قسم العلوم اإلسالمــية

الحماية الدولية لالجئين  -دراسة مقارنة -
بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم اإلسالمية
تخصص  :شريعة وقانون
إشراف  :األستاذ الدكتور

من إعداد الطالب الباحث:

حمحامي مختار

حنطاوي بوجمعة
أعضاء لجنة المناقشة
أ.د /حزاب ربيعة

جامعة وهران  -1-أحمد بن بلة

رئيسا

أ.د /حمحامي مختار

جامعة وهران  -1-أحمد بن بلة

مشرفا ومقررا

أ.د /شويرف عبد العالي

جامعة غرداية

مناقشا

أ.د /شوالين محمد

جامعة وهران  -1-أحمد بن بلة

مناقشا

أ.د /فرقاق معمر

جامعة مستغانم

مناقشا

د /بلختير بومدين

جامعة تلمسان

مناقشا
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إﱃ ﻣﻦ أوﺻﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻤﺎ  ،أﻣﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻧﺒﺾ
اﳊﻨﺎن واﻟﻌﻄﻒ ﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ و ﺑﺎرك ﰲ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﲑ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة  ،و أﰊ اﻟﻐﺎﱄ رﲪﻪ
اﷲ و اﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ وﺗﻐﻤﺪﻩ ﺑﻮاﺳﻊ اﳌﻐﻔﺮة واﻟﺜﻮاب .
إﱃ زوﺟﱵ و اﺑﻨﱵ ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ.
إﱃ إﺧﻮﰐ وأﺧﻮاﰐ اﻷﻋﺰاء واﻟﺬي أرﺟﻮ ﻣﻦ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﺪﱘ اﻷﻟﻔﺔ واﶈﺒﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ .
إﱃ أﺧﻮاﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا وﻻزاﻟﻮا ﻧﻌﻢ اﻟﺮﻓﻘﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء .
إﱃ أﻋﻤﺎﻣﻲ وﻋﻤﺎﰐ أﻃﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻋﻤﺮ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ ورﺣﻢ اﻷﻣﻮات .
إﱃ ﻛﻞ اﻷﻫﻞ واﻷﻗﺎرب .
إﱃ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺬﻳﻦ أﻧﺎروا ﻟﻨﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻢ .
إﱃ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادي إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ .
إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺒﲏ وأﺣﺒﺒﺘﻪ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .
إﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي أرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ .

أﺷﻜﺮ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أوﻻً إن وﻓﻘﲏ إﱃ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي أرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﺼﺎً
ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ .
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺮف  ،اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﺎر ،
اﻟﺬي ﺗﻜﺮم ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﲨﻴﻞ ﻧﺼﺤﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ و دﻋﻤﻪ وﺣﺮﺻﻪ
ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ أﻓﺼﻞ ﺷﻜﻞ ﳑﻜﻦ .
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻣﻜﺘﺒﱵ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﲟﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل .
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان – – 01
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﱪﻫﺎ وﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .
و ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﰲ إﺧﺮاج ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ اﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻌﻮث رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ :
إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﲑ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺛﺎر واﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﻧﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ – وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن
اﻹﺳﻼم ﻳﻘﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ  ،وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻤﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﲝﻤﺎﻳﺘﻬﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم  .ﻓﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﱪر ﻇﻠﻤﻪ وﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء ،
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﺒﺤﺜﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ب – اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
إن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺪاﻓﻊ إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺊ ودوﻟﺘﻪ ﺑﺎت اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ أو
ﺑﺂﺧﺮ أﺻﻌﺐ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺎً  .ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﺜﻼً ،
ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﳌﻼﺣﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ  .وﻣﻊ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻮاﺻﻼت
اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ ،أﺗﺎح ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻋﺒﻮر
ﺣﺪود اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻬﻞ واﺿﻤﻦ  ،ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼﻃﻬﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﻘﺪ ﺑﺎت
اﻵن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﳑﻦ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ .
إن ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﺧﺘﻼﻃﻬﻢ ﲟﻮﺟﺎت اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎً ﻛﺒﲑاً
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،إذ إن ﻇﺎﻫﺮﰐ اﳍﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء ﺗﻌﺘﱪان ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻦ
ﺣﻀﺎرة إﻻ وﻋﺮف أﻫﻠﻬﺎ اﳍﺮوب واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻼﻣﺎن واﻟﻨﺠﺎة واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ

ﺏ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺧﻄﺎر ﶈﺪﻗﺔ ﻬﺑﻢ  ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎً
ﳌﻠﺠﺄ آﻣﻦ ﻳﺄﻣﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻫﻠﻬﻢ .
ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر إن اﻟﻠﺠﻮء ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﺑﻌﺪ إﻧﺴﺎﱐ  ،وﻣﺎ داﻣﺖ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة  ،ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻻﻋﱰاف ﻋﺎﳌﻴﺎً ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻗﺮن وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺮار اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎم 1948م  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺜﲑ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﳍﺠﺮة
اﻟﻮاﻓﺪة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺪة ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺷﻜﻠﻴﺔ .
ﻓﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲢﺪد ﺿﻮاﺑﻂ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
دون ﻏﲑﻫﻢ  ،ﺣﻴﺚ أﺧﺬت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ
ﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳊﻘﺘﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮت إﱃ اﻟﻴﻮم  ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺧﻼل
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ  ،ﺣﺮوﺑﺎً ﺿﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮ
واﻹﻳﺬاء واﳍﺪم واﻟﺪﻣر  ،إذ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﲢﻮﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻬﺗﺪﻳﺪات ﺧﻄﲑة ﻟﻘﺪرة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﻻت ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ وواﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق .
ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف أﻓﺮزت ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أوروﺑﺎ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﳍﺎ
ﺿﻤﻦ ﳐﻠﻔﺎت اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻗﻴﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﳍﺎ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،
ﰒ وﰲ ﻓﱰة اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻴﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
وإﺣﺪى أﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻻﺣﺘﻮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﻈﻤﺔ ﳏﺪودة اﳌﻬﺎم واﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻹﻃﺎر اﻷوروﰊ وﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺒﺴﻂ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﺤﺴﺐ  ،ﺑﻞ إﱃ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً  ،وﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة .

ﺕ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إﻻ أن ازدﻳﺎد اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ إﳓﺎء ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ أدت إﱃ ﺑﺮوز
ﺣﺎﻻت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﺣﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻐﲑة ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ
وأﳕﺎط اﻟﻨﺰوح واﳌﺨﺎوف إزاء اﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺮورة وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻣﻮﺣﺪة
ﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪول ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻦ ﻫﻢ ﰲ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ .
إن ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳚﺐ اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ أو أﺛﻨﺎء أو ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻛﻮن
اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﻃﻔﺮة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
واﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﺒﻮء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ
ﻟﻮﻳﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺼﲑ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ دون ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ اﳌﻘﺎم
اﻷول ﺑﺘﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع :
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب دﻓﻌﺘﲏ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ وأﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﳒﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔﺧﺎﺻﺔ .
 ﻟﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ ﻬﺑﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﰲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲواﻟﺘﺪﺧﻞ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي اﺿﻄﺮ اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻣﻐﺎدرة أوﻃﺎ�ﻢ واﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﺸﺘﺎت .
ﺙ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﻇﺎﻫﺮة رد ورﻓﺾ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود واﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺑﻮاب اﳌﻐﻠﻘﺔ  ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻷﻫﻢﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .
 اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﺪاء وﻋﺪم اﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﺑﻌﲔاﻟﺴﺨﻂ و ﻬﺗﺎﻣﻬﻢ ﲟﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد رزﻗﻬﻢ .
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻزدواﺟﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔوﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻞ ﲟﻜﻴﺎﻟﲔ واﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺸﻌﻮب واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت .
 اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ إﱃ ﺣﺪ اﻵنﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻐﲑات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع :
ﻳﺘﻤﺤﻮر اﳌﻮﺿﻮع ﺣﻮل اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ؟ .وﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ؟ .وﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ؟ .
وﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ ؟ وﻫﻞ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦاﻟﻈﺎﻫﺮة أم إ�ﺎ أدت إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ؟ .
 وﻫﻞ ﻋﺮف اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﺎﱄ ؟ وﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮادﻓﺎت ﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊاﻹﺳﻼﻣﻲ ؟ .

ﺝ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﻫﻞ ﻣﺎزال ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊاﻟﺮاﻫﻦ ؟ .
 ﻫﻞ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ؟ وﻣﺎﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ؟ .
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ :
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
 ﺑﻴﺎن ﻣﺪى أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﲑ إﱃ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻼﺟﺌﲔﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ .
 ﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
 ﺑﻴﺎن ﻣﺪى إﺣﺘﻮاء اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻨﻈﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺒﺤﺚ .
 ﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ .
 اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻜﲔ ﰲ واﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻪ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻮازل ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎاﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ .
 ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻷﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩإرﺛﺎً ﺣﻀﺎرﻳﺎً ﳚﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ،و إﺧﺮاﺟﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﺡ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
ﻫﻨﺎك ﺑﻌـﺾ اﻟﺪراﺳـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸـﻜﻞ أو ﺑـﺂﺧﺮ ﺑﺎﳌﻮﺿـﻮع  ،ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺷـﺮﻋﻲ وﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا :
ﻛﺘﺎب أﺻﻠﻪ اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣـﺎرب اﳌﻬـﲑي ﻣﻌﻨﻮﻧـﺔ ﻛﺎﻟﺘـﺎﱄ ":اﻟﻌﻼﻗـﺎت
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ" ﺗﻨــﺎول ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﺆﻟــﻒ -ﺣــﻖ اﻟﻠﺠــﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ  -ﰲ ﻓﺼــﻞ ﺧــﺎص ﺣﻴــﺚ
ذﻫﺐ إﱃ اﻟﻘـﻮل ﺑـﺄن ﺣـﻖ اﻟﻠﺠـﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ ﰲ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻋﻘـﺪ اﻷﻣـﺎن اﳋـﺎص ،وﺗﻨﺎوﻟـﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ﻓﻨﺠﺪ ﻛﺘﺎب أﺻﻠﻪ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺑﻌﻨﻮان " ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ –
دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪة وﱂ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺴﻴﺪ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق 2008 ،م  ،ﺗﻨﺎول ﺣﻖ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ واﻟﻨﻈﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ .
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ ﳏﻤﻮد  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﺮاق  ،دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  ،ﲣﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن دوﱄ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻤﻨﺴﻦ ،اﻟﻌﺮاق  1434 ،ه 2013 /م  ،ﺑﻐﺪاد  .ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ .
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻌﻮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﻋﺪاﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 1427 ،ه  2007 /م.

ﺥ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﲝﻴﺚ رﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻘﻂ وﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ ﺑﻘﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧـﺮى إﻻ ﻧـﺎدراً  ،وذﻟـﻚ ﲤﺎﺷـﻴﺎً
ﻣﻊ ﺣﺪود دراﺳﺘﻪ .
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﺳـﻌﺎد ﳛﻴـﻮش – ﺣـﻖ اﻟﻠﺠـﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﰲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ اﻟﻌـﺎم  ،ﻛﻠﻴـﺔ اﳊﻘـﻮق
ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﳉﺰاﺋــﺮ 2002 ،م  ،وﻫــﻲ دراﺳــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﲝﺘــﺔ ﺗﻄﺮﻗــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒــﺔ إﱃ ﺣــﻖ اﻟﻠﺠــﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻴﺲ ﳌﺴﺎﻟﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ .
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  -اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم – ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘـﻮق
و اﻟﻌﻠــﻮم اﻹدارﻳــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ وﻫـﺮان – 1999م ،درﺳــﻬﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻠﺠــﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ دراﺳــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﳏﻀــﺔ ،وﱂ
ﻳﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ  ،ﻧﻌــﻢ ﲪــﺰة ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﺿــﺎ ﺣﺒﻴــﺐ ﺑﻌﻨ ـﻮان " ﻟﻼﺟــﺊ اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﰲ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟ ـﺪوﱄ اﻟﻌــﺎم " ،
ﻗﺴ ــﻢ اﻟﻘ ــﺎﻧﻮن اﻟﻌ ــﺎم  ،ﻛﻠﻴ ــﺔ اﳊﻘ ــﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ اﻟﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ  ،اﻷردن 2012 ،م  ،ﺗﻨﺎوﻟـ ـﺖ ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﻣﻮﺿ ــﻮع اﻟﻼﺟﺌ ــﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ــﲔ  ،ووﺿ ــﻌﻬﻢ اﻟﻘ ــﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻘ ــﺎﻧﻮن اﻟ ــﺪوﱄ اﻟﻌ ــﺎم .وﻣﺼ ــﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟ ــﺊ اﻟﺒﻴﺌ ــﻲ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺒﻴﺎً وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﳏﻞ إﲨﺎع ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻏﻤﺮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ –
ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﳕﻮذﺟﺎً -ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان  ،اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1435،ه 2013/م .ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﺪود دراﺳﺘﻪ  ،وﱂ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ .أﻣﺎ دراﺳﱵ
ﻓﻬﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﳊﻘﻮق واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﻫﺸﺎم ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﺛﺮﻫﺎ ﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﺎ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان  ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 1991 ،م  ،ﲝﻴﺚ درﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻓﻖ

ﺩ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ  ،وﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰاً
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ .
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﻲ اﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﺬﻛﺮﰐ
وإﳕﺎ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺘﻨﺎول ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ﻓﻘﻂ  ،ﻓﺘﺸﱰك ﻣﻊ دراﺳﱵ ﰲ أﺷﻴﺎء وﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ
أﺷﻴﺎء أﺧﺮى .
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ :
اﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﲝﺜﻲ ﻫﺬا ﻣﻨﻬﺠﺎً ﲢﻠﻴﻠﻴﺎً وﺻﻔﻴﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺎً وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺪراﺳﺔ  ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ووﺻﻒ اﳊﺎﻟﺔ ﰒ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﱴ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ  ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﰲ
ﻣﺒﺤﺚ  ،اﳌﻄﻠﺐ اﻷول أﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰒ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ أﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰒ ﻗﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ آﺧﺮ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﺤﺚ ﻣﱴ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎً  ،وذﻟﻚ ﺑﺒﻴﺎن أوﺟﻪ
اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻠﻘﺎرئ  ،وﻫﺬا ﺣﺴﺐ رأﻳﻲ ﻣﻦ أﻧﺴﺐ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﷲ اﻋﻠﻢ .
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ :
 ﻟﻘﺪ اﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﲝﺜﻲ ﻫﺬا ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻤﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎتﳏﺎوﻻً ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .
 اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ،ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﺑﻌﺾاﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺑﻐﻴﺔ إﺟﻼء اﻟﻠﺒﺲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻊ .
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ رﻗﻢ اﻵﻳﺔواﻟﺴﻮرة .
ﺫ
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 ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎ�ﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﲡﻨﺒﺎً ﻟﻸﺧﻄﺎء ،ﻓﺎن ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ أو ﰲ أﺣﺪﳘﺎ اﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ  ،وان ﱂ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﺘﻌﻨﺖ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن إﱃ درﺟﺔ اﳊﺪﻳﺚ ورﻗﻤﻪ ﻣﱴ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ .
 اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط أراء اﻟﻔﻘﻬﺎء وإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻨﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐاﻷﺧﺮى اﻟﱵ أﺷﺎرت إﱃ أراﺋﻬﻢ .
 اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﲟﺎ أن اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪة ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺐاﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ  ،ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﳌﻘﺎﻻت
وﻗﺮارات اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع..اﱁ .ﰒ ﻋﺮض اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ﰲ اﳍﺎﻣﺶ وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ :
ذﻛﺮ اﺳﻢ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﻢ  ،ﰒ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﳌﺮﺟﻊ  ،ﰒ رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ إن وﺟﺪ وإن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ أﺷﺮت
إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ) ﺑﺪون ط(  ،ﰒ دار اﻟﻨﺸﺮ  ،ﰒ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ  ،ﰒ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ أﺷﺮت
إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ )ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط( ﰒ رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ .
 اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻷﻋﻼم ﲡﻨﺒﺎً ﻹﻃﺎﻟﺔ اﳍﻮاﻣﺶ . ذﻳﻠﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻔﻬﺎرس ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ : ﻣﻼﺣﻖ . ﻓﻬﺮس اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ . ﻓﻬﺮس اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ . ﻓﻬﺮس اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ . ﻓﻬﺮس اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت .ﺭ
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ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ :
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺛﻨﺎء إﻋﺪادﻩ ﻟﺒﺤﺜﻪ  ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،إن اﳌﻮﺿﻮع ذﻛﺮﻩ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ أﺑﻮاب ﻣﺘﻌﺪدة  ،ﻣﺮة ﰲ ﺑﺎب
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ  ،وﻣﺮة ﰲ ﺑﺎب " اﻟﺴﲑ واﻟﱰاﺟﻢ " وﻫﻮ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻗﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،واﳌﻮﺿﻮع ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮازل اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ إﻋﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﻨﲑ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﻪ  ،ﻛﺎﻟﻘﻴﺎس ﻣﺜﻼً  ،و ذﻟﻚ ﻟﻼﺷﱰاك ﰲ اﻟﻌﻠﺔ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﺎﻋﺪة " ﻣﺎ
ﻗﺎرب اﻟﺸﻲء أﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ " ...اﱁ .
وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻠﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮة  ،ﻛﻘﻠﺔ اﳌﺼﺎدر واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع  ،وإذا وﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻓﻬﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻻت أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ،أو ﺗﻮﺻﻴﺎت ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺪون إﻃﻨﺎب أو إﺧﻼل ﺑﺎﳌﻌﲎ و اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻗﺪر
اﻹﻣﻜﺎن ﺑﺎﳌﻄﻠﻮب ﻓﻘﻂ  .وﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ وﻣﻨﻪ وﻛﺮﻣﻪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي ﰲ اﳌﻮﺿﻮع،
وﺣﺴﱯ أﱐ اﺟﺘﻬﺪت ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع  ،ﻓﺈن وﻓﻘﺖ ﻓﻤﻦ اﷲ وان أﺧﻄﺄت ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺸﻴﻄﺎن واﷲ
اﳌﺴﺘﻌﺎن .
وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ،ﺗﺒﺪأ ﲟﻘﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ،ﰒ ﻓﺼﻞ
ﲤﻬﻴﺪي ﺑﻌﻨﻮان  ،ﺗﻄﻮر اﳌﻠﺠﺄ وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ،اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻄﻮر اﳌﻠﺠﺄ ﰲ
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ  ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  ،ﺗﻄﻮر اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ  ،أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﺗﻄﻮر
اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ  ،أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ،ﻳﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  ،اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء
ﺯ
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اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻨﺎول اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ
اﻷول ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  ،اﻷﺳﺒﺎب اﳌﱪرة ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ  .أﻣﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ،ﺑﻌﻨﻮان آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﱪرات زواﳍﺎ  ،ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﱪرات زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،أﻣﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ  ،ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ  ،أﻣﺎ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  ،ﻓﻴﺘﻨﺎول واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ  ،أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻨﻮان اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ  ،اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  ،ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ
وﰲ اﻷﺧﲑ ﺧﺎﲤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ .

ﺱ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ
إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺪة اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ،إذ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ ﻓﱰات ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ،
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳊﺮوب ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺧﺼﺒﺎ ﻋﱪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ  ،ﳑﺎ
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﻄﺮﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف إﱃ ﺗﺮك ﺑﻠﺪا�ﻢ
واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺶ واﻟﻈﻠﻢ واﻻﺿﻄﻬﺎد وﻫﺬا ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﻗﻴﺔ أو
دﻳﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳍﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻫﻮ
اﳌﻠﺠﺄ  ،واﳌﻠﺠﺄ ﻗﺪﱘ ﻗﺪم اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ ﳛﺪق
ﺑﻪ  ،إذ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر واﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﲑ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ...اﱁ .
وﻫﻜﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﺗﻄﻮرت ﻛﺬاﻟﻚ ﺻﻮر ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ
واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻓﻴﻬﺎ واﻹﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ .وﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺗﻄﻮر ﻧﻮع اﳋﻄﺮ اﻟﺬي
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﺪد اﻟﻔﺮد  .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻜﺮة اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ .إذ أن ﺣﺎﺿﺮ اﳌﻠﺠﺄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا
اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :ﺗﻄﻮر اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  :ﺗﻄﻮر اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﻄﻮر اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮء وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﻠﺠﺄ ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
اﳊﺼﻦ اﳌﻨﻴﻊ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﻜﻼم أو اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮة
اﳌﻠﺠﺄ ،ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﳌﻠﺠﺄ اﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل وﺻﻮر ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻧﺸﺄة دﻳﻨﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰒ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﰒ اﺧﺘﻔﻰ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﺑﻘﻲ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ،
وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .
ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ إن ﻧﺸﺄة اﳌﻠﺠﺄ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺄة دﻳﻨﻴﺔ  ،إذ إن اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﺎرﳜﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
أﻧﻮاع اﳌﻠﺠﺄ اﻷﺧﺮى .
أوﻻ  :ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ :
اﳌﻌﺮوف إن اﳊﻀﺎرة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم اﳊﻀﺎرات ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻻ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن ﻧﻈﺎم اﳌﻠﺠﺄ
اﻟﺪﻳﲏ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ  ،ودﻟﻴﻠﻬﻢ ﰲ ذاﻟﻚ ﺑﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮوف ﻋﻠﻴﻪ ﲤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳋﺎرﺟﲔ ﻋﻨﻬﺎ  .ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮن اﳌﻌﺎﺑﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮار اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إذ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ إﻻ ﻟﻠﻤﻠﻚ وﻛﺒﺎر اﻟﻜﻬﻨﺔ.
إﻻ أن ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﱪدﻳﺎت واﻟﻨﻘﻮش اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﲣﻠﻴﺪا ﻟﺬﻛﺮى اﻻﻋﱰاف ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎﺑﺪ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﻮت وﺣﻮس وﻫﲑون واﻳﺰاس ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﲔ وﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ ﻏﲑ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ
واﳌﺪﻳﻨﲔ ﻟﻐﲑ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻗﻨﺎن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻻﻟﺘﺠﺎء وﻛﺎن ﳛﻖ ﳌﺎﻟﻜﻬﻢ
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اﻧﺘﺰاﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎدي إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎﻫﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﻌﺎﺑﺪ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﻓﺎء .ﻛﻤﺎ أﻗﺎم اﻟﻜﻬﻨﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻨﻴﻞ ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ دﺧﻮﳍﺎ .
وﻋﻨﺪﻣﺎ رأى اﻟﺒﻄﺎﻣﻠﺔ أن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ازدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮوا ﻣﻦ
ﻣﻨﺤﻪ إذ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻳﲏ إﻻ ﻣﻄﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰒ اﺧﺬ ﻧﻈﺎم اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﺑﺎﻟﺰوال
1
ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﻣﺼﺮ ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  30ق.م.
P0F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد :
ﻋﺮف اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ذاﻟﻚ إ�ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﻤﻠﻮن اﳍﻴﻜﻞ  tabemcleأﺛﻨﺎء ﺗﺮﺣﺎﳍﻢ ﰲ
ﺼﺤﺮاء وﻣﻦ ﰒ ﻛﺎن ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ واﻟﻀﻌﻔﺎء اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻪ  ،ﺑﻴﺪا أ�ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺜﻨﻮن ﻣﻦ
ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺬا اﳌﻠﺠﺄ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻴﻖ اﳌﻤﻠﻮك
ﻟﻴﻬﻮدي .
وﻳﺮﺟﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﻦ داﺋﺮة اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد إﱃ ﺗﺄﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﺼﺎص
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﺎﻟﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻛﺎن واﺟﺒﺎً ﻣﻘﺪﺳﺎً ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ  .أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن
ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  .و
ﻛﻤﺎ أﻗﺎم اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺘﺔ ﻣﺪن ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف �ﺮ اﻷردن وﺧﺼﺼﻮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﱯ اﳌﻠﺠﺄ
2
ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ إذ اﺧﺘﺎروا ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
P1F

ﺛﺎﻟﺜﺎً  -ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن :
ﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪرج ﻛﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺮوﻣﺎﱐ .ﻓﻘﺪ أﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

اﳌﺜﺎل روﻣﻮﻟﻮس  ROMULUSﲟﺪﻳﻨﺔ روﻣﺎ ﻣﻌﺒﺪاً ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﳍﺎرﺑﲔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻋﺒﻴﺪاً أم

ﻣﺪﻳﻨﲔ أم ﻗﺘﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺑﺪ اﻷﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪور  .وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﲨﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻃﺒﻌﺔ
2008م 1983 ،م  ،ص. 32 -31
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 33ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﺞ  ، 3دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ص .111
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ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻴﺪ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ رﻣﺰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺮف اﻟﺮﻣﺎن أﻳﻀﺎً اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﺻﻮر
اﻷﺑﺎﻃﺮة وﲤﺎﺛﻴﻠﻬﻢ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﺠﺄ ﲢﺖ اﻗﺪام اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام .
إﻻ أن ﻫﻨﺎك رأﻳﺎً ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ ﺻﻮر اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻻﻋﱰاف

ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن  ،ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ واﻟﻮن وﺗﻤﺒﺎل دﻳﻚ ﻛﻠﻮ وﺑﻠﻴﺘﻮ  ،وﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ
إن ﻧﻈﺎم اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻈﺮة اﻟﺮوﻣﺎن إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﱵ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻤﻟﺮم ﻻ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب  .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ روﻣﻮﻟﻮس ﲟﺪﻳﻨﺔ روﻣﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﳜﻔﻲ وراءﻩ ﻧﻮاﻳﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ وراءﻫﺎ ﺗﻌﻤﲑ ﻣﺪﻳﻨﺔ روﻣﺎ وﺟﺬب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻴﻬﺎ  ،ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﻠﺠﺄ
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ .
ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﲡﺎوزات ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺎم اﻟﻠﺠﻮء ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن
إذ اﻣﺘﻸت اﺎﺑﺪ ﺑﺄﺧﻄﺮ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ واﻟﻌﺒﻴﺪ واﳌﺪﻳﻨﲔ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﻧﻀﺒﺎط واﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
1
ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن  .ﻋﻨﺪﺋﺬ  ﻗﺎم أﺑﺎﻃﺮﻬﺗﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﻠﺠﺄ و إﻟﻐﺎءﻩ اﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪﻫﻢ.
P2F

P

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ .
ورد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ  ،ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ إﻻ وﺷﻬﺪ أﻫﻠﻪ اﻟﱰﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ
أﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎﺻﺔ  ،وﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ .
أوﻻً -اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ :
ﻓﻤﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻴﻼدي واﻟﺬي اﲨﻊ اﳌﺆرﺧﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺪا ﻓﺎﺻﻼ ﺑﲔ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ  ،وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن إذ ﺷﻬﺪ ﻣﻔﻬﻮم
اﳌﻠﺠﺄ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑاً وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ  ،اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﲏ وﻇﻬﻮر اﻹﻗﻄﺎع ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ وﻛﺜﺮة اﳊﺮوب .
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 38 – 37
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ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﺧﺬ اﻟﺮوﻣﺎن ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻋﺪاﺋﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻺﻣﱪاﻃﻮر واﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ
ﻋﺒﺎدة اﷲ ورﻓﺾ أﻳﺔ ﻋﺒﺎدة أﺧﺮى .
إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮف ﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻠﻰ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم
ﺳﻨﺔ313م .إن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﺎﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ داﺧﻞ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ،إذ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ أﺗﺒﺎع اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى .إذ ﺷﺠﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﻬﺪوا ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻔﺮس واﻷﺳﻴﻮﻳﲔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ روﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد .ﻛﻤﺎ ﰎ
1
إﻋﻼن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ �ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ.
P3F

أﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻴﻼدي أﺻﺪرت ﻋﺪة ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻌﱰف ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﳍﺎ
أﻫﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ  ،وﺗﺼﺪر ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﺰع ﻻﺟﺌﺎً ﻣﻨﻬﺎ أو أﺳﺎء إﻟﻴﻪ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ  .وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ
ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ أﺳﺎﺳﺎً ﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﱵ اﻋﱰﻓﺖ ﻬﺑﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻣﺎﻛﻦ
2
ﻋﺒﺎدة ﻣﻘﺪﺳﺔ.
P4F

P

ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ  3ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻹﻇﻬﺎر اﻻﺣﱰام واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ
ﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﻫﺆﻻء  ،إذ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳊﻖ ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻜﻨﺴﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺳﺎردﻳﺴﺎ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  334م  .ﰒ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﱵ
P5F

P

أﻛﺪت ﻫﺬا اﳊﻖ وﻣﺜﺎﳍﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ أوﺟﺴﺘﻴﻦ ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ أﻣﺎم ﻣﺎﺳﺪوﻳﻔﻮﻟﻲ ﺣﺎﻛﻢ

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﰒ أﻋﻄﻰ ﲟﻮﺟﺐ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻠﻬﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺿﻄﻬﺎد
وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﱰف ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﻴﻮدوﺳﻮس ﺳﻨﺔ  399م ﰒ ﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎﺳﺘﻨﻴﺎن ،ﰒ اﺗﺴﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺧﺎرج

 1اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،أﻃﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق 2008 ،م  ،ص . 82 – 81
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 39
 3ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ وﻫﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﻟﻠﺒﺸﺮ  ،واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﳝﺎرﺳﻬﺎ رﺟﺎل
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﺪ اﻷﺑﺎﻃﺮة ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ .
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ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎء واﻟﺴﺎﺣﺎت اﶈﻴﻄﺔ ﻬﺑﺎ ﰒ اﻣﺘﺪ إﱃ ﻣﺴﺎﺣﺔ داﺋﺮة ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻣﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
إﱃ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﳒﻠﱰا .
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل  ،ﻛﺠﻠﻮس ﻃﺎﻟﺐ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
1
ﻣﻘﻌﺪ ﺣﺠﺮي داﺧﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ و ﻋﺮض أﺳﺒﺎب ﳉﻮءﻩ أو ﲟﺠﺮد اﻹﻣﺴﺎك ﲝﻠﻘﺔ ﺑﺎب اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
P6F

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺸﻲ اﳊﻜﺎم ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ إﱃ ﺳﻼح ﺿﺪﻫﻢ ﰲ أﻳﺪي اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  ،ﻓﻘﺪ
ﻋﻤﺪوا إﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﻪ  ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﲝﻈﺮ إﻳﻮاء اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام
وﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺮﻗﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وأﻟﺰﻣﻮا رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء.

2
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وﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺎم اﻹﻗﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﳊﺮوب وﻋﻤﻮم اﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وواﺟﺒﺎﻬﺗﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ
ﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﶈﺪﻗﺔ ﻬﺑﺎ .ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﺿﻲ إﱃ وﺣﺪات إﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﺴﻴﺪ ﻣﻦ
اﻷﺳﻴﺎد اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﺘﺒﻊ ﳌﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ .
ﺎ ﻇﻬﺮت ﰲ ﻋﻬﺪ اﻹﻗﻄﺎع ﻓﻜﺮة ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﳍﺎرﺑﲔ  ،إذ ﺗﻌﺎﻫﺪ اﻟﺴﺎدة
اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﻮن ﻋﻠﻰ رد ﲨﻴﻊ اﳍﺎرﺑﲔ إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺟﺎءوا ﻣﻨﻬﺎ  ،إﻻ أن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻء ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﲝﺴﺐ
3
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﰲ ذﻟﻚ.
P8F

P

إذ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻣﺴﺎوئ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻧﺘﻌﺶ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ وﻗﻮي ﻧﻔﻮذﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر أﻣﺎم
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﺳﺘﺒﺪاد أﻣﺮاء اﻹﻗﻄﺎع أو اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻣﺎن  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﲤﺴﻚ اﻟﻨﺎس ﻬﺑﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﻼذ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﺎح ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻈﺮوف  .ﳑﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ذاﻬﺗﺎ إﱃ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق  ،ﺑﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻣﺘﺪاد ﻧﻄﺎﻗﻪ.

 1اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 83 – 82
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 39
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻌﻮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﻋﺪاﻟﺔ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 1427 ،ه 2007 /م  ،اﻟﺮﻳﺎض  ،ص . 29
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ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﺧﺬ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ أﻣﺎم ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  ،إذ
إن ازدﻫﺎر اﳌﻠﺠﺄ اﻟﻜﻨﺴﻲ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻪ أﺛﺎر ﻏﲑة اﳊﻜﺎم واﳋﻮف ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﻄﺎ�ﻢ ،ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ
ﻮاء أﺣﻂ واﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﻓﺎﲣﺬوﻩ ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﺮاﺋﻤﻬﻢ ﳑﺎ ﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ
ﺧﺮى .ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﺎم إﱃ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳝﻨﺢ ﻓﻴﻪ اﳌﻠﺠﺄ أو
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ .ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﰲ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﺜﲑة إﱃ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﱴ
دﻋﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ .
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﳌﺼﻠﺤﲔ اﻧﺘﻘﺪت ﺑﺸﺪة ﻧﻈﺎم اﳌﻠﺠﺄ اﻟﻜﻨﺴﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻً أن ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ .ﰒ
ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻼﺟﺌﲔ وإﺣﻀﺎرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻳﺼﺪر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام .
وﻣﻊ ﺗﻮاﱄ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﻐﻲ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وأﺻﺒﺢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ إﱃ أن اﻧﺪﺛﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  ،ﰒ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﳒﻠﱰا ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي وﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﰲ
أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وﰲ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﺑﺮوﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط
اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻷﺗﺮاك ﺳﻨﺔ  1453م اﻟﻐﻲ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﻜﻨﺴﻲ  ،ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﰲ
1
ﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﻬﺗﺎ و ﰲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.
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وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ أﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ 1996م اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺰم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ  300أﺟﻨﱯ ﳉﺌﻮا إﱃ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎر.
وﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻨﺪا ﺣﱴ اﻵن ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺑﺈﻳﻮاء ﻣﻦ ﺗﺮى أ�ﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن إﱃ ﻇﻠﻢ واﺿﺢ ،
ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻖ اﻹﻳﻮاء اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 41-40
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ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﲝﺼﺎﻧﺔ ﳌﺎ ﻳﺼﺪر ﲝﻘﻪ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﲡﺮؤ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ  ،وﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم
1
وﺟﻮد إي ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳝﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ اﻗﺘﺤﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
P10F

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﺮب اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ  ،ﻓﲑﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪﻫﻢ إﱃ أﺻﻮل دﻳﻨﻴﺔ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺮﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺎﻛﻦ اﳊﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪوران أو اﻟﻄﻮاف ﺣﻮل أﺷﻴﺎء ﻣﻘﺪﺳﺔ
ﻣﺜﻞ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد  ،وأﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ إذ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﲤﻨﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳊﺼﺎﻧﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺠﺊ إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺼﻢ ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
ﻛﺎن أﻣﻨﺎً ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺴﺎس ﺑﻪ .
ﻫﺬا وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ،إذ ﻛﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﺮب ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ راﺳﺨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻟﻜﺮم وﺣﺴﻦ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ وإﻃﻌﺎم اﻟﻐﺮﻳﺐ
وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳉﻮار ﻓﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﻪ ﻣﻠﺠﺄً
ﻻﺋﻘﺎ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻔﺮار  ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدة أﻛﻞ اﳋﺒﺰ واﳌﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﻳﺐ
2
ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﲪﺎﻳﺘﻪ.
P1F

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﻓﻲ اﻹﺳﻼم :
ﻗﺮت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺼﻢ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﻛﺎن أﻣﻨﺎً ﻻ ﳚﻮز اﳌﺴﺎس ﺑﻪ وﺷﺮﻋﺖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
إِ إِ ﻫِ
ﻴ
 ﻣُ ﻠ ّ
﴿ َإ ِذْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ اﻟْﺒـَﻴْﺖَ ﻣَﺜَﺎﺑَﺔً ﻟﱢﻠﻨﱠﺎسِ وَأَﻣْﻨًﺎ وَاﺗﱠﺨ ﺬُِ
ﻘ
وا ﻣِﻦ ﻣﱠَﺎمِ إِﺑـﺮَْاﻫِﻢَ ﺼ
ًَﻰ َو َﻋ ِﻬ ْﺪﻧَﺎ ﻟَ ٰﻰ ﺑـْ َﺮا ﻴﻢَ
َإِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ﺴﺠ ِ
ﻮد ﴾ . 3وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﱵ
ﻴﻦ َواﻟ ﱡﺮﱠﻛ ِﻊ اﻟ ﱡ ُ
ﻴﻦ َواﻟ َْﻌﺎﻛﻔ َ
ﻴﻞ أَن ﻃَ ﱢﻬ َﺮا ﺑـَ ْﻴﺘ َﻲ ﻟﻠﻄﱠﺎﺋﻔ َ
و ْﺳ َﻤﺎﻋ َ
ﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد وﻻ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
P12F
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 1ﲨﺎل زاﻳﺪ  ،ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﳌﺼﺮﻳﺔ  17أﻏﺴﻄﺲ 2004م  ،ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﻧﱰﻳﺎل  ) ،اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺻﺪاع ﰲ
رأس اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ (  ،ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻟﻮزﻳﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺟﻮدي ﺳﺤﺮو .ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص 83
 2ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 112
 3ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ . 125 ،
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ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي

ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ واﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ اﻗﱰﻓﻬﺎ  ،ﻓﺎن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﳍﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺗﻠﻚ اﳊﻤﺎﻳﺔ
وﺑﺬ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﺑﻌﺾ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻓﻌﺎﻻً ﺗﻮﺟﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﲝﻴﺚ إذا ﳉﺄ اﺣﺪ
ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﳜﺮج وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب  ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ إن
ﻣﺪﻳﻨﱵ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺗﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﺼﺎﻧﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮم اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻬﻤﺎ إﻻ ﳌﻦ اﻋﺘﺪى
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺎﳌﺜﻞ .
ﺑﻞ واﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻏﲑ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﻨﻊ ﻗﺘﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ وﻗﻄﻊ
ِ
ِ إِ ﻫِ
أﺷﺠﺎرﻫﺎ  .ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ وَإِذْ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟْﺒـَ ﻴْﺖَ َﻣﺜَﺎﺑَﺔً ﻟﱢﻠﻨ ِ
ﱠﺎس َوأ َْﻣﻨًﺎ َواﺗﱠﺨِﺬُ وا ﻣﻦ ﱠﻣ َﻘﺎم ﺑـْ َﺮا ﻴﻢَ
ُ ّ ِ إِ إِ ﻫِ َإِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ﺴﺠ ِ
ﻮد ﴾، 1.
ﺼ ﻠ
ﻴﻦ َواﻟ ﱡﺮﱠﻛ ِﻊ اﻟ ﱡ ُ
ﻴﻦ َواﻟ َْﻌﺎﻛﻔ َ
ﻴﻞ أَن ﻃَ ﱢﻬ َﺮا ﺑـَ ْﻴﺘ َﻲ ﻟﻠﻄﱠﺎﺋﻔ َ
ًَﻰ َو َﻋﻬ ْﺪﻧَﺎ ﻟَ ٰﻰ ﺑـْ َﺮا ﻴﻢَ و ْﺳ َﻤﺎﻋ َ
P13F
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ﻋﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﻳﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ  ،ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

وﺳﻠﻢ » أن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺮم ﻣﻜﺔ ودﻋﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ ،وإﻧﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻜﺔ ،واﻧﻲ
دﻋﻮت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻫﺎ وﺻﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﺜﻠﻲ ﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻤﻜﺔ «.

2

F14

أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺟﺎء اﻟﻌﺒﺎس ﺑﺄﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎل .ﻓﺬﻛﺮ
اﻟﻘﺼﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ذﻛﺮ أﻧﻪ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ،وأﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻣﻦ دﺧﻞ دار أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻬﻮ آﻣﻦ «
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن :وﻣﺎ ﺗﺴﻊ داري؟ ﻓﻘﺎل » وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ« ﻗﺎل :وﻣﺎ ﺗﺴﻊ
اﻟﻜﻌﺒﺔ؟ﻓﻘﺎل »وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ « .ﻗﺎل :وﻣﺎ ﻳﺴﻊ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟ ﻓﻘﺎل » وﻣﻦ أﻏﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ  «.ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن  :ﻫﺬﻩ واﺳﻌﺔ.

3
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 1ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ . 125 ،
 2رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻳﻨﻈﺮ ،اﻟﻨﻮوي  ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي ،ط ، 05 ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن  ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ ،ج 05ص . 112
 3أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ  ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى  ،ﲢﻘﻴﻖ  ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ  ،ط  ، 03ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ2003 ،م  ،ج  ، 09ص ، 197أﺻﻞ اﳊﺪﻳﺚ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻳﻨﻈﺮ ،اﻟﻨﻮوي  ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ط  ، 05ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ،ج ، 06ص.309
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ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ .
إن اﳊﺼﺎﻧﺔ اﳌﻘﺮرة ﳌﻨﺰل اﻟﺴﻔﲑ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ ﻟﻨﺸﺄة اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ  ،واﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا
اﻻﻋﱰاف ﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺴﻔﺎرة ﰲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ  ،ﰒ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻔﻜﺮة ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺪاد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ
اﻟﻔﻘﻬﻲ أو ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  15إﱃ اﻟﻘﺮن . 19
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﲟﻨﻈﻮر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  15إﻟﻰ اﻟﻘﺮن . 19
ﻳﻘﻮم اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ  asylmﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ اﻷول  :اﻧﻪ
ﳉﻮء ﻣﺆﻗﺖ  ،اﻟﺜﺎﱐ  :أن اﻟﻼﺟﺊ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻣﻜﺎن داﺧﻞ دوﻟﺘﻪ ﳝﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ دﺧﻮل
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن  .وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺎر اﻟﺴﻔﺎرات وﻣﻘﺎر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودور
اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .وﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﰲ أﻳﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ  .وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺪﱘ وﻛﺎن
1
ﻏﺮﺿﻪ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ.
P16F

P

ﻇﻬﺮ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ إﱃ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ واﶈﺪدة ﲟﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﻓﻠﻢ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳌﻨﺢ اﻟﺴﻔﺮاء اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺨﺼﻬﻢ  .وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺴﻔﲑ ﻣﻘﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺗﻀﺢ أن اﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ
 1ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  -ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ) ، (5ط  ، 01دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻷردن1435 ،ه 2014/م  ،ص. 314
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وإﳕﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻔﲑ و أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﲟﻨﺄى
ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ .
وﺑﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪار اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻌﺎرﻩ ﺣﺮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲢﻮل دون
إﻣﻜﺎن اﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ أو دﺧﻮﳍﺎ دون إذن ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻞ وﺳﺎر اﻷﻣﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﱃ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﳊﺼﺎﻧﺔ ﲤﺘﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد ﻛﺎروﻣﺎ وﻓﻨﻴﺴﻴﺎ إﱃ اﳊﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻔﺎرة إذ ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﶈﻠﻴﺔ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ أي إﺟﺮاء رﲰﻲ .
وﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﺳﺘﻘﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻪ
ﺟﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰲ اﻟﺪول ووﺟﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻧﺬاك  .واﻗﺘﺼﺮ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ دون ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو
1
اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
P17F

P

وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﺎم 1554م ﻣﻦ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻣﻘﺮ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﱰك وﺷﺎﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ أن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ وﺟﻮدﻩ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﺮﳝﺔ
ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺴﺮﻗﺔ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ أو ﲜﻨﺎﻳﺔ ﺧﻄﲑة ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﳚﺐ اﲣﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﺎن ﱂ ﻳﺘﻴﺴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﻗﺘﻠﻪ.2
P18F

P

ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك واﻗﻌﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻳﺬﻛﺮﳘﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻷﳘﻴﺘﻬﻤﺎ إﻻ أ�ﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ .
اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻣﺎ ﺣﺪث ﺳﻨﺔ 1726م ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﻤﻰ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪون

ﺟﺎن ﺟﺎﻳﻮم دي رﺑﻴﺮدا  derpperdaﰲ ﺳﻔﺎرة اﳒﻠﱰا ﺧﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﳌﻠﻚ

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  . 61 – 59ﻳﻨﻈﺮ ،ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻣﺞ 1966 ، 22م  ،ص . 119 – 118
 2ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 119ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ص . 61
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ﻓﻴﻠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ  ،وﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء داﺧﻞ اﻟﺴﻔﺎرة ﻟﻮزﻳﺮﻩ  ،إﻻ اﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻧﻪ
اﺧﺬ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ  ،ﻓﺄﺷﺎر ﳎﻠﺲ اﻟﺒﻼط ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ وان اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺴﻔﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻹﻳﻮاء ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮﻫﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ورﻓﻀﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻧﺘﻬﻰ
1
اﻷﻣﺮ ﺑﻘﻴﺎم ﺣﺮب ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺟـﺮاء ذﻟﻚ.
P19F

اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻗﺎﺋﻌﻬﺎ إن ﻣﻮاﻃﻨﺎً روﺳﻴﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺳﱪﳒﺮ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻬﺗﻢ ﰲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ،

وﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﳍﺮب واﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﻣﻨﺰل اﻟﺴﻔﲑ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﰲ ﺳﻨﺔ 1747م
ﻓﻘﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻮرا ﲟﺤﺎﺻﺮة ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺰل اﻟﺴﻔﲑ وﻃﻠﺒﺖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻼﺟﺊ واﺳﺘﺠﺎب اﻟﺴﻔﲑ إﱃ ذﻟﻚ إﻻ اﻧﻪ اﺣﺘﺞ ﺿﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ  ،وﺑﺮر ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻢ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺊ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة إن ﻫﻮ أﰉ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ .
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﱪاءة اﻟﻼﺟﺊ وان اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ  ،إﻻ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ردت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﲑ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
اﳊﻖ أن ﻳﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎً ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ أو ﺑﻄﻼن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺟﺊ .ﰒ ﺗﻄﻮرت
اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ أن ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺳﻔﲑﻫﺎ .
وذﻫﺐ ﺟﻮن وﺳﺘﻠﻴﻚ  westlakeإﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ أﻗﺎﻣﺘﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻀﻲ ﲝﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ ﻣﻘﺎر اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ أي ﺻﻨﻒ ﻛﺎن  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﱪ
آﺧﺮون إن ﺣﺎﻟﱵ رﺑﲑ دا وﺳﱪﳒﺮ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻋﱰاف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ
 aspracticeﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
وﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ " إن ﺳﺎﺑﻘﱵ رﻳﱪدا وﺳﱪﳒﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ
ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ  ،ﺑﻞ إ�ﻤﺎ ﳎﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻔﻜﺮة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺣﱴ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ
 1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ، 119ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 62
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اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إن اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﱰﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
1
ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وإﳕﺎ ﳝﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ".
P20F

وﻳﺘﻔﻖ ﰲ اﻟﺮأي ﻣﻌﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺮى " ﺑﺎن ﻫﺪﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺒﲔ إن
ﺣﻖ اﻹﻳﻮاء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﱰﻓﺎً ﺑﻪ وﻗﺘﺌﺬ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ  ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳏﻞ ﻧﺰاع إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ
2
اﻷﻣﺮ ﲜﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ".
P21F

إﻻ اﻧﻪ ﻣﻊ �ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻐﲑ اﻷﻣﺮ ﲤﺎﻣﺎً وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﶈﻈﻮر
ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ وإﳕﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮك ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﺮاء
ﻟﺬﻳﻦ اﺧﺬوا ﻳﻮﺳﻌﻮن ﻣﻦ داﺋﺮة اﳊﺼﺎﻧﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻨﺎزﳍﻢ ﺑﻞ ﺣﱴ إﱃ ﻋﺮﺑﺎﻬﺗﻢ ﰒ إﱃ اﳊﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻨﺸﺄ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳﻌﺮف ﲝﺼﺎﻧﺔ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻜﺎن ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻔﲑ ﻋﻠﻢ ﺑﻼدﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎزل
ﻤﻟﺎورة ﻟﻠﺴﻔﺎرة ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ اﳊﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﲢﺖ ﲪﺎﻳﺘﻪ وﺑﺬاﻟﻚ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﳜﺮج ﻣﻦ
ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﶈﻠﻲ وﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺬاﻟﻚ رزﻣﺎ وﺟﻨﻮا وﻓﻴﻨﻴﺘﺴﻴﺎ وﻣﺪرﻳﺪ
وﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت .
إﻻ أن اﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﺮاء أﺛﺎرت ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﺑﲔ
اﻟﺪول ﳑﺎ أدى ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻻن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﶈﺼﻨﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺄوى ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎوﻟﻮن اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﳍﻢ  ،ﻓﻔﻲ روﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﲢﻮﻟﺖ
 أﻻﻣﺎﻛﻦ واﻷﺣﻴﺎء إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻳﻌﺘﺼﻢ ﻬﺑﺎ اﺧﻄﺮ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﺿﺪ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎء  ،ﺑﻞ واﻻﻧﻄﻼق
ﻣﻨﻬﺎ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى  ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﺮاء ﻟﺘﻠﻚ اﳊﺼﺎﻧﺔ وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻺﺛﺮاء ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر اﳌﻨﺎزل ورﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﺑﻼدﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ ﺧﻠﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ ﲟﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،
وﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ أدت إﱃ إﻟﻐﺎء ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻷﺣﻴﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺮ
3
اﻟﺴﻔﺎرة.
P2F

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 64 – 63
 2ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 120ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 65 – 64
 3ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 121
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .

