محمد طلعت الغنيمي: األحكام العامة في قانون 

  .132م، ص1976، حمد الغنيمي: امللجأ في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، 720ص
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هللا  وقد سبق اإلشارة إلى نظام امللجأ اإلجباري في الشريعة اإلسالمية املتمثل في الزاام الدولة اإلسالمية بمنحه ملن يطلب سماع كالم

لِ  )بالتطبيق لقوله تعالى:
ََٰ
ُه ۚ ذ

َ
َمن

ْ
ُه َمأ

ْ
ْبِلغ

َ
مَّ أ

ُ
ِ ث

َم َّللاَّ
َ

ال
َ
ىَٰ َيْسَمَع ك ِجْرُه َحتَّ

َ
أ
َ
َجاَرَك ف

َ
ِرِكيَن اْست

ْ
ش
ُ ْ
َن امل ِ

َحٌد م 
َ
ُموَن )ِإْن أ

َ
 َيْعل

َّ
ْوٌم َل

َ
ُهْم ق نَّ

َ
((6َك ِبأ )  

 منح الالجئ جنسية دولة الخلجوء .6

م الخاصة بوضع الالجئ على أن: )تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب الالجئين 1951من اتااقية  34في حين تنص املادة 

ومنحهم جنسيتها، وتبذل على وجه الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخايض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إلى 

 .(100)أدنى حد ممكن( 

اناردت الشريعة اإلسالمية بما ياوق النص املذكور فإن الحصول على صاة أهل الذمة يزرتب عليه فورا اكتساب جنسية الدولة بينما 

 اإلسالمية.

تملك الدولة سلطة  1951من اتااقية  34وبالتالي فليست هناك سلطة تقديرية في منح أو منع التجنس. بينما وفقا للمادة 

 أو عدم تجنس الالجئ. تقديرية واسعة بخصوص تجنس

 من حيث أنواع املخلجأ .7

الشريعة اإلسالمية وعلى خالف القانون الدولي تسمح بإمكانية منح اللجوء الديني وذلك على نحو ما ورد بالبحث من إمكانية منح 

تحدة لالجئين ال تتخذ للدين اللجوء لسماع كالم هللا أو عند اإللتجاء للحرم الشريف، بينما قواعد القانون الدولي واتااقية األمم امل

 لقواعدها وبالتالي فال وجه عندها ملنح اللجوء على هذا األساس.
 
 أساسا

 :الصاتمة

 
ا
 :النتائج :أوَل

 تندرج مسألة الالجئين في إطار فقه املعامالت، لكونها تتضمن أحكاما عملية اجتهادية. .1

على عدة ركائز منها )الكرامة اإلنسانية، والتسامح، والتعاون،  اإلسالمية في الشريعة  -دولية وغير دولية- تقوم العالقات اإلنسانية  .2

 والعدالة، واملعاملة باملثل، وأن الناس أمة واحدة(.

قياس اللجوء على عقد األمان في الاقه اإلسالمي قياس مع الاارق على الرغم من أن األمان هو استثناء كما اللجوء، كما أن اللجوء  .3

 املصطلح اإلسالمي.يقارب الهجرة في 

 اللجوء واجب على من يقدر عليه متى توافرت شروطه. .4

تطور ماهوم الالجئ في القانون الدولي فاي البداية كانت االتااقيات الدولية تعنى بائات خاصة من الالجئين، وهو يتجه ألن يكون  .5

 أكثر شموال لالجئين، لكنه لم يصل بعد لهذه الدرجة.

 نحها امللجأ ما لم تكن طرفا في اتااقية تنص على غير ذلك.ال مسئولية على الدولة مل .6

ال مسئولية على دولة امللجأ إذا تضررت دولة الالجئ األصلية من مجرد تواجده ، أو من قيامه بعمل يندرج تحت استعمال حق من  .7

 حقوقه اإلنسانية كحرية الاكر والتعبير عن الرأي .