وﺟﺪ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ ذاﻟﻚ

اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﻞ وذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ  de realeﻛﻤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ

اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓﺎﺗﻴﻞ  ،إﻻ اﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﺟﺪ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻪ وﳝﺜﻠﻬﻢ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺟﺮوﺳﻴﻮس ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  ،ﲝﻴﺚ ﻳﺮى ﺑﺎن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲝﻖ اﻹﻳﻮاء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ أي ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ
وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺧﺎﺻﺔ وذﻫﺐ ﺑﻴﻨﻜﺮﺷﻮك ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﱃ اﻟﻘﻮل
اﻧﻪ ﱂ ﳛﺪث أن اﺧﱰع ﺷﻲء أﻛﺜﺮ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﻘﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ.

1

P23F

ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﺧﺬ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﻔﻜﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 lexterritorialiteﻛﺄﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺤﺼﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﺸﺨﺺ اﻟﺴﻔﲑ وﻣﻨﺰﻟﻪ واﻋﺘﱪوﻫﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ
إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ اﻟﺴﻔﲑ اﻣﺘﺪت إﱃ اﳋﺎرج ﺣﻴﺚ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ داﺧﻞ
اﻟﺴﻔﺎرة ﻳﻌﺘﱪ وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻨﺤﻪ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ
2
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ رأﻳﻬﻢ.
P24F

وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وان ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺴﻔﺮاء إﻻ اﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﳍﺠﻤﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎدات  .ﻓﲑى اﻻﻳﻄﺎﱄ ﺑﺎﺳﻜﻮ 1598) pasqualiم( ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮاﺋﻢ  ،وﻣﻦ ﰒ أﺟﺎز اﻧﺘﺰاع اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻔﺎرة وإن اﻗﺘﻀﻰ
اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮاﺋﻢ اﳋﻄﲑة أو اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .
أﻣﺎ ﻓﺎﺗﻞ 1958 ) vattelم ( ﻓﻘﺪ اﻋﺘﱪ أ اﻷﺳﺎس ﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺴﻔﲑ ﻫﻮ ﺿﺮورﻬﺗﺎ ﻟﺴﲑ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﳊﺼﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻘﺮرة ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ
 1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 121
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 67
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اء ﻋﻤﻠﻪ وﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﲟﺠﺮد اﻟﺘﺠﺎءﻫﻢ
1
إﱃ داﺧﻞ اﻟﺴﻔﺎرة.
P25F

وﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺠﻮم ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎً  ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎً ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون  ،ﻛﻤﺎ أﻋﺎﺑﻮا أن
ﺗﺘﺨﺬ اﳊﺼﺎﻧﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻔﲑ ﲟﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ داﺧﻞ ﺳﻔﺎرﺗﻪ  .وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺘﺸﻠﻲ  bluntschliوﻫﻮل  hallوﺷﺎل دﳝﺎﺗﻨﺲ  ch .demartens.وﻫﻔﱰ heffter
وﺑﺮادﻳﻴﻪ  pradie-fodereﺣﻴﺚ ﻧﻔﻮا وﺟﻮد إي ﺣﻖ ﻟﻠﺴﻔﲑ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ داﺧﻞ اﻟﺴﻔﺎرة ﳌﺎ
ﳝﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء واﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ .ﺑﻞ وذﻫﺒﻮا إﱃ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ أ�ﻢ
أﺟﺎزوا ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺴﻔﺎرة و اﻧﺘﺰاع اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺴﻔﲑ ﺗﺴﻠﻴﻢ
2
اﻟﻼﺟﺊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودﻳﺔ.
P26F

وﻫﻜﺬا ﻓﺎن ﻓﻜﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﺴﻨﺪ ﻟﻠﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
وﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ ذاﻬﺗﺎ  ،ﻷن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪور اﻟﺒﻌﺜﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﲝﻖ اﻹﻳﻮاء ﻷﺷﺨﺎص ﳜﻀﻌﻮن أﺻﻼً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﳝﺜﻞ ذرﻳﻌﺔ ﳍﻢ
ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻧﺘﻘﺎﺻﺎً ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪول اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﺳﺘﻬﺘﺎراً ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ
3
وإﻋﺎﻗﺔ دور اﻟﻘﻀﺎء ﰲ اﺧﺬ اﳉﺰاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ أو ﳛﺎول اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
P27F

وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،وﻣﺮد ذاﻟﻚ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﲟﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ  ،وﺧﻼف ذاﻟﻚ
4
ﻌﺪ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎدة.
P28F

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﳌﻨﺢ ﻫﺬا اﳌﻠﺠﺄ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺄﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﱐ أو
ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  .ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  1956م ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﻮداﺑﺴﺖ اﳌﻠﺠﺄ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 69 – 68
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 71
 3ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 122
 4ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 115ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 71
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ﻟﻠﻜﺎردﻳﻨﺎل ﻣﻨﻴﺪ ﺳﻨﱵ  mindazentyﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،إﻻ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺠﻤﻟﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﻌﱰف ﻬﺑﺬا
اﳌﻠﺠﺄ وﺑﻘﻲ اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل ﻻﺟﺌﺎً داﺧﻞ اﻟﺴﻔﺎرة ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  1971م .ﰒ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﲔ
اﳊﻜﻮﻣﺘﲔ ﻳﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻜﺎردﻳﻨﺎل ﲟﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد .
وﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ ﳉﺄ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻮروﻧﺪﻳﺔ ﺟﻨﺒﻮرا إﱃ ﻣﻘﺮ اﻟﺴﻔﺎرة
1
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﱂ ﺗﻘﻢ اﻟﺴﻔﺎرة ﲟﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل.
P29F

P

إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ ﺑﻌﺾ اﳋﺮوق ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك  ،ﻓﻤﺜﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﰲ
ﺑﻮداﺑﺴﺖ ﺳﻨﺔ 1956اﳌﻠﺠﺄ ﻟﺮﺋﻴﺲ وزراء اﺠﻤﻟﺮ اﻣﺮئ ﻧﺎﺟﻲ  emre nadgyوﻋﺪد ﻣﻦ رﻓﺎﻗﻪ
ﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺠﻤﻟﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﺟﺌﲔ ﲟﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد دون اﳌﺴﺎس ﻬﺑﻢ  ،وﻣﺎ إن ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﺒﲎ
اﻟﺴﻔﺎرة ﺣﱴ اﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﰒ أﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮ اﺠﻤﻟﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1968م ﻧﺒﺄ إﻋﺪام ﻧﺎﺟﻲ .وﰲ
ﻣﺜﺎل آﺧﺮ اﻟﺘﺠﺄ اﺑﻦ رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺒﲑﻳﺎ ﻃﻮﻟﲑت 1980/06/14م إﱃ ﻣﺒﲎ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬي أﻃﺎح ﺑﺎﺑﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ  ،إذ اﻗﺘﺤﻤﺖ ﻗﻮة ﻣﻦ اﳉﻴﺶ ﻣﺒﲎ اﻟﺴﻔﺎرة
وأﻟﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺒﺾ .
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ إن اﻹﲨﺎع اﻟﺪوﱄ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﻗﺎﻋﺪة دوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺮار ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﺪور اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ  ،إﻻ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﻴﺢ
ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أن ﻳﻌﻴﻖ ﲤﻜﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
2
اﳋﺎﺿﻌﲔ ﳍﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﻠﻮن ﺑﻨﻈﻤﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.
P30F

وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﳝﺎرس إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻠﺪان ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺪول
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وذاﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﳊﺮﻛﺎت ﲢﺮرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﺄﺗﻴﺢ ﻟﺪور اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أن ﲤﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺼﺪوﻫﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ .

 1اﳉﺰﻳﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،ﻳﻮم . 2015/06/25
 2ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  122وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
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وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻮﻧﺘﻴﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﱪﻣﺔ
ﰲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ 1889واﻟﱵ أوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ ووﺟﻮب اﺣﱰام ﻣﻨﺤﻪ
ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻊ ﻣﻨﻊ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎط ﻣﻌﺎدي ﻟﺪوﻟﺘﻪ وﻳﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ  .ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻼﺟﺊ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ
1
ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺸﺨﺼﻪ ﺑﺄي أذى.
P31F

ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪوا إن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ ﻳﺴﲑ ﰲ ذات اﻻﲡﺎﻩ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺒﺪي رأﻳﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ أﺻﺪرﺗﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻧﻮﻓﻤﱪ 1950م
ﰲ ﻧﺰاع ﺑﲔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ وﺑﲑو ﺑﺴﺒﺐ إﻳﻮاء ﺳﻔﺎرة ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﰲ" ﻟﻴﻤﺎ" ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺑﲑو ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ "
ﻫﺎﻳﺎدي ﻻﺗﻮري " ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻌﺎدي ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻋﺪم
ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﺟﺎء ﰲ ﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ " إن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎدة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ،واﻧﻪ ﳚﺐ أﻻ ﳝﻨﺢ إﻻ إذا وﺟﺪ ﻟﻪ أﺳﺎس إﻧﺴﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺧﻴﻒ
ﻰ اﺠﻤﻟﺮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء وﳘﺠﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن .
ﻛﻤﺎ ورد أﻳﻀﺎً " إن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻨﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﶈﻠﻴﺔ " .وﻗﺪ أﺻﺪرت اﶈﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺗﻔﺴﲑﻳﺎ ﰲ ذات اﻟﻨﺰاع ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13ﻳﻮﻧﻴﻮ  1951م ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺑﲑو أﻟﺰﻣﺖ ﻴﻪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺈ�ﺎء اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺳﻔﺎرﻬﺗﺎ ﰲ " ﻟﻴﻤﺎ " وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺊ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﲑو  .2وﺗﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ "ﻫﺎدﻳﺎ ﻻﺗﻮر" ﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ .
P32F

P

1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 126
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ، 129ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻌﺎد ﳛﻴﻮش – ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  -رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 2002 ،م  ،ص . 11
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .

ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻼم ﲡﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو
اﳋﺎﺻﺔ  adhoc diplmacyﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻷﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺋﻢ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت
وﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ دوراً وﻣﻘﺮاً داﺋﻤﺎً ﰲ اﻟﺪول اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻏﲑ داﺋﻢ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ 1.وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻮ
إﱃ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ  :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ؟ .
P3F

P

ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر اﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء" اﻧﻪ ﳚﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 – 1ﺗﻐﲑ اﻟﻌﺮف واﻟﻈﺮوف ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﻗﺪﳝﺎً وﳍﺬا ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﺎﻋﺪة " ﺗﻐﲑ
اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﲑ اﻷﺣﻮال " .
 - 2ﻋﻨﺪ ارﺗﺒﺎط اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﺎﻫﺪات دوﻟﻴﺔ ﲡﻴﺰ ذﻚ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﻬﺑﺎ ﻷن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ
ﱠﺬِ
آﻣﻨُﻮا أ َْوﻓُﻮا
ﻳﻦ َ
ﻗﺎﻋﺪة ﻳﺼﻌﺐ اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﺳﻼم اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ َ
2
ﺑِﺎﻟْﻌ ُﻘ ِ
ﻮد ﴾.
ُ
P34F

 1أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ط  ، 1اﻟﺮﻳﺎض ،
1430ه2009/م  ،ص . 121
 2ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ،اﻵﻳﺔ . 01
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي

 – 3ﳝﻜﻦ ﻟﺴﻔﺮاء اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) اﳌﺴﻠﻤﲔ ( ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
» اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓﺊ دﻣﺎؤﻫﻢ وﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ أدﻧﺎﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ «.

1

P35F

ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﱪر ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ
ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﻨﺤﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻷﺣﻮال  ،وإﳕﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻈﺮوف ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻣﻼﺑﺴﺎﻬﺗﺎ
وﻣﺪى اﳌﺼﺎﱀ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إن اﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﰎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪاً وﻣﻨﻬﺎ :
ﻣﺎ ﺣﺪث ﺣﻴﻨﻤﺎ أرﺳﻞ إﻣﺎم اﻟﻴﻤﻦ وﻓﺪاً إﱃ اﳊﺒﺸﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﺎت وﻫﻲ
ﻣﻦ ﻣﺼﻮع وﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻮع ﻗﺪ ارﺗﺪت ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻋﺘﻨﻘﺖ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳊﺒﺸﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﺑﻨﺘﺎن وﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ أﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﲑﳘﺎ ﻫﺮﺑﺘﻬﻤﺎ ﺧﺎﻟﺘﻬﻤﺎ إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻴﻤﲏ وﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﻪ ﲪﺎﻳﺘﻬﻤﺎ  ،ﻓﻮﺿﻌﻬﻤﺎ ﰲ إﺣﺪى ﻣﻨﺎزل أﻋﻀﺎء اﻟﻮﻓﺪ  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﻣﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ أﺗﺖ إﱃ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ ﻣﺼﻄﺤﺒﺔ ﻣﻌﻬﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ رﺟﻼً ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺼﺎرى وأﺷﺮاﻓﻬﻢ وﻃﻠﺒﻮا إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺘﲔ  ،ﻏﲑ أن
اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ رﻓﻀﻮا ﺑﺸﺪة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ  .وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻴﻤﲏ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ
اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ وﺗﺮﻗﺒﻮا ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ إﻣﱪاﻃﻮر اﳊﺒﺸﺔ  ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﻘﺐ ﻻ ﻫﻮ وﻻ وزراؤﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﺸﻲء
2
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﺣﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﺒﻨﺘﲔ إﱃ ﻣﺼﻮع ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ واﻟﺪﳘﺎ.
P36F

وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أول ﻣﻦ ﻃﺒﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم،
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي أن ﳚﲑﻩ ﺣﱴ
ﻳﺒﻠﻎ رﺳﺎﻟﺔ رﺑﻪ  .ﻓﻮﻓﻖ اﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ  .وﲪﻞ ﺳﻼﺣﻪ ﻫﻮ وﺑﻨﻮﻩ وﺑﻨﻮ أﺧﻴﻪ
 1أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ  ،ﻳﻨﻈﺮ  ،أﲪﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﲢﻘﻴﻖ ،ﺷﻌﻴﺐ اﻻرﻧﺆوط  ،وآﺧﺮون  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ج ، 01ص ، 122ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ ":ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﳊﺎﻛﻢ ﻳﻨﻈﺮ  ،اﺑﻦ اﳌﻠﻔﻦ ،ﺳﺮاج
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺼﺎري "اﻟﺒﺪر اﳌﻨﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ،ﲢﻘﻴﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ج ، 9دار اﳍﺠﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﺪون ﺑﻠﺪ  ،ص .158
 2ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎﻣﺪ اﳊﺒﻴﺪ  ،ﺳﻔﺎرة اﻹﻣﺎم اﳌﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ إﱃ اﻟﺒﻼط اﳌﻠﻜﻲ ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳊﺒﺸﺔ ﺣﻮاﻧﺪار ﻋﺎم
 1057ه 1647/م  ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى  ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،اﻟﻌﺪد  1397ه – 1398ه،
 .35 – 34ﻧﻘﻼً ﻋﻦ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.122
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ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﻓﻠﻤﺎ رآﻩ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ  ،ﻗﺎل  :ﳎﲑ أم ﺗﺎﺑﻊ ؟ ﻗﺎل ﳎﲑ ﻗﺎل
:أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﺮت  .ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ إﱃ اﻟﺮﻛﻦ وﺻﻠﻰ رﻛﻌﺘﲔ  ،واﻧﺼﺮف إﱃ
1
ﺑﻴﺘﻪ  ،واﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي وأوﻻدﻩ ﻣﻄﻴﻔﻮن ﺑﻪ.
P37F

إن اﻹﺟﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﻌﲏ ﻣﻨﺤﻪ اﻷﻣﺎن وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎً .ﻷن ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎرة وإن ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺠﲑ ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻬﻢ .
وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻣﻦ دﺧﻞ دار أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻬﻮ آﻣﻦ« .ﻗﺎل أﺑﻮ
ﺳﻔﻴﺎن :وﻣﺎ ﺗﺴﻊ داري؟ ﻓﻘﺎل » وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ« .ﻗﺎل :وﻣﺎ ﺗﺴﻊ اﻟﻜﻌﺒﺔ؟ﻓﻘﺎل »

وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ « .ﻗﺎل :وﻣﺎ ﻳﺴﻊ اﻟﻤﺴﺠﺪ؟ ﻓﻘﺎل» وﻣﻦ أﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ

« .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن :ﻫﺬﻩ واﺳﻌﺔ 2 .ﻳﺘﻀﺢ إن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ دار أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن وﻣﻦ أﻏﻠﻖ
F38

ﺑﺎﺑﻪ وﻫﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ .أﻣﺎ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻣﻦ داﺋﻢ ﻓﺈذا دﺧﻞ إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﻼ ﳚﻮز
ﻗﺘﻠﻪ  .وﻗﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺼﻔﻮان ﺑﻦ أﻣﻴﺔ  ،وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ
آﻣﻨﺎً ﻟﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺼﺎﻧﺔ  .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ.
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺎﻣﻮا ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻮﻋﺎً آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ
واﻷﻣﺎن ﰲ ﻣﻨﻌﺔ اﳉﻴﺶ ﰲ ) ﻣﻌﺴﻜﺮات اﳉﻴﺶ (  .ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ " وﺳﺄﻟﺖ ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺮب ﳜﺮج ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ دار اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻤﺮ ﲟﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﱀ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ أو ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻓﻴﻘﻮل ﺧﺮﺟﺖ أﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﺻﲑ إﱃ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم اﻃﻠﺐ
اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ وأﻫﻠﻲ ووﻟﺪي  ،أو ﻳﻘﻮل إﱐ رﺳﻮل ﻳﺼﺪق أو ﻻ ﻳﺼﺪق وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ أﻣﺮﻩ .
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ " ﺳﺄﻟﺖ :ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺮب ﳜﺮج ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل
إﱃ دار اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻤﺮ ﲟﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﱀ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ أو ﻏﲑ ﻃﻴﻖ؛ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻓﻴﻘﻮل ﺧﺮﺟﺖ،
 1ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 315
 2اﳊﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ .10
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وأﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﺻﲑ إﱃ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم أﻃﻠﺐ أﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ وأﻫﻠﻲ ووﻟﺪي ،أو ﻳﻘﻮل إﱐ رﺳﻮل،
ﻳﺼﺪق أو ﻻ ﻳﺼﺪق؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ أﻣﺮﻩ؟
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ :ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﳊﺮﰊ إذا ﻣﺮ ﲟﺴﻠﺤﺔ ﻣﺮ ﳑﺘﻨﻌﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺼﺪق وﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ،
وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﺘﻨﻌﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺪق وﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ". 1
P

P39F

ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء " وﻫﺬا ﻳﺪل ﰲ رأﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻮاﻫﺪ اﳊﺎل ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن
ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻠﺠﺄ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﳝﻨﺢ ﻟﻪ  ،ﺣﱴ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﳉﻴﺶ  ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻮاﻫﺪ اﳊﺎل ﺗﺪل
ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ) ﺑﺄن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺴﻠﺤﺎً وﻣﻌﻪ أﻓﺮاد ﻛﺜﲑون ﻣﺜﻠﻪ ( ﻓﺎن ﻣﻨﺤﻪ اﳌﻠﺠﺄ ﻻ ﳚﻮز ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﶈﺎرﺑﲔ  ،واﻟﻘﺎﻋﺪة – ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻻ ﳚﻮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﲔ ﻷن
2
اﳌﻠﺠﺄ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺣﻖ " ﻣﺪﱐ " إي ﻟﻐﲑ اﶈﺎرﺑﲔ.
P40F

 1أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ  ،ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﺔ  ،اﳋﺮاج  ،ج ، 2ﲢﻘﻴﻖ  ،ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﺳﻌﺪ  ،ﺳﻌﺪ ﺣﺴﻦ
ﳏﻤﺪ  ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث  ،ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ  -ﳏﻘﻘﺔ وﻣﻔﻬﺮﺳﺔ  ،ﺑﺪون ط  ،وﺗﺎرﻳﺦ ط  ،ص . 205ﺑﺎب اﻟﺰﻳﺎدة
واﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﻀﻴﺎع ﰲ اﻟﺰﻛﺎة  ،ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﻣﺮ ﲟﺴﺎﱀ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺮب وﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳉﻮاﺳﻴﺲ .
 2أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 123
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ،وذاﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ
ﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎﻬﺑﺎ  .ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎرﺋﺔ وﻟﻴﺪة اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ  ،وإﳕﺎ ﺗﻌﻮد
ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ ﻓﱰات ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة إذ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻜﱪى اﳌﺪﻣﺮة ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻟﺒﺸﺮي ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﳉﻮء ﲨﺎﻋﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ اﺿﻄﺮﻬﺗﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث إﱃ ﺗﺮك أوﻃﺎ�ﻢ
واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ و اﻷﻣﻦ .
وﺻﻮرة اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،أن ﻳﻐﺎدر اﻟﺸﺨﺺ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺎرد ﻓﻴﻬﺎ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى
ﳒﺎة ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد أو ﻓﺮارا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب  ،وﻗﺪ وﺟﺪ ﻧﻈﺎم اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻛﺎﻣﺘﺪاد أو
ﺻﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ  ،إذ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ إن ﻛﺎن اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،
اﺧﺬ ﻳﺘﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ وﳝﺘﺪ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن و اﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﲢﺖ ﺳﻠﻂ اﻵﳍﺔ
1
ذ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﺮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﳚﻮز اﻹﺧﻼل ﻬﺑﺎ.
P41F

ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي
ﻳﻠﺘﺠﺊ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ إﱃ أي اﻋﺘﺪاء ﻣﺎدام اﻧﻪ ﳛﱰم ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ  ،ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮة ﺗﻠﻚ
اﳉﻤﺎﻋﺎت إﱃ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﰲ آﺛﺎرﻫﺎ إﱃ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام  ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ
ﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻬﺑﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻢ ﲟﻼﺣﻘﺔ اﳌﺬﻧﺐ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﱰدادﻩ  ،ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻨﻔﻲ ﺧﺎرج اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻳﻌﲏ ﻓﻘﺪان اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ  ،وﻣﺼﺎدرة أﻣﻮاﻟﻪ وﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﺻﻠﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺄﻫﻠﻪ .2
P42F

وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
ﻄﻠﺐ اﻷول  :اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم .
 1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 114
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 46
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  :اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .

ﻠﻔﺖ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻌﺘﻘﺪاﻬﺗﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎن
ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ .
أوﻻ  -ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ :
ﻋﺮف اﳌﺼﺮﻳﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻤﻨﺤﻮﻩ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﳉﻮء إﱃ ﻣﺼﺮ .وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا
ﳛﱰﻣﻮن اﳌﻠﺠﺄ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ  ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﺬ اﻵﻻف اﻟﺴﻨﲔ ﻣﻠﺠﺄً ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﳉﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ و اﻷﻣﻦ .
وﺗﺪل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮش اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﱪة اﳌﻠﻚ ﺣﻮرﳏﺐ )  1307 – 1337ق.م ( ﲟﺎ ﻳﻘﻄﻊ
اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ إن اﳌﺼﺮﻳﻮن اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﳝﻨﺤﻮن اﳌﻠﺠﺄ ﰲ وادي اﻟﻨﻴﻞ إﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻌﺮف ﺳﺎﺋﺪ  .وﺗﺼﻮر
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮش ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﳉﺌﻮا إﱃ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪو ﺑﻄﺮدﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺮق اﻷردن،
ﻓﻄﻠﺒﻮا اﳌﻠﺠﺄ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ وﳑﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺋﻴﺲ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﺎﻋﺔ ) ﳓﻦ ﺑﻌﺾ اﻵﺳﻴﻮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺶ  ،ﻗﺪ ﺟﺌﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻔﺮﻋﻮن ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻵﺑﺎﺋﻜﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ (  . 1وﻫﺬا ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻋﻮن اﳌﺼﺮي ﺳﻨﻮﺳﺮت اﻟﺜﺎﱐ ) ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
 1650 – 2000ق .م( ﳝﻨﺢ اﻷﻣﺎن ﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻷﺳﻴﻮﻳﲔ " ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺣﻮرس ﺳﻴﺪ اﻷرﺿﻴﲔ ﻣﻠﻚ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺴﻔﻠﻰ  ،ﺧﺎع ﺧﱪ رع ﺳﻨﻮﺳﺮت اﻟﺜﺎﱐ
دﺧﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻴﻮﻳﲔ ﻋﺪدﻫﻢ  27إﱃ اﻟﺒﻼد  ،وﲰﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﲑ ﺧﻨﻮم ﺣﺘﺐ .
وذﻟﻚ ﳌﺎ ﲪﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﱪرات ﺗﺴﻤﺢ ﻳﻠﺠﺌﻮﻫﻢ " . 2
P43F

P

P4F

P

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 47
 2ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺒﺎد  ،اﻷﻣﺎن  ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﺑﺪن ط  ،وﺗﺎرﻳﺦ ط  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ص . 08
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
ﺛﺎﻧﻴﺎً -اﻟﻴﻬﻮد :

ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻴﻬﻮد اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ وﻳﻨﺰﻟﻮﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻴﺘﻢ و اﻷراﻣﻞ  ،وﻣﻦ ﰒ ﳝﻨﺤﻮﻧﻪ اﳌﻠﺠﺄ ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﲟﻨﺤﻪ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳑﻠﻮﻛﲔ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد  ،إﻻ ﻫﺬا اﳊﻖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﱰﻓﺎً
1
ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳋﺎرج ﳋﻮﻓﻬﻢ أن ﻳﺮﺗﺪوا ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدي.
P45F

ﺛﺎﻟﺜﺎً  -ﻋﻨﺪ اﻹﻏﺮﻳﻖ :
ﺷﻬﺪ ﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻄﻮراً ﻛﺒﲑاً ﻋﻨﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﱰﺑﺔ
اﳋﺼﺒﺔ واﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ .وﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﳌﺪن اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ازدادت اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳊﺮوب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،ﻓﻮﺳﻂ ﻫﺬا
2
اﳉﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﺟﺪ أﺻﺤﺎب اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﳌﺪن اﻟﺎورة.
P46F

ذ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺼﺪو�ﺎ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻬﺑﺎ ،
وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﻖ  .ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﺮﻓﻬﺎ  .وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪن " أﺛﻴﻨﺎ " وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﺨﺮ
ﺑﺄ�ﺎ ﺗﺘﺤﺪى أي ﺷﻌﺐ ﳛﺎول أن ﳝﺲ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻴﻬﺎ  ،وﺗﻌﺘﱪ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎر أن ﺗﺴﻠﻢ ﻻﺟﺊ ﻣﺘﻮﺳﻞ
إﻟﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﻐﲑ  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة  ،وﻳﻘﺎل إن ﺑﻠﺪة " ﺗﻴﻮس "  " teosﰲ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى
3
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻨﺘﺰع اﻋﱰاف اﳌﺪن اﻷﺧﺮى ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ.
P47F

ﺎ إن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﻳﻌﱰف ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ اﻹﺧﺘﻴﺎري ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻳﺴﺘﺜﻨﻮن ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﳋﻄﲑة ﻛﺎﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ واﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻈﺎﻋﺔ
4
واﻟﻘﺴﻮة.
P48F

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 48ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . 113 ،
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 48
 3ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  . 115ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 113
 4ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 49
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
راﺑﻌﺎً  -ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن:

ﻛﺎﻧﺖ روﻣﺎ ﲤﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻻ ﺗﺴﻠﻤﻬﻢ إﻻ ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوف
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﺬﻧﺒﲔ  noxae datioوﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﲜﺮﳝﺔ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﲑ أﺟﻨﱯ.
ﺎ إن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﻳﻌﱰف ﲝﻖ اﻟﻨﻔﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺸﺮط  ،أﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻔﻲ ﻋﺒﺪاً
1
وأﻻ ﺗﻜﻮن اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﳋﻴﺎﻧﺔ.
P49F

P

 اﻷﺧﲑ ﻓﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻠﺠﺄ ﰲ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺜﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﺑﲔ اﻟﺪول وﱂ
ﻜﻦ اﺣﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳉﺎﱐ  .اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻔﺮارﻩ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﺻﻠﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻬﺑﺎ  .ﻛﻤﺎ
 ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﳝﺜﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﳊﺪﻳﺚ  ،إذ إن ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻷﻣﺮ ﻛﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﳏﺎﻛﻤﺔ أو ﻋﻘﺎب اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻗﱰف  ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﲝﻜﻢ
اﻟﻮاﻗﻊ  sitiuation de faitﻻ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﻋﱰاف ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺄوﻳﻪ
2
ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ.
P50F

ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﻋﺮب اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ :
ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﻜﺮم وﺣﺴﻦ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﻮﻓﺎدة ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻜﻞ
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜﻮر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮوﺑﺎ وﺻﺮاﻋﺎت ﻷﺑﺴﻂ
اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪوم ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻛﺤﺮب داﺣﺲ واﻟﻐﱪاء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪات وأﺣﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺷﻮﻛﺘﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﺸﺪة وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻼف :
 – 1ﺣﻠﻒ اﻟﻤﻄﻴﺒﻴﻦ :
ذﻟﻚ ﳌﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﻄﻮن ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻣﻜﺔ واﻧﻘﺴﻤﻮا إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺘﲔ  ،ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ
ﻣﻨﺎف وﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،وﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺪار وﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  .ﺗﻌﺎﻫﺪ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮة
ﻓﺮﻳﻘﻪ وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ أوﺷﻚ أن ﻳﺸﺐ ﻗﺘﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻘﻼء ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ووﻗﻊ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 49
 2ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 116 – 115
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اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﱰاﺿﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻘﺎﻳﺔ واﻟﺮﻓﺎدة ﻟﺒﲏ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﺎف وﻣﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ  ،وان ﺗﻜﻮن
اﳊﺠﺎﺑﺔ واﻟﻠﻮاء واﻟﻨﺪوة ﻟﺒﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﺪار  ،ﻓﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ  ، 1وﺑﻘﻲ ﻛﻞ ﺣﻠﻴﻒ ﻣﻊ ﺣﻠﻴﻔﻪ ،
وﲟﺒﻌﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻗﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻼف  ،ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،ﻋﻦ
P51F

P

أﺑﻴﻪ :أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل » ﻻ ﺣﻠﻒ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وأﻳﻤﺎ ﺣﻠﻒ ﻛﺎن ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺰدﻩ اﻹﺳﻼم إﻻ ﺷﺪة «.

2

F52

 -2ﺣﻠﻒ اﻟﻔﻀﻮل :

ﺑﻌﺪ ﻛﺜﺮة اﻻﻋﺘﺪاءات ﰲ ﻣﻜﺔ وﻛﺜﺮت اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت  ،ﻓﺘﻌﺎﻗﺪوا وﺗﻌﺎﻫﺪوا ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺔ
ﻣﻈﻠﻮﻣﺎً ﺳﻮاء ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ أو ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ دﺧﻠﻬﺎ إﻻ ﻧﺼﺮوﻩ ﺣﱴ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ ﳑﻦ ﻇﻠﻤﻪ وان ﺗﻜﻮن
ﻣﻜﺔ ﺣﺮﻣﺎً وﻣﺄﻣﻨﺎً ﻟﻠﻨﺎس ﻻ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺰو  ،وﻻ �ﺐ وﻻ ﻗﺘﺎل وﻻ ﻇﻠﻢ  ،وﻗﺪ ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ

اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ  ،ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻮف اﻟﺰﻫﺮي ﻳﻘﻮل :ﻗﺎل رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻓﻲ دار ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ﺣﻠﻔﺎ ﻣﺎ أﺣﺐ أن ﻟﻲ ﺑﻪ
ﺣﻤﺮ اﻟﻨﻌﻢ وﻟﻮ أدﻋﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻷﺟﺒﺖ «.

3

F53

ﻫﺬا وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات  ،ﻣﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻨﺎﺻﺮ
اﳌﺘﺒﺎدل ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل  ،واﺗﻔﺎق اﳌﻮاﻋﺪة ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء أو اﻻﺳﺘﻔﺰاز ،
 1إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺮب ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺘﺢ  ،اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،ط  1401 ،1ه 1981/م،
ﻳﻨﻈﺮ ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،وﻣﻌﻪ أﻟﻔﻴﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ج ،1ﺗﻘﺪﱘ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﺪﻗﻲ اﻟﻌﻄﺎر  ،ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﻠﺤﺎم ،
دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ن ﻟﺒﻨﺎن  ،ص. 115
 2اﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داوود  ،أﺑﻮ داوود ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ  ،ﺳﻨﻦ اﳌﺼﻄﻔﻰ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ  ،ﺑﺎب ﰲ اﳊﻠﻒ  ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮﰊ  ،ج  ، 02ص . 21
 3اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ  ،ورد ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻮف  ،أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى  367/6 ،واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﰲ
ﺗﺬﻳﺐ اﻻﺛﺎر وﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳊﻤﻴﺪي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﲏ أﰉ ﺑﻜﺮ ،ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﺪر

اﳌﻨﲑ .326/7وﻗﺪ ورد ﺑﻠﻔﻆ » ﺷﻬﺪت ﺣﻠﻒ اﳌﻄﱠﻴّﺒﲔ ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﱵ وأﻧﺎ ﻏﻼم ﻓﻤﺎ أﺣﺐ أن ﱄ ﲪﺮ اﻟﻨﻌﻢ وأﱐ أﻧﻜﺜﻪ « ﻣﻦ
ُ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وأﰉ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  :أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ)(1676 ،1655
واﻟﺒﺨﺎرى ﰲ اﻷدب اﳌﻔﺮد 199/1واﺑﻦ ﺣﺒﺎن 156 /1و 216/10واﳊﺎﻛﻢ  239/2واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  366/6واﻟﺒﺰار) (1000وأﺑﻮ
ﻳﻌﻠﻰ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ). (845،846
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واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﺮﻓﺎً ﺳﺎﺋﺪاً ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ،ﺑﻞ إذا أراد اﺣﺪﻫﻢ
إﳊﺎق ﺑﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻜﺎن ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺎن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﺣﺪ وﺟﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻴﻌﻘﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﺪ اﳊﻠﻒ واﳌﻮاﻻة
أو اﳌﺆاﺧﺎة  ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺣﻠﻴﻔﺎً وﻣﻮﱃ ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ وﻋﻀﻮاً ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﺳﺎﺋﺮ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻻة واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
1
وﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻣﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ.
P54F

P

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم .
اﳌﺴﺎواة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم  ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻳﻘﺮر وﺣﺪة اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﳌﻨﺸﺄ
واﳌﺼﲑ وﰲ اﶈﻴﺎ وﰲ اﳌﻤﺎت ﰲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت أﻣﺎم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻻ ﻓﻀﻞ
إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ وﻻ ﻛﺮاﻣﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻖ وﺛﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ وﻻ
2
ﻧﻈﲑ وﻻ ﺗﺰال إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻗﻤﺔ ﱂ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ أﺑﺪاً.
P5F

ﺑﺪأ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻺﺳﻼم  ،وﻛﺎن ﻟﻠﺠﻮء اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﰲ
ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد اﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ ﻣﻜﺔ  .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻷذى
ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذﻫﻢ ﳑﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ  ،أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎن ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻷرض
ووﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﻴﺠﻤﻌﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ إﱃ أﻳﻦ ﻧﺬﻫﺐ ﻓﺄﺷﺎر ﺑﻴﺪﻩ إﱃ ﺟﻬﺔ اﳊﺒﺸﺔ
ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺘﻢ إﻟﻰ أرض اﻟﺤﺒﺸﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ أﺣﺪ،

وﻫﻲ أرض ﺻﺪق ،ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ «.

3

P56F

 1إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 433ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ج  ، 1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.116
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻮان  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 73
 3اﻟﻄﱪي  ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﳌﻠﻮك اﳌﻌﺮوف ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﱪي  ،ﲢﻘﻴﻖ  ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ط، 02
ﻣﺼﺮ ،دار اﳌﻌﺎرف ج ،10ص 455
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وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﻠﻮك واﻷﻣﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻴﻄﻮن ﺑﺸﺒﻪ
اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻛﺴﺮى أو اﻟﺮوم ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻇﻠﻢ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ وﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ .
1
ﻗﺪ ﲤﻜﻦ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﳌﻬﺎﺟﺮون أن ﳛﻤﻮا ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ ﰲ اﳊﺒﺸﺔ رﻏﻢ ﳏﺎوﻻت اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ.
P57F

ﻫﺠﺮة اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ اﳊﺒﺸﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
2
ﺣﻴﺚ ﳉﺄ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻲ اﳊﺒﺸﺔ وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء.
P58F

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻳﺘﻀﺢ إن اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﻋﻨﺼﺮان ﻫﺎﻣﺎن ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ إذ
أن ﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺗﺒﺎﻋﻪ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﺗﻌﺪ ﳏﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻳﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﺚ اﺧﺬ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﳉﺪﻳﺪ وﻟﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ أو ﻣﻴﻼد
اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  .وﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺜﲑة ﻫﻲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮﻫﻢ
ﻴﻞ اﻟﻠ ِ
اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻈﻠﻢ إﱃ اﳍﺠﺮة واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ﴿ وﻣﻦ ﻳ َﻬ ِ
ﺎﺟ ْﺮ ﻓِﻲ َﺳﺒِ ِ
ﱠـﻪ
َ َ ـُ
ِ
ﺎﺟﺮا إِﻟَﻰ اﻟﻠ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َْر ِ
ﱠـﻪ َوَر ُﺳﻮﻟ ِﻪ ﺛُﻢﱠ ﻳُ ْﺪ ِرْﻛﻪُ
ﻳَﺠ ْﺪ ﻓﻲ اﻷ ْ
ض ُﻣ َﺮاﻏَ ًﻤﺎ َﻛﺜ ًﻴﺮا َو َﺳ َﻌﺔً َوَﻣﻦ ﻳَﺨْ ُﺮ ْج ﻣﻦ ﺑـَ ْﻴﺘﻪ ُﻣ َﻬ ً
ﱠـﻪ وَﻛﺎ َن اﻟﻠﱠـﻪ ﻏَ ُﻔ ِ
ِ
ﻴﻤﺎ ﴾ 3.ﻓﺎﻹﺳﻼم ﳛﺚ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة وﻃﻠﺐ
اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ت ﻓـَ َﻘ ْﺪ َوﻗَ َﻊ أ ْ
ُ ً
ﻮرا ﱠرﺣ ً
َﺟ ُﺮﻩُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠ َ
ﱠﺬِ
اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪ اﻻﺿﻄﻬﺎد وﻋﺪم اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ﴿ إِ ﱠن اﻟ َ
ﻳﻦ ﺗـَ َﻮﻓﱠﺎﻫُﻢُ
ﻀﻌ ِﻔ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َْر ِ
ض
ض ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻟَﻢْ ﺗَ ُﻜ ْﻦ أ َْر ُ
ﻴﻦ ﻓﻲ اﻷ ْ
اﻟ َْﻤ َﻼﺋ َﻜﺔُ ﻇَﺎﻟﻤﻲ أَﻧ ُﻔﺴﻬِﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻓﻴﻢَ ُﻛﻨﺘُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮا ُﻛﻨﱠﺎ ُﻣ ْﺴﺘَ ْ َ َ
ِ ِ
تﻣِ
اﺳﻌﺔً ﻓـَ ﺘـُ َﻬ ِ
ﺼ ًﻴﺮا ﴾ 4 .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ اﻹﺳﻼم ﺣﻖ
ﺎﺟ ُﺮوا ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻓَﺄُوﻟَـٰﺌِ َ
اﻟﻠﱠـﻪ َو َ
ﺎء ْ َ
ﻚ َﻣﺄ َْواﻫُﻢْ َﺟ َﻬﻨﱠﻢُ َو َﺳ َ
اﻹﺟﺎرة ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ وﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻓﻴﺆﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺄﻣﻨﻪ  .ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ
5
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﺟﺎرة زوج اﺑﻨﺘﻪ زﻳﻨﺐ " اﺑﻦ اﻟﻌﺎص" ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
P

P59F

P60F

P

P61F

 1ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 318
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 319
 3ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ . 100
 4ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ . 98
 5ﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﱂ اﳊﺎج  ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﱪ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن  ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،
ط1998،2م،ص . 165
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وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺟﻮار اﳌﻄﻌﻢ اﺑﻦ ﻋﺪي وﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻔﺮ .
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺂﺧﻲ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﰊ ﺻﻔﻮان وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ وﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ
ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ،وﻛﺎن أﺧﺎً ﻗﺪﳝﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻢ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ إﺧﺎء ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺟﻮار ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺧﻴﻪ  ،ﻓﻜﺎن أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ إذا ﺳﺎﻓﺮ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎل  ،وﻣﺮ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
واﻟﻌﻜﺲ إذا ﺳﺎﻓﺮ ﺳﻌﺪ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻨﻮب ودﺧﻞ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻧﺰل ﻋﻨﺪ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﻨﱯ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮاً وﻧﺰل ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة اﻧﻄﻠﻖ ﺳﻌﺪ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻣﻌﺘﻤﺮاً ﻓﻨﺰل ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺔ  ،وﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻜﻴﲔ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ وﻏﻀﺐ أراد أﻻ ﳛﺮج أﻣﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻧﻈﺮ ﱄ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻠﻮة ﻟﻌﻠﻲ
أن أﻃﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ .ﻓﻘﺎل أﻣﻴﺔ  ،أﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر  ،ﻓﺨﺮﺟﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ،
واﺧﺬ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻄﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ  ،ﻓﺈذا أﺑﻮ ﺟﻬﻞ  ،أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻘﺎل  ،ﻳﺎ أﺑﺎ ﺻﻔﻮان ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻣﻌﻚ؟ ﻗﺎل أﻣﻴﺔ  :ﻫﺬا ﺳﻌﺪ  .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ  ،ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻛﻼﻣﻪ إﱃ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻻ أراك
ﺗﻄﻮف ﲟﻜﺔ أﻣﻨﺎً وﻗﺪ أوﺗﻴﺘﻢ اﻟﺼﺒﺎة  ،وزﻋﻤﺘﻢ إﻧﻜﻢ ﺗﻨﺼﺮو�ﻢ وﺗﻌﻴﻨﻮ�ﻢ  ،أﻣﺎ واﷲ ﻟﻮﻻ اﻧﻚ ﻣﻊ أﰊ
1
ﺻﻔﻮان ﻣﺎ رﺟﻌﺖ إﱃ اﻫﻠﻚ ﺳﺎﳌﺎً.
P62F

وﻗﺪ ﺳﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻬﺬا ﳊﺠﻴﺔ ﺑﻦ اﳌﻀﺮب ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺳﻠﻤﺖ
زوﺟﺘﻪ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  ،ﻓﻘﺪم اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻄﻠﺐ أن ﺗﺮد زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻛﺎن ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎً  ،ﻓﻨﺰل
ﺑﺎﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﻓﺎﺧﱪﻩ ﺑﻘﺼﺘﻪ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ إﻳﺎك وان ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا ﻋﻨﻚ ﻋﻤﺮ ﻓﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ أذى  ،واﻧﺘﺸﺮ ﺧﱪﻩ
ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ،ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺰﺑﲑ  :ﻗﺪ ﺑﻠﻐﲏ ﻗﺼﺔ ﺿﻴﻔﻚ  ،وﻟﻘﺪ ﳘﻤﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﲢﺮﻣﻪ
)إي اﺣﺘﻤﺎؤﻩ( ﺑﺎﻟﻨﺰول ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺮﺟﻊ اﻟﺰﺑﲑ إﱃ ﳊﺠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻤﻪ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ  ،ﻓﺎﻧﺼﺮف ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎً
2
إﱃ ﺑﻠﺪﻩ.
P63F

وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﺣﲔ ﳉﺄ روزﺑﺔ ﺑﻦ ﺑﺮزج ﻣﻬﺮ اﻟﻔﺎرﺳﻲ إﱃ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص  ،وﻗﺪ روى أﻫﻞ اﻟﺴﲑ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﻮم ﻛﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﻓﺮج ﻣﻦ ﻓﺮوج اﻟﺮوم  ،ﻓﺎدﺧﻞ
 1أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 93 – 92
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 89
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ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻼﺣﺎً ﻓﺄﺧﺎﻓﻪ اﻷﻛﺎﺳﺮة  ،ﻳﺄﻣﻦ ﺣﱴ ﻗﺪم ﺳﻌﺪ إﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ  ،ﻓﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ  ،وﺑﲎ ﻟﻪ ﻗﺼﺮاً
واﳌﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻊ  .ﰒ ﻛﺘﺐ ﺳﻌﺪ إﱃ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲝﺎﻟﻪ ﻓﺎﺳﻠﻢ  .وﻓﺮض ﻟﻪ ﻋﻤﺮ وأﻋﻄﺎﻩ
1
،وﺻﺮﻓﻪ إﱃ ﺳﻌﺪ.
P64F

وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي أﻋﻄﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻟﻠﺮاﻫﺐ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ
2
اﻟﻔﺘﺢ واﺷﱰط ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﳝﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وان ﻳﺮﺷﺪﻫﻢ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
P65F

وﳌﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي واﻧﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ  ،ﻣﻨﺢ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ
أﻣﻨﺎً ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ وأﻣﻼﻛﻬﻢ ﻣﻨﺸﺎﻬﺗﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺎن أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺮب
اﻟﻔﺎﲢﲔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻼد ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﺼﻪ :
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
" ﻫﺬا ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص أﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﻠﺘﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ وﻛﻨﺎﺋﺴﻬﻢ
وﺻﻠﺒﻬﻢ وﺑﺮﻫﻢ وﲝﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ) (...ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
3
ﻋﻬﺪ اﷲ وذﻣﺘﻪ وذﻣﺔ رﺳﻮﻟﻪ وذﻣﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ وذﻣﻢ اﳌﺆﻣﻨﲔ.
P6F

" ﺷﻬﺪ اﻟﺰﺑﲑ وﻋﺒﺪ اﷲ وﳏﻤﺪ اﺑﻨﺎﻩ ،وﻛﺘﺐ وردان وﺣﻀﺮ " .
ﻛﺬاﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﳋﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺎب ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺐ اﳊﺠﺎج ﻓﻜﺘﺐ إﱃ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﳜﱪﻩ ﲟﺎ ﻛﺎن ،
وﻗﺪم ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺎم  ،ﻓﺴﺎل ﻋﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ روح ﺑﻦ زﻧﺒﺎع  ،ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ
ﻓﻘﺎل أﱐ ﺟﺌﺘﻚ ﻣﺴﺘﺠﲑاً  ،ﻓﻘﺎل إﱐ ﻗﺪ أﺟﺮﺗﻚ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﺪاً ﻓﻘﺎل  ،إﱐ ﺧﺎﻟﺪ  ،ﻓﺘﻐﲑ وﻗﺎل
:أﻧﺸﺪك اﷲ إﻻ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﲏ ﻓﺎﱐ ﻻ اﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ  ،ﻓﻘﺎل أﻧﻈﺮﱐ ﺣﱴ ﺗﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ ﻓﺠﻌﻞ روح
ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺧﺮج ﺧﺎﻟﺪ  .ﻓﺄﺗﻰ زﻓﺮ ﺑﻦ اﳊﺎرث اﻟﻜﻼﰊ ﻓﻘﺎل  :إﱐ ﺟﺌﺘﻚ ﻣﺴﺘﺠﲑاً ﻓﻘﺎل ﻗﺪ أﺟﺮﺗﻚ
 :ﻗﺎل اﻧﺄ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺎب  ،ﻗﺎل وان ﻛﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪاً ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ دﻋﺎ اﺑﻨﲔ ﻟﻪ ﻓﺘﻬﺎدى ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻗﺪ أﺳﻦ
 ،ﻓﺪﺧﻞ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ وﻗﺪ إذن ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻠﻤﺎ رآﻩ دﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﻜﺮﺳﻲ  ،ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﺠﻠﺲ  ،ﰒ ﻓﺎل ﻳﺎ
 1أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 84
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . 94 – 93 ،
 3ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺒﺎد  ،اﻷﻣﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . 12 ،
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أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ إﱐ ﻗﺪ أﺟﺮت ﻋﻠﻴﻚ رﺟﻼ ﻓﺄﺟﺮﻩ  ،ﻓﻘﺎل ﻗﺪ أﺟﺮﺗﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﺪاً ﻓﻘﺎل ﻫﻮ ﺧﺎﻟﺪ
ﻗﺎل  :ﻻ وﻻ ﻛﺮاﻣﺔ  ،زﻓﺮ ﻻﺑﻨﻴﻪ أ�ﻀﺎﱐ ﻓﻠﻤﺎ وﱃ ﻗﺎل  :ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ  ،أﻣﺎ واﷲ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻠﻢ إن
1
ﻳﺪي ﺗﻄﻴﻖ ﲪﻞ اﻟﻘﻨﺎة ورأس اﳉﻮاد ﻷﺟﺮت ﻣﻦ أﺟﺮت  ،ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل ﻳﺎ أﺑﺎ اﳍﺬﻳﻞ ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎﻩ.
P67F

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس  ،اﺧﺘﻔﺖ رﺟﺎل ﺑﲏ أﻣﻴﺔ وﻛﺎن ﻓﻴﻤﻦ
اﺧﺘﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺬي اﺣﺘﻤﻰ ﰲ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ رﺟﻞ وﺳﻴﻢ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ أﻧﺖ ؟
ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ  :رﺟﻞ ﳐﺘﻒ ﳜﺎف ﻋﻠﻰ دﻣﻪ  ،اﺳﺘﺠﺎر ﲟﻨﺰﻟﻚ  ،ﻓﺄدﺧﻠﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻨﺰل وﻛﺎن ﻳﻄﻌﻤﻪ
وﻳﺴﻘﻴﻪ  ،إﻻ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﳜﺮج ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺮة  ،ﻓﻘﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،أراك ﺗﺪﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮب  ،ﻓﻔﻴﻢ ذﻟﻚ ؟
ﻓﻘﺎل  :إن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺘﻞ أﰊ  ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﲏ اﻧﻪ ﳐﺘﻒ  ،واﻧﺄ اﻃﻠﺒﻪ ﻷدرك ﻣﻨﻪ ﺛﺄري ﻓﻘﺎل أﻧﺎ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺎﺗﻞ أﺑﻴﻚ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ " :أﻣﺎ أﻧﺖ ﻓﺴﺘﻠﻘﻰ أﰊ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺜﺄرﻩ ﻣﻨﻚ  ،وأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻐﲑ ﳐﻔﺮ
ذﻣﱵ  ،ﻓﺄﺧﺮج ﻋﲏ ﻓﻠﺴﺖ آﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻴﻚ  ،ﰒ أﻋﻄﻲ اﻟﺮﺟﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ وﺧﺮج ﻣﻦ
2
ﻋﻨﺪﻩ.
P68F

P

وﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﻀﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﳉﺄ اﳌﺪﻋﻮ "ورد" إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ إرﺳﺎل ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم ﻳﺪﻋﻮﻩ
إﱃ ﺗﺴﻠﻤﻪ .
ﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺚ ﻬﺑﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺮﻗﻮق إﱃ ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻨﻚ ﲞﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﳉﺄ إﱃ اﻷول
وﻃﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻴﻪ  " .وﻣﺎ ﻛﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎن اﲪﺪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎ ؟ اﻋﻠﻢ إن
اﻟﻘﺎن اﲪﺪ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎر ﺑﻨﺎ وﻗﺼﺪﻧﺎ وﺻﺎر ﺿﻴﻔﻨﺎ  ،وﻗﺪ ورد ﻣﻦ ﻗﺼﺪﻧﺎ وﺟﺐ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ِ
اﺳﺘَﺠﺎر َك ﻓَﺄ ِ
َﺟ ْﺮﻩُ َﺣﺘﱠﻰ
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺴﻴﺪ اﳋﻠﻖ أﲨﻌﲔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻜﻔﺎر﴿ وَإِ ْن أ َ
ﻴﻦ ْ َ َ
َﺣ ٌﺪ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﻚ ﺑِﺄَﻧـﱠﻬُﻢْ ﻗـَ ْﻮٌم ﻻﱠ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن﴾ 3.ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ إذ اﺳﺘﺠﺎروا
ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ َﻛﻼَ َم اﻟﻠّ ِﻪ ﺛُﻢﱠ أَﺑْﻠِﻐْﻪُ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ ذَﻟِ َ
ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ  ....وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻓﻜﻴﻒ ﳚﻮز ﰲ ﺷﺮع اﳌﺮوءة واﻟﻨﺨﻮة واﻟﻮﻓﺎء أن ﻧﺴﻠﻢ ﺿﻴﻔﻨﺎ وﻧﺰﻳﻠﻨﺎ
واﳌﺴﺘﺠﲑ ﺑﻨﺎ ؟  ...وﻣﻦ ﻋﺎداﺗﻨﺎ وﺷﺄﻧﻨﺎ وﻃﺒﺎع ﺟﻨﺴﻨﺎ إﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺿﻴﻔﻨﺎ وﻻ ﻧﺰﻳﻠﻨﺎ وﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎر
P69F

P

 1أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 94
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 90 – 89ﰲ اﳍﺎﻣﺶ.
 3ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 06
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ﺑﻨﺎ ﻷﺣﺪ  ،وان ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺼﺪق ذﻟﻚ ﻓﻌﻨﺪك ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﻨﺎ ﻓﺴﻠﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻚ  ،ﻓﻨﺠﻦ ﻻ ﻳﻀﺎر ﻟﻨﺎ
1
ﻧﺰﻳﻞ  ،ﻧﻘﺮئ اﻟﻀﻴﻒ وﻧﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ.
P70F

P

وﰲ ﻋﺼﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ اﳊﺎﻓﻆ ﻟﺪﻳﻦ اﷲ )   1149 – 1130ﺧﺮج ﻋﻠﻴﻪ وزﻳﺮﻩ ﻬﺑﺮام
اﻷرﻣﲏ ،وﻫﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺼﻄﺤﺒﺎً ﻣﻌﻪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ  ،وﻗﺪ ﻣﻨﺤﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳊﺎﻓﻆ – ﺑﻌﺪ أن ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ
2
أﻣﺎﻧﺎً ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺻﻮن اﻟﻨﻔﺲ واﳌﺎل واﻷﻫﻞ.
P71F

وﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﰊ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻨﺼﻮر ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺛﺎر اﻷﻣﲑ دون ﺳﺎﻧﺶ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ اﻟﻔﻮﻧﺼﻮ اﻟﻌﺎش،
واﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﺘﺰع اﻟﻌﺮش ﻟﻨﻔﺲ  ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﻴﻪ إﻻ أن ﳉﺄ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﰊ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻨﺼﻮر  .وﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻨﺼﻮر أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﲔ  ،وﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ أﻣﺮاء
وﻗﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ .
وﳉﻮء ﻓﺮﻧﺎﻧﺪة ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺟﺎﻟﺔ وﺻﻬﺮ اﻻدﻓﻮﻧﺶ ﺳﻨﺔ  563ه إﱃ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﰒ اﲡﺎﻫﻪ إﱃ ﻣﺮاﻛﺶ

ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ ﻻﺟﺌﺎً ﳌﺪة ﲬﺴﺔ أﺷﻬﺮ  .وﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ أدﻳﺴﻴﺸﻴﺎ إن اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﻋﻮﻣﻞ ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء

اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا ﺑﻼدﻫﻢ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﰲ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ ) اﻟﻌﺼﻮر اﻷوﱃ اﳌﺰدﻫﺮة
ﻟﻺﺳﻼم ( ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﻫﺠﺮة أﻋﺪاد ﻣﻨﻬﻢ إﱃ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻨﺘﺠﻮا ﰲ أﻣﺎن  .3وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻧﻈﺎم اﳉﻮار  ،ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎم ذو ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،وﺟﺪ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺗﺎرﳜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻋﻜﺴﻴﺎً ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ  .ﻓﻬﻮ ﻳﺰدﻫﺮ ﰲ ﻏﻴﺎب
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺬوي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻈﺮوف ﻗﻴﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
P72F

P

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﲔ ﻟﻠﺠﻮار  :اﺣﺪﳘﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﲜﻮار اﻷﻣﺎﻛﻦ  ،ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻟﻌﺮف ﺑﺈﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﳊﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ آﻣﻨﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻘﺒﻮر اﳌﻮﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﺎء أو ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى أو اﳊﻮﻃﺎت  ،واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳉﻮار ﻫﻮ ﺟﻮار اﻷﺷﺨﺎص
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺮ ﻓﺮد أو ﲨﺎﻋﺔ إﱃ ﻓﺮد أو ﲨﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻹﻧﻘﺎذ أو ﺳﻌﻴﺎً وراء اﳌﻌﻮﻧﺔ
 1اﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي  ،ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ  ،دار اﻟﻜﺘﺐ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ص  ، 319 – 308ﻧﻘﻼً  ،ﻋﻦ أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
 2ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺒﺎد  ،اﻷﻣﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 10
 3أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ، 84ﰲ اﳍﺎﻣﺶ .
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واﳌﺴﺎﻋﺪة  .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺟﻮار اﻷﺷﺨﺎص إﱃ ﻧﻮﻋﲔ  ،ﺟﻮار ﻓﺮدي ﻳﻄﻠﺒﻪ اﺣﺪ اﻷﻓﺮاد وﺟﻮار ﲨﺎﻋﻲ
ﺗﻄﻠﺒﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص  ،ﻋﺸﲑة أو ﻗﺒﻴﻠﺔ  ،رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ
اﳉﻮار .1
P73F

P

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ .
اﻣﺘﺎزت ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ أوروﺑﺎ ﺑﺴﻴﻄﺮة رﺟﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة ﺣﱴ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺒﻮل أي ﻓﻜﺮة ﲣﺎﻟﻒ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل .
أوﻻ -ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ :
ﺳﺎﳘﺖ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ
اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ  ،إذ أﺻﺒﺢ ﻣﺒﺪأ وﺟﻮب ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﻔﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪ ﻳﻌﱰف ﻬﺑﺎ
اﳉﻤﻴﻊ  ،ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ و ﺗﻔﺮﻋﻬﺎ إﱃ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،ﳑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ دوﻳﻠﺔ إﱃ
دوﻳﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ دون اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ .
إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﱰف ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إذ اﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﻗﻨﺎن اﻷرض
ﻣﻦ داﺋﺮﺗﻪ  .وﻛﺬاﻟﻚ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﳍﺮﻃﻘﺔ  Lérésiﻟﺮاﻓﻀﲔ اﳋﻀﻮع ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  .أﻣﺎ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ
ﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻣﻦ اﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﳌﺼﻠﺤﺔ
2
ﻟﻺﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻫﺮب ﻣﻨﻪ اﻟﻼﺟﺊ.
P74F

 1ﳏﻤﻮد ﺳﻼم زﻧﺎﰐ  ،ﻧﻈﺎم اﳉﻮار أو ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷﻋﺮاف اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،دار أﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻟﺮﻳﺎض ط ، 1
 1414ه  ،ص. 04
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 50ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،
ص  ، 84 – 83ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ، 116ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 114
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وﺑﻌﺪ زوال اﻹﻗﻄﺎع ﻇﻬﺮ ﻋﺼﺮ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﳌﻄﻠﻘﺔ  ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻜﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻠﻮك وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻬﺗﺪﻳﺪاً ﻟﻜﻴﺎ�ﻢ وﻧﻔﻮذﻫﻢ  .ﻓﻜﺎﻧﻮا
ﻠﻄﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺷﺪ أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وأﻗﺼﺎﻫﺎ  ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻔﺮ اﺠﻤﻟﺮﻣﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ إﱃ
ﺒﻠﺪان اﺠﻤﻟﺎورة ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ  ،ﳑﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﳌﻠﻮك إﱃ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
ورﻓﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻨﻬﻢ .
ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻌﺮف أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﲏ ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
إن اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ  ،إذ ﻇﻬﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت

ﺗﺪف إﱃ إﺻﻼح اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻼﻗﺖ إﻗﺒﺎﻻً ﻛﺒﲑاً ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺎرﺛﻦ ﻟﻮﺛﺮ ﻟﻌﺪة
أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و دﻳﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻘﺴﺎم أوروﺑﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  :اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻷﺧﺮ اﻟﱪوﺗﺴﺘﻨﱵ  ،وﺗﻌﺮض اﻟﱪوﺗﺴﺘﻨﺖ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﳑﺎ أدى إﱃ
ﻮء اﻟﱪوﺗﺴﺘﻨﺖ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﱰف ﲟﺒﺎدﺋﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ .

ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻞ اﳌﺒﻌﻮﺛﻮن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺎﻬﺗﻢ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪوﻩ ﰲ اﻟﺪول
اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻠﻮ وﲡﺎوز ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ
 اﺧﻄﺮ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب  ،ﳑﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﺮﻛﺰ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺑﻼدﻩ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ إﻟﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﱪر ﻟﻪ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ  .وﻫﺬا ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﱄ ﺿﺪ اﳉﺮﳝﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺟﺎن
ﺑﻮدان وﻣﻦ وراءﻩ ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.

1

P75F

ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼً ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء ﻧﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﺪﻓﻖ
اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﻟﻜﺎﻟﻔﻴﻨﲔ ) اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ( اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر إﱃ اﳒﻠﱰا  ،ﻓﺤﺎﻟﺔ
2
اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
P76F

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 51
 2ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ﻳﻮﺳﻒ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﺑﺪون ط  ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻣﺼﺮ 2015 ،م ،
ص. 237
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وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﺄة أول ﺣﺮﻛﺔ ﻻﺟﺌﲔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  ،وﻛﺎن أول اﺳﺘﺨﺪام
ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺎم 1573م ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد
اﻟﺪﻳﲏ 1 .وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎن ﻻ ﺗﻈﻞ ﻫﻨﺎك ﺟﺮﳝﺔ ﺑﺪون
ﺎب ﲢﺖ ﻣﱪر اﳍﺮوب إﱃ ﻣﻜﺎن أﺧﺮ  .ﺑﻞ ﳚﺐ ﺗﺴﻴﻠﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إداﻧﺘﻬﻢ ﻧﻈﺎم
اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳑﺎ ﻳﻌﺎرض اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .وﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺪ اﻗﺘﻨﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﻀﺮورة زوال ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻠﺠﺄ ورﻓﻊ اﳊﺼﺎﻧﺔ Inviolabilite
وان اﳊﺎﻛﻢ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ أو ﻳﺮﻓﺾ إي إﻧﺴﺎن  .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن
اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺿﺎق ﻧﻄﺎﻗﻪ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﳜﻀﻊ ﻟﻸﻫﻮاء واﳌﺼﺎﱀ وﻣﺪى
2
ﻧﻔﻮذ اﻟﺪول.
P7F

P

P78F

ﻻ أن اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﺗﺴﻤﺖ ﻬﺑﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة اﺿﻄﺮت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
إﱃ اﳍﺮوب ﻣﻦ أوﻃﺎ�ﻢ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى  .ﺣﱴ إن دﻋﺎة ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﱄ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﲟﻨﺄى ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻓﻔﺮوا ﺑﺪورﻫﻢ إﱃ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﳌﻮت أو
اﻟﺴﺠﻦ .ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻧﺎدوا ﲝﻖ اﻟﺪول ﺑﻞ ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﻔﻴﲔ اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ وﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺪﻳﲏ  .وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺟﺮوﺳﻴﻮس اﻟﺬي اﺿﻄﺮ إﱃ

اﳍﺮب ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ وﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻳﻦ اﺧﺮج ﻣﺆﻟﻔﻪ  Dejure belliacisﺳﻨﺔ 1625
اﻟﺬي ﻧﺎدى ﻓﻴﻪ ﲟﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻀﻄﻬﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﺪول ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ
واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬاﻟﻚ  .وﺑﺪأت اﳌﻨﺎداة ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺬرﻳﺔ إذ ﻧﺎدوا ﲟﻨﺤﻪ
3
ﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ دون اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﻓﻼﻬﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
P79F

 1ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ﻳﻮﺳﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 235
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 52
 3ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  . 53 – 52ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 117ﺧﺪﳚﺔ
اﳌﻀﻤﺾ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 114
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ﺛﺎﻧﻴﺎً -اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ:

ﻛﺎن ﻟﻈﻬﻮر اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ اﺟﺘﺎﺣﺖ أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،دوراً ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺮوح
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت واﻟﱵ أدت إﱃ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ
اﻹﺟﺮام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﺮﳝﺔ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎً ﻟﻠﻨﻔﺴﻴﺔ اﳋﻄﲑة ﻟﺪى اﺠﻤﻟﺮم ،وإﳕﺎ اﻟﺒﺎﻋﺚ
ﻠﻰ ارﺗﻜﺎﻬﺑﺎ روح وﻃﻨﻴﺔ ورﻏﺒﺔ ﰲ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ وان ﺻﻔﺔ اﳉﺮﳝﺔ أﻣﺮ ﻧﺴﱯ ﻣﺮدﻩ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
1
اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ واﳉﻬﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪﻩ.
P80F

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ وﺟﺪت ﻓﻜﺮة اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻗﺒﻮﻻ وﺗﺄﻳﻴﺪاً ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﻪ وﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن
ﻋﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ،ﺑﻞ راﺣﻮا ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ .أﻣﺎ
ﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﻓﻘﺪ ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪول واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرﻬﺗﺎ
 ذﻫﺒﺖ إﱃ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﺑﺈﳚﺎد اﳌﱪرات ﻟﺘﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن  ،وأﺻﺒﺢ اﺠﻤﻟﺮﻣﻮن
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮؤﺳﺎء واﳌﻠﻮك ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻨﺎﺿﻠﲔ وﻳﻮﻓﺮون ﳍﻢ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
واﳌﻼﺋﻤﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑاً ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻃﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  .ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ اﻟﺜﻮرة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﻋﻄﺖ أﺳﺎﺳﺎً أﺧﻼﻗﻴﺎً ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻛﺪت
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ دﺳﺘﻮر 1793م ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻔﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ
اﳊﺮﻳﺔ  ،ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺎت اﻹرﻫﺎب وﲪﺎﻣﺎت اﻟﺪم اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة وأﻋﻘﺒﺘﻬﺎ واﻟﱵ
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳍﺎرﺑﲔ واﳌﻨﻔﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد .
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺿﺮورة ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻈﺮوف  ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼق
واﻟﻌﺪاﻟﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎرت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﻀﻄﻬﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪاء

 1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 117ﻳﻨﻈﺮ ،ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص . 53
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اﻟﻀﻤﲑ وواﺟﺐ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ،وﻧﻜﺎﻳﺔ ﰲ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت وﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ زﺣﻒ أﻓﻜﺎر اﻟﺜﻮرة
1
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
P81F

P

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﺣﱴ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت واﳌﺼﺎﱀ
ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻓﻌﻘﺪت ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دول أﺧﺮى إذا ﻣﺎ وﻗﻊ ذﻟﻚ  .إذ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﱂ ﺗﺘﻮان
ﰲ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﳌﻠﺠﺄ إذا ﺗﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
وﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ دﻋﻰ ﺾ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻛﺎﻧﺖ
ﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﻔﺼﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﱵ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا ﺳﻨﺔ
1831م وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ 1833م  ،ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﰒ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻟﻴﻌﻢ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﱵ
أﺑﺮﻣﺖ ﺑﲔ اﻟﺪول ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،واﻟﱵ أدرﺟﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دﺳﺎﺗﲑﻫﺎ .
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺎءت ﳏﺎوﻟﺔ روﺳﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﺳﻨﺔ 1849م ﰲ اﺳﱰداد ﲬﺴﺔ
ﻻف ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﳘﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﺛﻮرة اﺠﻤﻟﺮ وﳉﺌﻮا إﱃ ﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  .ﻓﺮﻓﻀﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻء ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ أﻋﻠﻦ اﻟﻠﻮرد
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﺘﻮن  Palmerstonرﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إن ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﺮرﻩ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،وان أي دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺆﻻء ﺳﺘﺪﻣﻎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎر أﻣﺎم اﻟﻌﺎﱂ
اﲨﻊ وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺘﺼﺮ ﻣﺒﺪأ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﳌﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﺮت اﻟﺪول ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
2
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
P82F

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 54
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 55
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ .

ﻟﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ أوﺟﻬﺎ ﰲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة  .وﰲ ﺧﻀﻢ ازدﻳﺎد ﺣﺪة ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ﻇﻬﺮت
ﻣﺒﺎدرات دوﻟﻴﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺒﺎﻏﻬﺎ ﺑﺼﺒﻐﺔ دوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق دوﱄ ﻹﳚﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲢﺪد ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ
اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻒ اﻟﻼﺟﺊ  .إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﶈﺎوﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻨﺸﻮد ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﲟﺴﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎدة  ،ﻓﺎﻟﺪول ﳍﺎ ﺣﻖ اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ
إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﻘﺮر دﺧﻮل ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ورﻓﻀﻪ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻊ إﻧﺴﺎﱐ إﻻ أ�ﺎ
ﰲ اﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى .
إن أول اﻫﺘﻤﺎم دوﱄ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﳝﻜﻦ إرﺟﺎﻋﻪ إﱃ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ ﻋﺎم
1921م ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺸﺄت ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﻬﻮداً ﻛﺒﲑة إذ
ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﺤﺪث وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ دوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻻﺟﺊ  ،ﲝﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺮﺣﻴﺐ وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ آﻧﺬاك.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ اﳌﻠﺤﻮظ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،إﻻ أن أﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ
ﳌﻌﺎﳉﺔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳍﻢ ﺣﱴ ﻋﺎم 1933م  ،ﻓﻔﻲ  28ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ
ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺠﻮء
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎم 1933م واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل ﻓﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻌﺎﰿ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴﺔ
ﳏﺪدة وﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﻮﺟﻮد .
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻻ أن اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻧﺬاك ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﲦﺎﱐ دول ﳑﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﻏﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ  ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻزاﻟﺖ ﲤﺜﻞ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻜﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﲞﺼﻮص ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻼﺟﺌﲔ .
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إن ﻗﻴﺎم اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺂﺳﻲ ودﻣﺎر ﴰﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﺎرة اﻷورﺑﻴﺔ ودول أﺧﺮى
ﻣﻦ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﱂ أدت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲝﻴﺚ اﺿﻄﺮ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺮار واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻏﲑ أوﻃﺎ�ﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺄوى واﻷﻣﺎن ﳑﺎ
ﻓﺮض وﺑﺈﳊﺎح ﺿﺮورة إﳚﺎد اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺎﻣﲔ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ  ،ﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ
إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺎم 1938م ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻠﲔ روزﻓﻠﺖ ،
1
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﻢ.
P83F

وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ أﻋﻘﺎب اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﺳﺎرﻋﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
إﱃ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ دوﻟﻴﺔ ﳍﻢ وﻫﻲ " وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﲢﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﺑﺮز ﺳﻬﺎﻣﺎﻬﺗﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﰲ أﳓﺎء
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ  ،وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎً  .وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻞ
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ وﳘﺎ :
 – 1ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳝﺲ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪول ﳑﺎ أدى إﱃ ﺣﺪوث ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .
 – 2ﻗﻴﺎم اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﲔ اﳌﻌﺴﻜﺮﻳﻦ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻟﻐﺮﰊ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻓﱰة اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت واﻟﺘﺼﺪع واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،واﺳﺘﻐﻼل دول
اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪول اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻛﺄ�ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﺳﻴﺎدة وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﳑﺎ أدى
إﱃ ﺗﺰﻋﺰع اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ رﻏﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ وﻫﺪﻓﻬﺎ إﻧﺴﺎﱐ ﲝﺖ  .وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﱂ ﻳﺸﻔﻊ ﳍﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم 1950م وأﺳﻨﺪت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻛﻮﻟﺔ ﳍﺎ إﱃ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ أﻧﺸﺄت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﰲ  14ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﺪدت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻇﺮوف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ
 1ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ وﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ – دراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ،اﻟﻌﺮاق  ،ص. 512
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ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﲤﻨﺢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﳑﻦ ﺗﺮﻏﺐ
1
ﰲ إﻋﺎﻧﺘﻬﻢ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ.
P84F

ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﲟﺴﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻨﺤﺼﺮ أﺳﺎﺳﺎً ﰲ داﺋﺮة اﻷﺣﺪاث واﳊﺮوب اﻷورﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﻛﻞ ﺷﻲء  ،وﱂ ﲢﺎول اﻟﺪول اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ إﱃ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷوﱃ
ﺑﺬل أﻳﺔ ﺟﻬﻮد ﻹﻋﺎﻧﺔ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻣﺸﺮدي اﳊﺮب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﳒﻢ
ﻫﺮوب اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺗﻀﻊ ﰲ رأس وﻟﻮﻳﺎﻬﺗﺎ رﻋﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎزي أو اﻟﻔﺎﺷﻲ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ وﻗﻔﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ إﺑﺎن
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ...ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻳﺮزح آﻧﺬاك ﻋﺎم 1946م ﲢﺖ وﻃﺄة اﳊﺮوب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺜﻞ
2
اﳍﻨﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻓﻠﺴﻄﲔ وﻏﲑﻫﺎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P85F

P

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻀﺢ أن ﲝﺚ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ و اﻷﻣﺎن ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ
ﻃﺮﻳﻘﲔ  ،أﻣﺎ أن ﻳﻌﱪ اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻔﻘﺪ ﲪﺎﻳﺔ دوﻟﺘﻪ  ،و إﻣﺎ أن ﻳﺒﻘﻰ داﺧﻞ اﳊﺪود وﻟﻜﻨﻪ
ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﻴﻪ و ﺧﺼﻮﻣﺔ  ،إذ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ إن اﻟﻠﺠﻮء ﺻﻮرﺗﲔ  ،ﺻﻮرة اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ
أﺧﺮى ﻏﲑ دوﻟﺘﻪ  ،و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﳌﻠﺠﺄ اﳋﺎرﺟﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ Asile extene ou
 ، territorialو ﺻﻮرة اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﻣﻜﺎن ذي ﺣﺮﻣﺔ وﺣﺼﺎﻧﺔ ﻳﻮﺟﺪ داﺧﻞ ﺣﺪود دوﻟﺘﻪ و ﻫﻮ
اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ  ،ﲝﻴﺚ ﻣﺮت ﻓﻜﺮة اﳌﻠﺠﺄ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﲟﺮاﺣﻞ واﻛﺒﺖ ﺗﻄﻮر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ،إﻻ أن اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻼن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،
و ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜﻮن اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﳋﺎرﺟﻲ.
وﻟﻜﻦ واﻗﻌﻴﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻓﻘﺪ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﲔ
اﻟﺼﻮرﺗﲔ  ،ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،و ﻫﻲ واﺟﺐ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺎ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ أو اﺿﻄﻬﺎد و ﻋﻨﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ .و ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ
ﺎﺣﻴﺔ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ  ،و ﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﳌﻠﺠﺄ ذاﻬﺗﺎ.
 1ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ وﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 513
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 513
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أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻛﻨﻈﺎم
ﻣﺘﻌﺮف ﺑﻪ ﻟﺪى اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻘﺪﳝﺔ  ،ﲝﻴﺚ ﻇﻞ اﻹﻳﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰات ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﳑﺜﻞ ﰲ
اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﻳﲏ إﻻ أﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ إﱃ أﺧﺮ وﻇﻬﻮر اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ ﻣﺪﻋﻤﺔ
ﲟﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة ـ اﲡﻬﺖ اﳌﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،وﻬﺑﺬا أدرﺟﺖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻠﺠﺄﻳﻦ ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻨﻈﺎﻣﲔ ﲢﻜﻤﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ
و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ .
ﰒ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ و اﻟﺬي ﱂ ﳚﺪ
ﺗﺮﺣﻴﺒﺎً دوﻟﻴﺎً ﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ  ،واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺰل اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻪ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ﰲ ﺑﻌﺾ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .

اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ ﳝﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى  ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد
واﳉﻤﺎﻋﺎت  ،واﺗﺴﺎع ﺑﺆر اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳊﺮوب اﻟﱵ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﺮد اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺸﺮ  ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻠﺪان اﺠﻤﻟﺎورة ﻬﺑﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳉﻮء آﻣﻦ وﲪﺎﻳﺔ  ،ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ أدى زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان  ،ﳑﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎً .
ﻟﺬﻟﻚ أدرك ﻤﻟﺘﻤﻊ ذﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ وﳏﺎوﻟﺔ اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ وذﻟﻚ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﻇﺮوف اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم
وﺗﻌﺎﻃﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪول ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻣﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،وﺗﺒﻠﻮرت ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﰲ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ
أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻣﺼﺎﱀ ﻛﻞ
اﻷﻃﺮاف  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :

اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  :اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻓﺈن اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل
اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  ،أو ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ  ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ
اﳌﺸﻜﻠﺔ  ،إذ أ�ﺎ  ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﻬﺑﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ  ،وﻫﺬﻩ ﻣﺮدﻩ إن
ﺟﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ  ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ﺧﺎرج اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻻ ﲢﻈﻰ ﻧﻔﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﲨﻴﻊ اﶈﺎوﻻت
ﻹﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﺗﺘﺴﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ  ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ
ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .
ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت واﻟﺜﻼﺛﻴﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ وﻫﻲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪوﱄ اﻷول ﻟﻠﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺪول،
ﺈﻃﻼق ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻬﺑﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ أوروﺑﺎ .
أوﻻً  -اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ :
ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﰲ ﻛﻞ زاوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ أرﻏﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ وﻟﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺜﺎً ﻋﻦ
اﻷﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد أو اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ وﻟﻜﻦ اﻟﺪول ﱂ ﺗﺪرك ﺑﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼً ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻣﻨﺴﻘﺎً ﺳﻮى ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

- 45 -

اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أ – ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺮوس :

ﺗﺄﺳﺲ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ  ،ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻓﺮﻳﺪﺗﻴﻮف ﻧﺎﻧﺴﻦ  Fridtyof Nansen 1أن ﻳﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﺿﺤﻮا
ﻻﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ وﻗﺪ رﻛﺰ ﻧﺎﻧﺴﻦ ﺟﻬﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻀﻴﻔﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﻬﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ ووﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻌﻰ ﻧﺎﻧﺴﻦ
ﺄﻣﲔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﳍﻢ واﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻬﺑﺪف إﻋﺎدﻬﺗﻢ إﱃ ﺑﻠﺪﻫﻢ  ،وﻻﺣﻘﺎً ﰎ إﻳﻼء ﻧﺎﻧﺴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻨﺢ
2
اﳌﺴﺎﻋﺪات إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﺑﻌﺪ ا�ﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
P0F

P

P1F

ﰒ اﻣﺘﺪت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷرﻣﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ 1924م ﰒ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷﺷﻮرﻳﲔ  ،ﻛﻠﺪاﻧﻴﲔ
واﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻷﻛﺮاد واﻷﺗﺮاك ﺳﻨﺔ 1928م وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ وﻓﺎة رﺋﻴﺴﻬﺎ
ﻧﺎﻧﺴﻦ 1930م .
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮرت ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﺣﻠﻬﺎ ووﺿﻊ إداراﻬﺗﺎ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﳌﺪة
ﺳﻨﺔ .وﰲ ﺳﻨﺔ 1930م ،ﻗﺮرت ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﺬاﻟﻚ وﻛﺎﻟﺔ ﻧﺎﻧﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﳌﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻛﻤﺎ ﴰﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﺬا
اﳌﻜﺘﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻋﺎﻫﻢ اﳌﻔﻮض ﻧﺎﻧﺴﻦ و اﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎط اﳌﻜﺘﺐ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 1938م.
د – اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ :
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺮوب اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ ﻫﺘﻠﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺟﺎﳝﺲ ﻣﺎك
دوﻧﺎﻟﺪ  James Mc Donaldﻣﻔﻮﺿﺎً ﺳﺎﻣﻴﺎً ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻏﲑ اﻧﻪ
اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ آﻧﺬاك ،وﰲ

 1ﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ واﳌﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻨﺮوﳚﻲ ﻓﺮﻳﺪﺗﻮف ﻧﺎﻧﺴﻦ أول ﻣﻔﻮض ﺳﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺪا ﻋﻤﻠﻪ ﺳﻨﺔ 1921م .
 2ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  01 ،آب 2005 ،م  ،ص ، 05ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 227ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء 2000م  ،ص . 17
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ﺳﻨﺔ 1938م ﺣﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ودﳎﺎً ﳌﻨﺼﺐ ﻣﻜﺘﺐ
1
ﻧﺎﻧﺴﻦ اﻟﺪوﱄ واﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
P2F

اﻟﱵ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺴﺎ  .وﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺸﺄﻬﺗﺎ ﻋﺼﺒﺔ
ﻷﻣﻢ ﺧﺎﺻﺔ  ،إي ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﺾ أﳌﺎﻧﻴﺎ آﻧﺬاك اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻬﺑﻢ.
وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ أﻧﺸﺄت ﻋﺼﺒﺔ
اﻷﻣﻢ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  01ﻳﻨﺎﻳﺮ 1939م  .وﻗﺪ اﺧﺘﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎدﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻜﺘﺐ
ﻧﺎﻧﺴﻦ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ إﱃ
2
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﺸﻴﻚ.
P3F

ج – اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
ﰲ ﺳﻨﺔ 1932م ﻗﺮرت  32دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮ .م .أ إﻧﺸﺎء ﺧﺎرج ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ " اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻐﺎﻳﺔ إﻋﺎدة اﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ و اﻟﻨﻤﺴﺎ وﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ " وﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ
ور أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﴰﻠﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻬﺗﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻓﻌﺖ ﻬﺑﻢ
اﳊﺮب إﱃ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء  .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وان ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ إﻻ أ�ﺎ ﻣﻊ ذاﻟﻚ ﻟﻌﺒﺖ دوراً
ﻛﺒﲑاً ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺧﺼﻮﺻﺎً وﻗﺪ اﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﱴ اﺗﺴﻊ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ
3
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ 1947م.
P4F

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 06
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 228ﻳﻨﻈﺮ ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ ،
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 18
 3ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 228ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 06ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص18
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻫﻲ :
 – 1إدارة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ :

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺸﻞ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺗﻔﺎدي ﻧﺸﻮب ﺣﺮب ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ،وﰲ ﺳﻨﺔ 1944م
ﻗﺎم اﳊﻠﻔﺎء ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ إدارة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻐﻮث وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ)  ( UNRRAﻟﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ إﱃ اﻟﻨﺎزﺣﲔ  ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮدة اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ
دﻳﺎرﻫﻢ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺣﻮاﱄ اﺣﺪ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ إﱃ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﱂ ﻳﺮﻏﺒﻮا ﰲ اﻟﻌﻮدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ .
 –2اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
وﻧﻈﺮاً ﳌﺨﻠﻔﺎت اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺣﺮب ﻛﻮﺑﺎ وﺣﺮب ﻓﻠﺴﻄﲔ اﺿﻄﺮت
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺳﻨﺔ 1947م  .وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﲔ )  ( IROوﻫﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﺪرﳚﻴﺎً ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻋﻬﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ  .ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲢﺪﻳﺪ
ﺿﻌﻬﻢ وﻋﻮدﻬﺗﻢ إﱃ ﺑﻠﺪ اﻷﺻﻞ  ،وﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ أوروﺑﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ ﻓﺘﻤﺖ ﺑﺬاﻟﻚ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ووﺟﺪت اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﰲ وﺳﻂ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻨﺘﻘﺪ
ﺑﺸﺪة ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  ،ﻣﺘﻬﻤﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ أو ﲜﻠﺐ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻐﺮب أو ﲟﺴﺎﻋﺪة ﲨﺎﻋﺎت
ﳐﺮﺑﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪد اﶈﺪود ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ  28ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ . 1952ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎﻬﺗﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
1
ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ.
P5F

P

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 7 – 6ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ
اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 230ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ .اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص. 18
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 –3وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
).( UNRWA
ﻫﻲ ﻻزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و اﻟﱵ ﻬﺗﺪف إﱃ ﻏﻮث اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﻢ  ،وﻫﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﱪﻋﺎت وﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻔﻮض ﻋﺎم
)  (Commissioner – Generalﺗﻌﺎوﻧﻪ ﳉﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﻗﺪ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﺎﻳﻮ 1950م
وﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﱴ اﻟﻴﻮم  .واﳌﻼﺣﻆ إن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﲤﺘﺪ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وإﳕﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﺑﻌﺪ ﺣﺮب 1948م إﱃ اﻷردن وﺳﻮرﻳﺎ
1
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
P6F

ذﻟﻚ إن ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ
ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ :
 – 1أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ أﻗﺎﻣﻮا ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳌﺪة اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع
اﳊﺮب ﺳﻨﺔ 1948م .
 – 2وان ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﻓﻘﺪوا وﻃﻨﻬﻢ وﻣﺼﺪر رزﻗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮب .
 – 3وان ﻳﺘﻮاﺟﺪوا ﰲ إﺣﺪى اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ) إي اﻷردن أو ﺳﻮرﻳﺎ أو ﻟﺒﻨﺎن
أو ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ( .
 – 4أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة.