حدود مسئولية دولة امللجأ عن أعمال الالجئين والراجح حيال هذه املسألة أن دولة  هناك اختالف في فقه القانون الدولي حول  .8

امللجأ تنعقد مسئوليتها عن أفعال الالجئ، بذات الدرجة التي تسأل فيها عن أفعال أي مقيم آخر ما لم تكن هناك اتااقية تنص 

 على غير ذلك.

وحد أدنى ، حدها األقص ى هو كافة الحقوق الواردة لهم في االتااقية وفي  حقوق الالجئين في القانون الدولي دائرة بين حد أقص ى-9 .9

إطار حدها األقص ى تارة تكون حقوقهم مساوية ملواطني دولة امللجأ وتارة تكون مساوية للحد األدنى ملعاملة األجانب وفي جانب آخر 

تكون أقل من حقوق األجنبي إلى جانب أن هناك حقوق  منها تكون مساوية للمعاملة املمنوحة لألجانب األولى بالرعاية ومرة أخرى 

تثبت لالجئين ال تثبت لسواهم ،والحد األدنى للحقوق الثابتة لهم في كافة دول االتااقية هو حق الالجئ في عدم الرد إلى دولة 

 االضطهاد وحق الالجئين في عدم التمييا بينهم 

دون بيان مداه يعيب النص على حق التقاض ي لالجئين  1السادسة عشر فقرة حق الالجئ اإللزامي في التقاض ي الوارد في املادة  .10

 وربما أهدر حقهم في التقاض ي.

                                                
 م الخاصة بوضع الالجئين. 1951اتااقية األمم املتحدة لعام 100



 حممود اجلمل، عبد الرمحن حسنني                                  من منظور الشريعة اإلسالمية 1951حقوق الالجئني يف اتفاقية األمم املتحدة لعام  

 

ـــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة  2019  - 1العدد، 2املجلد ـــــــ

 
 

20 

تاردت الشريعة اإلسالمية وستظل متاردة بإقرار حق امللجأ لالجئ، هذا التارد نتوقع له االستمرار، إذ أن سببه اختالف األساس  .11

 اإلسالمية والقانون الدولي.الذي تبنى عليه العالقات الدولية، بين الشريعة 

بمنح امللجأ استثناء  لشخص ارتكب جرما، متى ثبت لها أنه لبواعث االضطهاد تنتوى دولته توقيع عقوبة  تتارد الشريعة اإلسالمية  .12

 ال تتناسب مع ما بدر منه.

 ترفض الشريعة اإلسالمية رد الالجئ إلى مكان اضطهاده. .13

ين في االتااقية صيغة معيبة، فإلى جانب اشتمالها على إلزام الالجئ بالقوانين السارية على الصيغة التي وردت بها واجبات الالجئ .14

إقليم دولة امللجأ، فإنها تخول دولة امللجأ فرض الزاامات خاصة على الالجئين على نحو قد يشوبه التعسف، وهي بهذه الصيغة 

 ة عليه تحديدا.تنطوي على غرر، إذ ال يعلم الالجئ ما هي االلزاامات الواقع

في القانون الدولي هناك الزاامات إضافية تقع على الالجئ إذا كان الالجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية أو إفريقيا، إذ أن دول  .15

 كل قارة منهما أبرمت اتااقيات دولية إقليمية.

الالجئ في الدولة اإلسالمية حال وجوده في إقليمها التصور األقرب للصواب اللزاامات الالجئ في الشريعة اإلسالمية هي أنه " يلزام  .16

 بالقوانين السارية فيها، على أن تلزام الدولة اإلسالمية بإعالمه بهذه القوانين خالل دراسة طلبه للجوء إليها".

ي الشريعة اإلسالمية، ما تتارد الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما عليه من الزاامات تجاه أفراد في دولة االضطهاد، فامللجأ ف .17

 شرع لإلفالت أوالتهرب من االلزاامات.