2
P7F

ﻜﺬا ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ آﺧﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎﳍﺎ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ  1951وﻬﺑﺬا ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ رﻋﺖ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺄة اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺪ وﺻﻞ إﱃ  80ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﳏﺪدة وﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 19
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 240 -230
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ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
1
ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪد ﻛﺬاﻟﻚ ﻋﺪدﻫﺎ وﻛﺎن ﳍﺎ ﺗﺼﻮر ﺿﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
P8F

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻢ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ اﳌﻠﺤﻮظ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،إﻻ أن أﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ
ﳌﻌﺎﳉﺔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳍﻢ ﺣﱴ ﻋﺎم 1933م ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻌﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﺎم 1933م  ،ﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﺠﻤﻟﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف
ﺗﺄﰐ ﻻﺣﻘﺎً  .وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ووﺿﻌﺖ
اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺮاض اﳌﻨﺸﻮدة  ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ إﻻ أ�ﺎ ﱂ
ﺗﻠﻘﻰ إﲨﺎع دوﱄ ﻣﻌﺘﱪ ،إذ أن ﻋﺪداً ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز  08دول وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ
اﻓﻘﺪﻫﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :
أ  -اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت :
إن ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲤﻜﻨﺖ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن
ﺑﺎ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
 - 1ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲪﺎﻳﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﳏﺪدة  ،ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺈﺑﻌﺎدﻫﻢ .
 – 2ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ quasi –consulaire
ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺜﻞ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻨﺪات وﻣﻨﺢ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاز

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 19
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ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻧﺴﻦ اﻟﺬي اﺻﺪر ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺮوس ﺳﻨﺔ  1924م واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﻻﺟﺌﻮن آﺧﺮون ﻣﻦ
ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ .
 – 3أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻻت واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ إذ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻟﻌﺐ دوراً
أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ .
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ وﻓﺮت ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻌﺾ اﳊﻠﻮل
اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﻢ  ،ﻣﺜﻞ ﺻﺮف وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺣﺪة ﻹﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻼﺟﺊ وﻟﺴﻔﺮﻩ  ،وإرﺳﺎء ﺑﻌﺾ
اﳌﺒﺎدئ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﲢﺴﲔ وﺿﻌﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﱵ اﻹﺑﻌﺎد explsion
1
واﻟﻌﻤﻞ.
P9F

ب  -اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت :
ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻗﺒﻞ ﳎﻲء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
 - 1ﲤﻴﺰت ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺪد وﺿﻌﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻘﺪ اﳓﺼﺮ دورﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ دون أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺳﻠﻄﺔ إﺟﺒﺎر اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ إي إﺟﺮاء ﻣﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
 – 2اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﱀ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ وﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ
ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺮص ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  . 2وﻫﺬا ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪم
ﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وواﺿﺤﺔ اﳌﻼﻣﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ أو ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ .
P10F

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 229
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 228
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 – 3إن دورﻫﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
وﱂ ﻳﻼﻣﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺴﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺼﲑﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻣﺎﻋﺪا ﰲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ .
 – 4ﺿﻌﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ رﻫﻦ إﺷﺎرة ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ وﺟﺪت
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺪور اﳌﻨﺴﻖ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ
واﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻬﻼً ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ اﺷﺘﺪت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول .
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﺣﺎﻻت ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮد وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﰲ
1
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
P1F

إﻻ اﻧﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت اﳌﺬﻛﺮة آﻧﻔﺎً اﻟﱵ ﲢﺴﺐ ﳍﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت  ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﳌﻌﺘﱪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،وﺗﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 21
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
إن اﻹﺧﻔﺎق اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ
ﻟﻠﺠﻮء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺪد اﳍﻴﺌﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻛﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ " رد اﻟﻔﻌﻞ "  ،ﺑﺪل " اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ "
وﻧﻈﺮاً ﻟﺰﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﲨﺔ
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا
اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻬﺗﺎ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
أﻧﺸﺄت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﺎم
1950م ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت اﻳﺪة اﻟﱵ ﻗﺎم ﻬﺑﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ
ﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة  ،وﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻻﻳﺔ ﳏﺪودة ﻣﺪﻬﺗﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﺟﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ أوروﰊ أﺻﺒﺤﻮا ﺑﻼ ﻣﺄوى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻌﺎﳌﻲ  ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﻣﻊ
اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻزﻣﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﰎ ﲤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات .
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ إﺣﺪى اﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  .وﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﻠﻰ  6200ﻣﻮﻇﻒ وﻓﻖ
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﻨﺔ 2003م  ،ﲟﺴﺎﻋﺪة  20.6ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  115دوﻟﺔ  .وﰲ ﻏﻀﻮن
ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺬي دام أﻛﺜﺮ ﻦ ﺻﻒ ﻗﺮن ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  50ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ،
وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم ﻣﺮﺗﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1954م و 1981م .
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 2003م  64،ﻋﻀﻮاً وﲡﺘﻤﻊ
ﺳﻨﻮﻳﺎً ﰲ ﺟﻨﻴﻒ وﻫﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎن أو اﳉﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻳﻘﺪم اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮاً
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎع .1
P12F

P

ﺗﺮوج اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﺮاﻗﺐ اﻣﺘﺜﺎل اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﻟﻼﺟﺌﲔ  .وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ اﳌﺪن واﻟﻌﻮاﺻﻢ إﱃ اﳌﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﳊﺪود وﻫﻢ ﳛﺎوﻟﻮن ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻷدﱏ
ﺣﺪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻛﺜﲑون ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﱴ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء. 2
P13F

P

أوﻻً – ﻇﺮوف ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀﺢ إن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻻﺟﺊ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  400،000ارﺑﻌﻤﺌﺔ أﻟﻒ
ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻈﺮف اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ �ﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ اﶈﺪد ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1950م وﺗﺄﻛﺪ
ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأت أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻮﻻت

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻹﻋﻼم  ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دار اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻃﺒﻌﺔ 2003م  ،ص . 05 – 04
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ،ﺿﻒ إﱃ ذﻚ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺮ ﻬﺑﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .1
P14F

P

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﺪﻳﺪة ﻧﺎﻗﺸﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺳﻨﺔ 1949م ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب  ،ﻇﻬﺮ
ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑﲔ اﻟﺪول  ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺎرض ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻳﺘﺨﻮف ﻣﻦ
أي اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺎن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺜﻘﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪول،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻨﺎدي ﺑﻀﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﺳﺮة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺗﻜﻮن ﻓﱰة وﻻﻳﺘﻬﺎ
ﺪدة ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺘﺠﺎوز 03ﺳﻨﻮات  ،ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻬﻢ إن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﻇﺎﻫﺮة وﻗﺘﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮة
ﺳﺘﻤﻀﻲ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ  ،وان ﺗﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳏﺪدة ﲝﻴﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺮﻫﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ .
وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺣﺎدة اﲣﺬت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1949م ﺗﻮﺻﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ
أوﻻً ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎن ﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﻬﺗﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وان اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﻌﻠﻦ رﲰﻴﺎً إﻧﺸﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ
2
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1951م.
P15F

وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن اﳌﻌﻨﻮي ﺗﻠﻚ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﻋﺎم
1951م  ،ﲟﻌﲎ أ�ﺎ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ إدارﻳﺎً ﻋﻦ اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  .وﻫﻜﺬا ﺗﻈﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺮح اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺨﺮة
ﻘﻮم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻬﺪت ﻬﺑﺎ إﱃ ﲨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻢ . 3
P16F

P

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك اﻷردن ،
إرﺑﺪ  ،ﺗﻄﻮر اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳌﻤﺎرﺳﺔ  ،أوراق ﻋﻤﻞ ﻧﺪوة ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﻦ
 14إﱃ  18ﲤﻮز  ، 2002ص . 72
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص،73ﻳﻨﻈﺮ ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص. 25
 3ﺟﺎن – ﲑﻫﻮﻛﻲ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،أﻏﺴﻄﺲ  /آب  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ،
ص.117
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :

ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أوزارﻫﺎ  ،وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﻳﻼت ﻣﺂﺳﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺌﺎت
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻬﻴﻤﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻋﱪ رﺑﻮع اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮﺣﺎً ﻟﺘﻠﻚ
اﻷﺣﺪاث  ،ﲡﻤﻊ ﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻣﻦ  26ﺑﻠﺪاً ﳐﺘﻠﻔﺎً ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﶈﺎوﻟﺔ إﳚﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺘﻄﻴﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪم ﻣﻮاﺋﻤﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ  اﺠﻤﻟﺎدﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﶈﺘﺪﻣﺔ اﻗﺮ
اﳌﻨﺪوﺑﻮن ﰲ  28ﲤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻳﻌﺮف ) ﺑﺎﳌﺎﺟﻨﺎﻛﺎرﺗﺎ ( ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
1
1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P17F

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻞ وﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﱐ " ﰎ وﺿﻊ ﺗﺼﻮرﻩ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﲑة " ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺣﺪ اﳋﱪاء 2وﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ " ﺷﻴﻚ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎض" ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻗﺼﺮ ﻧﻄﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ أوروﺑﺎ  ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ
ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻗﺒﻞ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ  /ﻳﻨﺎﻳﺮ 1951م  .وﻛﺎن اﻷﻣﻞ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ " أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ "
ﺑﺴﺮﻋﺔ  .وﻗﺪ ﰎ ﻣﻨﺢ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﲟﺪة ﻗﺼﲑة  ،وﻛﺎﻧﺖ ﻻﻳﺔ ﻣﺪﻬﺗﺎ  03 ،ﺳﻨﻮات وﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن
3
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﲝﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
P18F

P

P19F

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎً  ،ﻻزاﻟﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﺧﻼل ﻫﺬا
اﳌﺴﺎر ﲤﺖ اﳒﺎزات وﺗﻐﲑات ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ  وﻋﻠﻰ درﻬﺑﺎ اﻧﻌﻘﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ,وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ

 1وﺑﻌﺪ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ اﳊﲑة واﻟﱰدد  ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪاﳕﺮك ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﻳﺴﻤﱪ 1952م أول دوﻟﺔ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،
وﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم ﲬﺲ دول أﺧﺮى  ،وﻫﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ  ،وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  ،وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ  ،وﲨﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﲢﺎدﻳﺔ و اﺳﱰاﻟﻴﺎ  ،دﺧﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
رﲰﻴﺎً ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ  22ﻧﻴﺴﺎن  /اﺑﺮﻳﻞ 1954م .
 2ﲨﻴﺲ ﺳﻲ .ﻫﺎﺛﺎواى  :أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻠﺠﻮء ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺘﺸﺠﺎن " إن اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺪﻳﺚ
ﳊﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ  ...ﰎ وﺿﻊ ﺗﺼﻮرﻩ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﲑة " .
 3ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ذﻛﺮاﻫﺎ اﳋﻤﺴﲔ  ،..ﳎﻠﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم  ،اﻟﻌﺪد 2001 ، 123م  ،ص. 02
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ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ  ،وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم إﺟﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﱃ أراض ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﺿﻄﻬﺎد ) ﻋﺪم اﻟﻄﺮد ( ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ .
وﻗﺪ ﲡﺎوزت اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﲟﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م
اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ  ،وأﺻﺒﺤﺖ ذات ﺻﺒﻐﺔ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ،
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲤﺜﻞ اﳌﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،إﻻ أن ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة ﳌﺸﻜﻠﺔ وﺗﻌﻘﻴﺪاﻬﺗﺎ
ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1.ﻟﺘﺸﻤﻞ
أﻧﻮاﻋﺎً أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﱂ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل .
P20F

P

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ .
اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺪوب اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ :
 – 1اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﳌﻠﺤﻖ ﺑﻘﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  428ﻟﻘﺎدر ﰲ دورﻬﺗﺎ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 14
دﻳﺴﻤﱪ 1950م .
 – 2اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺎن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻌﺪل ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل 1967م.
 – 3ﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪ ﲟﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ
إﱃ اﳌﻜﺘﺐ أو ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ .

 1ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ذﻛﺮاﻫﺎ اﳋﻤﺴﲔ  ،..اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 02ﻳﻨﻈﺮ  ،ص  07ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ  ،ﻣﺎرﻳﻠﲔ اﻛﲑون  ،ﻣﻌﺎﻫﺪة أﺑﺪﻳﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻬﺠﻮم  ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﻷﺳﺒﻖ ﺗﻮﱐ ﺑﻠﲑ " إن ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻫﺪة أﺑﺪﻳﺔ " وأﺿﺎف " اﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﳍﺠﺮة ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء
اﻟﻌﺎﱂ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﰲ أوروﺑﺎ  ،ﺑﺮزت اﳊﺎﺟﺔ واﺿﺤﺔ إﱃ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ...وﺗﺘﺼﺪر اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺪاﻋﲔ
ﱃ إﺻﻼح اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻬﺑﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﻬﺎ "
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وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  .اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ،
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .
أ  -اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل.
 -1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ :
ﻓﻄﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳜﺘﺺ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻻﺟﺌﲔ ﻃﺒﻘﺎً ﻹﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ  ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪون ﺧﺎرج دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو دوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة إذا ﻛﺎﻧﻮا
ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ  .ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﻮف اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو
اﻟﺪﻳﻦ أو اﳉﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن – ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳋﻮف – أو ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻹﻓﺎدة
ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ وإذا ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻓﺈ�ﻢ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أو ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن
1
ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ دوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة.
P21F

واﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة  ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﱪاً ﻣﻦ أﺟﻬﺰت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﳝﺘﺪ إﱃ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﱴ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﻀﻤﻮا إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ 1951م أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م .
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ إن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻻ ﳝﺘﺪ إﱃ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﲪﺎﻳﺔ أو
ﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﺣﺪ أﺟﻬﺰت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو وﻛﺎﻻﻬﺗﺎ وﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻣﺜﻼً اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﻮﺟﻮدون
ﰲ إﺣﺪى اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ UNRWA
ﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وﻗﻄﺎع ﻏﺰة  ،وواﺿﺢ إن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﳌﻮﺟﻮدون ﰲ ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 236ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 77
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اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪون ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻃﺒﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ 1951م اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل
1
1967م.
P2F

ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﳝﺘﺪ اﻟﻴﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳌﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
2
اﻟﺸﺮوط اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ.
P23F

إن اﻧﻌﺪام اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ  ،ﻟﺬ ﻓﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻛﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ ﻣﻨﺬ
3
ﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺄﻬﺗﺎ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P24F

إن اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﳌﺴﺌﻮل اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻛﻮ�ﺎ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ
ﺗﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺗﻠﻌﺐ دوراً ﻓﻌﺎﻻً وراﺋﺪاً ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﱪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ وان
4
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻋﺪة ﻗﺮارات ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﺳﻌﺔ.
P25F

وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إن أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺘﺠﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎً ﰲ ﻣﻨﺢ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول وأﻛﺪت اﻟﻔﻘﺮة

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 237
 2وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،إن ﻋﺪم ﴰﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻮارد ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
1951م أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م ﻓﻬﻢ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺷﺎ�ﻢ ﺷﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﺘﱪون ﻻﺟﺌﲔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﱴ ﺗﻮﻓﺮت ﰲ ﺷﺄ�ﻢ اﻟﺸﺮوط
اﳌﻘﺮرة ﻟﺬﻚ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻻﺟﺌﲔ إ�ﻢ اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ رﻏﻢ إرادﻬﺗﻢ وﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﻬﺎد
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وإ�ﻢ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ دوﻟﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ
اﷲ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 237
 3ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 77
 4ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 29
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إن ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﲟﻌﲎ إن ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ
1
إﳕﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻣﻬﺎم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
P26F

 - 2اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل داﺋﻤﺔ :
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ  ،ﳜﺘﺺ اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف
ﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺼﺪﻬﺗﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ  ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ
إﱃ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ أو إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .2وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮل ﺗﻌﻄﻰ
اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع اﻟﻄﻮﻋﻲ 3وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻻ إذا ﺣﺪث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ أرﻏﻤﺖ اﻟﺸﺨﺺ
اﳌﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠﺪﻩ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺳﻠﻄﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻀﻤﺎن رﺟﻮﻋﻪ ﰲ ﻇﺮوف آﻣﻨﺔ وﻣﺸﺮﻓﺔ
P27F

P28F

P

P

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 238ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت
داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 27ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ،
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 42
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 238
 3إن اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﱂ ﳝﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة دورا ﻛﺒﲑا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﻋﺎدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻰ
ﺑﺎﻟﻘﻮل  ،ﺑﺎن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﺴﺎﻧﺪة اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻴﺴﲑ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎً إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ ) اﻟﻔﻘﺮة 08
ج ( وﻟﺮﲟﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ راﺟﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎدي :
أ – اﻟﺴﺒﺐ اﻷول  :ﺎ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻴﻨﺌﺬ  اﺗﻮ ﻣﻦ أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدﻬﺗﻢ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﰲ إﻃﺎر اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة .
ب – اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻓﻴﻜﻤﻦ ﰲاﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﻟﻠﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وأﻣﺮﻳﻜﺎ آﻧﺬاك ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺼﺪ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻬﺗﺎ  ،وﺑﺬاﻟﻚ
ﲢﻆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻄﻮﻋﻲ ﲝﻆ أوﻓﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ .
وﺗﻌﺘﱪ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ أول ﺗﻮﺳﻊ ﻟﺪور اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻴﺚ إن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ 1961م اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ
ﻮدﻬﺗﻢ إﱃ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻲ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،ص . 43- 42
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وﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳑﺜﻠﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ 1.وﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﳎﺪداً ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ .
P29F

P

وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺮﺟﻮع ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﺠﻪ ﺟﻬﻮد اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﱃ إﻗﻨﺎع ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎن ﺗﻘﻮم
ﺑﺪﻣﺞ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ إﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻧﻌﺎش ا ﺠﻤﻟﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء .
وإذا ﺗﻌﺬر اﳊﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺘﻘﻮم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﲟﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎع ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﲑ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء
ﺑﻘﺒﻮل إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺄﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار وﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ
إﺗﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 - 1إﻗﻨﺎع اﻟﺪول ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﻗﺪراﻬﺗﺎ ﻣﻦ
اﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ .
 - 2إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻦ ﻃﺮف ﳑﺜﻠﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ﳌﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺘﻪ
ﺑﺪﻗﺔ .
 -3اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف دول إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ 2 .وﻓﻘﺎً ﳌﻌﺎﻳﲑ ﲢﺪدﻫﺎ ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻬﺗﺎ
ﻹﺳﺘﻌﺎب ﺳﻜﺎن ﺟﺪد .
P30F

P

 1اﳉﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ) 1980م ( اﻟﺪورة اﳊﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن رﻗﻢ  (31)18اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة ) أ – ي( ص .( 43 -42
رﻗﻢ  (36) 40اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ  ،ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ و ﻳﻨﺺ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ) ب( ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
ﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ وﳚﺐ أن ﻳﺮاﻋﻰ داﺋﻤﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﻮﻋﻲ
واﻟﻔﺮدي ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ وﺿﺮورة أن ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻮدة ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ وﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن إﱃ ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺌﻪ .
 2إن إﻗﻨﺎع اﻟﺪول ﺑﻘﺒﻮل إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ أﺻﺒﺢ اﻣﺮأ ﺻﻌﺒﺎً ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﺰاﻳﺪت ﻓﻴﻪ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻن اﻟﺪول اﻟﱵ
ﻋﺘﺎدت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ واﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻐﲑت ﺳﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ اﲡﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ  ،وﺣﺠﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻬﺗﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
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 - 4ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت
1
دوﻟﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
P31F

ب  -اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠﺪﻩ إﱃ ﺗﺮك ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ واﻟﻔﺮار ﺑﻨﻔﺴﻪ وﲟﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲪﻠﻪ
ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ إن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﺎﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﺮورﻳﺎت اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﻄﻌﻢ وﻣﻠﺒﺲ وﻋﻼج .
 – 1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة :
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺴﻨﺔ 1951م ﱂ ﺗﺸﺮ إﱃ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﻬﺗﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻀﺢ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ إن أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ واﱃ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ إن ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻼﺟﺌﲔ .
وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
وأﺻﺒﺤﺖ ﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﳘﻬﺎ :
أ – ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ذاﻟﻚ ﻣﻦ دول وﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﱴ
أﺷﺨﺎص ﻋﺎدﻳﲔ  ،وﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ :
 أﻣﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :اﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﻷوﻓﺮ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﲣﺺ ﻣﺸﺎرﻳﻊاﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺣﱴ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل
داﺋﻤﺔ .
 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ،89
ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 46 – 45
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ﻣﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﳋﺎﺻﺔ  :ﻓﻬﻲ ﻬﺗﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﱄ ،اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻄﻮﻋﻲ ...اﱁ وﻟﻜﻦ ﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ  2000اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﱪﻧﺎﳎﲔ
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
1
ﻟﻼﺟﺌﲔ.
P32F

ب  -ﻻ ﺗﺸﺮع اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪ
اﳌﻀﻴﻒ  ،وﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜﻮن أول ﻃﻠﺐ ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة .
ج – ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻐﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وذﻟﻚ ﲢﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ .
د – ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﳍﺬا
اﻟﻐﺮض ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﲝﺔ.2
P3F

P

ﻳﺮى ﺟﺎن  -ﺑﻴﲑ ﻫﻮﻛﻲ ،3إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻠﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ،
ﻓﺬﻟﻚ أ�ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻈﻞ داﺋﻤﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وان اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻫﻮ ﰲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻋﱰاف ﺑﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋﻢ  ،ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ – اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -اي أن
ﻳﻜﻮن اﳌﺮء ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳﻮزع اﳌﻌﻮﻧﺎت  ،وﻟﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮداً – ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺔ –
P34F

P

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 47 – 46ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .80 – 79
 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ، 48 – 47ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 80
 3ﺟﺎن – ﺑﻴﲑ ﻫﻮﻛﻲ  ،ﺳﻮﻳﺴﺮي اﳉﻨﺴﻴﺔ ﳎﺎز ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮزان  ،اﻟﺘﺤﻖ ﲞﺪﻣﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﻋﺎم 1968م  ،وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ 1973م إﱃ 1985م  ،وﻋﻀﻮ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ 1981م إﱃ 1985م  .ﻋﲔ اﻟﺴﻴﺪ ﻫﻮﻛﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق إﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،
ﻗﱪص  ،وأﻧﻐﻮﻻ  ،وﻓﻴﺘﻨﺎم ،وﻟﺒﻨﺎن  ،وﻛﻤﺒﻮﺗﺸﻴﺎ  ،واﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان  ،وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  ،وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ  ،اﻧﺘﺨﺒﺘﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  /ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 1985م ﻣﻨﺪوﺑﺎً ﺳﺎﻣﻴﺎً ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
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ﻫﻨﺎك ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ  ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻻ ﻧﻈﺮﻳﺎً .
أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮء ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻫﻮ أن ﻳﺪﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪة  ،وﻫﻮ أن ﻳﻘﺪم اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر  ،ﻓﺎن ﺗﻐﻴﲑ اﺳﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﱃ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﺒﺎدئ ،
وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ – اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ  ،وﳘﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﻨﻔﺬ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻓﻌﻼ إﻻ
1
ﺑﺪﻣﺞ وﻇﻴﻔﱵ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة  ،اﻟﻠﺘﲔ ﺗﺼﺒﺤﺎن ﻛﻼ واﺣﺪاً ﻻﻳﻨﻔﻚ.
P35F

ب – وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ :
إن اﻟﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ " رد اﻟﻔﻌﻞ "
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺪوﺛﻬﺎ واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ
ﺒﺎع ﺗﺪاﺑﲑ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ  .وﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ أن ﻳﺴﺎﻧﺪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ
ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻷ�ﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﳍﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ وأﳘﻬﺎ :
 – 1ﲡﻨﻴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ﳌﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ أو اﳌﻨﻜﻮﺑﲔ .
 – 2ﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ دول اﻟﻠﺠﻮء وﻋﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .
إن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ  ،ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن
ﻮن ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻳﻨﺰح ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  .أﻣﺎ
ﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻮق ﺗﺮاﻬﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ
ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻮق أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻓﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻛﺬاﻟﻚ ﺑﻀﺮورة اﲣﺎذ

 1ﺟﺎن – ﺑﻴﲑ ﻫﻮﻛﻲ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.118
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ﺮارات وﺗﺪاﺑﲑ ﻏﲑ ﻣﻌﻬﻮد ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ  .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﲣﺎذ
ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﲑ ﻋﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ :
 – 1ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ :
وﻳﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎً إﱃ اﺳﺘﻄﻼع اﻟﻈﺮوف ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻮﺗﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ  ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺎدرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز داﺧﻠﻲ ﺧﺎص ﻬﺑﺎ ) ( Task force on early warning
ﻳﺆدي ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﻟﻌﺎﱂ  ،واﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺘﻢ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮادر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﺧﻄﺮاً ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳋﺮوﻗﺎت ﺳﺎﻓﺮة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،
ﻞ اﲣﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻴﻔﻴﺔ أو ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ
1
 ...اﱁ .أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻘﻼب اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ.
P36F

P

 – 2ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺰوح :
ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻨﺰوح ﻣﺮﺗﻘﺐ أو ﻗﺪ ﺑﺪا ﻓﻌﻼً ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ
ﺪة ﻃﺮق ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ  ،ﻛﺎن ﺗﻘﻮم إﺣﺪى أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺼﺎﳊﺔ ﺑﲔ
اﳊﻜﺎم واﶈﻜﻮﻣﲔ أو ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع  ،ﻛﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺆﲤﺮ دوﱄ  ،أو ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ ،
أو إﳚﺎد ﺗﺪاﺑﲑ أﺧﺮى ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳏﻀﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﳋﲑﻳﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﺐ ﳌﻐﺎدرة دﻳﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻨﺰوح إﱃ ﺑﻠﺪ
2
ﳎﺎور.
P37F

 – 3ﺗﻜﺎﺛﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ :
وﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺨﻄﻮة إﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺄزم ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ
وﺗﺆدي إﱃ ﻧﺰوح ﻗﺴﺮي ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻘﺪر أﻋﺪادﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات أو اﳌﺌﺎت  .وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ
 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 82ﻳﻨﻈﺮ ،ﻋﺒﺪ
اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 60
 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص، 82
ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 60
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اﻷزﻣﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲢﺴﲔ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ...اﱁ .
ﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،اﻧﻪ وﺑﻌﺪ وﺿﻌﺖ اﳊﺮب
اﻟﺒﺎردة أوزارﻫﺎ  ،إن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﺒﺪ اﺳﺘﻌﺪاداً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻻﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﺎدي اﻷزﻣﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،إن ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﰎ
اﲣﺎذﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة – ﺳﻴﺎﺳﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ – ﺑﺪل اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ  .ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
1
اﳌﺜﺎل ﰲ أزﻣﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻠﻒ ﴰﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ) اﻟﻨﺎﺗﻮ (.
P38F

ﻣﺎ ﺣﺪث ﻛﺬاﻟﻚ ﰲ رواﻧﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ
رواﻧﺪا ﺳﻨﺔ 1994م ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺎدة اﳉﻨﺲ ﻋﺎم 1996م ﻫﺬا أوﻻً  ،وﺛﺎﻧﻴﺎً ﰲ ﻋﺠﺰ
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻻﻗﱰاح اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬي
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ  ،واﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﻧﺸﺮ ﻗﻮة دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﲔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺮواﻧﺪﻳﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،واﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﺮق زاﺋﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،وﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﲑ
ﻣﻦ ﻋﺎم 1996م ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺪول ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﻗﻮة ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﺛﺮ ﲡﺪد
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى .
وﻳﺘﺠﻠﻰ إﺧﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً ﰲ أزﻣﺔ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﺳﻨﺔ 1999م ﺣﻴﺚ إن ﻛﻞ
اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺣﺠﻢ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻤﻟﺎورة  ،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ
ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻹﻳﻮاء وﻣﺴﺎﻋﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 800،0000ﺷﺨﺺ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮر ﺣﺪود ﺗﻠﻚ اﻟﺪول  ،ﺿﻒ إﱃ ذاﻟﻚ إن ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻠﻒ
ﴰﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﲔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻮ اﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺪرك
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
ﻣﻴﻞ اﻟﺪول إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻪ  ،وذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﲟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق .اﻧﻪ
 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 61
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ﺣﱴ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﻃﺮف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ
ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وإﳕﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺰوح ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﳌﻠﺘﻤﺴﻲ اﻟﻠﺠﻮء  ،واﻟﻌﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ
إن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﱂ ﺗﻌﺪ ﲢﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻟﻜﱪى وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﲟﺴﺎﻟﺔ
1
اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
P39F

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
أوﻻً  -اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت :
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة
دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ :
 – 1ﺴﺎع ﻧﺸﺎط اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﱃ ﺧﺎرج اﳊﺪود اﻷوروﺑﻴﺔ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻣﻲ
1962م و 1963م ﺑﺪاً ﺴﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وإﻋﺎدﻬﺗﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﲡﻪ ﳓﻮ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﻮدان وﻏﻨﻴﺎ وﻣﻮزﻧﺒﻴﻖ ...اﱁ  .ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺪا ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت إﱃ أﺳﻴﺎ  ،إذ ﻗﺪﻣﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ ﻻﺟﺊ ﳉﺌﻮ ﺳﻨﺔ 1971م إﱃ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎً( واﻷﻣﺮ ﻛﺬاﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﻛﻮرﻳﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،وﻛﺬاﻟﻚ ﰲ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻴﻠﻲ  .ﳑﺎ ﻣﻜﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة
اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ أو ﳎﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة
ﻟﻼﺟﺌﲔ  th nass influx of nefugeesﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻹﻋﺎﺷﺔ واﻹﻏﺎﺛﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ .
 – 2اﺻﻠﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل إﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪأﻬﺗﺎ ﰲ أوروﺑﺎ
ﺧﻼل اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت وﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت  ،ﻓﻤﺜﻼً ﻣﻊ ﺣﺼﻮل اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳋﺎﺿﻌﺔ

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 62 – 61
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ﻟﻼﻧﺘﺪاب اﻟﱪﺗﻐﺎﱄ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 1ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺗﻮﱃ اﳌﻜﺘﺐ إﻋﺎدة ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻴﺴﺎو ﰲ ﺳﻨﱵ 1974م و 1975م وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹﻋﺎدة اﻟﱵ ﴰﻠﺖ ﻗﺎرات أﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
2
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص.
P

P40F

P41F

 – 3ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳍﺰﻳﻠﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻻ أ�ﺎ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ وﰲ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة أن ﺗﻀﻊ اﻷﺳﺲ اﻷوﱃ ﻛﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ 1951م ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﲤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪدة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﱃ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات
وﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻼﺟﺌﲔ.
 – 4اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ أو إدﻣﺎج اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ
ﺷﺮق أوروﺑﺎ  ،ﻛﻤﺎ وﺟﺪت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ  .وﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺳﺘﺸﻬﺪ
ﲤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻼﺟﺊ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎم 1951م وﻋﻠﻴﻪ اﲣﺬت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮاراً ﺳﻨﺔ 1957م
اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﻘﻨﻴﺔ " اﳌﺴﺎﻋﻲ اﳊﻤﻴﺪة " ﲞﺼﻮص اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ اﳌﺘﻮاﺪﻳﻦ ﻬﺑﻮﻧﺞ
ﻛﻮﻧﺞ واﻟﱵ أﻛﺪت اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ .

 1ﻓﻔﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺜﻼً ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل داﺋﻤﺔ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮدة ﻃﻮﻋﻴﺔ إﱃ ﺑﻠﺪا�ﻢ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻘﻼل أو إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﲟﻨﺢ أراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﳉﺪد ،
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻗﻊ اﳚﺎﰊ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳊﻠﻮل اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﳌﻼﺋﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﰲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻨﺔ  1969ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﳑﻴﺰاﻬﺗﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
أ�ﺎ وﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺬي أﺗﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ 1951م وذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﻏﻤﲔ
ﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪوان ﺧﺎرﺟﻲ أو اﺣﺘﻼل أﺟﻨﱯ أو ﻫﻴﻤﻨﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪاث ﻬﺗﺪد اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
اﻟﻮاﱄ ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  ، 85ﻋﺒﺪ
اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 38 – 37
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 243 – 242
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 – 5اﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﲟﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺼﻔﺔ
ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻋﺪاد اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء واﻟﱵ
1
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﳉﻬﺪ.
P42F

 – 6أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻠﺠﺄ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﳛﺪث ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﺑﺎن
ﺗﻘﻮم اﻟﺪول ﲟﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻟﻜﻦ ﳌﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ  onteporary basisوذﻟﻚ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ أن ﳚﺪ
ﻫﺆﻻء دوﻟﺔ أو دوﻻً أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﲟﻨﺤﻬﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ �ﺎﺋﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺟﻬﻮداً ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺣﱴ
ﲤﻨﺤﻬﻢ اﳌﻠﺠﺄ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ دول اﳌﻠﺠﺄ أو
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎك  .ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ
ﻣﻦ أوﻏﻨﺪا ﺳﻨﺔ 1972م واﻟﺸﻴﻠﻲ ﺳﻨﺔ 1973م وﻛﺬاﻟﻚ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ...اﱁ.
ﻫﺬا وﻗﺪ ﳒﺤﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ دول أﳘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻛﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ واﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة أو
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ .
 – 7وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن ﲤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻗﺮرﻬﺗﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳍﻢ  ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﺖ
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ وﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺪول ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻨﺔ 1951م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م  .وﱂ ﺗﺘﻮان اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺪول
2
ﻣﱴ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ.
P43F

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 84ﻳﻨﻈﺮ ،
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 37 – 36
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 249 - 244
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت :

إن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء أﺿﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪ ﻣﺄﺳﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺑﻮاب اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ،وﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 – 1اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳊﺮوب اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﺧﺮوﻗﺎت ﻓﺎدﺣﺔ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
وارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺷﻨﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﳍﺮﺳﻚ ورواﻧﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺠﻤﻟﺎﻬﺑﺘﻬﺎ إﻻ
أن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ .
ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺴﺎس ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ
اﻟﺘﺪﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .ﺣﻴﺚ إن اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﱂ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺳﺮﻳﻌﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ﺧﺮوج اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ ورواﻧﺪا .
 – 2إن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﱂ ﺗﺒﻖ ﺣﻜﺮاً ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻟﻜﻦ اﺗﺴﻊ ﻣﺪاﻫﺎ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى
ﻛﺄوروﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﺛﺮ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ .
 – 3ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻟﻌﺐ دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﱵ أﺿﺤﺖ ﺗﻐﻠﻖ أﺑﻮاﻬﺑﺎ ﰲ وﺟﻪ
ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻀﻴﻖ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت .
 – 4اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺠﻮء  1ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  .ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ دﺧﻮﳍﻢ
P4F

P

 1وﻫﻮ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1989م ﰲ اﻟﺪورة اﻷرﺑﻌﻮن وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ
)   A / 44/ 12 /Add/1ﰲ ﻓﻘﺮﻬﺗﺎ )ه ( ﺑﻘﻮﳍﺎ :
 " ﺗﻼﺣﻆ ﺑﻘﻠﻖ إن ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ واﺿﺢ أي ﺣﻖ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢﻻﺟﺌﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ ذات اﻟﺼﻠﺔ  ،ﻣﺎزاﻟﺖ ﲤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﲑة ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول وﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﻹﺿﺮار ﲟﺼﺎﱀ أوﻟﺌﻚ
ﳌﺘﻘﺪﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﱪرات ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﻋﱰاف ﻬﺑﻢ ﻛﻼﺟﺌﲔ ".
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ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء ووﺿﻌﻬﻢ ﰲ ﻇﺮوف اﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ إ�ﺎ ﺳﻴﺌﺔ ﻛﻮﺿﻌﻬﻢ داﺧﻞ ﳏﺘﺠﺰات
ﲨﺎﻋﻴﺔ  1أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﳊﺪود ﻣﺜﻼً  .أو ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺚ ﰲ ﻃﻠﺒﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺰﻳﻔﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺜﻘﻞ ﺳﲑ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻼﺟﺊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ .
P45F

P

 ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﱂ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎﻬﺗﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ
ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ إ�ﻢ أﻧﺎس ﺗﺮﻛﻮا ﺑﻠﺪا�ﻢ ﻷﺳﺒﺎب اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ وﻣﺰاﲪﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
2
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
P46F

P

 – 5ﺗﻌﺮض اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ 1956م ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻔﺠﺮت أزﻣﺔ اﺠﻤﻟﺮ واﻟﱵ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إ�ﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎ�ﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  .وﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬا اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻫﻮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳋﻮف ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً .
وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻋﺐ واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
إﻻ أ�ﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ  ،وﻣﺮد ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺎون اﻟﺪول ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ وذات أﻫﺪاف ﻧﺒﻴﻠﺔ  ،وإﱃ ﻛﻔﺎءة وﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ،وإﳝﺎﻧﺎً ﺑﺄاﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲏ اﻹﻧﺴﺎن وان اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ  ،وان ﻫﺬا اﳉﻬﺪ اﳌﻌﺘﱪ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎً
ﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳉﻬﺎزﻳﻦ اﻟﱵ ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ ﺗﺸﻴﺪ ﲜﻬﻮد اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻮﻃﺔ ﻬﺑﺎ ،
 1ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ رﻗﻢ  (28) 03ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ ( A / 32/ 12/ Add ) 12اﻟﻔﻘﺮة ) أ( ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
" وﻗﺪ ﺳﺎورﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻧﺸﻐﺎل ﻷﻧﻪ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﻻ ﺗﺰال ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻏﲑ ﳏﱰﻣﺔ وﻻن
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻌﻨﻒ ﺟﺴﺪي وﻟﺘﺪاﺑﲑ اﺣﺘﺠﺎز ﻣﺘﻄﺎول اﻷﻣﺪ ﻻ ﻣﱪر ﳍﺎ وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ وﻟﺘﺪاﺑﲑ إﻋﺎدة ﻗﺴﺮﻳﺔ ﰲ
اﻧﺘﻬﺎك ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد ".
 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.87
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وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺟﻬﺎز دوﱄ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
1
وإﺧﺮاج ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ اﳌﺰاج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ أﻧﺴﺎﱐ ﳏﺾ.
P47F

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 35
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،إﻻ
ﺑﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺌﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،و ذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻠﺒﺲ واﻟﻐﻤﻮض
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺧﺘﻼط ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،و ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺣﺪود ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ
ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺘﱪ ﺸﺎﻬﺑﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﻼﺟﺌﲔ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺪاﺧﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﳌﻤﻴﺰات ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﻠﺒﺲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻊ .
أوﻻً  -اﻟﺬﻣﻴﻴﻦ :
أ  -اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :
اﻷﻣﺎن و اﻟﻌﻬﺪ  ،وأﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻫﻢ اﳌﻌﺎﻫﺪون ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻴﻬﻮد وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮا ﰲ دار
اﻹﺳﻼم  ،و ﻓﺴﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء " ذﻣﺘﻬﻢ " ﲟﻌﲎ اﻷﻣﺎن  1 ،وﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ إﻗﺮار ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺸﺮط ﺑﺪل اﳉﺰﻳﺔ واﻟﺘﺰام اﳌﻠﺔ.
P48F

P

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط، 2
1408ﻫـ 1988 /م  ،ص. 19
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ب  -واﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ :

ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ 1ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺆﺑﺪاً
ﳘﺎ ،ﻋﻘﺪا اﻟﺬﻣﺔ اﻷﻣﺎن  .و ﻳﻘﻮل ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﻟﻮل ﻟﻔﻆ اﻟﺬﻣﺔ :اﻟﺬﻣﺔ و اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﻨﺎول أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ و
أﻫﻞ اﳍﺪﻧﺔ وأﻫﻞ اﻷﻣﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ  ،ﻓﺈن اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ) ﺟﻨﺲ (" اﻟﻌﻬﺪ و اﻟﻌﻘﺪ " و ﻟﻜﻦ ﺻﺎر
اﺻﻄﻼح " أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻦ ﻳﺆدي اﳉﺰﻳﺔ و ﻫﺆﻻء ﳍﻢ ذﻣﺔ ﻣﺆﺑﺪة و ﻗﺪ ﻋﺎﻫﺪوا اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻋﻠﻰ أن ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ  ،إذ ﻫﻢ ﻣﻘﻴﻤﻮن ﰲ اﻟﺪار اﻟﱵ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﷲ
2
ورﺳﻮﻟﻪ.
P49F

P

P50F

ج  -ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎً :
ﻋﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ  ،ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﳌﻌﲎ .ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ اﻹﻣﺎم
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ » ﻋﻘﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺘﺎل ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﺬﻣﻲ أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ
اﳌﻌﺎﻣﻼت و اﻟﺮﺿﻰ ﺑﺎﳌﻘﺎم ﰲ دار اﻹﺳﻼم «.
أﻣﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ﻓﻴﻌﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ » ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ اﻷﻣﺎن اﳌﺆﺑﺪ اﻟﺬي
ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ و ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ «.

 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ  :ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ وﻗﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺮوان وذﻛﺮ
اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻟﻨﺴﻔﻲ اﻧﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻃﺎووس ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك ﺑﲏ ﺷﻴﺒﺎن وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  132ﻫـ ﻓﻨﺸﺄ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ،وﰲ
 14ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﺪأ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﱂ ﺗﻮﰲ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ اﻟﺜﺎﱐ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻪ  -ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺴﻮط -و» اﻷﺻﻞ« و»اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ« و» اﻟﺴﲑ اﻟﺼﻐﲑ« ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮات،
ﺗﻮﰲ رﲪﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ 189ﻫـ .ـ ،ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،أﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ  ،دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻣﺞ  ، 1دار اﳌﻌﺎﱄ  ،ط 1419 1ﻫـ/ـ 1999م ص 116-87ﻳﻨﻈﺮ  ،اﻟﺬﻫﱯ  ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء وﻬﺑﺎﻣﺸﻪ – أﺣﻜﺎم
اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل – ج ،8ﲢﻘﻴﻖ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻏﺮرﻣﻪ اﻟﻌﻤﻮري – دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﲑوت – ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1417 ، 1ﻫـ 1997 /م  ،ص.82
 2ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،أﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻣﺞ  ، 1دار اﳌﻌﺎﱄ ،

ط 1419 ،1ﻫـ1999/م  ،ص. 20
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وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  » :ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ دﻳﺎرﻧﺎ وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ
واﻟﺬب ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺒﺬل اﳉﺰﻳﺔ و اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ « .و ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ » :ﺑﺄﻧﻪ إﻗﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻔﺎر
1
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ ﺑﺸﺮط ﺑﺬل اﳉﺰﻳﺔ واﻟﺘﺰام أﺣﻜﺎم اﳌﻠﺔ «.
P51F

P

وﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ :
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻮﻻﻩ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ و اﻟﺬﻣﻲ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﱰك ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺆﺑﺪا .2و ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  » :ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻘﺪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺼﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ
ذﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أي ﰲ ﻋﻬﺪﻫﻢ و أﻣﺎ�ﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ و ﻟﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺪوام« .3
P52F

P53F

P

P

ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ » :ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻖ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻣﻊ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،و ذﻟﻚ ﲟﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﳉﺰﻳﺔ و ﻟﻘﺎء اﻟﻘﻴﺎم
4
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ «.
P54F

د  -دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ:
ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع.
د  - 1-دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب :
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮاْ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻻَ ﻳـ ْﺆِﻣﻨﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠّ ِﻪ وﻻَ ﺑِﺎﻟْﻴـﻮِم ِ
اﻵﺧ ِﺮ َوﻻَ ﻳُ َﺤ ﱢﺮُﻣﻮ َن َﻣﺎ َﺣ ﱠﺮَم اﻟﻠّﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ َوﻻَ
َ ُ ُ
َ َْ
5
ْﺠﺰﻳﺔَ ﻋﻦ ﻳ ٍﺪ وﻫﻢ ﺻ ِ
ِ
ﻳ ِﺪﻳﻨُﻮ َن ِدﻳﻦ اﻟ ِ ﱠ ِ
ِ
ﺎﻏ ُﺮو َن ﴾.
ﺎب َﺣﺘﱠﻰ ﻳُـ ْﻌﻄُﻮاْ اﻟ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮاْ اﻟْﻜﺘَ َ
َ َ
َ
ْﺤ ﱢﻖ ﻣ َﻦ اﻟﺬ َ
P5F

 1ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،أﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .435
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .436

 3ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 20
 4ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص . 20

 5ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 29
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أﻣﺎ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻘﺘﺎل أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ ﳍﻢ ﻛﺘﺎب ﲰﺎوي إﻻ
أن ﻳﺴﻠﻤﻮا أو ﻳﻌﻄﻮا اﳉﺰﻳﺔ و اﻷﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﱂ ﳛﺪد ﲟﺪة  ،ﻓﻴﺠﺮي اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻃﻼق ﻣﺎ ﱂ
ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ  ،ﻓﺈن ﻗﺒﻠﻮا إﻋﻄﺎءﻫﺎ ﻋﻦ ﺻﻐﺎر أ�ﻲ اﻟﻘﺘﺎل وﻋﻘﺪت ﳍﻢ اﻟﺬﻣﺔ.
د –  - 2دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :
ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻮﺻﻲ ﻗﻮادﻩ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﻮش اﻟﱵ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ  :ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻗﺎل :ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أﻣﺮ أﻣﲑا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ ،أو ﺳﺮﻳﺔ،
أوﺻﺎﻩ ﰲ ﺧﺎﺻﺘﻪ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ،وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺧﲑا ،ﰒ ﻗﺎل » اﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ،

ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ،اﻏﺰوا وﻻ ﺗﻐﻠﻮا ،وﻻ ﺗﻐﺪروا ،وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا ،وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪا ،وإذا ﻟﻘﻴﺖ ﻋﺪوك
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺧﺼﺎل  -أو ﺧﻼل  -ﻓﺄﻳﺘﻬﻦ ﻣﺎ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻒ

ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻮك ،ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،................. ،ﻓﺈن
ﻫﻢ أﺑﻮا ﻓﺴﻠﻬﻢ اﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻫﻢ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻫﻢ أﺑﻮا ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ
وﻗﺎﺗﻠﻬﻢ.« ،

1

P56F

ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ و ﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﻗﺒﻮل اﳉﺰﻳﺔ وإ�ﺎء
اﻟﻘﺘﺎل و إﳚﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻠﺢ داﺋﻢ  ،و ﱂ ﳛﺪد ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ ﲟﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻴﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ و إﻃﻼﻗﻪ ،
إﻻ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻘﻴﺪﻩ  ،و اﻟﻮاﻗﻊ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﲟﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ إذ ﻟﻮ و ﺟﺪت ﻟﻨﻘﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ وﱂ
ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ داﺋﻤﺎً.
وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ،ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ،ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ
ﻋﻤﺮا ،ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ ،وﻋﻤﺮو ﺑﻦ أوس ﻓﺤﺪﺛﻬﻤﺎ ﺑﺠﺎﻟﺔ - ،ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ،
ﻋﺎم ﺣﺞ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻨﺪ درج زﻣﺰم ، -ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻟﺠﺰء ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ،
 1رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻳﻨﻈﺮ ،اﻟﻨﻮوي  ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ط  ، 05ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳝﺎن  ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ ط ،ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد واﻟﺴﲑ ﺑﺎب ﺗﺄﻣﲑ اﻹﻣﺎم اﻷﻣﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﻮث ووﺻﻴﺘﻪ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺂداب اﻟﻐﺰو وﻏﲑﻫﺎ  ،ج  ، 06ص . 232
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ﻋﻢ اﻷﺣﻨﻒ ،ﻓﺄﺗﺎﻧﺎ ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﻨﺔ " ،ﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ذي ﻣﺤﺮم ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻮس ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﺮ أﺧﺬ اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻮس ،
ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻮس
ﻫﺠﺮ" .1
P57F

P

د –  - 3دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎع :
ﻗﺪ ﻗﺎم اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ واﺧﺬ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،و اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز
ﺬﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب و ﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى أو ﻣﻦ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﺠﻤﻟﻮس  ،و اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ
ﻤﻟﻮس ﻫﻞ ﻫﻢ أﻫﻞ ﻛﺘﺎب أم ﳍﻢ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﺘﺎب.
ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ و ﻣﺎﻟﻚ و أﲪﺪ ﻟﻴﺴﻮا أﻫﻞ ﻛﺘﺎب و إﳕﺎ ﳍﻢ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﺘﺎب  ،و ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻن
أﺣﺪﳘﺎ أ�ﻢ أﻫﻞ ﻛﺘﺎب  ،و اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻤﺬﻫﺐ اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ ﻷن أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ إﻗﺮار ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪادﻫﻢ.
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻗﺒﻮل اﳉﺰﻳﺔ ﳑﻦ ﻻ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ و ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻛﺘﺎب ﻛﻌﺒﺪة اﻷوﺛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ ﻋﻠﻰ
أﻗﻮال ﺷﱴ ﳒﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال :
 -1ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ ﻓﻬﻢ دون اﻟﻌﺮب.
 -2ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ و اﻷوزﻋﻲ  2و اﻟﺜﻮري وﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎم ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺎﻓﺮ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻛﺎن أو أﻋﺠﻤﻴﺎً و ﰲ
رواﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﺧﺎﺻﺔ.
P58F

P

 -3ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ ﰲ أﻇﻬﺮ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺪة اﻷوﺛﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻋﺮﺑﻴﻬﻢ
وﻋﺠﻤﻬﻢ  ،و ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻦ أﲪﺪ ﻛﻤﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ ﺧﺎﺻﺔ.
 1اﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري  ،ﻳﻨﻈﺮ  ،ﲪﺰة ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ  ،ﻣﻨﺎر اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ،راﺟﻌﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺎؤوط،
دﻣﺸﻖ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺎن  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺆﻳﺪ  ،ج  ، 04ص.136
2

اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻲ  :ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﺠﻤﻟﺘﻬﺪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو وﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﴰﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻘﺎع وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  88ﻋﻠﻰ

اﻷرﺟﺢ ،وﺟﻠﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻳﺘﺼﺪر اﻟﻔﺘﻮى وﻫﻮ اﺑﻦ  25ﺳﻨﺔ ﺗﻮﰲ وﻋﻤﺮﻩ 70ﺳﻨﺔ  ،وﻗﻴﻞ  67ﺳﻨﺔ  ،اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ
اﳌﻼح – اﻹﻣﺎم اﻷوزﻋﻲ ﳏﺪﺛﺎً ﺣﺎﻓﻈﺎً  ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪون ط 1413 ،ﻫـ 1993 -م  ،ص.61-23
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ج  -اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ :

إن اﻹﺳﻼم ﻻ ﳝﻨﻊ ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ،
ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻋﺘﻨﺎﻗﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻪ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻟﻨﺠﺎة ﰲ اﻵﺧﺮة و ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد
ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺎل و ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ .
واﻟﺮاﺟﺢ أ�ﺎ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻴﲔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷن اﻹﺳﻼم ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ
ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ دار اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ذﻟﻚ  ،ﻓﺘﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﳉﺰﻳﺔ وﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ
اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺬﻣﻲ ﻟﺒﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ ﻛﻤﺎ رأى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،إذ أن
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬو�ﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻧﻈﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﱂ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺦ و ﻻ زﻣﻦ و ﻻ اﻣﺮأة .1
P59F

P

ﻫـ  -ﻧﻘﺾ اﻟﺬﻣﺔ:
إن اﻹﺳﻼم ﺣﺚ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ و ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و �ﻲ
ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ،و ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻣﻮر ﺗﻨﻘﺾ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺬﻣﻲ و ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ و ﻫﻲ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
ﻳﺮى اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و أﲪﺪ و اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ و اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ و اﻹﺑﺎﺿﻴﺔ أن ﻋﻬﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﻨﺘﻘﺾ
ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 - 1اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺬﻣﻲ ﻋﻦ أداء اﳉﺰﻳﺔ.
 - 2اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء أﺣﻜﺎ اﻹﺳﻼم إذا ﺣﻜﻢ ﻬﺑﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺴﻠﻢ

 1إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .318
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 - 3اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ .و ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﳊﻨﻔﻴﺔ ذﻟﻚ و ﻓﺼﻠﻮا ﻓﻴﻪ.

1

P60F

ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺾ أﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ :
 - 1زﻧﺎ اﻟﺬﻣﻲ ﲟﺴﻠﻤﺔ أو إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻨﻜﺎح.
 - 2إﻋﺎﻧﺔ و دﻻﻟﺔ أﻫﻞ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻋﻮرة اﳌﺴﻠﻤﲔ.
 - 3ﻣﺮاﺳﻠﺘﻬﻢ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﻳﺄوي ﺟﺎﺳﻮﺳﺎً ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺮب.
 - 4ﻓﱳ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﰲ دﻳﻨﻪ أو ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻤﺪاً.
 - 5ﻗﺬف اﳌﺴﻠﻢ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ إﱃ دﻳﻨﻬﻢ.
 - 6ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
 - 7اﻟﻄﻌﻦ ﰲ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم أو اﻟﻘﺮآن.
 - 8ﺳﺐ اﻟﺮﺳﻮل أو ذﻛﺮ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺴﻮء و ﻓﻌﻠﻮ ذﻟﻚ
2
ﺟﻬﺮاً.
P61F

و ﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺑﲔ ﻋﻘﺪي اﻟﺬﻣﺔ و اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﺗﺸﺎﻬﺑﺎ واﻓﱰاﻗﺎ ﰲ
ﻋﺪة ﻧﻘﺎط و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
أوﻻ  -أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ :
 -1أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ و ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﳝﻨﺤﺎن ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﺪار اﻹﺳﻼم وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺄﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﻣﺎﻟﻪ.

 1وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ  ،ط1419 ، 2ﻫـ 2003 -م ،
ص 361وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  367إﱃ .377
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 - 2أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ و ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﻳﻜﺘﺴﺐ ﲟﻮﺟﺒﻬﻤﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎ
داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد و إﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ
اﻟﺘﺒﺸﲑ ﳍﺎ.
 - 3إن ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ و ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﻳﻨﺸﺂن اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬﻣﻲ
و اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ.
 - 4إن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻲ واﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻬﻤﺎ داﺧﻞ
أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮرﳘﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أﻧﻔﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً  -أوﺟﻪ اﻹﺧﺘﻼف :
1
2

3
4

 إن ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﻣﺆﺑﺪاً  ،ﻓﻼ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﳌﺪة ﳏﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻋﻘﺪاﻷﻣﺎن اﳋﺎص اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﳏﺪدة ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ.
 إن ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻪ إﻻ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﻹﻣﺎم،و ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊﳋﻄﻮرة اﻟﻌﻘﺪ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺼﺮ و ﺗﺮﻳﺚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و ﻇﺮوف اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و
ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ .أﻣﺎ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺤﻪ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ ورود
ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻀﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹﻣﺎم ﻣﱴ رأى ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ذﻟﻚ.
 إن ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺬﻣﻲ اﳉﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎناﳋﺎص ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻐﺮض اﳊﻤﺎﻳﺔ.
 ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻘﺪ ذﻣﺔ إذا ﻧﻮى اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔﻣﺆﺑﺪة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺪﻧــﺔ:
أ  -اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻟﻐﺔ :

ﳌﺼﻠﺤﺔ  ،و ﻫﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﳍﺪون و ﻫﻮ اﻟﺴﻜﻮن ﻷن ﻬﺑﺎ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻳﻘﺎل ﻫﺪﻧﺔ اﻟﺮﺟﻞ  ،و
أﻫﺪﻧﺘﻪ  ،إذا أﺳﻜﻨﺘﻪ .و اﳍﺪن اﻟﺴﻜﻮن  ،و ﻫﺎدﻧﺘﻪ ﺻﺎﳊﺘﻪ  ،واﻻﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﳍﺪﻧﺔ و اﳌﻮادﻋﺔ ﲟﻌﲎ
1
اﳌﻬﺎدﻧﺔ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﺘﺎرﻛﺔ.
P62F

و أﻫﻞ اﳍﺪﻧﺔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎﳊﻮا اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﰲ دارﻫﻢ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل
أو ﻏﲑ ﻣﺎل وﻻ ﲡﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎ ﲡﺮي ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،إذ ﻫﻢ ﻣﻘﻴﻤﻮن ﰲ دارﻫﻢ
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ و ﻫﺆﻻء ﻳﺴﻤﻮن أﻫﻞ اﻟﻌﻬﺪ و أﻫﻞ اﻟﺼﻠﺢ و أﻫﻞ اﳍﺪﻧﺔ .2
P63F

P

ب  -اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺷﺮﻋﺎً :
ﻫﻲ ﻣﺼﺎﳊﺔ أﻫﻞ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﻮض أو ﻏﲑﻩ ﺳﻮاء ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻰ
دﻳﻨﻪ و ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺮ ،و ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻮادﻋﺔ ﻣﻬﺎدﻧﺔ و ﻣﻌﺎﻫﺪة وﻣﺴﺎﳌﺔ .و ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﻫﺬﻩ
اﳍﺪﻧﺔ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو ﻣﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ رﲪﻬﻢ اﷲ ﻣﺎﻟﻚ
3
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و أﲪﺪ و ذﻟﻚ ﳋﻄﺮﻩ و ﻋﻈﻤﻪ.
P64F

ج  -دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ :
ج –  - 1دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب:
ﺎﺟﻨَ ْﺢ ﻟَ َﻬﺎ َوﺗَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠَﻰ
وردة ﻋﺪة آﻳﺎت ﻛﺮﳝﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ َوإِن َﺟﻨَ ُﺤﻮا ﻟِﻠ ﱠ
ﺴﻠ ِْﻢ ﻓَ ْ
4
ِ
ِ
ﱠِ
اﻟﻠﱠ ِـﻪ إِﻧﱠﻪُ ُﻫﻮ اﻟ ﱠ ِ
ﻴﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ
ﻳﻦ َﻋ َ
ﺴﻤ ُ
ﺎﻫﺪﺗﱡﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﻴﻢ ﴾ و ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ إِﱠﻻ اﻟﺬ َ
َ
ﻴﻊ اﻟ َْﻌﻠ ُ
P65F

P

 1إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .436

 2ﺣﺴﻦ اﳌﻴﻤﻲ  ،ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺎذﱄ اﻟﻘﻠﱯ  ،أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ط ،1دار اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﲑوت ،
ص .27

 3إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .436
 4ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ .61
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ِ
ﺐ
َﺣ ًﺪا ﻓَﺄَﺗِ ﱡﻤﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻋ ْﻬ َﺪ ُﻫ ْﻢ إِﻟَ ٰﻰ ُﻣ ﱠﺪﺗِ ِﻬ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ ﻳُ ِﺤ ﱡ
ﻳَﻨ ُﻘ ُ
ﺼﻮُﻛ ْﻢ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َوﻟَ ْﻢ ﻳُﻈَﺎﻫ ُﺮوا َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ أ َ
1
ِ
ﻴﻦ ﴾.
اﻟ ُْﻤﺘﱠﻘ َ
P6F

ﻓﺈن اﷲ ﻗﺪ ﺑﺮئ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ و اﺳﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺪة ﻋﻬﺪﻫﻢ  ،و ﻗﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻘﻄﻊ
أي أن اﷲ ﻗﺪ ﺑﺮئ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ و ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻫﺪﻫﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓﺜﺒﺘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ وﺟﺐ إﲤﺎم اﻟﻌﻬﺪ
إﻟﻴﻬﻢ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ  ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺎوﻧﻮن أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﳚﺐ
ﲤﺎم ﻋﻬﺪﻫﻢ إﱃ ﻣﺪﻬﺗﻢ و ﻟﻮ زاد ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ  ،إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ.
ج –  - 2دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻰ أﺣﻤﺪ .ﻗﺎل" ﻫﺎﺟﺮت أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻋﻘﺒﺔ اﺑﻦ أﺑﻰ ﻣﻌﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻬﺪﻧﺔ،
ﻓﺨﺮج أﺧﻮاﻫﺎ ﻋﻤﺎرة واﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،-وﻛﻠﻤﺎﻩ

ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺮدﻫﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻨﻘﺾ اﷲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ  ،وﻣﻨﻌﻬﻦ أن
ﻳﺮددن إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،وأﻧﺰل آﻳﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ".

2

P67F

د  -اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺪﻧﺔ :
ﻓﻤﱴ ﰎ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﺎﻷﺑﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻣﺎم اﻟﻄﺮﻓﲔ  ،ﻓﺎﳌﺴﻠﻤﻮن ﳍﻢ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا دار اﻟﺼﻠﺢ و أﻫﻞ
اﻟﺼﻠﺢ ﳍﻢ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا دار اﻹﺳﻼم ﺳﻮاء ﰲ ﲡﺎرة أم ﻏﲑﻫﺎ  ،و ﻻ ﺑﺄس ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻓﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺼﻠﺢ أن ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻠﻰ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﳑﺜﻼً ﺑﺄﻫﻠﻪ.

 1ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ .04

 2ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﺟﺎءﻛﻢ اﳌﺆﻣﻨﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮات ﻓﺎﻣﺘﺤﻨﻮﻫﻦ"  ،ﻳﻨﻈﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺗﻔﺴﲑ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،ط  ، 08ﺑﲑوت  ،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ 1986 ،م  ،ج ، 06ص . 629
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و ﳍﺬا ﻛﺎن ﺻﻠﺢ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻔﺘﻮح ﻷن اﻟﻨﺎس أﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً واﺧﺘﻠﻂ اﳌﺴﻠﻤﻮن
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر و ﺑﺪؤوﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة و أﲰﻌﻮﻫﻢ اﻟﻘﺮآن و ﻧﺎﻇﺮوﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﺟﻬﺮة أﻣﻨﲔ و ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﺎن
1
ﳐﺘﻔﻴﺎً ﺑﺎﻹﺳﻼم و دﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﺪة اﳍﺪﻧﺔ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ أن ﻳﺪﺧﻞ  ،وﳍﺬا ﲰﺎﻩ اﷲ ﻓﺘﺤﺎً ﻣﺒﻴﻨﺎً.
P68F

ﻫـ  -ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺪﻧﺔ :
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ ﻋﻘﺪاً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻻﺑﺪ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط :
أوﻻً  :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻗﺪ ﳍﺎ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﺔ  :و ذﻟﻚ ﳋﻄﻮرة اﻟﻌﻘﺪ  ،ﻓﻤﻦ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ

ﻣﻦ آﺣﺎد اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪﻩ وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً  ،ﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ و أﲪﺪ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻓﺘﻴﺎت
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺮورة ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  ،و ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺮد إﱃ اﻹﻣﺎم
ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ  2 ،و ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﺗﻮﻻﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺑﻐﲑ إذن اﻹﻣﺎم إذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻪ  ،ﻷن اﻷﺳﺎس ﻫﻮ وﺟﻮد اﳌﺼﻠﺤﺔ  ،ﻷن
اﳌﻮادﻋﺔ أﻣﺎن وأﻣﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﺄﻣﺎن اﳉﻤﺎﻋﺔ.
P69F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  :أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ  :و ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺈﲨﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء  ،و ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﺪم
ﺴﻠ ِْﻢ
و ﺟﻮد ﻣﻔﺴﺪة  ،ﻓﻼ ﲡﻮز ﻣﻮادﻋﺘﻬﻢ ﺑﺪون ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ﻓَ َﻼ ﺗَ ِﻬﻨُﻮا َوﺗَ ْﺪﻋُﻮا إِﻟَﻰ اﻟ ﱠ
3
َوأَﻧﺘُ ُﻢ ْاﻷَ ْﻋﻠَ ْﻮ َن َواﻟﻠﱠﻪُ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ َوﻟَﻦ ﻳَﺘِ َﺮُﻛ ْﻢ أَ ْﻋ َﻤﺎﻟَ ُﻜ ْﻢ ﴾.
P70F

 1ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﻲ  ،اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﺪون دار ﻧﺸﺮ  ،ط1414 ، 2ﻫـ ،
ص .143

 2وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 667ﻳﻨﻈﺮ ،إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .448

 3ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ  ،اﻵﻳﺔ .35
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ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  :ﻳﺮى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻷن ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺆدي إﱃ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻓﺮض اﳉﻬﺎد اﻟﺬي ﻫﻮ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.و ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺪة
1
اﻟﱵ ﲡﻮز ﻓﻴﻬﺎ.
P71F

راﺑﻌﺎً  :ﺧﻠﻮ اﳍﺪﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺪ  :ﻓﻔﻲ ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻳﺸﱰﻃﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮف
ﻟﺼﺎﳊﻪ  ،ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ.
و اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﺎﺳﺪة و ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳑﻨﻮﻋﺎً ﰲ اﻟﺸﺮع ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ
ﻳﺒﻄﻠﻪ  ،و ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ  ،و ﻳﻼﺣﻆ أن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط ﻓﺎﺳﺪة ﻫﻮ
ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﺗﻘﻀﻲ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ
ذﻟﻚ ﻛﺎﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﺪو أو ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻫﻢ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻓﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺰم اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻮم اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻠﺢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺧﺬ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺛﻠﺚ ﲦﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ  ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲤﺜﻞ ﺳﻨﺪاً ﻟﻮﻻة اﻷﻣﻮر
ﻸﺧﺬ ﻬﺑﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﺜﻞ  " :ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮر اﳋﺎص ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎم " و اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ"
2
واﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﶈﻈﻮرات ".
P72F

و  -ﻧﻘﺾ اﻟﻬﺪﻧﺔ :
إن اﻟﺘﺰام اﻷﻋﺪا ﺑﺸﺮوط ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ و اﺣﱰاﻣﻬﻢ ﳍﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﻬﺑﺎ وﻋﺪم ﻧﻘﻀﻬﺎ  ،ووﺟﺐ
ﻠﻰ اﻹﻣﺎم و اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻌﺎً ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﻬﺑﺎ ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﳏﺪد أو ﺑﻈﺮف

 1وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 671ﻳﻨﻈﺮ ،إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ
اﳊﺮب  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .449

 2إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 453ﻳﻨﻈﺮ ،وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .674
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ﻣﻌﲔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ إِﻻﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻋﺎﻫﺪﺗﱡﻢ ﱢﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮﻛِﻴﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻟَﻢ ﻳﻨ ُﻘﺼﻮُﻛﻢ َﺷﻴﺌﺎً وﻟَﻢ ﻳﻈَ ِ
ﺎﻫ ُﺮواْ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ
َ َ
َْ ُ ْ ْ َ ُْ
َ ُ
َ
أَﺣﺪاً ﻓَﺄَﺗِ ﱡﻤﻮاْ إِﻟَﻴ ِﻬﻢ َﻋ ْﻬ َﺪﻫﻢ إِﻟَﻰ ﻣ ﱠﺪﺗِ ِﻬﻢ إِ ﱠن اﻟﻠّﻪَ ﻳ ِﺤ ﱡ ِ
ﻴﻦ ﴾ 1 .و ﻳﻨﻘﺾ ﻋﻬﺪ اﳍﺪﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ
ُ
َ
ُ ْ
ُْ
ْ ْ
ﺐ اﻟ ُْﻤﺘﱠﻘ َ
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
P73F

P

 - 1إذا أﺧﻼ ﻷﻋﺪاء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ أو ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ أو ﺧﺎﻟﻔﻮا ﺷﺮﻃﺎً ﻣﻦ ﺷﺮوﻃﻪ ﻓﻴﺠﻮز
ﻗﺘﺎﳍﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ﴿ :ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَـ َﻘﺎﻣﻮاْ ﻟَ ُﻜﻢ ﻓَﺎﺳﺘَ ِﻘﻴﻤﻮاْ ﻟَﻬﻢ إِ ﱠن اﻟﻠّﻪَ ﻳ ِﺤ ﱡ ِ
ﻴﻦ ﴾ 2.ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن
ُ
َ ْ ُ
ْ ْ ُ ُْ
ﺐ اﻟ ُْﻤﺘﱠﻘ َ
P74F

ﺷﺮط اﻟﻮﻓﺎء ﻫﻮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﺈن ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻴﻤﻮا ﻟﻨﺎ ﱂ ﻧﺴﺘﻘﻢ ﳍﻢ.

P

3

P75F

 - 2إذا ﻧﻘﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ دون ﺑﻌﺾ أو ﺳﻜﺖ ﺑﺎﻗﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻗﺾ و ﱂ ﳛﺪث ﻣﻨﻬﻢ إﻧﻜﺎراً وﻻ
إﺧﺒﺎراً ﻟﻺﻣﺎم و ﻻ ﺗﱪؤوا ﻓﺎﳊﻜﻢ واﺣﺪ وﻫﻮ إ�ﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻧﺎﻗﻀﻮن ﻟﻠﻌﻬﺪ ووﺟﺐ ﻗﺘﺎﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎً  ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ
4
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻳﻬﻮد ﺑﲏ ﻗﻴﻨﻘﺎع.
P76F

 - 3إذا ﺧﺎف اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺴﻠﻢ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ووﺟﺪ دﻻﺋﻞ اﻟﻐﺪر وﺑﻮادر
5
اﳋﻴﺎﻧﺔ ﺟﺎز أن ﻳﻨﺒﺬ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪﻫﻢ و ﻳﻨﻘﻀﻪ.
P7F

 ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﻬﺑﺎً و اﺧﺘﻼﻓﺎً ﺑﲔ ﻋﻘﺪي اﳍﺪﻧﺔ و اﻷﻣﺎن اﳋﺎص .
أوﻻ -أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ :
 - 1إن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻓﺮ.
 - 2إن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﺪي اﳍﺪﻧﺔ و ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﻳﻬﺪﻓﺎن إﱃ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ
و ﻧﺒﺬ اﳋﻴﺎﻧﺔ.
 - 3إﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
 1ﺳﻮر اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ .4

 2ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ .7

 3إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .468
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .469

 5إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .471
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 - 4إن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ و ﻻ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة رأي
ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻏﲑ ذﻟﻚ ﰲ ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ إذا وﺟﺪت اﳌﺼﻠﺤﺔ.
 - 5إن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻔﺴﺦ و ﻳﻨﺒﺬ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﱴ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﱃ ذﻟﻚ ﻛﺈ�ﺎء اﳌﺪة اﶈﺪدة أو
ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻐﺪر و اﳋﻴﺎﻧﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً  -أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف :
 - 1إن ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن إﺣﺪى ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو ﻣﻔﻮض ﻣﻦ اﻹﻣﺎم وذﻟﻚ
ﳋﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ و أﳘﻴﺘﻪ  ،أﻣﺎ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺴﻠﻢ أن ﳝﻨﺤﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻘﺎء ﺣﻖ اﻻﻋﱰاض ﻟﻺﻣﺎم ﻣﱴ رأى اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ.
 - 2إن ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب ،أﻣﺎ ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﻘﺪﻩ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺣﺮب ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
 - 3إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ أو
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ....اﱁ ،أﻣﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﳍﺪﻧﺔ ﻫﻮ وﻗﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب ﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ وإ�ﺎء اﻻﻗﺘﺘﺎل.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .
ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ  ،وﺑﲔ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ
اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﳍﺠﺮة وﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً ،و ﻹزاﻟﺔ
ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪا.
أوﻻً  -اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون :
اﳍﺠﺮة ﻫﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺸﺨﺺ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ أو اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى  ،ﺑﻐﻴﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ  ،و ﻗﺪ ﺗﺘﻨﻮع دواﻓﻊ اﳍﺠﺮة  ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﺎ دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﺣﱴ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،1ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﺰاول أو ﻣﺎﺑﺮح ﻟﻴﺰاول ﻧﺸﺎط ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﰲ دوﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ
اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  ،2ﻓﺎﳌﻬﺎﺟﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق اﲡﺎﻩ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ و
ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،وﺣﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ رﻏﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺑﻠﺪ أﺧﺮ  ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ و
ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ.
P78F

P

P79F

P

وﻟﻜﻦ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻔﺮق ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء و ﺣﺎﻟﺔ اﳍﺠﺮة ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻌﺐ اﻷﻣﺮ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق
واﺿﺤﺔ و ﻣﱪر ﳍﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ  ،و ذﻟﻚ ﻧﻈﺮاً ﻟﻜﺜﺮة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﺼﻌﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،و ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎدة اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
ﻼﺟﺌﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ و ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻬﺗﺘﻢ ﻬﺑﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ  " :إن
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﶈﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ و ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻬﺗﺘﻢ ﻬﺑﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً و ﻻ
ﳝﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻧﻜﺎر إن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﰲ إﻃﺎر ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻫﺠﺮة ﳐﺘﻠﻄﺔ أوﺳﻊ
 1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،ج ، 1ط1975 ،11م  ،ص . 290ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺳﻌﺎد ﳛﻴﻮش  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 69
 2ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،ط2005 ، 1م  ،ص .282
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.....و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﲦﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ و ﻓﻬﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﺠﻮء و اﳍﺠﺮة وﳘﺎ أﻣﺮان ﻳﺘﻌﲔ
ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ ﳍﻤﺎ  ،و ﻟﻜﻦ ﲟﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﶈﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،و ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻮن ﰲ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎرات أﺧﺮى ﻏﲑ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ
اﻟﻠﺠﻮء " .1
P80F

P

و ﻟﺘﺤﺴﲔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻃﺎر ﺣﺮﻛﺎت اﳍﺠﺮة اﻷوﺳﻊ و ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﻠﺠﻮء
ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﺒﻌﺔ أﻏﺮاض و ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 - 1ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ و ﻣﻠﺘﻤﺴﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﲢﺪﻳﺪاً أﻓﻀﻞ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎق اﻷوﺳﻊ ﻹدارة اﳍﺠﺮة.
 - 2ﻌﺰﻳﺰ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻬﺗﺮﻳﺐ اﻷﺷﺨﺎص واﻻﲡﺎر ﻓﻴﻬﻢ.
 - 3ﲢﺴﲔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺸﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة.

2

P81F

 - 4اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

3

P82F

 - 5إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار و ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
 - 6ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲪﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﺑﺄﻓﺎق اﳍﺠﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺑﺄﺧﻄﺎر
4
ﺗﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ واﻻﲡﺎر ﻓﻴﻬﻢ.
P83F

 - 7ﻋﻮدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﲔ أ�ﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮ واﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

1
2
3

ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ، 2003ص.47
ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.48 -47
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ، 2003اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.49

 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .50
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أوﻻ  -أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ :

 - 1أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎدر دوﻟﺘﻪ ﻣﻐﺎدرة ﻓﻌﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺒﻮرﻩ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 - 2أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎدر دوﻟﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ .
 - 3ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻻﺟﺊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﳊﻜﻮﻣﺘﻪ
ﺑﺎﳋﺎرج وﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ أوﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً  -أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف :
 - 1إن اﳌﻬﺎﺟﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﲜﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ و ﲪﺎﻳﺘﻪ ،ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻼﺟﺊ ﻻ ﳛﺘﻔﻆ
ﺎ و إن اﺣﺘﻔﻆ ﻬﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻛﻞ ﺻﻠﺔ ﺑﺒﻠﺪﻩ و ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.
 - 2إن اﳌﻬﺎﺟﺮ ﺧﺮج ﻣﻦ دوﻟﺘﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎً ،أم اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج اﺿﻄﺮارﻳﺎً.
 - 3إن اﳌﻬﺎﺟﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﱴ ﺷﺎء ﺑﺪون أي ﺧﻮف أو ﺧﺸﻴﺔ ﰲ
ﺣﲔ أن اﻟﻼﺟﺊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ ﻧﻈﺮاً ﳋﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ  ،و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار و
اﻃﻤﺌﻨﺎن ﲡﺎﻩ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
 - 4ذﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل اﳊﺠﺰ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻼل ﲝﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﳍﺠﺮة إﱃ اﻟﻘﻮل  ،ﺑﺄن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻬﺎﺟﺮاً وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻬﺎﺟﺮ
ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء.
وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻻﺟﺊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﲑ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ دوﻟﺘﻪ  ،أو ﺑﺴﺒﺐ أراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺊ
ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :

ﻋﺮف ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ » ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺗﻌﺘﱪﻩ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﺣﺎﻣﻞ
ﳉﻨﺴﻴﺘﻬﺎ«  .وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  28ﺳﺒﺘﻤﱪ  1954اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ» أﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ وﻻ ﺗﺴﺮي
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ « وﲢﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺸﺮوط ﳑﺎﺛﻠﺔ
ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻘﺮرة ﻟﻼﺟﺌﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،وﺗﻌﺎﰿ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ،وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ  ،واﻟﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ  ،واﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،واﻟﻌﻤﻞ  ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم  ،وﻬﺗﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳍﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﻟﺪارﺳﺎت إﱃ أن اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎذة  ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳏﺪد
أو ﺣﻘﻮق ﳏﺪدة ﺑﻮﺿﻮح  ،وﻫﻮ ﲢﺖ رﲪﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻴﻢ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  ،وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم أﺣﺪ اﻷﺳﺲ ﻟﻠﺼﻜﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﲝﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﻠﺬﻳﻦ ﲤﺖ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،وان ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻜﲔ ﳘﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1954م اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻲ
اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻀﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﺷﺨﺎص أﻟﻌﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
1961م ﺑﺸﺄن ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﺑﻴﺪا أن اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ 1986م ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﱃ  35دوﻟﺔ  ،وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  14دوﻟﺔ  ،وﺗﻨﺸﺄ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻧﻌﺪام اﳉﻨﺴﻴﺔ
ﻋﺎدة إﻣﺎ ﻣﻦ :
 -1ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﲔ اﻟﺪول .
 -2ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﲤﻴﻴﺰي ﳏﺪد اﳍﺪف ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ أﻓﺮاد أو ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
 -3اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺸﱰﻃﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ أو ﻳﺼﺒﺤﻮن
1
ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ.
P84F

P

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲜﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﺮﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ :
 1اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻗﺪﻣﺖ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ دورة distr 39
 . generalﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ ، 2دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 1997 ،م  ،ص. 191
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أوﻻ  :إن ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲜﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إن ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻌﱰض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ  ،و ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﺻﻌﻮﺑﺎت أﻛﱪ
إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻠﺪ أﺧﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﳌﻨﺤﻬﻢ ﺣﻘﻮق إﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،و ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﻃﻨﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ و ﻫﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲜﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ و ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﺗﻈﻬﺮ

 اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﺪ و اﻟﻄﺮد اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻴﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﱰف ﻬﺑﻢ
ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﳎﺮد
اﻧﻌﺪام اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة إﱃ اﲣﺎذ
1
اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺮار ﳊﻈﺮ ﻣﻨﻊ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.
P85F

ﻛﻤﺎ إن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻊ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻓﻴﻬﺎ
أوﻻً  -أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ :
 - 1ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻊ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﻣﻐﺎدرة
دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ إن ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﺪﱘ ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﻻﺟﺊ.
 - 2ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻊ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ،ﰲ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ
ﰲ إﻃﺎر اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲝﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ " ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ أن ﺗﻠﺘﻤﺲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺸﺄن اﳋﻄﻮات اﻟﱵ اﲣﺬﻬﺗﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ رﻗﻢ )78د ـ 1995 (46م اﻟﺬي

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ 1995م .
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ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  ،وأن ﺗﻮاﰲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً
1
ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﲢﺴﲔ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ".
P86F

ﻛﻤﺎ أن اﻧﻌﺪام اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻳﺘﺼﻞ أﻳﻀﺎ اﺗﺼﺎﻻً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﱪوز ﺣﺎﻻت
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻓﻜﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻢ أﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻮ اﳉﻨﺴﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،إﻣﺎ ﲝﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﲝﻜﻢ
اﻟﻮاﻗﻊ ﲟﻌﲎ أ�ﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.ﻓﺎﻧﻌﺪام اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ دوﻟﺔ
وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1954م
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺸﱰﻛﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً  -أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف :
و ﻟﻜﻲ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺊ و ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻧﻌﺮض أراء ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ.
 - 1ﻳﺮى اﻷﺳﺘﺎذ "و ﻳﺲ " أن اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻛﻼﳘﺎ أﺷﺨﺎص ﻏﲑ
ﳏﻤﻴﲔ" ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﺐ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲝﻤﺎﻳﺔ و ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ،
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﲤﺪد دوﳍﻢ إﻟﻴﻬﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺸﻘﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺺ
اﳌﻌﲏ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
 - 2اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﺪﺧﻞ دوﳍﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻻ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺟﺊ ﳍﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ .و ﳓﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺤﻰ اﻷﺳﺘﺎذ راﺳﺘﻴﺪ  Raestadاﻟﺬي ﻳﺮى أﻧﻪ " ﻻ
ﻳﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺟﺌﺎً " ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ أي دوﻟﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ
2
ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ".
P87F

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .40
 2ﺳﻌﺎد ﳛﻴﻮش  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .72
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ﺛﺎﻟﺜﺎً  -اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً :

ﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺪﻗﺖ ﻬﺑﻢ أوﺿﺎع ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ،ﺑﻴﺪ أ�ﻢ ﻇﻠﻮا
ﰲ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﻌﱪوا اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ دوﻟﺔ ﳎﺎورة أو دول أﺧﺮى  .و ﻧﻈﺮاً ﻷ�ﻢ ﰲ
واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻌﻮن ﰲ داﺋﺮة اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﺎﱄ و اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص
1
اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً وﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ رﻓﺎﻫﺘﻬﻢ.
P8F

و ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺮب ﻗﺪ ﺗﻐﲑت ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺣﻞ ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳏﻞ اﳊﺮوب ﺑﲔ اﻟﺪول  ،ﻓﻘﺪ أزداد ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة.
وأﺻﺒﺤﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺛﺎﱐ أﻛﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  ،و ﻳﻘﺪر
اﳌﻤﺜﻞ اﳋﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﺑﲔ  20إﱃ  25ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ ﻧﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ  ،و ﺗﱰﻛﺰ اﳊﺸﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻮدان و أﻧﻐﻮﻻ
وﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﲑﻷﻧﻜﺎ و أﻟﺒﻮﺳﻨﺎ و اﳍﺮﺳﻚ وﺑﻠﺪان اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ ﺳﺎﺑﻘﺎً.و ﺗﻘﺪم
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ب  5.7ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
2
ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص.
P89F

P

ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
أوﻻً  -أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ :
 - 1إن اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻼﺟﺊ إﱃ ﻣﻐﺎدرة إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳍﺮوب ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻬﺎد و اﳊﺮوب  ،ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﺰح داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ.

 1اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺑﺎﻷرﻗﺎم  ،ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻹﻋﻼم  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،2003ص ، 12
ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،ص . 21

 2اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون  ،اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻹﻋﻼم  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺑﺎﻷرﻗﺎم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .06
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 - 2إن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻟﻜﻦ
ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ .
 - 3ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﺒﲔ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  ،ﻫﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
اﺿﺢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻓﺎء ﳌﻬﻤﺘﻬﺎ  ،و ذﻟﻚ ﺣﲔ ﳜﺘﻠﻂ اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً ﻣﻊ
ﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ أو ﳛﺘﻤﻞ أن ﳜﺘﻠﻄﻮا ﻬﺑﻢ  ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،أو ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ اﺗﺴﺎع ﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻧﺰوﺣﺎً ﻋﱪ اﳊﺪود .و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰوح و اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺣﻞ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ.
 - 4ﻧﺸﲑ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻏﲑ أن اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً ﻳﻈﻠﻮن ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ داﺧﻞ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺑﻠﺪان
ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﲪﺎﻳﺘﻬﻢ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ و
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
 - 5أن اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً ﻣﺜﻠﻬﻢ ﰲ
ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
 - 5ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً أن وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ و ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ
اﻟﺘﻤﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﻴﺎً ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت و ﻛﺬا أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ
1
اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻠﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P90F
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف :

 -1إن اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺸﺨﺺ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻐﺎدرة ﻓﻌﻠﻴﺔ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻼ ﻳﻐﺎدر اﻟﺸﺨﺺ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺘﻪ وإﳕﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ أﺧﺮ داﺧﻞ
دوﻟﺘﻪ و ﻻ ﻳﻌﱪ اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 - 2إن اﳊﻘﻮق واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ  ،ﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﻨﺎزح
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 - 3ﺗﺎرﳜﻴﺎً إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺎزح اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 - 4ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
ﺷﺆون اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
أ  -ﻃﻠﺐ ﳏﺪد ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم أو إﺣﺪى اﳍﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
ب  -ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أو ﻛﻴﺎن آﺧﺮ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ.
ج  -ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺧﱪة اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة و ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ و اﻟﺘﻤﺎس اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ
داﺧﻠﻴﺎً ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
د  -ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﺼﻮدة.

1

P91F

إذ ﳒﺪ أن اﻹﺳﻼم أﻗﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﺪ اﻷﻣﺎن أو اﻻﺳﺘﺌﻤﺎن و ﺟﻌﻠﻪ ﺣﻘﺎً ﻣﻜﻔﻮﻻً ﻟﻜﻞ
إﻧﺴﺎن ،ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎن أو ﻛﺎﻓﺮ ﻷن اﳌﺴﻠﻢ و اﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ ﻣﺼﺎب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﻮاء":ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء  .ﻛﻤﺎ
ﻂ اﻹﺳﻼم ذﻟﻚ ﺑﻀﻮاﺑﻂ و أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ ذﻟﻚ.
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ﺎ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إذ ﱂ ﻳﻮل ﻟﻪ اﻫﺘﻤﺎم إﻻ ﺑﻌﺪ
اﳊﺮﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ اﻷوﱃ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أﻳﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ و ﺑﺪت ﳍﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول وﻧﻈﺮا
ﳌﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻼﻗﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻓﻘﺪ دﻋﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻤﻼً ﺳﻠﻤﻴﺎً.
 ﺗﻮﺟﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻧﻈﲑاﻬﺗﺎ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻛﺤﺎﻻت اﳍﺠﺮة و ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ و اﻟﻨﺎزﺣﻮن
اﺧﻠﻴﺎ إذ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و ﳑﻴﺰاﻬﺗﺎ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ
ﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﺎ و ﻣﺘﻄﻠﺒﻬﺗﺎ اﳋﺎﺻﺔ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء.

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺪت ﳏﺎوﻻت ﻹﳚﺎد ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،وﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،ذﻟﻚ إن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻻﻋﱰاف اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺄن ﻧﻄﺎق اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺸﻮاﻏﻞ
اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺗﻔﻮق ﻃﺎﻗﺔ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲟﻔﺮدﻫﺎ .وﺗﺸﺎرك اﻵن ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﻔﻮﺿﺔ وﻏﲑ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ
ﻣﺴﻌﻰ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل ﲪﺎﻳﺔ  ،وان ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﻦ اﳌﻬﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ إن ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﲑ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  ،ﳍﺬا ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲡﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ
اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  .ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ  ،ﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻧﻄﻼﻗﺎًﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﻬﺑﺎ  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  :أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺮم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ  ،وﺑﲔ إن أﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺪ
إي وﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﻜﻠﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﺑﻮﻧﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  ،ﻓﻴﺤﺮم اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻐﲑ
وﺟﻪ ﺣﻖ  ،إن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،وﻳﻌﻮد أول ﻇﻬﻮر ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ
ﻣﻌﺎﻫﺪة وﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺳﻨﺔ 1815م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺳﻨﺔ 1815م وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺤﺚ إﱃ
ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻠﺘﺠﺊ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،إذ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻳﻌﱪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ
ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ  ،وﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺎرب
ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺊ .
أوﻻً  -اﻻﺳﺘﺌﻤﺎن :
أﻫﻞ اﻷﻣﺎن  :اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  Safetyﻫﻮ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺪﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ اﺳﺘﻴﻄﺎن ﳍﺎ أو إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺑﺄﻣﺎن اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،وﻫﺆﻻء إﻣﺎ رﺳﻞ وﺳﻔﺮاء أو ﲡﺎراً أو ﻣﺴﺘﺠﲑون ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺣﱴ
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ِ
اﺳﺘَ َﺠ َﺎر َك
ﻴﻦ ْ
ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺳﻼم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َوإِ ْن أ َ
َﺣ ٌﺪ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﻓَﺄ ِ
ﻚ ﺑِﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم ﻻﱠ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن﴾ 1 .ﻓﺎن اﺳﻠﻤﻮا ﻓﺒﻬﺎ ،
َﺟ ْﺮﻩُ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ َﻛﻼَ َم اﻟﻠّ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ أَﺑْﻠِﻐْﻪُ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ َذﻟِ َ
F0

وان ﱂ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﺑﻠﻐﻮا ﻣﺄﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ  ،وﻻ ﺗﻀﺮب ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳉﺰﻳﺔ وﻻ ﻳﻘﺘﻠﻮا  ،ﻓﺈن ﻋﺎد إﱃ دار
2
اﳊﺮب ﻋﺎد ﺣﻜﻤﻪ ﺣﺮﺑﻴﺎً.
F1

واﻷﻣﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ ﻧﻮﻋﺎن  :أﻣﺎن ﻣﺆﻗﺖ وأﻣﺎن ﻣﺆﺑﺪ  ،ﻓﺎﻷﻣﺎن اﳌﺆﺑﺪ ﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ،
وأﻣﺎ اﻷﻣﺎن اﳌﺆﻗﺖ ﻓﻬﻮ أﻧﻮاع  ،اﺣﺪﻫﺎ اﻷﻣﺎن اﳊﺮﰊ  ،وﻫﻮ أن ﳛﺎﺻﺮ اﻟﻐﺰاة ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﺣﺼﻨﺎً ﻣﻦ
ﺣﺼﻮن اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻴﺴﺘﺄﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻴﺆﻣﻨﻮ�ﻢ  ،أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن اﳌﺆﻗﺖ ﻓﻬﻮ اﳌﻮادﻋﺔ أو
اﳌﻌﺎﻫﺪة واﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻘﺘﺎل  ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻔﺮد أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﳏﺼﻮرﻳﻦ
ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻷﻣﺎن ﻟﺪﺧﻮل دار اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄداء رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺜﻼً  ،أﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص ﻟﻐﲑ
3
اﻟﺮﺳﻞ ،ﻛﺎﻟﺘﺠﺎر واﻟﺴﻴﺎح واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ.
P2F

واﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﳌﻌﲎ اﻟﻠﺠﻮء وﺑﺸﻜﻞ أدق ﻓﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻼﺟﺊ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﳌﺎ ﻛﺎن دﺧﻮل ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻟﻠﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺎً  ،ﻧﻈﻢ اﻹﺳﻼم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ واﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻋﺘﻨﺎء وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﺪ
اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺑﻪ ﳛﻖ ﳍﻢ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷي ﻏﺮض ﻣﺸﺮوع ﻛﺄداء
4
رﺳﺎﻟﺔ أو ﲡﺎرة أو زﻳﺎرة أو ﻃﻠﺐ ﺻﻠﺢ أو ﻣﻬﺎدﻧﺔ أو ﲪﻞ ﺟﺰﻳﺔ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻷﺧﺮى.
وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻫﻮ اﻷﻣﺎن اﳌﺆﻗﺖ ﻓﺴﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ إﻃﻨﺎب .
P3F

 1ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ . 06
 2ﺣﺴﲔ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . 296 ،
 3ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ﺷﻮﻛﺖ  ،واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ص . 04
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 04
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أ – اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ :

واﻷﻣﺎن اﳌﺆﻗﺖ  :ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻪ اﳊﺮﰊ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺎً  ،إﻣﺎ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وإﻣﺎ
أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻐﲑﻩ  ،وإﻣﺎ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة واﻷﻣﺎن اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﺧﺎﺻﺎً وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﺎً  ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮادﻋﺔ وﻧﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﺑﺈﳚﺎز .
أوﻻً  -اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺨﺎص :
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ ﳊﺮﰊ واﺣﺪ أو ﻋﺸﺮة أو ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺻﻐﲑة أو ﺣﺼﻦ  ،وﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺎن ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

وﺳﻠﻢ

» اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓﺊ دﻣﺎؤﻫﻢ وﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ أدﻧﺎﻫﻢ

وﻫﻢ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ « 1 .وﻻ ﳚﻮز ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ إﻋﻄﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺎن  ،وان ﻛﺎن ذﻣﻴﺎً ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻊ
F4

اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا إﲨﺎع اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﻌﻬﻢ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺰﺑﺪﻳﺔ  ،ﻻن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﺟﻌﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻟﻐﲑﻫﻢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  ،ﻻ أن اﳊﻨﻔﻴﺔ أﺟﺎزوا أﻣﺎن
ﻟﺬﻣﻲ إذا أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻻن اﻟﺬﻣﻲ ﻬﺑﺬا اﻷﻣﺮ ﺻﺎر ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻸﻣﺎن ﻓﻴﻜﻮن ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺴﻠﻢ.