 
ا
 التوصيات :ثانيا

ن النصوص تصاغ دائما إف ،من حقوق لإلنسان في املواثيق والعهود الدوليةاإلسالمية بعدم االغزرار بما يقر شباب األمة  أوص ي .1

وهي الاجوة التي تظهر ما  ،تؤدي لحدوث فجوة بين ماهومها في ذهن القارئ العابر عن ماهومها في ذهن املدقق ،بصياغة فضااضة

القراءة في الشريعة اإلسالمية ليتأكد لهم أن الشريعة اإلسالمية تنطوي على مااهيم بوصيهم أو  ،بين ظاهر النصوص والتطبيق

 .أخرة أحكام القانون الدوليلحقوق اإلنسان ستظل متاردة بها ولن تلحقها مت

أخرى  البالد ذات أغلبية السكان املسلمة باألخذ في إحالل أحكام اللجوء في الشريعة اإلسالمية بدال من أية أحكام حكومات  أوص ي .2

 .سارية فيها

القزراح أحكام اللجوء في  ما لها من أصوات فردية في املنظمات الدولية  استخدامغلبية املسلمة باأل البالد ذات حكومات  أوص ي .3

 املنظمة لهذا الشأن . ياتتااقاالضمن أحكام تالشريعة لت

إذ أنه واجب أن يمنح له في الشريعة اإلسالمية  ،بقوانينها بإقرار حق امللجأ لالجئ ،الدول ذات أغلبية السكان املسلمة أوص ي .4

 .هذا الحق حوى قصورا شديدا فيي الذي بخالف القانون الدول

إذ أن  ،ملواطنيها اوجعله مساوي يةتااقاالالدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي إلبدال حق التقاض ي املقرر لالجئين في  أوص ي .5

 .من الواقع والظروف والعوز من التجائهم للقضاء اربما أقام مانع ،إقرار حق التقاض ي لهم بدرجة أقل

إعالن األمم املتحدة بشأن امللجأ  من  3/1على نص املادة  اإللزام السباغاملسلمة بالسعي  الدول ذات أغلبية السكان أوص ي .6

 .يةتااقاال/ من 33و إحالله بديال لنص املادة  1967ديسمبر  14اإلقليمي الصادر في 

بأال يكون موقاها هو  و ، الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بإقامة موقاها من امللجأ الدبلوماس ي على مبدأ املعاملة باملثل أوص ي .7

 .السماح لغيرها بممارسته لديها وهي ال تمارسه لديهم

من موطنه اضطر للخروج  جئ املزيف حتى يرتدع عن تضييق فرص اللجوء على الالجئ الحقيقي الذيعلى الالبتقرير عقوبة  أوص ي .8
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Abstract:         The problem of this research lies in the existence of refugees’ crisis in the world. 

The current situation of these refugees requires a comprehensive study to clarify their rights and 
duties in the international law and the International conventions in the light of Islamic Shariah. 

The objectives of the research are (1) to state the refuge dilemma and the risks the refugees face, 

(2) try to contribute in find legal solutions for the crisis by clarifying the refugees’ rights in detail 

after explaining the concept of taking refuge, refugee, asylum, its types, and stating the duties of 
the refugees towards the countries of asylum and the commitments they must take, and (3) then 

present those rights and duties based on the Islamic Sharia perspective. Of the most important 

results is that the issue of refugees is included in the Transaction Jurisprudence because it 
contains jurist practical rulings, and that the international relations are built on the interest 

whereas in the Islamic Shariah it is based on the human dignity, forbearance, cooperation, justice 

and reciprocally related treatment. The Islamic Law is unique in admitting the rights of the 

refugee in the asylum to a more extent that that of the International Law. The UN Refugee 
Convention involved articles about the refugees’ rights authorizing the country of asylum to 

impose commitments some which might be aggressive and deceiving. The research highlights the 

Islamic Law perspective regarding the duties of the refugee should commit himself to perform in 
the Muslim country’s laws in effect. The Muslim country must inform him about those laws 

when he is applying for asylum. The Islamic Law compels the refugee to fulfil his commitments 

he made to individuals in the country of oppression. Asylum in the Islamic Law is not to escape 
your duties and commitments. There are other results the researcher has come up with in the end 

of his research. 

Keywords: Sharia, Refugee Convention, International Law, Human Rights. 
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