2

P5F

وﻟﻜﻦ اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﳌﺴﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
وﺟﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ وﻫﻮ إن اﻷﻣﺎن ﻣﻦ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،واﻹﻣﺎم
ﻣﻨﺼﻮب ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ وﺗﻠﻚ اﻟﺸﺆون  ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺎن ﺑﺮأﻳﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  ،وﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺴﺪﻳﺪ ﺗﺴﲑ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ  ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﻷﻣﺎن ﺑﺸﺮوط
ﺧﺎﺻﺔ  ،وﲤﻨﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻷﻣﺎن ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻸﺟﻨﱯ أن ﻳﺪﺧﻞ ارض اﻟﺪوﻟﺔ إﻻ إذا ﻣﻨﺢ
" ﲰﺔ اﻟﺪﺧﻮل " ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻬﺎ وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻷﻣﺎن ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء .

 1ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ . 20
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 40
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻌﺎم :

وﻫﻮ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ إﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳉﻤﻴﻊ اﳊﺮﺑﻴﲔ أو إﱃ ﲨﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﲑ ﳏﺼﻮر  ،وﻫﺬا
اﻷﻣﺎن ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ  ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ آﺣﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻓﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ
اﻹﻣﺎم وإﳕﺎ ﺟﺎز ﻣﻨﻪ ﻻن وﻻﻳﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻫﺬا ﻗﻮل اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻣﺎ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ
ﻳﺼﺢ أﻣﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻊ اﻟﻜﺜﲑ أو ﻷﻫﻞ ﻣﺼﺮ 1.واﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ ﻗﻮل اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻن اﻷﻣﺎن
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ واﺟﺒﺎت اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻏﲑﻩ .
P6F

P

ﺛﺎﻟﺜﺎً  -اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮادﻋﺔ :
واﳌﻮادﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻣﺎن اﳌﺆﻗﺖ وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻣﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻘﺘﺎل وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪة
واﳌﺴﺎﳌﺔ واﳌﻬﺎدﻧﺔ  .وﻻ ﳚﻮز ﻋﻘﺪ اﳌﻮادﻋﺔ إﻻ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ
وﻟﻴﺲ ﻟﻐﲑﻩ ذاﻟﻚ وﻷﻧﻪ أﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﺎن ﺑﺎﺷﺮﻩ ﻏﲑﻩ ﱂ
ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﳚﻮز ﻋﻘﺪ اﳌﻬﺎدﻧﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ إذن اﻹﻣﺎم .
واﻟﺮاﺟﺢ ﻗﻮل اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳋﻄﻮرة اﻷﻣﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ
2
ﺑﺎﻹﻣﺎم.
P7F

P

وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮادﻋﺔ إن اﳌﻮادﻋﲔ ﻳﺄﻣﻨﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ وﻧﺴﺎﺋﻬﻢ وذرارﻳﻬﻢ ﻷ�ﺎ ﻋﻘﺪ
أﻣﺎن أﻳﻀﺎً وﻣﻦ دﺧﻞ ﻣﻨﻬﻢ دار اﻹﺳﻼم ﺑﻐﲑ أﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻮى أﻣﺎن اﳌﻮادﻋﺔ ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﺣﺪ ﺑﺴﻮء
ﻷﻧﻪ أﻣﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻮادﻋﺔ ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ إن أﺑﺎﺳﻔﻴﺎن دﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ زﻣﻦ اﳍﺪﻧﺔ " ﺻﻠﺢ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ " وﱂ
3
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺸﻲء.
P8F

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 43
 2اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ،ج ، 7ص ،107ﻻ ﻳﺸﱰط إذن اﻹﻣﺎم ﺑﺎﳌﻮادﻋﺔ  ،ﺣﱴ ﻟﻮ وادﻋﻬﻢ اﻹﻣﺎم أو ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ إذن اﻹﻣﺎم
ﺟﺎزت ﻣﻮادﻋﺘﻬﻢ ﻻن اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮن ﻋﻘﺪ اﳌﻮادﻋﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ  .ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ
ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 43
 3ﺷﺮح اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ ج ، 3ص  ، 228وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ أن ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻛﺎﻧﻮا أﻫﻞ دار ﻣﻮادﻋﺔ ودﺧﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻮادﻋﺔ ﺗﻮﺟﺐ
اﻷﻣﺎن ﳍﻢ ﰲ دارﻧﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ .ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص. 43
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راﺑﻌﺎً  -اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة :
أ -اﻟﺮﺳﻮل :

ﻓﺈذا أرﺳﻞ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ رﺳﻮﻻً ﺑﺪون ﺗﻘﺪﱘ أﻣﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ إذا اﺧﺮج ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
ﻣﻠﻜﻬﻢ أو رﺋﻴﺴﻬﻢ  ،إذ ﱂ ﺗﺰل اﻟﺮﺳﻞ آﻣﻨﺔ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻼم وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻳﺆﻣﻦ رﺳﻞ اﳌﺸﺮﻛﲔ ،ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻧﻌﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻷﺷﺠﻌﻲ -رﺣﻤﻪ اﷲ  :-ﻋﻦ أﺑﻴﻪ

ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل  -ﺣﻴﻦ ﻗﺮأ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ – ﻟﻠﺮﺳﻞ » ﻣﺎ
ﺗﻘﻮﻻن أﻧﺘﻤﺎ؟ « ﻗﺎﻻ  :ﻧﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ،ﻗﺎل » أﻣﺎ واﷲ ﻟﻮﻻ أن اﻟﺮﺳﻞ ﻻ ﺗﻘﺘﻞ ﻟﻀﺮﺑﺖ
أﻋﻨﺎﻗﻜﻤﺎ« 1 .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻧﺺ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ .
P9F

P

2

P10F

P

وأﻣﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺸﺒﻪ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﲔ اﻟﺪول ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب ﻓﺈذا أراد
اﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﺘﺤﺎرﺑﲔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ وإﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻪ ﺣﻮل أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر  ،ﻓﺎﻧﻪ
ﻳﺮﺳﻞ رﺳﻮﻻً ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺣﺎﻣﻼً راﻳﺔ ﺑﻴﻀﺎء أو ﺗﺎرﻛﺎً ﲪﻠﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻴﺠﺘﺎز اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻔﻮف اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ
ﻗﺎﺻﺪاً اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم دون أن ﻳﻠﺤﻘﻪ أذى  ،إﻻ إن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻏﲑ ﻣﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ أو اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻪ وﻟﻜﻨﻪ
3
ﻣﻠﺰم ﺑﺮدﻩ ﺳﺎﳌﺎً إﱃ ﳏﻠﻪ.
P1F

P

ب – اﻟﺘﺠﺎر :
ﻧﺺ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮق واﻟﻌﺎدة  ،ﻓﺈذا دﺧﻞ ﺣﺮﰊ دار
اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﺪﱘ أﻣﺎن وﻗﺎل ﺟﺌﺖ ﺗﺎﺟﺮاً وﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﺘﺎع ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ وﻛﺎن آﻣﻨﺎً ﻻن ﻟﻌﺎدة ﻛﻤﺎ

 1اﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داوود  ،ﻳﻨﻈﺮ  ،ﳏﻤﺪ ﴰﺲ اﳊﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ آﺑﺎدي  ،ﻋﻮن اﳌﻌﺒﻮد  ،ط  ، 03ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻔﻜﺮ1415 ،ه ،ﻛﺘﺎب
اﳉﻬﺎد ﺑﺎب ﰲ اﻟﺮﺳﻞ .
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 44
 3ﺳﻌﺪي ﺑﺴﻴﺴﻮ  ،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،ص. 200 - 199ﻧﻘﻼً ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ
ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 44
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ﻳﻘﻮل ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﳊﻨﺒﻠﻲ " ﺟﺮت ﺑﺪﺧﻮل ﲡﺎرﻫﻢ إﻟﻴﻨﺎ وﲡﺎرﻧﺎ إﻟﻴﻬﻢ  . " 1وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻔﻴﺪ اﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪأ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ  ،وﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﲑ
اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣﺎن .
P12F

P

وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﱂ ﲡﺮ اﻟﻌﺎدة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺘﺠﺎر إﱃ ﻏﲑ دوﳍﻢ ﺑﻐﲑ أﻣﺎن ﻓﻼ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﺷﺎ�ﻢ ﰲ ﻫﺬا ﺷﺎن ﻏﲑﻫﻢ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﲡﺮي اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﺎﺿﺮة ﻓﻼ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل أراﺿﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺈذن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﺎ " ﲰﺔ اﻟﺪﺧﻮل " وﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻚ
ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻن ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻟﺔ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة وﻗﺪ
2
ﺗﻐﲑت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺘﻐﲑ اﳊﻜﻢ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
P13F

 – 5اﻷﻣﺎن ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ :
اﻷوﻻد اﻟﺼﻐﺎر ﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﺗﺒﻌﺎً وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر ﰲ ﻓﻘﻪ
اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ " وإذا دﺧﻞ ﺣﺮﰊ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن ﻋﻢ ﻧﻔﺴﻪ وأوﻻدﻩ اﻟﺼﻐﺎر وأﻣﻮاﻟﻪ  ، 3وﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ " إذا دﺧﻞ اﻟﻜﻔﺎر دار اﻹﺳﻼم ﺑﻌﻘﺪ أﻣﺎن أو ذﻣﺔ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺎل
واﻷوﻻد ﰲ آﻣﺎن ﻓﺎن ﺷﺮط اﻷﻣﺎن ﰲ اﳌﺎل واﻟﻮﻟﺪ ﻓﻬﻮ زﻳﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ  ، 4واﳊﻨﻔﻴﺔ وﺳﻌﻮا ﰲ اﻷﻣﺎن
5
ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﻮﻩ ﺷﺎﻣﻼً زوﺟﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ وﺑﻨﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﺎر وأﺧﺘﻪ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﻮﳍﺎ وﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ.
P14F

P15F

P

P

P16F

 1اﻟﻄﱪي  ،إﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،ص  ، 33وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وإذا دﺧﻞ ﻗﻮم ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻن ﺣﺎل
ﻫﺆﻻء ﺣﺎل ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰل ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر  ،ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 44
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 45
 3اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر  ،ج ، 5ص . 455ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،
ص . 45
 4ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ،ج ، 16ص. 108ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،
ص. 45
 5اﻟﺸﺮح اﻟﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ ج 1ص . 347 – 345ﻧﻘﻼً ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص 45
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وﻗﺎل اﳊﻨﻔﻴﺔ  :اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ دار ﻏﲑﻩ ﺑﺄﻣﺎن  ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺎن أو ﺣﺮﺑﻴﺎً ﻓﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
1
اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ دار اﳊﺮب ﺑﺄﻣﺎن واﳊﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن.
P17F

P

أﻣﺎ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ  :ﻓﻴﻌﺮﻓﻮن اﻷﻣﺎن ﺑﺄﻧﻪ " رﻓﻊ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ دم اﳊﺮﰊ ورﻗﺒﺘﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﺣﲔ ﻗﺘﺎﻟﻪ أو اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻴﻪ
2
ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم ﻣﺪة ﻣﺎ واﻻﺳﺘﺌﻤﺎن ﻫﻮ ﺗﺎﻣﲔ ﺣﺮﰊ ﻳﻨﺰل ﻷﻣﺮ ﻳﻨﺼﺮف ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻪ".
P18F

P

وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  " :اﻷﻣﺎن ﻫﻮ ﺗﺮك اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر " ،واﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  ":ﻣﻦ ﻟﻪ أﻣﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺰﻳﺔ
3
أو ﻫﺪﻧﺔ أو أﻣﺎن ".
P19F

P

وﻋﺮف اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ  " :اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ أﺑﻴﺢ ﻟﻪ اﳌﻘﺎم ﺑﺪار اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺘﺰام ﺟﺰﻳﺔ " 4.ﻬﺑﺬا
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى اﻟﻘﺪر اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﻠﺠﻮء واﻻﺳﺘﺌﻤﺎن ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻷﻣﺎن ﳑﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ .
P20F

P

وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺎن ﻓﻨﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺘﺰام
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻃﺮف ﳐﻮل ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲝﻤﺎﻳﺔ أرواح وأﻣﻮال اﳊﺮﺑﻴﲔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دار
5
اﻹﺳﻼم ﻣﺪة ﳏﺪدة ".
P21F

وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ " اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻫﻮ اﳊﺮﰊ اﻟﺬي دﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن دون ﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻬﺑﺎ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺪﻩ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ  ،ﻓﺎن ﻗﺼﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ
6
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ذﻣﻲ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺬﻣﻲ ﰲ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ".
P2F

 1ﳏﻤﺪ أﻣﲔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﶈﺘﺎر  ،ج ، 4ص. 166ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻠﱯ ﳝﺼﺮ 1966 ،م  ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،ﳎﻤﻊ
اﻷ�ﺮ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﲝﺮ ج ، 1دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،ص . 255
 2ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ  ،ج، 2اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﲟﺼﺮ  1931 ،م  ،ص. 185
 3اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ  ،ﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ أﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻬﺎج  ،ج ، 4ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻠﱯ ﲟﺼﺮ  1352 ،ه  ،ص . 236
 4ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺠﺎزي اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﺎوي  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ،ج ، 2دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ص . 418
 5ﳏﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﺳﺒﺎط  ،اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،دار اﻟﺒﻴﺎرق  ،ﺑﲑوت 1418،ه 1997/م  ،ص. 20ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر ﻏﻤﺮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﳕﻮذﺟﺎً -ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ،
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1435،ه 2013/م  ،ص . 60
 6ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ  ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ  ،ج ، 2ط  ، 3دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ  ،ﺑﲑوت  ،ص. 697
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وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺴﺎن اﻻرﻧﺎؤوط " ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﻮﻓﺮ اﻷﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ
1
اﻷوﺛﺎن إذا ﳉﺄ ﻣﻦ دار اﳊﺮب إﱃ دار اﻹﺳﻼم ﺧﻼﺻﺎً ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ".
P23F

وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ اﳌﻮرﻗﻲ " ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ
واﳊﻤﺎﻳﺔ ﳌﻦ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﺘﱪة وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة
2
ﻣﻊ ﲤﺘﻊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﱪة ﺷﺮﻋﺎ ".
P24F

P

وﻳﻨﺪرج ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﲢﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻣﺎن وﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺮج أﺣﻜﺎﻣﻪ ﳑﺎ درﺳﻪ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﺑﻞ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻌﻄﻰ ﺟﻞ أﺣﻜﺎم اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﻼﺟﺊ ﻏﲑ
اﳌﺴﻠﻢ  ،إذ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء وذاﻟﻚ ﻻن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ دﺧﻮل دار اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أﻳﺎً ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻪ وﻣﻘﺼﺪﻩ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻦ اﺟﻠﻪ
واﻟﻼﺟﺊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﺮﺿﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻮ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺑﻠﻮغ ﻣﺄرﺑﻪ .
وﰲ ﺿﻮء اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﺠﻮء ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻘﺪﱘ " ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑ آﻣﻦ إﱃ آﺧﺮ
آﻣﻦ ﻫﺮﺑﺎً أو ﻃﻠﺒﺎً  ،وﻣﻌﲎ آﺧﺮ دﻓﻌﺎً ﻟﻠﻤﻔﺴﺪة  ،أو ﺟﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ  ،ﻓﺎن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻛﺎن ﳜﺸﻰ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻷذى واﻻﺿﻄﻬﺎد ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻠﻪ اﳋﺮوج واﻟﻠﺠﻮء إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى وﻛﺬاﻟﻚ إذا ﳊﻘﻪ
اﻷذى ﰲ ﻣﺎﻟﻪ وأﻫﻠﻪ ﻓﺎن ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎل اﳌﺴﻠﻢ ﻛﺤﺮﻣﺔ دﻣﻪ واﻷﻫﻞ أوﻛﺪ .
واﻟﻔﺮار أو ﺧﻮف اﳌﺮض ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻮﲬﺔ  ،واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻼد اﻟﻨﺰﻫﺔ  ،واﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳊﺮام  ،ﻓﺎن ﻃﻠﺐ اﳊﻼل ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ  ،واﻟﻔﺮار ﻣﻦ دار ﻏﲑ اﻹﺳﻼم إﱃ دار اﻹﺳﻼم إذا
ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ  ،وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪة  ،وﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮة ﰲ إﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪﻩ اﻟﱵ ﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻣﻨﻪ ﻳﻌﻠﻢ إن " اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ

 1ﻏﺴﺎن ﻣﻌﺮوف اﻻرﻧﺎؤوط  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ  ،ﺟﻨﻴﻒ 1987،م  ،ص . 18ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻏﻤﺮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ –
ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﳕﻮذﺟﺎً -اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 60
 2اﳌﻮرﻗﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ  ،أﺣﻜﺎم اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ن اﻟﺮﻳﺎض  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 1419 ،ه  ،ص . 14
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إﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮة وﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ أذى ﻳﻠﺤﻘﻪ "  ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻠﺠﻮء وﻫﺬا ﻫﻮ ﻫﺪﻓﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ
1
دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺳﺠﻠﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم وﺑﻌﺪﻩ.
P25F

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺠﻮار :
ﻋﺮف اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﳉﻮار  ،وﻛﺎﻧﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﳉﻮار ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺷﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻷ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﱯ ﻛﺮﻣﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﺸﻌﺮﻩ ﺑﺎﻻﻋﺘﺰاز ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ وﻧﺼﺮﺗﻪ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ
ﻤﻟﲑ أن ﳛﻤﻲ اﳉﺎر أو اﳌﺴﺘﺠﲑ وﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻨﻪ وﻳﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﺑﻈﻼﻣﺘﻪ وﳝﻨﻌﻪ وﳝﻨﻊ أﻫﻠﻪ ﳑﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ
وأﻫﻠﻪ ووﻟﺪﻩ  .2وﺣﲔ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم اﻗﺮ ﺟﻞ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ
P26F

P

ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻹﺳﻼم  ،ﻋﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل » ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ « 3.ﻓﺎﻹﺣﺴﺎن إﱃ اﳌﺴﺘﺠﲑ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻹﺳﻼم وﴰﺎﺋﻠﻪ ،
P27F

P

واﻻﺳﺘﺠﺎرة اﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺎور ﳚﺎور ﳎﺎورة وﺟﻮاراً وأﺟﺎرﻩ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب أﻧﻘﺬﻩ.

4

P28F

ﻓﺎﳌﺴﺘﺠﲑ ﻳﻄﻠﺐ اﻷﻣﻦ وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻼﺟﺊ  ،ﻓﺎﻟﻼﺟﺊ ﳛﺎول ﺑﻠﺠﻮﺋﻪ اﻻﺳﺘﻨﺎد و اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻠﻰ اﻟﻐﲑ ﰲ إﻧﻘﺎذ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷذى ﻳﻠﺤﻘﻪ  ،وﻬﺑﺬا ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﻗﺪر ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﻠﺠﻮء واﳉﻮار ،
ﻫﻮ اﻟﻨﺼﺮة واﳊﻤﺎﻳﺔ واﻹﻧﻘﺎذ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أﺧﻄﺎر ﻬﺗﺪد اﳌﺴﺘﺠﲑ ) اﻟﻼﺟﺊ ( واﻻﺳﺘﺠﺎرة  ،ﻫﻲ ﻃﻠﺐ
ﻷﻣﻦ  ،واﳌﺴﻠﻢ أوﱃ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺄن ﻳﺄﻣﻦ وﳚﺎور وﳛﻤﻰ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪدﻩ وﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺣﻖ
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ وان ﺗﻌﺪدت وﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ أن

 1ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ﺷﻮﻛﺖ  ،واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 04
 2ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺼﺎﱐ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن 1972،م  ،ص. 93
 3ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ،اﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب ،اﻹﳝﺎن ،ﺑﺎب  ،ﻣﻦ اﻹﳝﺎن أن ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺪي  ،ﺑﲑوت ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ج ، 01ص ، 12واﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب ،اﻹﳝﺎن ،ﺑﺎب،اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺧﺼﺎل
اﻹﳝﺎن أن ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﳋﲑ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن ،ج ، 01ص. 227
 4اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي  ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ  ،ج ، 2ص . 163
- 107 -

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻘﺮﻩ وﻣﻘﺼﺪﻩ  ،ﻓﺎن وﺻﻞ إﱃ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﻘﲑاً أو ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً وﻟﻮ ﻛﺎن
1
ﻏﻨﻴﺎً ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎﻟﻪ.
P29F

وﻳﺮى اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ إن آﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎرة إﳕﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﲰﺎع اﻟﻘﺮآن واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،أﻣﺎ اﻹﺟﺎرة
ﻟﻐﲑ ذﻟﻚ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ  ،وذاﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﲑ أو
ﻣﺄﻣﻮر  ،ﻓﺄﻣﺎ اﻷﻣﲑ ﻓﻼ ﺧﻼف ﰲ إن إﺟﺎرﺗﻪ ﺟﺎﺋﺰة ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻨﻈﺮ واﳌﺼﻠﺤﺔ وﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ
2
ﺟﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ ودﻓﻊ اﳌﻀﺎر.
P30F

ﺛﺎﻟﺜﺎً -اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ :
وﻫﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ
ﻋﺎون ﻳﻌﺎون ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻳﻘﺎل  ،ﻳﻘﺎل ﻋﺎوﻧﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺔ وﻋﻮاﻧﺎً  ،وﺗﻌﺎون اﻟﻘﻮم أﻋﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً  ،واﺳﺘﻌﻨﺖ
ﺑﻔﻼن ﻓﺄﻋﻨﲏ وﻋﺎوﻧﲏ  ،واﻟﻠﺠﻮء ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻓﺎﻟﻼﺟﺊ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻠﺠﻮﺋﻪ ﻟﻠﻐﲑ  ،ﺣﱴ
ﳛﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻷذى  ،وﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﰲ ﺿﺮورات اﳊﻴﺎة .
راﺑﻌﺎً -اﻟﻬﺠﺮة :
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﺎل اﳍﺠﺮة ﺑﻀﻢ اﳍﺎء وﻛﺴﺮﻫﺎ وﻫﻲ اﳋﺮوج ﻣﻦ ارض إﱃ ارض أﺧﺮى  ،و أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﻞ ﻫﺎﺟﺮ  ،ﲟﻌﲎ ﺗﺮك وﻃﻨﻪ ﻳﻘﺎل ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻛﺬا أو ﻋﻨﻪ إي ﺗﺮﻛﻪ وﺧﺮج ﻣﻨﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ واﻻﺳﻢ
ﻣﻨﻪ اﳍﺠﺮة واﳌﻬﺎﺟﺮ  .ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي  ،واﺻﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺧﺮوج اﻟﺒﺪوي ﻣﻦ ﺑﺎدﻳﺘﻪ إﱃ اﳌﺪن
ﻳﻘﺎل ﻫﺎﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚ وﻛﺬاﻟﻚ ﻛﻞ ﳐﻞ ﲟﺴﻜﻨﻪ  ،ﻣﺘﻨﻘﻞ إﱃ ﻗﻮم آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺴﻜﻨﺎﻩ ﻓﻘﺪ
ﻫﺎﺟﺮ ﻗﻮﻣﻪ  .ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﺎرق ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺪوي أو ﺣﻀﺮي وﺳﻜﻦ ﺑﻠﺪاً أﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮ واﻻﺳﻢ ﻣﻨﻪ
3
اﳍﺠﺮة .
P31F

 1ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي  ،أﺣﻜﺎم اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ط 1ن ﻋﻤﺎن اﻷردن  ،دار
اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  1438 ،ه 2017 /م  ،ص . 33
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 28
 3اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺞ  ، 5ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار ﺻﺎدر ص ، 251ﻳﻨﻈﺮ ،اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي  ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ  ،ج ، 2دار
اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت  ،ص . 163
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أﻣﺎ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻲ  :ﻓﺎﳍﺠﺮة ﻫﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ إﱃ دار اﻹﺳﻼم وﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
ﺑﻠﺪ إﱃ ﻏﲑﻩ  ،ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﺑﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻲ اﳍﺠﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،أول اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ
ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮق إﱃ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﰒ إﱃ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ وﺗﺒﻌﻪ رﺳﻞ ﻛﺜﲑون
1
وأﺧﺮﻫﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
P32F

P

وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳍﺠﺮة ﰲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ
إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ،واﳌﻬﺎﺟﺮون اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒﻮا ﻣﻌﻪ وﲰﻮا ﺑﺬاﻟﻚ ﻷ�ﻢ ﺗﺮﻛﻮا دﻳﺎرﻫﻢ وﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ اﻟﱵ ﻧﺸﺄوا
ﺑﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﳊﻘا ﺑﺪار ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻬﺑﺎ أﻫﻞ وﻻ ﻣﺎل ﺣﲔ ﻫﺎﺟﺮوا إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ  .وإذا أﻃﻠﻖ ذﻛﺮ اﳍﺠﺮﺗﲔ
ﺈﳕﺎ ﻳﺮاد ﻬﺑﻤﺎ ﻫﺠﺮة اﳊﺒﺸﺔ وﻫﺠﺮة اﳌﺪﻳﻨﺔ وذو اﳍﺠﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻴﻬﻤﺎ .
ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﳍﺠﺮة ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ " ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻘﻮم ﻬﺑﺎ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ
ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ إﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎً ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ وأﻫﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ أو اﺿﻄﻬﺎد وﻗﻤﻊ
ﺣﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ اﻟﺪﻳﲏ  ،و إﻣﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮة ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﲢﻜﻤﻪ ﺷﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼم  ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﻪ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل  ، 2وﳌﺎ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺑﻴﺎن
ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳍﺠﺮة ﺷﺮﻋﺎً ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﺼﻴﻘﺔ ﲟﺼﻄﻠﺢ اﳍﺠﺮة وردت
ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ وﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ  .ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ اﳋﺮوج واﻹﺧﺮاج وﻣﻦ ذﻟﻚ
P

P3F

ِ ِ ِ
ﱠِ
ﻮف ﺣ َﺬر اﻟْﻤﻮ ِ
ﺎل ﻟَ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠـﻪُ ُﻣﻮﺗُﻮا
ت ﻓَـ َﻘ َ
ﻳﻦ َﺧ َﺮ ُﺟﻮا ﻣﻦ دﻳَﺎ ِرﻫ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ أُﻟُ ٌ َ َ َ ْ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ أَﻟَ ْﻢ ﺗَـ َﺮ إِﻟَﻰ اﻟﺬ َ
ﱠﺎس َوﻟَـٰ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ اﻟﻨ ِ
ﻀ ٍﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس َﻻ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن ﴾ .3
ﺎﻫ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ ﻟَ ُﺬو ﻓَ ْ
َﺣﻴَ ُ
ﺛُ ﱠﻢ أ ْ
P34F

P

وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎل﴿ وإِ ْذ ﻳﻤ ُﻜﺮ ﺑِ َ ﱠ ِ
ﻮك َوﻳَ ْﻤ ُﻜ ُﺮو َن َوﻳَ ْﻤ ُﻜ ُﺮ
ﻮك أ َْو ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟ َ
ﻮك أ َْو ﻳَـ ْﻘﺘُـﻠُ َ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻟِﻴُﺜْﺒِﺘُ َ
ﻚ اﻟﺬ َ
َ َْ ُ
4
ِ
ﻳﻦ ﴾.
اﻟﻠﱠـﻪُ َواﻟﻠﱠـﻪُ َﺧ ْﻴـ ُﺮ اﻟ َْﻤﺎﻛ ِﺮ َ
P35F

P

 1ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻠﺔ  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻧﺪوة ﺗﻄﻮر اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح  :اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ،
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،ﻣﻦ  14إﱃ  18ﲤﻮز2002 ،م  ،ص. 34
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 35 – 34
 3ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ،اﻵﻳﺔ . 243
 4ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ .30
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وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ  ،ﻛﻤﺎ ورد ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼح ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﲔ أﺷﺎر ﻋﻠﻰ

أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮام ﺑﺎﳍﺠﺮة إﱃ اﳊﺒﺸﺔ  ،ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق :ﻓﻠﻤﺎ رأى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ وﻣﻦ ﻋﻤﻪ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ،ﻗﺎل ﻟﻬﻢ » ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺘﻢ إﻟﻰ

أرض اﻟﺤﺒﺸﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ أﺣﺪ ،وﻫﻲ أرض ﺻﺪق ،ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﺟﺎ
ﻣﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ «.

P36F

1
P

وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻔﻆ " اﳌﻠﺠﺄ " إذ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ وﺻﻒ ﺣﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ
ِ
ِ
ِ
ﱠﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم
وﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﻮف واﳍﻠﻊ واﳉﱭ َ ﴿ ،وﻳَ ْﺤﻠ ُﻔﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻟَ ِﻤﻨ ُﻜ ْﻢ َوَﻣﺎ ُﻫﻢ ﱢﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َوﻟَـٰﻜﻨـ ُ
2
ﻳـ ْﻔﺮﻗُﻮ َن ﴿ ﴾٥٦ﻟﻮ ﻳ ِﺠ ُﺪو َن ﻣﻠْﺠﺄً أَو ﻣﻐَﺎر ٍ
ات أ َْو ُﻣ ﱠﺪ َﺧ ًﻼ ﻟﱠَﻮﻟﱠ ْﻮا إِﻟَْﻴ ِﻪ َو ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺠ َﻤ ُﺤﻮ َن﴿.﴾٥٧
ْ َ
َ َ ْ َ َ
ََ
P
37F

P

وﻫﻜﺬا ﳒﺪ اﳍﺠﺮة واﳋﺮوج واﻟﻠﺠﻮء ﺗﺄﰐ ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﺸﺮع ﲟﻌﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻳﺪور ﳏﻮرﻫﺎ ﺣﻮل ﺗﺮك
3
اﻷوﻃﺎن ﻛﺮﻫﺎً أو ﻃﻮﻋﺎً ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ﻇﺮوف ﻗﺎﻫﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺪﻧﻴﺎ.
P38F

P

أوﻻً – اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ :
ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل دﻻﻟﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ :
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ آﻳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ أﻣﺮﻳﻦ ﻋﻈﻴﻤﲔ  ،ﳘﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻤﺎد ﺣﻴﺎة
اﻹﻧﺴﺎن أﻳﺎً ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن وﰲ إي زﻣﺎن وﻣﻜﺎن .ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ :
ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِـﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤـٰ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴﻢ

ِِﻹ َﻳﻼ ِ
ف ﻗُـ َﺮﻳْ ٍ
ﺶ ﴿ ﴾١إِ َﻳﻼﻓِ ِﻬ ْﻢ ِر ْﺣﻠَﺔَ اﻟ ﱢ
ﺸﺘَ ِﺎء
4
ﻮع وآﻣﻨَـﻬﻢ ﱢﻣﻦ َﺧﻮ ٍ
ِ
ِ
ف ﴿.﴾٤
اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ ﴿ ﴾٣اﻟﱠﺬي أَﻃ َْﻌ َﻤ ُﻬﻢ ﱢﻣﻦ ُﺟ ٍ َ َ ُ ْ ْ

ﺼ ْﻴ ِ
ﻒ ﴿﴾٢ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا
َواﻟ ﱠ
F39

1اﳊﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ .28
 2ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ . 57 – 56 ،
 3ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻘﺔ  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 36
 4ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ اﻵﻳﺔ  01 ،إﱃ . 04
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ب
َر ﱠ

َﻫـٰ َﺬا
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ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻣﱳ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻄﻦ ﻣﻜﺔ
ﺑﻨﻌﻤﺘﲔ ﳘﺎ اﻹﻃﻌﺎم واﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﳋﻮف  ،إي ﻣﻦ اﻟﻐﺎرات واﳊﺮوب واﻟﻘﺘﺎل  ،وﻗﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺮاض
واﳉﺬام  ،واﻟﺼﻮاب ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻄﱪي  :آﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ وﻗﺪ ﺳﺎل اﻟﺮازي ﺳﺆﻻ وﺟﻴﻬﺎً ﱂ ﱂ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺟﻮع وﻋﻦ ﺧﻮف ؟  .وأﺟﺎب ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻن ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ " اﻧﻪ " ﺟﻌﻞ اﳉﻮع ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻬﻢ  ،وﻫﺬا
ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺒﻌﻴﺪ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎً ﲟﻘﺎﺳﺎة اﳉﻮع زﻣﺎﻧﺎً ﰒ ﻳﺼﺮف ﻋﻨﻪ و"ﻣﻦ " ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ  ،ﺑﻞ
ﻣﻌﻨﺎﻩ أ�ﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﻮﻋﻮن ﻳﻄﻌﻤﻮن وﺣﲔ ﳜﺎﻓﻮن ﻳﺆﻣﻨﻮن واﻟﺘﻨﻜﲑ ﰲ ) ﺟﻮع ( و) ﺧﻮف ( ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ
ﻟﻨﺴﻔﻲ ﻟﺸﺪﻬﺗﻤﺎ .
واﳋﻼﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ " وﻗﺪ اﻣﱳ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﻜﺔ
ﺣﻮﳍﺎ ﻬﺑﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي اﻧﺘﻔﻌﻮا ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑاً ) ﻳﻘﺼﺪ اﺷﺘﻐﺎﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة وأﻣﻨﻬﻢ ( .
ب َﻫـٰ َﺬا اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
آﻣﻨَـ ُﻬﻢ ﱢﻣ ْﻦ
ﺖ ﴿ ﴾٣اﻟﱠ ِﺬي أَﻃ َْﻌ َﻤ ُﻬﻢ ﱢﻣﻦ ُﺟ ٍ
ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ﴿ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا َر ﱠ
َ
ﻮع َو َ
َﺧﻮ ٍ
ف ﴿ ﴾٤وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ واﻧﺘﻔﺎء اﳋﻮف  ،وﳘﺎ أﺳﺎس اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ْ

ووﻓﺮت اﻷوﻗﺎت وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎدل وﳘﺎ أﺳﺎس اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

1

P40F

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة :
ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﺼﻦ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :
﴿ ﻣﻦ أﺻﺒﺢ آﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﺑﻪ ،ﻣﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ ،ﻋﻨﺪﻩ ﻃﻌﺎم ﻳﻮﻣﻪ ،ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺣﻴﺰت ﻟﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﴾.

2

P41F

واﳊﺪﻳﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ  ،وزاد ﻋﻨﺼﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً ﻫﻮ اﳌﻌﺎﻓﺎة ﰲ اﻟﺒﺪن واﻟﻌﻠﻞ
واﻷﺳﻘﺎم وﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﺒﺪن ﻻﺷﻚ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺘﻠﺬذ
ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب وﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮب أن ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻄﻬﺮة ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ ﻻن اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن
 1ﻋﻠﻲ ﳏﺴﻦ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،
اﻟﺮﻳﺎض 1431 ،ه  2010/م  ،ص. 9 – 8
2اﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ  ،اﻷدب اﳌﻔﺮد  ،ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 1375 ،ه  ،ج ، 01ص ، 112ﻗﺎل
اﻷﻟﺒﺎﱐ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ  ،ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ وﻓﻘﻬﻬﺎ  ،اﻟﺮﻳﺎض  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف  ،ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ج ، 05ص ، 408رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ . 2318 ،
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻳﻨﺒﻌﺎن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺺ أو ﺑﺎﻹﳍﺎم ﺑﻞ إن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲝﺚ إي ﻣﻮﺿﻮع إﺳﻼﻣﻲ
1
ﰲ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻌﺎً دون اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
P42F

ﳔﻠﺺ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ إﱃ أن اﳊﻀﺎرة ﰲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﻨﻬﺾ إﻻ ﲟﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﻌﺎم
واﻷﻣﻦ واﻟﺼﺤﺔ وﻫﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﲏ واﻟﺼﺤﻲ  ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﻘﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻀﺎرة وﻟﺬﻟﻚ وﺟﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ إﱃ
ب َﻫـٰ َﺬا اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
ﺖ ﴾ واﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﳛﻔﻆ ﳍﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﴿ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا َر ﱠ
َ
ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ " أﻣﺮﻫﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺒﺎدﺗﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ".
واﻟﻌﺒﺎدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻘﻴﺎد واﳋﻀﻮع واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺗﻌﲏ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺬﻟﻞ واﻟﻌﺒﺎدة اﺑﻠﻎ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ
إﻻ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻓﻀﺎل وﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  .وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺮازي ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ " أراد ﻓﻠﻴﻮﺣﺪوا رب ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ
ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺖ دون اﻷوﺛﺎن وﻷن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﺒﺎدات .
واﳌﺴﺘﻔﺎد إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﺒﺎدﺗﻪ واﻷﻣﺮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب أي إ�ﻢ إن أرادوا ﺑﻨﺎء
ﻀﺎرة ﻓﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ) اﻟﻄﻌﺎم واﻷﻣﻦ واﻟﺼﺤﺔ ( اﻟﱵ اﻣﱳ اﷲ ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،أن ﻳﻌﺒﺪوﻩ
وﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎً .
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ أو اﻟﻼﺟﺊ ﻫﻮ أﺣﻮج ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻣﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺘﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ وﻓﺮارﻩ
ﻣﻨﻪ وﳉﻮﺋﻪ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﱂ ﺗﻜﻦ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت  .اﻣﺎ ﰲ دﻳﻨﻪ
2
وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ أو أﻣﻨﻪ اﻟﺒﺪﱐ أو أﻣﻨﻪ اﳌﺎدي ) اﳌﺎل و اﻟﻄﻌﺎم (.
P43F

 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 09
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.10
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .
إن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎن وﻟﻴﺪ ﻇﺮوف دوﻟﻴﺔ و إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲡﺎذﺑﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺪوﱄ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻀﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ .
أوﻻً  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
ﻹﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ وﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﺸﻘﻴﻪ
اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ .
 – 1اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻐﺔ  :ﺳﻨﻌﺮف ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ .
أ – اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  :ﻳﻘﺎل ﲪﻰ اﻟﺸﻲء ﳛﻤﻴﻪ ﲪﺎﻳﺔ ) ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ( أي ﻣﻨﻌﻪ  ،وﲪﻰ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻩ ﻣﻨﻌﻪ إﻳﺎﻩ
واﺣﺘﻤﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ ذﻟﻚ .أو ﲢﻤﻰ اﻣﺘﻨﻊ.

P4F

1
P

ﻳﻘﺎل ﲪﻴﺖ اﻟﻘﻮم ﲪﺎﻳﺔ إي ﻧﺼﺮﻬﺗﻢ  ، 2وﲪﺎﻩ ﳛﻤﻴﻪ ﲪﺎﻳﺔ دﻓﻊ ﻋﻨﻪ  ،وﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﲪﻲ أي
ﳏﻈﻮر ﻻ ﻳﻘﺮب وﲢﻤﺎﻩ اﻟﻨﺎس إي ﺗﻮﻗﻮﻩ واﺟﺘﻨﺒﻮﻩ وﲪﻴﺘﻪ ﲪﺎﻳﺔ إذا دﻓﻌﺖ ﻋﻨﻪ .
P45F

P

وﻫﻜﺬا ﳒﺪ أن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻋﺪة ﻛﺎﳌﻨﻊ واﻟﻨﺼﺮة وﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻣﻌﲎ اﳌﻨﻊ ،
3
ﻻن اﻟﻨﺼﺮة ﻣﻨﻊ اﻟﻐﲑ ﻣﻦ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﻀﺮور.
P46F

ب -اﻟﺪوﻟﻴﺔ  :اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﰲ اﳌﺎل واﳊﺮب  ،وﻗﻴﻞ ﳘﺎ ﻟﻐﺘﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ  ،واﳉﻤﻊ دول أو دول
ودول  ،وﻗﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﰲ اﳊﺮب إي أن ﺗﺪال إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺘﲔ  ،واﻟﺪول ﺑﺎﻟﻀﻢ ﰲ اﳌﺎل  ،ﻳﻘﺎل
ﺻﺎر اﻟﻔﻲء دوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺘﺪاول واﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ
ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل ﳊﺎل .ودال اﻷﻣﺮ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل  ،وداﻟﺖ اﻷﻳﺎم دارت .
 1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 60
 2اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎع  ،ﻛﺘﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ط  ، 1ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  1403 ،ه  ،ص . 243
 3اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ  ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻘﺮآن  ،ط  ، 2دﻣﺸﻖ  1418 ،ه  ،ص . 255
- 113 -

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وداﻟﺖ دوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد زاﻟﺖ  ،ودال اﻟﺸﻲء ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺪاوﻟﺔ إي ﺗﺎرة ﳍﺆﻻء وﺗﺎرة ﳍﺆﻻء  .ودوﻟﺔ ﻣﻔﺮد
ﲨﻌﻪ دوﻻت  ،ودول  .واﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﺔ  :ﻫﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ واﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻲ .
ودوﻟﻴﺔ  :اﺳﻢ ﻣﻨﺴﻮب إﱃ دول ودوﻟﻴﺔ اﺳﻢ ﻣﺆﻧﺚ ﻣﻨﺴﻮب إﱃ اﻟﺪول.

1
P47F

P

ج – اﻟﻼﺟﺊ :
ﻟﻐﺔ  :ﻻﺟﺊ ) اﺳﻢ (  ،اﳉﻤﻊ  ،ﻻﺟﺌﻮن ،اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﳉﺄً .
اﻟﻼﺟﺊ  :ﻫﺎرب ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻓﺮاراً ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ،أو ﻇﻠﻢ أو ﺣﺮب أو ﳎﺎﻋﺔ .
اﻟﻼﺟﺊ  :ﻣﻦ ﻻذ ﺑﻐﲑ وﻃﻨﻪ ﻓﺮاراً ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد او ﺣﺮب او ﳎﺎﻋﺔ .
ﳉﺄ  ) :ﻓﻌﻞ ( ﳉﺄ  ،ﳉﺌﺄ وﳉﻮءاً  ،ﻓﻬﻮ ﻻﺟﺊ واﳌﻔﻌﻮل ﻣﻠﺠﻮءُ إﻟﻴﻪ .
ﳉﺄ اﻟﺸﺨﺺ إﱃ اﳌﻜﺎن وﻏﲑﻩ ﻗﺼﺪﻩ واﺣﺘﻤﻰ ﺑﻪ .
ﳉﺄ إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  :اﺿﻄﺮ إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﳉﺄ ﻋﻨﻪ  :ﻋﺪل ﻋﻨﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ .
 – 2اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎً :
أ – اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
ﱂ ﻳﻜﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻣﻮﺣﺪاً ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳏﻞ إﲨﺎع ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،
ﻓﺎﻧﻘﺴﻤﻮا ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻊ وﻣﻀﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات واﻹﻋﻼﻧﺎت
ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﱂ ﺗﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪداً ﳍﺎ  ،وإﳕﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰم ﻬﺑﺎ
اﻟﺪول  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻻﺣﻘﺎً .
ﻨﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ :

 1أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ط ، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب 2008 ،م  ،ص. 789 – 787
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ﻋﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﺑﻮﺷﻴﺔ ﺳﻮﻟﻴﻨﻴﻪ " اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ  ":ﺗﻌﲏ اﻹﻗﺮار ﺑﺎن ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﺎً وان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ

ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت  ،وﺗﻌﲏ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻓﺮاد إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮدﻫﻢ اﳌﺎدي ،
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻜﺮة اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ أن
1
ﺗﻜﺮس ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ".
P48F

وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﲡﺎﻩ اﻷﻓﺮاد وﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲡﺎﻩ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد  ،وﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ إﻻ اﻧﻪ أﺷﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻓﺮاد وان ﻛﺎن ﳛﺪد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﺗﻀﻔﻲ وﺿﻌﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ دوﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد وﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت
واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت واﻟﻌﻬﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ " ﺗﻜﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎً ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ
اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،أو ﻣﺎ ﲤﺎرﺳﻬﺎ أﺟﻬﺰت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪول ﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،واﻟﱵ أﻧﺸﺄت ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة " .
وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ،ﻫﻮ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،أو ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﱪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻻت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻓﻤﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻴﺜﺎق ﻛﺎﻧﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ
2
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ – وﻟﻮ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﻣﻴﺜﺎق  -ﻛﺎﻧﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
P49F

 1ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺑﻮﻧﻴﻪ ﺳﻮﻟﻴﻨﻴﻪ  ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ط  ، 1ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ،
2006م  ،ص. 304 – 303ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ،ﻋﻼء اﻟﻌﻨﺰي  ،وﺳﺆدد ﻃﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪي  ،ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻌﻮﻗﺎت
اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ  ،ﳎﻠﺔ اﶈﻘﻖ اﳊﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ  ،ص.213
 2ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،ﻣﺼﺮ  ،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﳊﺪﻳﺚ  ،ط 2006 ، 1م  ،ص. 115ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﻼء اﻟﻌﻨﺰي  ،ﺳﺆدد ﻃﻪ  ،ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 212
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إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺼﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.
وﰲ إﺣﺪى ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش اﻟﱵ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﰲ ﻋﺎم 1999م ﺗﺒﲎ ﳑﺜﻠﻮ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻵﰐ " ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ اﺻﻄﻼح اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق
ﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻬﺗﺪف ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﱰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق ووﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ
1
وروح اﻟﻘﻮاﻧﲔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ".
P

P50F

ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻧﻪ ﱂ ﻳﻀﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻻ ﺣﱴ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ،إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ .
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،إن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة .
ﻓﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة " ﲨﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
ﻟﺪوﱄ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻔﺮض اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ أﻗﺮﻬﺗﺎ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ
ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺑﻐﻴﺔ وﻗﻒ وﳏﻮ آﺛﺎرﻫﺎ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻣﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة  " :ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎم واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻬﺑﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﱄ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،ﺑﻐﺮض ﺧﻠﻖ أو إﳚﺎد اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ إﻗﺮار وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ
ﺮﻳﻖ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻘﻨﲔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻬﺑﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب
2
واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء".
P51F

 1ﳏﻤﺪ ﺻﺎﰲ ﻳﻮﺳﻒ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎً داﺧﻞ دوﳍﻢ  ،ﺑﺪون ط  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻣﺼﺮ  ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
2004م  ،ص . 08ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﻼء اﻟﻌﻨﺰي  ،ﺳﺆدد ﻃﻪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص، 212
 2ﻋﻼء اﻟﻌﻨﺰي  ،ﺳﺆدد ﻃﻪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 213ﻧﻘﻼً ﻋﻦ bgerge the concpt and pres ent status of
intet national protection of human rignts forty years after unversal declaration
1989 – p 17.
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إن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐ
ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺮﻋﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﺴﻜﺎل وردا  1اﳊﻤﺎﻳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
P52F

P

ﲪﺎﻳﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن "وﻫﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎً ﰲ وﺟﻮدﻩ أي ﰲ ﺟﺴﻤﻪ وﻧﻔﺴﻴﺘﻪ واﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ ".
واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  " :اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺳﺘﻬﺪاف
اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳛﺪث ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أو اﳌﺘﺎﺣﻒ أو
2
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  ...اﱁ ".
P53F

وﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻜﺎل ورد اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﺗﻌﲏ " إﺑﻌﺎد اﳋﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﱐ أو ﻋﻦ أي ﺷﻲء
3
ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ".
P54F

وﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ " اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إزاء دوﻟﺔ ﻣﺎ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪت واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ووﺿﻊ ﻣﻘﱰﺣﺎت أو اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﳌﻨﻊ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ".
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﺎً ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﻷﻧﻮاع اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إذ اﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ إﱃ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﲟﺎ أﻟﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ذات ﺻﻔﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻣﻘﱰﺣﺎت أو اﲣﺎذ إﺟﺮاءات .

 1ﺑﺎﺳﻜﺎل ورد ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲪﻮراﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ووزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﺠﺮة واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ .
 2ﳏﺎﺿﺮة ﺑﺎﺳﻜﺎل وردا – اﳊﻤﺎﻳﺔ – اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻧﻌﺪام اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ
اﻷﻗﻠﻴﺎت  ،ﻗﺎﻋﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺟﻨﻴﻒ  26 – 25 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ 2014 ،م  ،ص. 01
 3ﺑﺎﺳﻜﺎل ورد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 01
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وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ داﺋﻤﺎً ﻳﺪور ﺣﻮل ﲨﻠﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ " اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وإﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﻴﺔ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳍﻴﺌﺎت
1
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲝﻖ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻟﻔﺮض واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ".
P5F

إن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ " ﺗﻌﲏ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻮﻗﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء  ،أو ﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﳋﻄﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﲏ إﺣﺒﺎط ﳏﺎوﻻت اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ أو اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ  ،وﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎً ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﻷﻣﺎن
واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺿﻤﺎن اﺣﱰام اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺮد ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ
وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ".
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ":ﺗﻌﲏ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻧﺸﺮﻩ  ،ﻓﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻲ أﺳﺎﺳﻲ وﺗﻌﲏ اﳊﻤﺎﻳﺔ إي ﻋﻤﻞ أﻧﺴﺎﱐ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ
ﺿﺤﺎﻳﺎ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ
واﳌﻌﺎﻧﺎت وﲡﺎوزات اﻟﺴﻠﻄﺔ  ،وإﱃ ﺗﻮﱄ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ  ،وﻟﻜﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮاً ﺗﻨﻔﺮد
ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ وﺣﺪﻫﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻜﺮاً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻫﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﶈﺪدة ﺣﻜﺮاً
ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﲤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻌﱪ أﺳﺎﺳﺎً ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ
2
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ".
P56F

اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن " ﻗﻴﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ أﺟﻬﺰﻬﺗﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺑﺪراﺳﺔ
أوﺿﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﰲ ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻀﺎء أم ﻏﲑ أﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  .ﻋﻤﻼً
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﲑ اﻟﺪول
ﻏﲑ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﳌﻴﺜﺎق  ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳋﺎﺻﺔ

 1ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ  ،ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺪون ط  ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻻﲢﺎد اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺮب  ،اﳌﻐﺮب 1993 ،م  ،ص.30
ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﻼء اﻟﻌﻨﺰي  ،ﺳﺆدد ﻃﻪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 214
 2ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 2005 ،م  ،ص. 213
- 118 -

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ
1
اﳊﻘﻮق وﺗﻮﻃﻴﺪﻫﺎ  ،وﻃﻠﺐ إﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ داﺧﻠﻴﺎً أو دوﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻧﺒﲔ ".
P57F

وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﲔ  ،إن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻐﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أﻻ ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ "اﳊﻤﺎﻳﺔ " و "اﳌﺴﺎﻋﺪة " اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳛﺘﻔﻈﺎن ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺪر ﻣﻦ
2
اﻟﻐﻤﻮض ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﳉﺪﻳﺪة.
P58F

ب – اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
 - 1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻷﻧﻮاع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
أ -اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  :وﻳﻔﻬﻢ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة " ﻛﻞ إﻧﺴﺎن
ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 1946م إﱃ  1948ﻣﻦ ﻓﻘﺪوا ﺑﻴﻮﻬﺗﻢ  ،وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﻨﻔﻴﲔ
3
ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﺑﺴﻂ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎم 1948م" .
P59F

ب  -واﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن : political refugees :
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " ﻫﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺿﻄﺮت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪوان  ،أو اﺟﺘﻴﺎح ﺧﺎرﺟﻲ  ،أو
اﺣﺘﻼل أﺟﻨﱯ  ،أو أﺣﺪاث داﺧﻠﻴﺔ ﺧﻄﲑة أﺧﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ أراﺿﻲ وﻃﻨﻬﺎ أو ﰲ ﳎﻤﻞ
أراﺿﻲ اﻟﻮﻃﻦ  ،إﱃ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﳌﻌﻬﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﻬﺎد أو اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد إﱃ
4
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﳍﺎ ﺧﺎرج وﻃﻨﻬﺎ ".
P60F

P

 1ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 213
 2ﻓﻴﺘﻴﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎرﺑﻮرن  ،ﲪﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎر ﺣﻮل وﻻﻳﱵ اﳊﺮﻛﺔ
ﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ واﳍﻼل اﻷﲪﺮ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ   ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،أﻏﺴﻄﺲ /
آب ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ 1988 ،م  ،ص. 143
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 352
 4ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻜﻴﻼﱐ  ،اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ج ، 5ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻨﺸﺮ1993 ،م  ،ص.372
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ج  -اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﻴﻮن :

وﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪات أو اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄ�ﻢ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدون ﲝﻜﻢ
اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ  ،إذ إن اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﱄ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻣﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﺛﺔ
وﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻛﻼﺟﺌﲔ ﺑﻴﺌﻴﲔ .
وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺬرت ﻣﻦ إن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺮاﺑﺔ  50ﻣﻠﻴﻮن إﱃ
اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻬﻢ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 2010م  .وان اﻟﻌﺎﱂ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ  .وأﻇﻬﺮت دراﺳﺔ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،إن
اﻟﺘﺼﺤﺮ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻴﺎﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﻌﻮاﺻﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎخ رﲟﺎ ﺗﺆدي إﱃ
ﻧﺰوح ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ .
وﻗﺎل ﺟﺎﻧﻮس ﺑﻮﺟﺎردي رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﻮن ﻣﻘﺮاً ﻟﻪ ﻟﺮوﺗﻴﺰ " إﻧﻨﺎ ﻧﺪق أﺟﺮاس ﻋﻠﻤﻴﺔ

وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ...ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺮك ".

1

P61F

وﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ إن ﳓﻮ  20ﻣﻠﻴﻮن اﺿﻄﺮوا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﻨﺰوح ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﻣﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ ﺗﺄﻛﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻠﻮث إﻣﺪادات اﳌﻴﺎﻩ  .ﻛﻤﺎ دﻋﻰ اﳌﻌﻬﺪ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎن
"اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ" اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء واﻷدوات
واﳌﺄوى واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻨﺢ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺮون ﻣﻦ اﳊﺮب أو اﻻﺿﻄﻬﺎد ﰲ
ﺑﻠﺪا�ﻢ .
وﻗﺎل ﺑﻮﺟﺎردي " إن ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺰاﺣﻔﺔ ﺑﺒﻂء ﻳﻌﺘﱪون ﰲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن أﺷﺨﺎﺻﺎً
ﺘﻨﻘﻠﻮن ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲝﺘﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﺎﻬﺗﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ " .
وﻗﺎل ﻫﺎﺗﺰﻓﺎن ﺟﻴﻨﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ
ﻟﺪراﺳﺔ " ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ...ﰲ وﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎل ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﻢ
 1ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺒﺄ  ،اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ :
http// www. yomgedid.kenananline.com/poste 83695.
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ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ "  .وأﺿﺎف " وﻣﻊ ذﻚ ﳚﺐ أن ﻧﺴﺘﻌﺪ اﻵن ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﻘﺒﻮل ﻬﺑﺬا
اﻟﺼﻨﻒ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ " .
وﺧﻠﺺ اﳋﱪاء ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗﺎﻟﻮا إن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺟﺪﻳﺪ " ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﺳﺮﻳﻌﺎً " 1 .وأﻋﺮب اﳋﱪاء ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ إن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﱰﺑﺔ ﳚﱪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
ﻫﺠﺮ ﻣﻨﺎزﳍﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ .
P

P62F

وﻳﻘﻮل رﻳﻜﺘﻮر ﻫﺎﺗﺮﻓﺎن ﺟﻴﻨﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة " ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺒﻴﺌﻴﲔ " " .إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﺴﻨﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
2
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ ".
P63F
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وﰲ ﻏﻴﺎب إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ دوﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﳚﺎد ﺻﻴﻐﺔ
ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺑﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص  ،ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻩ اﳋﺎص .
إن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻟﻴﺴﺘﺮﺑﺮاون ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ  3world watchﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻤﻞ أﲝﺎث ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
P64F
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ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ
اﳍﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ  .وﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت – إي ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﳌﺼﻄﻠﺢ – ﻧﺸﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲝﺜﺎً ﺑﻌﻨﻮان " اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ " أﻋﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺼﺮي ﻋﺼﺎم

اﻟﺤﻨﺎوي وﻗﺪ ﴰﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﳊﻨﺎوي  ،ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺸﺮد ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻔﺎف ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺿﺤﺎﻳﺎ
ﺑﻮﺑﺎل وﻣﺸﺮدي زﻟﺰال اﳌﻜﺴﻴﻚ .

 1ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺒﺄ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ .
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ .
 world watch 3ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم 1974م ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺰارع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﺴﱰﺑﺮاون وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺮأي ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻠﻮل اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ  ،ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﳊﻜﻮﻣﺔ  ،ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
اﳋﺎص  ،واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺴﺘﺪام ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ .
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إذ ﻋﺮف اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ " اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا ﻃﻮﻋﺎً أو ﻗﺴﺮاً ﻟﱰك ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ودﻳﺎرﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ
ﺣﺪاث واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ،أدت إﱃ ﻬﺗﺪﻳﺪ وﺟﻮدﻫﻢ أو اﻹﺿﺮار
1
ﲟﺴﺘﻮى ﻋﻴﺸﻬﻢ ".
P65F

وﰲ إﻃﺎر آﺧﺮ ﺎن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﰲ إﺣﺪى ﻣﻨﺸﻮراﻬﺗﺎ ﻋﺎم
2007م ﺑﺄ�ﻢ " أﺷﺨﺎص أو ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﱪون ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ أو
ﳜﺘﺎرون ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو داﺋﻤﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﺗﺪرﳚﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ
2
ﺣﻴﺎﺗﻢ أو ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ  ،إذ ﻳﺘﻨﻘﻠﻮن إﻣﺎ داﺧﻞ ﺑﻠﺪا�ﻢ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ".
P6F

P

أﻣﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة اﳌﻌﺎﻫﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ�ﻢ " اﻷﻓﺮاد ،
اﻟﻌﻮاﺋﻞ  ،واﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ أو ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺣﺘﻤﺎً ﳑﺎ
أدى إﱃ ﻧﺰوﺣﻬﻢ اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة ".
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ إﱃ إن أي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو ﳋﺎﺻﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  .وﻳﺮﺟﺢ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻋﻠﻴﻪ
دوﻟﻴﺎً  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎﻫﺪات أو اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،إﱃ ﲡﻨﻴﺐ اﻟﺪول اﻻﻋﱰاف
و اﻹﻗﺮار ﺑﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة  ،إذ أن اﻟﺪول ﲣﺸﻰ ﻣﻦ إن
ﻻﻋﱰاف ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﲢﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻷﻋﺒﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳍﺎﺋﻞ ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ .
وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﺑﻴﺎن " اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة "  3ﺑﺸﺄن أﺛﺮ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة ﰲ ﻋﺪم
إدراج أو اﺳﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﻻﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻳﺪرك اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ
P67F

P

 1ﻧﻌﻢ ﲪﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ  ،اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ،اﻷردن  ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012 ،م  ،ص . 55
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 55
 3اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة  ،ﻫﻮ ﳎﻮﻋﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﲡﻤﻊ ﺑﲔ  16وﻛﺎﻟﺔ  14ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ،
واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة  ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮة  ،واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﲤﺎﺳﻜﺎً وﴰﻮﻻً وﺗﻨﺴﻴﻘﺎً ﰲ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
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اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت
اﻷﺧﺮى وﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎً  ،ﻳﺸﲑ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة إﱃ أﳘﻴﺔ
وﺟﻮد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ " اﳍﺠﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﺑﻴﺌﻴﺔ أو اﳍﺠﺮة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ أو
ﻟﺘﻨﻘﻞ ذو اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ  ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﻬﺗﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ
ﺑﺎﳍﺠﺮة ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﺜﻞ " ﻻﺟﺊ " ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ أو ﻷﺳﺒﺎب ﺑﻴﺌﻴﺔ وذﻟﻚ
ﻻن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم  1951اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ اﺣﺪ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ
1
ﳝﻜﻦ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ".
P68F

وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﻋﻠﻰ أ�ﻢ " اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎدرون أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة
و ﻳﺸﻌﺮون إ�ﻢ ﳎﱪون ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺎدرة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ  ،ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ وﺳﺒﻞ
ﻋﻴﺸﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ داﺧﻞ ﺣﺪود دوﳍﻢ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ  ،وﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ
ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻗﺼﲑة "  .وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﻮد ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ :
 – 1إن اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ اﺿﻄﺮ ﳌﻐﺎدرة ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎﻩ اﳌﻌﺘﺎد أم ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ و اﳉﻔﺎف .
 – 2اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﺑﺘﺪاء ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺋﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﻧﺰح إﻟﻴﻬﺎ .
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻮء اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻩ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ  ،ﻟﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت  ،ﻓﺎن ﺣﻖ
اﳊﻴﺎة ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎً ﰲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﲔ ﳊﻈﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻟﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺪ
اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻌﻮن واﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺎن واﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ دوﻟﺔ أﺧﺮى  ،وﳚﺐ أن ﳛﺼﻞ
ا ﺑﺈﺷﺮاف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ.

 1اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة  ،ﺑﺎرﻳﺲ
 15ﻧﻮﻓﻤﱪ 2011 ،م  ،ص . 02
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 -2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :
أوﻻً  -اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ :
ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎدة  2 / 2ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺎن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ
واﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺼﺎدرة ﰲ دورة ﺑﺮوﻛﺴﻞ 1932م اﻟﻼﺟﺊ " ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻗﻌﺖ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻏﺎدر ﺑﺮﺿﺎﺋﻪ أو ﺑﻐﲑﻩ  ،ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ أو ﻇﻞ ﺧﺎرﺟﻪ  ،دون
أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى " .
وﻳﺮى ﺟﻮن ﻫﻮب ﺳﻴﻤﻴﺴﻮن  ،إن اﻟﺼﻔﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻼﺟﺊ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ إن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﻏﺎدر
دوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة – ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أم ﻻ – ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻗﻮع أﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺷﺎ�ﺎ أن ﲡﻌﻞ اﺳﺘﻤﺮار إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً أو ﻻ ﻳﻄﺎق  ،واﲣﺬ ﻟﻪ ﻣﺄوى ﰲ دوﻟﺔ
أﺧﺮى  ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدﻩ ﺧﺎرج دوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ  ،أوﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ
دون ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻫﻨﺎك .
وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ رأي ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻌﺎدي أو اﳌﻬﺎﺟﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻏﺎدر اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ  ،وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳌﻐﺮﻳﺎت
اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ إﻗﻠﻴﻢ آﺧﺮ .
واﻟﻼﺟﺊ ﻋﻨﺪ ﺑﻮل ﻓﺎﻳﺲ  ،ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو-
ﻛﺎن ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ – ﺧﺎرج دوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة وﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ أﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ  ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إن ﺗﻮاﻓﺮ
ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص رﻫﻦ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔ :
 – 1وﺟﻮدﻩ ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻷﺻﻞ إي دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة إذا ﻛﺎن ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ.

1
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 – 2وﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ .
وﰲ رأي اﻟﻮﻧﺎ اﻳﻔﺎﻧﺰ  ،اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺮب ﻣﻦ دوﻟﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ

أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ  ،أو ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﺋﻪ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﳑﺎ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 120 – 119
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ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻜﻮﻣﺎﻬﺗﻢ .
أﻣﺎ ﻓﻴﺮي ﻏﻮدوﻳﻦ " ﻓﲑى إن ﺻﻔﺔ اﳍﺎرب ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺊ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻮﺣﻴﺪة،

وﻻ ﳚﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻن اﳍﺮب ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة  ،اﳍﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻣﻦ اﳌﻮت  ،ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺎﻋﺔ  ،ﻣﻦ اﳉﻔﺎف  ،ﻣﻦ اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم دوﻟﻴﺔ  ،ﻣﻦ اﻟﺰﻻزل واﻟﻜﻮارث
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وأﺧﲑا اﳍﺮب ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد وﻋﺪم اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻜﻞ ﻫﺆﻻء اﳍﺎرﺑﲔ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ
إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،واﻟﻼﺟﺊ ﻫﻮ اﻷﺟﻨﱯ اﳍﺎرب اﻟﺬي ﳛﺘﺎج
إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎً " .
أﻣﺎ ﺑﺘﺎﺗﻲ ﻓﻴﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳌﻠﺠﺄ واﻟﻼﺟﺊ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻠﺠﺄ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﲑى "
اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ ﺳﻔﺎرة أو إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻏﲑ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ  .وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺧﻄﺮ ﻣﺎدي  .ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻓﻜﺮة اﻟﻠﺠﻮء "  " sejugeوﻓﻜﺮة
اﳌﻠﺠﺄ "  " sileﻓﻴﻌﺮف اﻷوﱃ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺿﺪ ﺧﻄﺮ واﺿﺢ وﺣﺎﺿﺮ  ،واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺬي ﳝﻨﺢ ﲪﺎﻳﺔ داﺋﻤﺔ  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺎن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻃﺎً ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﺗﲔ ﻣﻌﺎً وﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض .
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻏﺎﺧﺎن " ﻓﺎﻟﻼﺟﺊ أﺟﻨﱯ ﻏﲑ ﻋﺎدي ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪون
1
ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ ".
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أﻣﺎ ﺟﺮال ﻣﺎدﺳﻦ  ،ﻓﻘﺪ رأى إن اﻟﺼﻔﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺗﺘﻤﺜﻞ

ﰲ ﲤﺰق اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ – دوﻟﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ أو دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة
– واﻟﱵ ﺗﻔﺮض وﺟﻮد واﺟﺒﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ  ،وﻫﻜﺬا ﻓﺎن "
اﻟﻼﺟﺊ " ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي – ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳉﺴﺎﻣﺔ وﻗﻌﺖ ﰲ
دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ أﻓﻀﺖ إﱃ ﲤﺰق اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ .

 1ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 121
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وﻳﻼﺣﻆ ﳑﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﻜﺘﺎب وان اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻼﺟﺊ ﻫﻮ أﺟﻨﱯ ﻏﲑ ﻋﺎدي  ،إﻻ أ�ﻢ ﻗﺪ
1
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻌﺎدي.
P71F

P

وﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ " اﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎً ﻻزﻣﺎً
ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺟﺌﺎً ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،إﻻ اﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮاً ﻛﺎﻓﻴﺎً أو ﺣﺎﲰﺎً ﰲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ وﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ دون أن ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺟﺌﺎً ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻳﺘﺼﻮر وﻗﻮع
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮض ﰲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﺜﻼً ) ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﺷﺨﺺ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﲦﺔ ﻣﺎ ﳝﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ  ،ﺑﻴﺪ اﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ  .ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﺎﱀ أو
أﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﻠﻴﻬﻤﺎ  ،وﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﺎر ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺪوﻟﺘﻪ ﻟﺘﺪﺧﻞ
ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﺆدي ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ إﱃ اﻹﺿﺮار ﲟﺼﻠﺤﺔ
2
أﻋﻤﺎﻟﻪ.
P72F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
أ – ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ :
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
ﲤﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻠﺤﻖ ﺳﻨﺔ 1967م
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻻﺟﺌﺎً ﰲ إﺣﺪى اﳊﺎﻟﺘﲔ  :اﻷوﱃ " إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻﺟﺌﺎً ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﺪ وﺛﻴﻘﱵ
1926 / 05/ 12م و 1928 / 06 / 30م  ،أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ 1938 / 10 / 28م
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1939 / 09 / 14م أو دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ) I.R.Oاﻟﻔﻘﺮة أ . (01 /

 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 122 – 121
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 123
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إن ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻧﻄﺎق اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ – ﺎﻓﱰاض ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻗﺮرﻬﺗﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺟﺌﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻷﺣﺪاث  eventsوﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ  1951وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﱂ ﲢﺪد اﳌﻘﺼﻮد ﻬﺑﺬﻩ
ﻷﺣﺪاث إﻻ أن واﺿﻌﻮﻫﺎ ﻗﺪ أرادوا ﻬﺑﺎ اﻷﺣﺪاث ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑات
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺗﻐﲑات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﱵ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ .
ب – ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة ب 1/ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻀﻊ ﻗﻴﺪاً ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎن ﺗﻌﻠﻦ وﻗﺖ
ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﰲ أوروﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻂ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ 1951م .
ج – اﳋﻮف ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ
ﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﰲ دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو إذا ﻛﺎن ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ دوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة .
د – أن ﻳﻜﻮن اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺬي ﳜﺎف اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ راﺟﻌﺎً إﱃ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
1
اﳊﺼﺮ .
P73F

ه – أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ وإذا ﻛﺎن ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ أن ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ
ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة .
ي – أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ دول ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ) أﻣﺎ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺜﻼً  .وإﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ ( أو ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ – ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد – ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ .
ك – وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،ﻓﻴﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺎدر أو ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻮف ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻬﺎد – اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة .
م – أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺰدوج اﳉﻨﺴﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدﻫﺎ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﱰط أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲜﻨﺴﻴﺘﻬﺎ .
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 107 – 105
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ل – وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم  ،ﻳﺸﱰط أﻻ ﺗﻘﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ
1
ﻣﻦ داﺋﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
P74F

وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎم 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﺑﻘﻮﳍﺎ " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﰲ  01ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1951م
وﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻪ  ،أو دﻳﻨﻪ  ،أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ
ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،أو ﺑﺴﺒﺐ آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  ،أو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ
ذﻟﻚ اﳋﻮف أن ﻳﺴﺘﻈﻞ ﲝﻤﺎﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ  ،أو ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺟﻨﺴﻴﺔ وﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ
اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث  ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أو ﻻ ﻳﺮد ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻮف أن ﻳﻌﻮد إﱃ ذﻟﻚ
2
اﻟﺒﻠﺪ ".
P75F

P

ﻫﺬا وﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أﺣﻜﺎﻣﺎً ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
3
اﻟﻌﺮق  ،أو اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ واﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت.
P76F

P

ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺘﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﺷﻌﻮب ﳏﺪدة وﻫﻲ اﻟﺸﻌﻮب
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ أﺣﺪاث اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺬا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﻪ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ .
واﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﻗﻴﺪاً زﻣﻨﻴﺎً ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻠﺠﻮء ﳑﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ إن اﻟﻼﺟﺊ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﺑﻨﻮد ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻻت
اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ .
إن ﻫﺬا اﻟﺸﻐﻮر واﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دﻓﻊ ﺧﱪاء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﱃ اﻟﻨﺪاء ﺑﻀﺮورة
ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺰﻣﺎﱐ واﳌﻜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻً ﻓﺘﻢ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 108
 2ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  1اﻟﻔﻘﺮة  02ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻠﺤﻖ – أ . -
 3ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻌﻨﻮان – ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن اﳋﺎص  -اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 2009 ،م  ،ص  46وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .
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اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 1967م ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻔﻆ اﻟﻼﺟﺊ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط
اﻷﺧﺮى دون ﲢﺪﻳﺪ ﻓﱰة أو زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﲔ وﺑﻘﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻞ .
ﻛﻤﺎ إن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮء وﻟﻴﺲ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ
اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة  ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﻬﺗﻢ .
 -2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
" ﻳﻌﺮف اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺄﻫﻢ أﺷﺨﺎص ﻳﻮﺟﺪون ﺧﺎرج ﺑﻠﺪا�ﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻬﻢ أو دﻳﻨﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ أو أراﺋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﱃ ﻓﺌﺔ
1
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﳋﻮف اﻟﻌﻮدة إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ ".
P7F

P

واﳌﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻊ رﻓﻊ
اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺰﻣﺎﱐ واﳌﻜﺎﱐ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮ�ﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
 – 3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ :
إن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺮوب اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﶈﺪﻗﺔ ﻬﺑﻢ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ وﻫﻴﺌﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وأول اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﲝﻤﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ
اﻷﻓﺮاد ﺿﻌﻔﺎً  ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا أﺳﺮى ﺣﺮب أو ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻬﺠﻮم  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺼﻲ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ وﱂ
ﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﻬﺗﻢ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻷﺳﺮى إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ وﺗﺬﻛﲑ ﲨﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﺄ�ﻢ
2
ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
P78F

P

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ 2003 ،م  ،ص . 06
 2ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .360
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إن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﱪﺗﻮﻛﻮﻟﲔ اﻹﺿﺎﻓﻴﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﻟﻌﺎم 1977م .
إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة  45ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ أي ﺷﺨﺺ
ﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل إﱃ ﺑﻠﺪ ﳜﺸﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ آراءﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺋﺪﻩ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ " ﻛﻤﺎ
ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة  01ﻣﻦ اﳌﺎدة  49ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻔﺮدي ﻟﻸﺷﺨﺎص
1
اﶈﻤﻴﲔ أو ﻧﻔﻴﻬﻢ إﱃ أراﺿﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل أو أي دوﻟﺔ أﺧﺮى أﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎوى.
P79F

P

ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻷول ﳌﻌﺎﻫﺪات ﺟﻨﻴﻒ ﲞﺼﻮص ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﰲ اﳌﺎدة  73ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺪون وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
2
أو ﻛﺎﻧﻮا ﻻﺟﺌﲔ وﺑﺪون ﲤﻴﻴﺰ ".
P80F

ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ 1977م ﰲ اﳌﺎدة  17ﻋﻠﻰ " ﻻ ﳚﻮز إرﻏﺎم اﻷﻓﺮاد
3
اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ".
P81F

ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  85ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻷول ﻋﻠﻰ " ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ
4
ﻣﻦ ﻃﺮف دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ."...
P82F

ﻧﻼﺣﻆ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﲔ ﱂ ﻳﻀﻌﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً واﺿﺤﺎً ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﻓﻬﻲ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻌﺪاد ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻈﻮرة واﻟﱵ ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ
إﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﻢ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪدت ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﳍﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ .

 1ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  45واﳌﺎدة  49ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻗﺖ اﳊﺮوب واﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  12آب أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺎم
1949م.
 2ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  73ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻷول ﻟﻌﺎم 1977م واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 3ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  17ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻌﺎم 1977م واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 4ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  73ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻷول ﻟﻌﺎم 1977م .
- 130 -

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎﺟﺮون ﻋﺎدة ﰲ ﺷﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻋﱪ اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎً  ،وﻫﺬا ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع .
ﺑﻞ أن اﳌﺎدة   45ﻓﻘﺮﻬﺗﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﻓﺮ ﻣﻦ وﻃﻨﻪ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﺿﻄﻬﺎد ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ
ﺴﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،أو ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﳋﺮوج ﻫﻮ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ "  ،ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ
إن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﱂ ﺗﻌﺎﰿ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﺠﻮء اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﻋﺎدة ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ
1
اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع إﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ.
P83F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ :
ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﻴﺎً ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً
ﺘﻼف اﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف ﰲ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻋﻦ ﻧﻈﲑاﻬﺗﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
إﳝﺎﻧﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﻮﻬﺑﺎ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻛﱪ ﲪﺎﻳﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﻇﻞ اﶈﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳌﻀﻄﺮب  ،ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺟﺊ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ .
أ -ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ :
ﻌﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻬﺗﺎ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ أواﺧﺮ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﳍﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﳊﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،اﺟﺘﻤﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻮم 1969 / 09 / 10م ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﳏﺪدة ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻣﻮﺳﻌﺎً ﳌﺼﻄﻠﺢ ﻻﺟﺊ  .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول :
" اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲟﻘﺘﻀﻲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ 1967م واﻟﻼﺟﺌﻮن ﲝﻜﻢ أوﺿﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
وﻳﻌﺘﱪ ﻻﺟﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ .
 1ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد  ، 17ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017م  ،ص . 62 - 61
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" ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﺮ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻌﺪوان اﳋﺎرﺟﻲ  ،أو اﺣﺘﻼل  ،أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﺣﺪاث ﺗﻌﻜﺮ
ﺻﻔﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ  ،أو ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو ﰲ ﻛﺎﻣﻠﻪ إﱃ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ
اﳌﻌﺘﺎد ﲝﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﻠﺠﺄ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ أو ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ".1 .
P84F

P

وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ – اﻟﺸﺨﺺ – ﻓﺮداً وﻟﻴﺲ ﲨﻌﺎً
إﻻ اﻧﻪ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺸﺨﺺ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺟﺎءت ﺑﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ
ﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﻬﺑﺎ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ آﻧﺬاك  ،ﻟﺬا
ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻼﺟﺊ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ  ،إي ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻀﻄﺮ ﳌﻐﺎدرة ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻼل أو
2
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻓﻘﻂ.
P85F

ﻫﺬا واﺗﻔﻘﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﺼﻚ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻜﻤﻼً إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﳌﻌﺎﻫﺪة 1951م ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﺷﺎرت إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة
3
واﺿﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺪا واﺿﺤﺎً ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ .
P86F

ب -ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ .
ﺟﺎءت اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ أدق ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻼﺟﺊ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ 1949م و اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  .واﳌﻌﺎﻫﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1969م ﲝﻴﺚ
ﻛﺎن ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻧﺺ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  14ﻟﺴﻨﺔ 1967م ﲟﻨﺢ ﺣﻖ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﺮﺿﲔ ﳋﻄﺮ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻻﺗﻔﺎق اﻷوروﰊ ﻟﻌﺎم 1980م إﱃ ﻧﻘﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ 1981م ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﲟﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء  ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻋﺎم 1984م ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﺘﻮﻓﲔ ﻟﺸﺮوط ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﻒ
 1اﻟﺼﺎدق ﺷﻌﺒﺎن  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺤﺎوﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﻟﺮق واﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق  ،اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي  ،اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،
ﻣﺞ  ،2أﻏﺴﻄﺲ 1998 ،م  ،ص . 145
 2ﻧﺎﻫﺾ زﻗﻮت  ،ﳎﻠﺔ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺪد  .07آزار  2001م ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ– ps /atemplap - aspx? id www.wafainfo
= 3928 .
 3ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﲬﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .56
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ﳑﻦ ﱂ ﻳﻌﺪوا ﻻﺟﺌﲔ ﻗﺒﻞ 1984م  ،وأﻟﺰﻣﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﺑﻠﻦ ﻟﺴﻨﺔ 1990م اﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ  ،ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻼﺟﺊ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ
دوﻟﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ .
ن ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻬﺑﺎ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﺘﻄﺮق ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻼﺟﺊ وإﳕﺎ
1
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﻓﻘﺎً ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ  1951م.
P87F

ج – ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ إﻃﺎر دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ :
إن دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻬﺪ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻌﻀﻠﺔ
اﻟﻠﺠﻮء ﺳﻨﺔ 1889م ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﻔﻴﺪﻳﻮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ أول وﺛﻴﻘﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﺎم 1954م ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻛﺎرﻛﺎس ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.

وﺟﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻋﻼن ﻛﺎرﺗﺎﺟﻴﻨﺎ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 1984م ﻟﻴﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳌﻌﺎرك اﻟﺪاﻣﻴﺔ واﻟﱵ أدت إﱃ ﻧﺰوح ﻣﺎ ﻳﻘﺮب
اﳌﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج ﺑﻼدﻫﻢ  ،ﳑﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء  ،ﳍﺬا
اﻟﻐﺮض ﺟﺎء اﻹﻋﻼن ﻟﻴﻮﻓﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وإرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم إﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻗﺴﺮاً إﱃ دﻳﺎرﻫﻢ وﺿﺮورة
ﻴﻌﺎﻬﺑﻢ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻠﺪان اﳌﻠﺠﺄ ﻣﻊ ﺑﺬل ﻛﻞ اﺠﻤﻟﻬﻮدات ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ
2
اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P8F

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳋﱪاء اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﺑﻨﻤﺎ ﰲ ﻛﺎرﺗﺎﺟﻴﻨﺎ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ واﻋﺘﻤﺪوا ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﺑﺈﻋﻼن ﻛﺎرﺗﺎﺟﻴﻨﺎ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ .

 1ﻧﺎﻫﺾ زﻗﻮت  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ .
 2ﻧﺎﻫﺾ زﻗﻮت  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ .
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ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺣﺘﻮاء اﻹﻋﻼن ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م إﻻ اﻧﻪ أﺿﺎف ﻋﻠﻴﻪ :
" ﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﻻن ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ  ،أو أﻣﻨﻬﻢ  ،أو ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء
اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻌﻤﻢ  ،أو اﻟﻌﺪوان اﻷﺟﻨﱯ  ،أو اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻜﺎﺳﺢ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أو
1
ﻇﺮوف أﺧﺮى ﲣﻞ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ".
P89F

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ إن إﻋﻼن ﻛﺎرﺗﺎﺟﻴﻨﺎ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ
أﺷﺨﺎص ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ  ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﳉﻮء ﲨﺎﻋﻲ ﻷﺷﺨﺎص ﻓﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪا�ﻢ ﻷﻳﺔ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻹﻋﻼن ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪاً ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،ورﻏﻢ
اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ  ،ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺪول واﳊﻜﻮﻣﺎت  ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ
2
ﻣﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
P90F

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاراً ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،وﲡﺪر
اﻹﺷﺎرة إن اﻏﻠﺐ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ إﻣﺎ ﻃﺮف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎم 1951م أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م وﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎً ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﲟﻘﺘﻀﻰ
3
إﻋﻼن ﻛﺎرﺗﺎﺟﻴﻨﺎ وﻛﺮﺳﺖ ذﻟﻚ ﰲ دﺳﺎﺗﲑﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
P91F

راﺑﻌﺎً  -ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻓﻘﺮﻬﺗﺎ اﻷوﱃ  ،وﻫﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة " اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ " اﻟﱵ وردت ﰲ دﺳﺘﻮر
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺗﻌﺘﱪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم  ،اﺳﺘﻌﺮاض أﺣﺪاث 2004 ،م  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ  4رﻗﻢ ، 137
2044م  ،ص .22
 2ﻧﺎﻫﺾ زﻗﻮت  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﻳﻨﻈﺮ ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص.22
 3ﻧﺎﻫﺾ زﻗﻮت  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،وﻟﻠﻤﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ ،ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﲑ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 49 -44
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اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،إﱃ ﻣﻔﻬﻮم
أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻً  .وﺗﻌﺮف اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ :
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ :
" ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت وﻇﻴﻔﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ،واﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﺗﻄﻮراً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﳋﻤﺴﺔ اﻷﺧﲑة .وﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻵن ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎن اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻬﻢ ".
وﺗﻘﻮل ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺄن:
" ﻋﺒﺎرة "اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻼﺟﺌﲔ".
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻋﺎم 1951م  ،واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ،واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة،
و ،CATواﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.
وﺗﺸﻤﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺿﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﶈﺪدة أﻳﻀﺎ
ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻏﲑ ذﻟﻚ.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻳﻨﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ أن " :اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﺘﻊ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﺴﺎو ،ﲝﻘﻮق
اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﺮﺟﺎل ،واﻟﻔﺘﻴﺎت ،واﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ ﻧﻄﺎق اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺺ وروح ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ذات اﻟﺼﻠﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺪوﱄ،
وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ( .وﺗﺸﻤﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول أو ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻠﺘﻤﺴﻲ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻋﱰاف ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ
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ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﺧﻼت ،ﺿﻤﻦ أﻣﻮر
أﺧﺮى :ﺗﻀﻤﻦ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮ ،وﺗﻌﺰز ﻗﺒﻮل إدﺧﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻠﺘﻤﺴﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺣﻴﺚ اﻷﻣﺎن
وﺗﻜﻔﻞ ﺳﺒﻞ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﳍﻢ ،وﺗﺪﻋﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺆﻣﻦ اﳊﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﳋﺪﻣﺎت ،وﺗﻌﺰز ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻠﻮل
1
اﻟﺪاﺋﻤﺔ".
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وﻳﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ أﻣﺮاً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻟﻔﻬﻢ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻤﻠﻲ :
 -إذ ﺗﻘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷوﱃ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول.

 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول ﺳﻮﻳﺎً ﳊﻞ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﺸﺎرك ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔاﻟﻼﺟﺌﲔ.
 ﺗﺸﺎرك وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﰲﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ .وﺗﻘﻮم ﻬﺑﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،أﻃﺮاف ﻋﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.
 وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ،واﻻﲢﺎداﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ واﳍﻼل اﻷﲪﺮ ،واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻣﻊ أن ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﲢﺪﻳﺪاً ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻠﺘﺰم
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ .وﻳﻌﲏ ﻫﺬا أ�ﺎ ﺗﺸﺎرك ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن .وﻳﺴﺎور اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أ�ﺎ،
ﺎﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﲡﺎزف ﲝﻴﺎدﻫﺎ وأن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﺮض ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪرﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
1

source: designing protection strategies and measuring progress: checklist for
ﻳﻨﻈﺮ unhcr staff,” department of international protection, july 2002 ،
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
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ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﻣﻊ أن ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻘﺎ ﰲ ﳏﻠﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﺿﺎع ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﺬﻛﺮ أن اﻷﻋﻤﺎل
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎً أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰود ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق .وﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وأن ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ ﺳﺘﺸﺎرك ﰲ
أﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ ،ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
أ – ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ  ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺮف إﱃ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻮﺿﻊ
اﳌﻨﺎﺳﺐ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪان ﳉﻮﺋﻬﻢ .
ب – ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ورﻓﺎﻫﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺑﻠﺪان ﳉﻮﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ .
ج – ﺿﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء و اﻟﺮﺟﺎل ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ  ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﰐ ﻫﻦ رﺑﺎت ﻟﻌﺎﺋﻼت وﻣﻨﻘﻄﻌﺎت ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺴﻨﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﲡﻨﻴﺪﻫﻢ ﻗﺴﺮاًو اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﻔﺼﻠﲔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﻬﺗﻢ .
د – ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻏﲑﻫﺎ  ،ﺗﺸﺠﻴﻊ اﲣﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻵﻳﻠﺔ إﱃ إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب ﻫﺮوب اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳑﺎ ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮوط ﻋﻮدﻬﺗﻢ اﻵﻣﻨﺔ إﱃ
دﻳﺎرﻫﻢ .
ه -ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ،
1
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮدة ﳑﻜﻨﺔ .
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و – اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻠﻮل اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى  ،أي ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮﻃﲔ أو اﻟﺪﻣﺞ اﶈﻠﻲ ) أي ﰲ ﺑﻠﺪ
اﻟﻠﺠﻮء ( وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ .
و دت ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﰲ ) ( ECOSOCﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻼﺟﺌﲔ

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
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ﻣﺜﻞ ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً .
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ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﱵ ﳜﺘﺺ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ :
أ -ﺑﺬل اﳌﺴﺎﻋﻲ اﳊﻤﻴﺪة  Les bons officesﻟﺪى اﻟﺪول ﻣﻦ اﺟﻞ أن ﲤﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ
أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ  ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﺒﻮﳍﻢ ﳌﺪة ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى
ﺗﻘﺒﻞ ﲟﻨﺤﻬﻢ اﳌﻠﺠﺄ .
ب – اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺣﺎﻻت إﺑﻌﺎدﻫﻢ
 expulsionو إﻋﺎدﻬﺗﻢ إﱃ دول اﻷﺻﻞ  refoulementأو اﻋﺘﻘﺎﳍﻢ ﺑﻐﲑ وﺟﻪ ﺣﻖ إﱃ
ﺑﻼدﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲡﻨﻴﺴﻬﻢ .
ج – اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ
ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺻﺮف ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺴﻬﻴﻞ
ﲨﻊ ﴰﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﺸﺘﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﻴﺴﲑ إﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲡﻨﻴﺴﻬﻢ .
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺘﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻜﺘﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻹﺟﺒﺎر اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ إﺟﺮاء ﻣﻌﲔ
ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻛﻤﻨﺤﻬﻢ اﳌﻠﺠﺄ ﻣﺜﻼً  ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﻇﺎﺋﻔﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﺪى اﻟﺪول ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﻗﻨﺎع واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮات دوﻟﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﺪول إﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪر ﺑﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ 1951م
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م  ،وﺑﺬل اﳌﺴﺎﻋﻲ اﳊﻤﻴﺪة وﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً وﻗﺪ ﻧﺺ
2
ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻜﺘﺐ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وان ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎً إﻧﺴﺎﻧﻴﺎً واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻓﺤﺴﺐ.
P95F

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 09
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 240ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ ،
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 40 – 39ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 77
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واﻟﻮاﻗﻊ إن اﳉﻬﺔ اﻷوﱃ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻻن ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﺳدﻬﺗﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺮي ﻓﻮق ﺗﺮاﻬﺑﺎ وﺑﺎﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﺣﱰام وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﻛﻞ
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ .
ب – وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ :
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻴﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ :
 – 1ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻗﱰاح
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
 – 2ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻳﺔ إﺟﺮاءات أو ﺗﺪاﺑﲑ ﻳﻘﺼﺪ ﻬﺑﺎ ﲢﺴﲔ وﺿﻊ
اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﶈﺘﺎﺟﲔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ .
 – 3ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ
اﻷﺻﻠﻴﺔ أو إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .
 – 4ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ دون أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮاً .
 – 5ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮاﳍﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﰲ
دوﻟﺔ أﺧﺮى . resettement
 – 6اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﻢ .
 – 7إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ .
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 – 8إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ،ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﲟﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻼﺟﺌﲔ .
 – 9ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺟﻬﻮد اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﲟﺼﺎﱀ اﻟﻼﺟﺌﲔ.

1
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ج – ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﺎن اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﺼﺐ
ﰲ اﲡﺎﻫﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :
 – 1اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻹﺑﻌﺎد وذﻟﻚ ﺑﻔﺴﺢ اﺠﻤﻟﺎل أﻣﺎم ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎﻬﺗﻢ
ﻃﺒﻘﺎً ﻹﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﺸﺎﻬﺑﺔ وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن وروح اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ
ﻟﺴﻨﺔ 1951م ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ وﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء .
 – 2ﺣﺚ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮاً ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم
اﻹﺑﻌﺎد وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮورﻳﺘﲔ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن .
 – 3ﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﻤﺜﻠﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻘﻴﺎم ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﻢ اﳌﻌﺘﺎدة
ﲞﺼﻮﺻﻬﻢ .
 – 4ﺣﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ أو وﺿﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻖ اﻟﻠﺠﻮء .
 – 5ﺣﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﲔ
ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰوح اﻟﻘﺴﺮي داﺧﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ .
 – 6ﺣﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن داﺧﻞ اﳌﺨﻴﻤﺎت وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻇﺮوف آﻣﻨﺔ
وﺷﺮﻳﻔﺔ .
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 239
- 140 -

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 – 7ﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﻳﻌﱰف ﻬﺑﻢ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﻼﺟﺌﲔ ﻧﻔﺲ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﳌﻌﱰف ﻬﺑﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ.
 -8ﺣﺚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺪور ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮوب دوﻟﻴﺔ
1
وأﻫﻠﻴﺔ.
P97F

د -اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ :
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﲔ إن اﳌﻨﺎخ اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﲡﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻮ اﻗﻞ ﺳﺨﺎء
ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ أي وﻗﺖ آﺧﺮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎﻗﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
وﻣﻨﻬﺎ :
 -1اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﲟﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻌﺎدﻳﺔ  ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ وﺣﱴ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء
2
واﻟﻼﺟﺌﲔ .
P98F

 -2اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ إن ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪ واﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺎس اﳉﻮﻫﺮي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﻘﻀﻲ اﻟﻌﻬﺪ .
 - 3اﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻮء  ،ﳑﺎ
ﻳﻨﺘﺞ ﻗﻮاﻧﲔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﺸﺪد وﳑﺎرﺳﺎت ﻣﺸﻜﻮك ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ اﳌﻮﺟﺒﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م .
 - 4اﳌﺨﺎوف ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻦ أن أﺣﻜﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻏﻄﺎء ﳍﺆﻻء اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ
ﻧﺸﺎﻃﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ .

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.88
 2ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 11
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 - 5ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻮا دﻳﺎرﻫﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ  ،ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ب – اﻟﺴﻴﻮل اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ – ﳑﺎ ﻳﺜﲑ ﳐﺎوف
ﻣﻦ اﻹﺳﺎءة ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 - 6اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن اﻷﻣﺎن ﰲ اﳋﺎرج واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﺮون إﱃ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻬﺮﺑﲔ اﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ  ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻼﻗﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﱵ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء .
 -7ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪة اﻟﱵ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،وﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻣﻬﻤﻠﲔ ﻟﺴﻨﻮات
ﻋﺪﻳﺪة وﰲ ﻇﺮوف ﻣﺰﻋﺰﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن إﳚﺎد ﺣﻠﻮل
داﺋﻤﺔ ﻟﺴﻮء ﺣﺎﳍﻢ .
 -8ﻧﺰوح ﻣﺘﺘﺎﱄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ إﱃ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪ ﰎ
ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ .
إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻓﺮون اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﲢﺪﻳﺎت ذات ﺷﺄن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ل :
أ – ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﶈﺎوﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻼؤم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﺟﺒﺎت
اﳌﱰﺗﺒﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﱄ.
ب – ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺎت ﻏﲑ اﻵﻣﻨﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ
واﳌﺪﱐ ﻟﻠﺠﻮء ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ ﳐﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ .
ج – اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻜﺒﲑة  ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﻠﺐ ﰲ ﻃﻮر اﻟﻨﻤﻮ .
د – ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪر اﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻃﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻷﻋﺒﺎء  ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت
1
إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ.
P9F

P

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 12
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ه  -زﻳﺎدة اﻹدراك واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺮواﺑﻂ ﺑﲔ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﱄ
وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
ﻗﺮت ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ ﰲ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ 2000م
اﳌﺸﺎورات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻮل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺰﺧﻢ إﱃ ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن
 21وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،واﻟﱵ ﲨﻌﺖ ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺪول ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ( وﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎدرة اﳌﺸﺎورات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻳﻀﺎً
ﺑﻠﻌﺐ دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻵﻳﻠﺔ إﱃ ﻗﺮار اﻹﻋﻼن اﻟﻮزاري ﻟﻠﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أو
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل1967م ﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻮزاري اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﰲ 2001م  ،وﻗﺪ أﻗﺮ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻷﳘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ﳉﻬﺔ ﻛﻮ�ﺎ اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ وﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م ،أوردت
ﺣﻘﻮق ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷدﱏ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاﻗﻌﲔ ﺿﻤﻦ
1
ﳎﺎﳍﺎ.
P10F

ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ – اﻟﻼﺟﺊ  -ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ذﻟﻚ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ،
ﺳﻮاء ﻃﻠﺒﻮا اﻷﻣﺎن ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻹﺳﻼم أو ﻟﻠﺘﺠﺎرة أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﻛﻤﺎ
ﺻﺮح ﻓﻘﻬﺎء اﻹﺳﻼم  ،وﳝﻨﺢ ﻟﻠﻤﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﳏﺪدة ﲝﻴﺚ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ و ﻳﺘﺴﻊ
ﲝﺴﺐ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﻫﻢ ﰲ أﻣﺲ
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﱃ ﺣﺪ اﻵن ﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺑﻢ أو ﺗﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻫﺆﻻء
ﻫﻢ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ  ،ﻓﻬﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻟﻴﺲ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ  "،ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول ﺗﻌﱰف ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﱰﺣﻴﻠﻬﻢ إﱃ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﳝﻨﺤﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 13
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اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن ﲤﻨﺢ دوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺪون ﻣﻨﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﳍﺬا ﻻ ﻳﺰال اﺧﺘﻼف ﺣﻖ
1
اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳏﻞ ﺟﺪل".
P10F

ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ إن ﺎﻳﺎ اﺠﻤﻟﺎﻋﺎت واﳊﺮوب واﻻﺣﺘﻼل واﳍﻴﻤﻨﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي أدى ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺟﺎءت ﶈﺎوﻟﺔ ﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ
ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪول ﰲ اﻟﻘﺒﻮل ﲟﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ ﳍﺎ ،ﻓﺘﺠﺪ
ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﺘﱪون ﰲ ﻧﻈﺮ دوﻟﺔ ﻛﻼﺟﺌﲔ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﰲ ﻧﻈﺮ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﺴﻮ
ﻟﻼﺟﺌﲔ وإﳕﺎ ﳍﻢ وﺿﻊ آﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺪول  ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﺚ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻤﻼً إﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ .ﺑﻞ
ﺣﱴ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻀﻄﻬﺪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت واﻗﻌﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻓﻴﺒﻘﻰ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﻃﺎﻟﺐ ﳉﻮء وﻟﻴﺲ ﻻﺟﺌﺎً وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻷﺳﺒﺎب
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻞ ﳍﺎ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ و إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺑﺎ.
إن ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ اﻟﺬي ﲤﻨﺤﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي ﻓﺮ ﻣﻦ
دوﻟﺘﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻪ ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء ،
ﺳﻮاء ﻟﻠﺴﻔﺮاء واﻟﺘﺠﺎر  ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻹﺳﻼم  ...إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﱵ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺻﺤﺎﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ .
ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذو ﻧﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻳﺒﺘﻐﻲ اﳋﲑ واﻷﻣﻦ  ،ﻓﻴﺠﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﻓﺎدة
وﻛﺮم اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﱴ ﻳﻘﺾ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ آﻣﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﻌﺪل اﻹﺳﻼم وﲰﺎﺣﺘﻪ ،
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﺴﻮء ﺣﺎل أﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺪﻧﻴﻮي واﻷﺧﺮوي ﻓﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻧﺎﺻﺮة ﻛﻞ ﻣﻈﻠﻮم
 1ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﻋﺒﺎس  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ج ، 2ﺑﺪون ط  ،أو ﺗﺎرﻳﺦ ،ط  ،دار اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ 1995 ،م ،
ص. 213
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وﻣﺄوى ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻬﻮف وﻳﺴﺘﻮي ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎن أو ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء " اﳌﺴﻠﻢ
واﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ ﻣﺼﺎب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﻮاء .
ﺑﻞ إن اﻹﺳﻼم ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻖ وأﻋﻄﻰ اﳊﻖ ﰲ ﻣﻨﺤﺔ ﻷي ﻣﺴﻠﻢ  ،ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ ،
وﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﳊﺮب ﻓﻠﻮ أﺷﺎر اﳌﺴﻠﻢ إﱃ ﻋﺪوﻩ ﺑﺈﺷﺎرة ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻧﻪ أﻋﻄﺎﻩ اﻷﻣﺎن ﻓﻴﺼﺢ ذﻟﻚ
وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ ﺧﺪاﻋﻪ وﳛﺮم ﻋﻠﻴﺔ دﻣﻪ  ،وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮاً ﻷﳘﻴﺔ وﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ ﻓﲑى
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺪ وﱄ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺧﻮل ﳍﺎ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻢ أدرى ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻮرﻫﺎ .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء.
إن اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﺿﺪاد ﻫﻮ ﺻﺮاع أزﱄ  ،ﳍﺬا وﺟﺪ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ  ،اﻟﻘﻮي واﻟﻀﻌﻴﻒ  ،اﳌﺼﻠﺢ
واﳌﻔﺴﺪ...اﱁ  ،واﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت  ،ﻓﻤﱴ ﻏﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻧﺴﺐ
إﻟﻴﻪ وﻋﺮف ﺑﻪ  ،ﻓﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺒﺐ  ،ﻓﻘﺪ ﳚﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮاً وﻣﻜﺮﻫﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة
ﻣﻮﻃﻨﻪ إﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎ وﳎﺎﻫﺮﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ  ،وإﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ أرﻏﻤﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﱪرات اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﻳﺸﻤﻠﻪ اﻷﻣﺎن ﰲ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ  ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ
ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
أوﻻ  -اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :
إن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ ﻛﺜﲑة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﻹﻳﺬاء ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻼف اﻟﻔﻜﺮي وﻏﲑﻩ ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮا اﳌﺴﻠﻢ إﱃ إﻧﺸﺎد اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﺮر وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮع  ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ واﳋﻨﻮع واﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺬل وإﻋﻄﺎء اﻟﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،
ﻓﺎﳌﺴﻠﻢ إذا ﱂ ﳚﺪ ﰲ ﺑﻠﺪة اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ آراﺋﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺪﻋﻮا إﱃ إﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪﻩ اﻟﻄﻐﺎة  ،ﻓﺎرض اﷲ واﺳﻌﺔ ﻓﻠﻪ أن ﻳﻨﺸﺪ
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اﻹﺻﻼح واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  ،1ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ " وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺮ إﱃ اﳊﺮب ﻟﻈﻠﻢ ﺧﺎﻓﻪ وﱂ ﳛﺎرب
اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻻ أﻋﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ وﱂ ﳚﺪ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﳚﲑﻩ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ وﻣﻜﺮﻩ ".
P102F

P

ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ أن ﳝﻨﺢ اﻷﻣﺎن واﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻌﻄﻰ
اﻷﻣﺎن ﺣﱴ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﷲ و ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم وأﻫﺪاﻓﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ اﻟﱵ ﺗﺮوﺟﻬﺎ ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﻓﺈن اﻗﺘﻨﻊ
واﻃﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻺﳝﺎن واﺧﺘﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم ﻓﻠﻪ ﻣﺎﳍﻢ وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،أﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﺸﺮح
ﺻﺪرﻩ ﻟﻺﺳﻼم وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻺﺳﻼم  ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن
ﻳﺮﺟﻌﻮﻩ إﱃ ﻣﺄﻣﻨﻪ ووﻃﻨﻪ أو اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ وﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﺄذى ﻣﺼﺪاﻗﺎ
ِ
اﺳﺘَﺠﺎر َك ﻓَﺄ ِ
ﻚ
ﱠﻰ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ َﻛ َﻼ َم اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﺛُ ﱠﻢ أَﺑْﻠِﻐْﻪُ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ َٰذﻟِ َ
َﺟ ْﺮﻩُ َﺣﺘ ٰ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ أ َ
ﻴﻦ ْ َ َ
َﺣ ٌﺪ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﺑِﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم ﱠﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ﴾ 2.وﻋﻦ اﳊﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻫﻲ ﳏﻜﻤﺔ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .
P103F

P

أوﻻً  -اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :
إن ﳉﻮء أﺻﺤﺎب اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷراء أﻧﻈﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﲡﻠﺐ ﳍﻢ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ و اﻻﺿﻄﻬﺎد
ﻞ ﻳﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﱃ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺗﺮاﻩ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻬﺗﺪﻳﺪاً ﳍﺎ  ،ﻛﻤﺎ إن
اﳊﺮوب اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺎن
واﻟﻠﺠﻮء ﺧﺎرج اﻷوﻃﺎن  ،وﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﺎﱏ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻏﲑﻩ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﻳﺬاء واﻻﺿﻄﻬﺎد ﻷﺻﺤﺎب اﻵراء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬا ﳒﺪ أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑاً ﺟﺪاً وﻟﻸﺳﻒ ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻢ اﲡﻪ ﳓﻮ اﻟﻐﺮب
ﺎﻟﺮﻏﻢ  ﳑﺎ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ وﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ  ،ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ ﺑﻠﺪاً إﺳﻼﻣﻴﺎً ﻳﺄوﻳﻪ
ﻔﺴﺢ ﻟﻪ اﺠﻤﻟﺎل ﻟﻠﺪﺧﻮل .
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ " ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﳋﺎرج اﻵم وﻣﺸﻜﻼت ﻻﻣﺴﺎغ
ﻟﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ وﻟﺴﺖ ﳏﺎوﻻً اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ إﺧﻮان اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮا أرض اﻹﺳﻼم
 1ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ دﺧﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي  ،أﺣﻜﺎم اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 68
 2ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ . 06
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واﺣﺘﻮاﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺎﻣﺾ  ،ﻓﻤﻦ ﻫﺆﻻء ﻓﺎرون ﻣﻦ اﻟﻄﻐﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،وﺟﺪوا ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻬﻢ ﰲ أوروﺑﺎ
1
وأﻣﺮﻳﻜﺎ إﱃ ﺣﲔ وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ اﻟﻄﻐﺎة إﱃ اﳌﻬﺠﺮ وﻗﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ".
P104F

وﻋﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،اﳋﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺳﺒﺒﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷوﻃﺎن ﻓﻘﺎل " اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺮار

ﻣﻦ اﻷذﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺪن  ،وذﻟﻚ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﷲ ارﺧﺺ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺈذا ﺧﺸﻲ اﳌﺮء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ أذن اﷲ
2
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ ﰲ اﳋﺮوج ﻣﻦ وﻃﻨﻪ واﻟﻔﺮار ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﶈﺬور ".
P105F

وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﻓﺖ دﻳﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﺮﻓﺖ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻠﺠﺄ
ﻣﻨﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﻮذ ﻬﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﺒﻐﻲ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ أذى أو ﺳﻮء  ،ﻛﻤﺎ
ﻋﺮف ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ أو اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﱄ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو
أي ﻓﺮد ﻓﻴﻬﻢ أن ﳝﻨﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳍﺎ  ،وﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﳌﺴﻠﻢ
3
ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
P106F

ﻓﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم دوﻟﺔ ﻳﺴﺘﻈﻞ ﺑﻈﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻈﻠﻮم  ،ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪل واﻟﺮﲪﺔ  ،ﻓﺈذا ﺟﺎء ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻪ ﻗﻮﻣﻪ
أو اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﱂ أو ﻃﺎﻏﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻏﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻩ وﻳﺄﻣﻨﻮﻩ  ،ﻓﺈن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻗﺪ
وﻗﻌﺖ ﻓﺮﻳﺴﺔ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻬﺮ واﻟﻌﺪوان ﻓﻘﺎم ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻟﻴﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﳛﺮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻐﺎة  ،ﻓﺎن
 ﳚﺪ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﳛﻤﻴﻬﻢ وﻳﺆﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺆدوا رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ وإﻧﻘﺎذ ﺷﻌﻮﻬﺑﻢ  ،ﻟﺬا ﻓﻮاﺟﺐ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺆﻻء وﺗﻴﺴﺮ ﳍﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻷﻣﻦ وﲢﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮء ﻳﱰﺻﺪﻫﻢ وإذا
ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﺈﺑﻼغ اﳌﺸﺮﻛﲔ إﱃ ﻣﺄﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻨﻮن ﻓﻴﻪ وﻳﻄﻤﺌﻨﻮن إﻟﻴﻪ ﻓﺎن
ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ ﰲ دﻳﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ أوﱃ واﻫﻢ  ، 4ووﻗﻮف اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺊ
P107F

P
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 4ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -ط ، 01ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  1417 ،ه /
1994م  ،ص . 269
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اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ – اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ – وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻳﺄﰐ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻧﺼﺮة اﳌﻈﻠﻮم  ،ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ
1
اﻹﺳﻼم ﻹﺳﻌﺎد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻴﻌﺎً وﻟﻴﺲ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺣﺪﻫﻢ.
P108F

ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻜﻔﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﰲ اﻟﻌﺪل ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ "
إن ﻛﻔﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻴﻪ " وﺟﺎء ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺠﺼﺎص  ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻋﻠﻴﻬﻢ وان ﻻ ﳚﺎوز ﻗﺘﺎﳍﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ "  .إذاً ﻓﺎﳌﻈﻠﻮم ﻣﺒﺎح ﻟﻪ أن ﳚﻬﺮ ﲟﻈﻠﻤﺘﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب
أوﱃ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻣﻦ ﳛﻤﻴﻪ وﻳﺆﻣﻨﻪ ﳑﻦ ﻇﻠﻤﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺰداد ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻠﻤﻪ وﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﺼﺮ ﳑﻦ
ﻇﻠﻤﻪ  ،وﻟﻌﻞ أوﺿﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻨﺼﺮﺗﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ  ،ﺣﲔ اﺳﺘﻨﺠﺪت ﺧﺰاﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ  ،ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮت ﺑﻨﻮ ﺑﻜﺮ وﻗﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻋﺔ وأﺻﺎﺑﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻮا وﻧﻘﻀﻮا
ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ واﳌﻴﺜﺎق ﲟﺎ اﺳﺘﺤﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﺰاﻋﺔ وﻛﺎﻧﻮا ﰲ
ﻋﻘﺪﻩ وﻋﻬﺪﻩ  ،ﺧﺮج ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﳋﺰاﻋﻲ ﰒ اﺣﺪ ﺑﲏ ﻛﻌﺐ ﺣﱴ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق  :ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻧﺼﺮت ﻳﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ « ﰒ
ﻋﺮض ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻘﺎل » إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻟﺘﺴﺘﻬﻞ ﺑﻨﺼﺮ ﺑﻨﻲ ﻛﻌﺐ«.

2

P109F

P

ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﻌﺮض أﺻﺤﺎﻬﺑﺎ إﱃ
اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﻓﻤﺜﻼً ﳒﺪ ﻫﺠﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺪاﺧﻞ  3واﻷﻣﻮﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻼء
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﳌﻐﺮب ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺠﺎر ﺑﺒﲏ رﺳﺘﻢ وﻣﻦ ﻫﻨﺎك رﺣﻞ إﱃ اﻷﻧﺪﻟﺲ  ،ﻛﻤﺎ
ﳛﺪﺛﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ﻫﺠﺮة وﳉﻮء ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﲑة إﱃ ﺑﻼد اﳌﻐﺮب ،
وﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ  ،وﻗﺪ ﻗﺪر ﻋﺪد اﳌﻨﻔﻴﲔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ .
P10F

P

 1ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 271
 2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﻣﺞ  ، 2وﻣﻌﻪ أﻟﻔﻴﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﺗﻘﺪﱘ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﺪﻗﻲ اﻟﻌﻄﺎر  ،ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻠﺤﺎم ،
دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  1419 ،ه 1998 /م  ،ص . 26
 3ﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ وﻓﺘﻜﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮاء ﺑﲏ أﻣﻴﺔ  ،إﱃ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﺎم  138ه ﰲ ﺧﻼﻓﺔ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﰲ
ﺑﻐﺪاد  ،ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺷﻮﻛﺖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن  ،واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،ص . 09
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وﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﺎﺟﺮ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺑﺼﻮرة ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﺮوس
واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻠﺒﺨﺎرﻳﲔ و اﻟﱰﻛﻤﺎن و اﻟﺸﺮﻛﺲ واﻟﺸﻴﺸﺎن .
وﻻ ﻳﺴﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ أن ﻳﻨﺴﻰ اﻟﺘﻬﺠﲑ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ
وﻛﺸﻤﲑ وﰲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﳍﺮﺳﻚ وﰲ ﻛﻮﺳﻔﻮ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،1واﻟﺮوﻫﻴﻨﻘﺎ ﰲ
ﻣﻴﺎﳕﺎر .
P1F

P

إذاً ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻻ
ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ  ،وﳌﺎ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم راﻋﻴﺎً ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮﻣﺎً ﻟﻪ  ،ﺣﺎز اﻟﺴﺒﻖ
ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :
 – 1ﺣﻖ اﳊﻴﺎة  ،ﻓﺪم اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻧﻪ ﻣﺼﻮن ﳛﺮم ﺳﻔﻜﻪ وﻻ ﳚﻮز اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
ﻧﻔﺴﻪ أو ﰲ إي ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﻻ ﲟﱪر ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺴﻮغ ذﻟﻚ .
 – 2ﺣﻖ اﳊﺮﻳﺔ  ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم ﺣﺮ ﻻ ﳚﻮز اﺳﺘﻌﺒﺎدﻩ و ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻌﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ " ﻣﱴ اﺳﺘﻌﺒﺪﰎ اﺎس وﻗﺪ وﻟﺪﻬﺗﻢ أﻣﻬﺎﻬﺗﻢ
أﺣﺮار ".
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﺄﰐ رﻋﺎﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺠﺊ اﺣﺪﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ  ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻼ ﺷﻚ إن اﻹﺳﻼم أول اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺳﺘﻜﻮن رﻋﺎﻳﺘﻪ
ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻼﺟﺊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻢ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ
اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﻫﺎم وﻫﻮ " إن اﳌﺴﻠﻢ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﻣﺼﺎب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﻮاء " وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﰲ ﻧﻈﺮ اﻹﺳﻼم اﳌﺴﻠﻤﻮن واﻟﺬﻣﻴﻮن واﳊﺮﺑﻴﻮن وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ اﳊﻖ ﻋﻨﺪ
2
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﺠﻮء دول اﻷﻋﺪاء ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﳊﻖ .
P12F

 1ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻘﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 52 – 51
 2زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺰﻳﺪ  ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ إﻃﺎر
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم 1951م  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض  32 ،إﱃ  24ﺷﻌﺒﺎن 1421ه اﳌﻮاﻓﻖ ل  19إﱃ  20ﻧﻮﻓﻤﱪ 2000م  ،ص. 177
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ﺛﺎﻟﺜﺎً  -اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﻔﺮد إﱃ ﺗﺮك وﻃﻨﻪ واﻟﺴﻌﻲ ﰲ اﻷرض ﻟﺘﺤﺴﲔ
أﺣﻮاﻟﻪ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ .
ﻓﺎﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷوﻃﺎن ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺮزق وﻫﺮوﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷوﻃﺎن
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﻌﺐ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
واﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﻠﺒﻴﺎً اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺮﺗﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ اﳍﺮوب ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﺠﻤﻟﺎﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دول
1
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء.
P13F

وﻗﺪ ﺣﺚ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة و اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮزق ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ " وأوﱃ اﻷﻗﻮال ﰲ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺼﻮاب أن ﻳﻘﺎل إن اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ اﺧﱪ إن ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﳚﺪ ﰲ اﻷرض ﻣﺘﺴﻌﺎً وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ"
اﻟﺴﻌﺔ " اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮزق واﻟﻐﲎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ .
وﻗﺪ ﻋﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ " اﳍﺠﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق ﺳﺒﺒﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷوﻃﺎن ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪ
أن ﻗﺴﻢ اﳍﺠﺮة " اﻟﺮاﺑﻊ ﺳﻔﺮ اﳌﻌﺎش ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻣﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﺨﺮج ﰲ ﻃﻠﺒﻪ  ...ﰒ
ذﻛﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺑﻌﺪﻩ اﳋﺎﻣﺲ ﺳﻔﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻜﺴﺐ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻮت وذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
2
ﻤﺜﻼًاﻟﺘﺠﺎرة ﻫﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ اﷲ ﻬﺑﺎ ﰲ ﺳﻔﺮ اﳊﺞ ﻓﻜﻴﻒ إذا اﻧﻔﺮدت .
P14F

ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب وﺟﺎﺋﺰ
ﺷﺮﻋﺎً وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﻠﺒﻮن ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم واﻟﻴﻤﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد
اﻟﱵ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم.

 1ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.69
 2اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،ج ، 4ص . 144ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 69
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وﻛﺬاﻟﻚ ﻟﻮ أﰐ ﻣﺸﺮك ﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼم ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺟﺎزت إﻋﻄﺎءﻩ اﻷﻣﺎن  ،ﻗﺎل
اﺑﻦ ﻛﺜﲑ " واﻟﻐﺮض أن ﻣﻦ ﻗﺪم دار اﳊﺮب إﱃ دار اﻹﺳﻼم ﰲ أداء رﺳﺎﻟﺔ أو ﲡﺎرة  ...أو ﳓﻮ ذﻟﻚ
1
ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أﻣﺎن أﻋﻄﻲ أﻣﺎﻧﺎً ﻣﺎدام ﻣﱰدداً ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﺣﱴ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ وﻃﻨﻪ ".
P15F

وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻌﻼج أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب  ،ﻓﺬﻟﻚ أﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ وﻫﺬا ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻼد
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ إن ﻣﺪﺗﻪ ﲢﺪد ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺠﺎوزﻩ  ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎرى ﻳﺄﰐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻏﲑﻫﺎ و ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ  .وﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﳝﻨﺢ
ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ  ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ
أﺳﺒﺎب دﺧﻮل ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم أداء رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻏﲑ إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﺴﻔﲑﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺣﺎﻣﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ زﻋﻴﻤﻬﻢ إﱃ إﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﳛﻤﻞ ﺟﺰﻳﺔ أو
2
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.
P16F

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﻻً ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ  ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ 1951م واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ ﻟﺴﻨﺔ
1967م ﻓﻨﻼﺣﻆ أ�ﻤﺎ ﺿﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ وﺻﻒ اﻟﻼﺟﺊ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺮون ﻣﻦ دوﳍﻢ أو دول إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ،وﻫﺆﻻء
ﻳﺴﻤﻮن" ﻻﺟﺊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ " وﻫﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م و
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م  .وﻻ ﺗﺰال اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺸﺨﺼﻲ أﺳﺎس وﻻﻳﺔ
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻟﻜﻦ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﰲ
اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ .
 1اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ج ، 4ص  ،144ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي  ،ص. 69
 2ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 271 – 270
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ﻘﺪم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻴﻮم اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ  .وﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ
واﻹﻏﺎﺛﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮدوا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻮارث ﻣﻦ وﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎن وﳝﺮون ﲝﺎﻟﺔ
ﺸﺎﻬﺑﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻧﻔﺴﻪ  ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ إن ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻴﺴﻮ ﻻﺟﺌﲔ ﲝﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮن ﲢﺖ
ﻻﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻬﺑﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز إﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﺳﻢ
"اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ "  Mandate Refugeesوذﻟﻚ ﲤﻴﻴﺰاً ﳍﻢ ﻋﻦ اﺻﻄﻼح " ﻻﺟﺊ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ" 1.ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى أوﺳﻊ
وأﴰﻞ .
P17F

P

وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﺴﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﱪرة اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ  ،أﺳﺒﺎب ﺗﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " ﻻﺟﺌﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ " وأﺳﺒﺎب أوﺳﻊ
واﴰﻞ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻳﺴﻤﻮن" ﻻﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ".
أوﻻً  -أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ) ﻻﺟﺌﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ( :
ﺗﻄﻠﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ " اﻟﻼﺟﺊ " ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺴﺒﺐ:
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد :
أول ﻇﻬﻮر ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻻﺿﻄﻬﺎد " ﻛﺎن ﰲ ﻣﺸﺮوع دﺳﺘﻮر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .اﻟﺬي ﰎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺎن اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻩ ﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﺔ 1946م  .واﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﳋﻮف" اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﻮل ﻟﻼﺟﺊ رﻓﺾ
اﻟﻌﻮدة إﱃ دوﻟﺔ اﳌﻨﺸﺄ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﳏﻞ ﻗﻠﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ،ﳏﺎﺿﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﺗﺸﲑ ﳌﺎذا ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﻟﺬات .رﲟﺎ ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﺿﻤﺎن أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳎﺮد ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
 1ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻮان  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷردن  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ
واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻧﺪوة ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان  :ﺗﻄﻮر اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ  14 ،إﱃ  18ﲤﻮز  2002م  ،ص.103
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اﻷﺣﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ دوﻟﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو /ﻻﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻫﻨﺎك ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ  .إﱃ ﻫﺬا
اﳊﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم "اﻻﺿﻄﻬﺎد " ﲟﺜﺎﺑﺔ آﻟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ وﻋﻠﻰ أﻳﺔ
1
ﺣﺎل ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم " اﻻﺿﻄﻬﺎد" واﺿﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻼﺟﺊ ﺣﱴ اﻵن .
P18F

P

إذاً ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﺿﻄﻬﺎد ،
ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻏﻤﻮﺿﺎً  ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﱪ ﻋﻦ
2
ﻓﻜﺮة ﻧﺴﺒﻴﺔ ورﻣﺰﻳﺔ .
P19F

وﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرة " اﳋﻮف اﳌﱪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد " ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﳋﻮف ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﱯ
وﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳋﻮف ﳏﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ إن
اﳋﻮف ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ) ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺨﺼﻲ ( ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  ،وﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻛﻼ
3
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ ﺣﱴ ﻳﻘﺎل ﺑﻮﺟﻮد اﳋﻮف اﳌﱪر.
P120F

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﱃ آﺧﺮ  ،وﳍﺬا ﻓﻘﺪ اﺷﱰﻃﺖ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﱪرﻩ وﻫﻮ أﻣﺮ ذاﰐ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ
اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻛﻼﺟﺊ  .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﲢﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﻠﺠﻮء أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻜﻤﺎً ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ  ،وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﳌﻌﲏ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﲢﺪد وﺿﻌﻪ ﻛﻼﺟﺊ ﺑﻞ إن ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .
وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ ﺑﺮوز ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ دوﻟﺔ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻤﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ " ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ

 1ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ﻳﻮﺳﻒ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .11
 2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 129
 3ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪرادﻛﺔ  ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺠﻮء واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﻮء وإﺑﻌﺎدﻩ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻣﻦ  01إﱃ  02أﻳﻠﻮل
2015م  ،ص . 09 – 08
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ﻣﻬﻤﺎ أن ﺧﺸﻴﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  ،أو اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻞ
1
ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺛﺒﺎت أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  ،أو ﻻﺗﻘﺪم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ".
P12F

P

وﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﱂ ﺗﻌﺮف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﱄ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد واﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻞ
ﳒﺎح ﻳﺬﻛﺮ  .2ﻏﲑ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳌﺎدة  ) 33أ( ﳒﺪ أ�ﺎ أﺷﺎرت إﱃ اﻻﺿﻄﻬﺎد
ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﲏ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ اﻧﻪ  ...ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻬﺪدﺗﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﳋﻤﺴﺔ وﻫﻲ :
P12F

P

 – 1اﻟﻌﺮق :
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻌﺮق واﻟﺬي ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎدة إﱃ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ أﻗﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﱐ اﻛﱪ  ،واﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ أﻗﻠﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻏﲑ
ﻛﺎﰲ ﲝﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻠﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﺪة إﻋﻼﻧﺎت و اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق  ،ﻓﻨﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﳊﻘﻮق و اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻹﻋﻼن دون ﲤﻴﻴﺰ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ
أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو أي رأي آﺧﺮ  ،أو اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﺮوة  ،أو اﳌﻴﻼد
 ،أو أي وﺿﻊ آﺧﺮ دون أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء  3.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻋﻼن ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮﻗﻲ.
P123F

P

 1ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ﻳﻮﺳﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 139

 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  ، 115ﻳﻨﻈﺮ ،ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،
اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان  ،ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ 1999،م  ،ص -24ـ.25
 3ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  02ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
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 – 2اﻟﺪﻳﻦ :

إن إدﺧﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺿﻄﻬﺎد و اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻳﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ
ﻛﺒﲑة  ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﺿﻄﻬﺎد اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ دوﳍﻢ
اﻷﺻﻠﻴﺔ.

ﻟﻘﺪ ﺑﲔ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺎدة  18ﺑﺎن اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ
ﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻹﻧﺴﺎن  ،واﻻﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق  ،ﻣﺜﻞ ﲢﺮﱘ أو ﲡﺮﱘ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ أو ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎدات ﺳﻮاء ﰲ
اﻟﺴﺮ أو اﻟﻌﻠﻦ  ،اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮض إﺟﺮاءات ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﺑﺴﺒﺐ
1
ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﻳﻨﻬﻢ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
P124F

ﻛﻤﺎ أن ﻧﺺ اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎء ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺎدة 18
ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  .ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ دﻳﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ إﻻ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً
و اﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق أو
2
اﳊﺮﻳﺎت و اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﲑ.
P125F

وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ اﻹرﻫﺎب اﻟﺪﻳﲏ ،ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺮﻋﺪ أواﺻﺮ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ،إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻤﻴﺎً إﱃ
"اﳌﺴﻠﻤﲔ" ،أﻣﺎ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن إرﻫﺎﺑﺎً دﻳﻨﻴﺎً " ﺑﻮذﻳﺎً " ،وﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ" اﳌﺴﻠﻤﲔ" ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺜﲑ اﻟﻘﻠﻖ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻻ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻹﻧﺴﺎﱐ ،وﻻ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ
اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺪد وﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن !!.وﺗﻜﺮار ﺣﻮادث إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ ﺿﺪ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻐﺎﻓﻞ وﲡﺎﻫﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ،ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻹرﻫﺎب
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻜﻴﺎل ،ﻓﻬﻲ ﳏﺮﻣﺔ وﳎﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن ،وﻫﻲ ﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ وﻣﺒﺎرﻛﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎ أي ﺷﺨﺺ ،ﺑﺸﺮط ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا أم أﻗﻠﻴﺔ .وﻣﻌﺎﱐ
 1ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺺ اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
 2ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺺ اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
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اﻟﺴﻜﻮت اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺒﻮذﻳﲔ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ دﻓﻊ إﱃ اﻷﻣﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻹﺛﲏ
1
اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﻮذﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ.
F126

 – 3اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﲟﻌﲎ اﳌﻮاﻃﻨﺔ  ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ
ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ اﺛﻨﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ  ،وﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﳑﻜﻦ أن ﲣﺘﻠﻂ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺮق  ،واﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻴﺔ أو اﺛﻨﻴﺔ واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺎ ﻋﻨﻪ اﺿﻄﻬﺎد أو ﺧﻄﺮ
اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  2 .ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر ﲝﻴﺚ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ اﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺑﺪﻋﻮى أ�ﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﱵ دﺧﻠﺖ ﺑﻮرﻣﺎ إﺑﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ  ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻞ
P127F

P

اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺸﻬﺪ ﲞﻼف ذﻟﻚ وﺑﺄ�ﻢ ﻣﻮﺟﻮدون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺪ ﻗﺮون.

3
P128F

 – 4اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ :
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﳋﻠﻔﻴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ  ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﺎدات أو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .وﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ
أﻗﻠﻴﺎت دﻳﻨﻴﺔ أو ﻋﺮﻗﻴﺔ ...اﱁ  .وﺗﻜﻮن اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺿﻄﻬﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
)اﻟﺸﻚ ( ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء أﻓﺮاد ﻫﺪﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ

 1ﻃﺎرق ﺷﺪﻳﺪ  ،اﻟﺮوﻫﻴﻨﺠﺎ ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺿﻄﻬﺎدا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ،وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻘﺎ  2015 ،م  ،ص  50ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ
http://www.rna. press.com/data/itemfiles/e9e8fb0ce3052534865a2c3f81baceb9 .
 2ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪرادﻛﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 09ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮﱄ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ
واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ، 181ﻳﻨﻈﺮ cuidedes procedures et criteres aappliquer kk pour
deteterminer lestatut de refugie auregard de la convention de 1951 et du protocole
de 1967 relatifs au staut des réfugiés publié par le haut commissariat de snations
unies pour réédition genére , janvier 1992. p19.
 3ﻧﻮر اﻹﺳﻼم ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻰ آل ﻓﺎﺋﺰ  ،اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﺑﻮرﻣﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،ﳎﻠﺔ دﻋﻮة اﳊﻖ  ،ﺗﺼﺪرﻫﺎ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة  ،اﻟﻌﺪد  1412 ، 115ه 1991 /م  ،ص . 08 – 05
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ﺪ ذاﻬﺗﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻﺟﺌﺎً ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺿﻄﻬﺎد ﻳﻠﺤﻖ أو ﳜﺸﻰ أن ﻳﻠﺤﻖ
1
ﺑﺈﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ .
P129F

 -5اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب  ،ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎء أو ﺗﺒﲏ رأي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﲝﺪ ذاﺗﻪ
ﺳﺒﺒﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺒﲔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء إن ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا
اﻟﺮأي  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﱰﺿﺎً .
وﻣﻦ اﳌﻔﱰض أﻳﻀﺎً أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت وان اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪ
ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻼً ﻣﺘﺒﻨﻴﺎً ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ (  .وﻗﺪ ﳛﺪث
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﺒﻠﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺴﻮة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ  ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻓﺮﺿﺎً ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً اﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﻴﻜﺘﺸﻒ أﻣﺮﻩ ﻋﺎﺟﻼً أو
آﺟﻼً  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت  ،وﻳﻜﻮن ﻓﺮﺿﺎً ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً أن ﻳﻌﺘﱪ
2
ﺧﻮﻓﺎً ﻣﱪراً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد.
P130F

وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء أن ﻳﺜﺒﺖ إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ ﺑﻠﺪ اﻷﺻﻞ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺮأﻳﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ
ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻟﺒﻠﺪﻩ  ،واﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ واﳌﺘﺼﻮر أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﻔﺎء رأﻳﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻌﺮض أو ﻳﻌﺎﱐ
ﻣﻦ أي ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪﻩ  ،واﻧﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﺒﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ
اﻓﱰاض إن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻪ رأي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﺳﻮف ﻳﻮﺟﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻋﻮدﺗﻪ اﺿﻄﻬﺎد أو اﳋﻮف ﻣﻦ
3
اﻻﺿﻄﻬﺎد وﻫﺬا ﳑﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻻﺟﺌﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻜﺎن .sure place
P13F

وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ وﺻﻒ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن
ﻣﻮﺟﻮداً ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪﻩ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ  .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻠﺠﻮء
 1ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪرادﻛﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 10
 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 118ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم 1997م  ،ص .07
 3ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪرادﻛﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 10
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اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺴﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ) ﻋﺮف ﻣﺘﺒﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ( ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﻤﻮﻻً
ﺑﺄﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم 1951م .
وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺸﺨﺺ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻻﺟﺌﺎً  ،وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻟﻪ
ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ  ،ﻓﻘﺪ ﻳﻐﺎدر ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺪواع أﺧﺮى ﺧﻼف اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف
اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺑﻠﺪﻩ  ،وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ ﰲ اﳋﺎرج ﻳﻄﻠﺐ اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﻛﻼﺟﺊ ) اﻟﻼﺟﺊ اﶈﻠﻲ ( .
وﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻼﺟﺊ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺎدر وﻻ راﻏﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻮف  ،أن ﻳﺴﺘﻈﻞ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي
ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  .وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ إن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ إن ﻛﺎن ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ  .ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب أو اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ أو
اﺿﻄﺮاب ﺧﻄﲑ ﳝﻨﻊ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ  .وﻗﺪ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻠﺪ
اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ) رﻓﺾ إﻋﻄﺎء ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ  ،أو رﻓﺾ ﲤﺪﻳﺪ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ( ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ أو
ﻳﻌﺰز اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،وﺣﲔ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺒﻮل ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  ،ﻓﻼ ﻳﻨﻄﺒﻖ
1
ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﻟﻼﺟﺊ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﱪر ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻫﻮ اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد.
P132F

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺠﻮء ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ( :
إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ إﳚﺎد ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ وﺗﺄزﻣﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ وﺗﻄﻮر ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﲨﻴﻌﺎً أﺳﻬﻤﺖ وﺑﺪراﺟﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ رﺳﻢ ﺻﻮرة اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ  ،واﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻫﻲ :
 -1اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ :
ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ أو ﺣﺮب ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ  ،ﻓﺮار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن
اﻟﺪول اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ دول أﺧﺮى ﺣﻴﺚ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن واﳌﺄوى ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث إﺑﺎن اﳊﺮﺑﲔ

 1ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻮان  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 100
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اﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ واﳊﺮوب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ
1
ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﻬﺑﺎ  ،أدى ذﻟﻚ إﱃ ﻇﻬﻮر اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳑﺎ أﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ دول اﳌﻠﺠﺄ .
P13F

P

وﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲝﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﺟﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل واﳊﺮﻳﺔ  ،وﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻻﺟﺌﻲ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل " ﺑﺄ�ﻢ أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا
ﺑﻼدﻫﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي  ،أو اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻀﻤﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﲨﺎﻋﺎت ﺧﺎرج
ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺷﻦ ﻧﻀﺎل ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺳﻴﺎدة ﺑﻼدﻫﻢ " .2
P134F

P

 – 2اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺣﺮوب اﻻﻧﻔﺼﺎل :
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﺳﺒﺒﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﻓﺎن اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺣﺮوب اﻻﻧﻔﺼﺎل وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت
اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ  ،ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﲑ ﺗﺪﻓﻊ اﻵﻻف ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻮء إﱃ دول
ﺮى وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺳﺎس إﱃ اﻟﺪول اﺠﻤﻟﺎورة ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﳌﻮت واﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﳊﺮب  ،واﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة ﺟﺪاً ﻓﻘﺎرة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺬاﻟﻚ وﻛﺬاﻟﻚ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  ،وﰲ آﺳﻴﺎ ﺗﻌﺘﱪ دول ﺟﻨﻮب أﺳﻴﺎ ودول ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ  ،واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن .
ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ إﱃ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪﻳﻦ ﳍﺎ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻء و اﻟﻄﺎﻋﺔ  ،إﻻ
أن اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺣﺎل دون ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪول  ،إﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﳌﻮروث اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت.
وﳍﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ و اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ،ﻣﻦ أﺷﺪ وأﻋﻘﺪ أﻧﻮاع اﻟﻠﺠﻮء ،
و ذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف  .إذ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻴﺎر ﺣﺎﻛﻢ وﺗﻴﺎر ﳛﺎول اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ و
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﲝﺠﺔ إرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ و ﻫﻨﺎك ﳏﺎوﻻت ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲢﺖ ﻏﻄﺎء
 1ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ  ،ﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 514
 2ﻫﺸﺎم ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﺎ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 1991 ،م  ،ص .19
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اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻷﺛﲏ  ،و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳊﺮوب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﺰوح اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد إﱃ
1
أﻗﺎﻟﻴﻢ آﻣﻨﺔ أو ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺑﻠﺪان ﳎﺎورة.
P135F

P

 – 3اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :
ﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎﻬﺗﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ واﻹرﻫﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،
اﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻓﻌﺎل ﰲ إﳚﺎد وﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد
واﳌﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﱃ ﺗﺮك
2
ﺑﻼدﻫﻢ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ دول أﺧﺮى ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺶ واﳌﻼﺣﻘﺔ.
P136F

إذ أن ﻻﺟﺌﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻳﻌﺘﱪون ﻣﻦ أﺷﺪ أﻧﻮاع اﻟﻼﺟﺌﲔ إﺛﺎرة ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﲔ اﻟﺪول  ،إذ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ أن اﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف دول أﺧﺮى ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼً ﻻ
ﳜﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء .وﳍﺬا ذﻫﺒﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺸﺄن  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ أن
ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻠﻮﻛﺎً ﻋﺪاﺋﻴﺎً.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أﻳﻀﺎ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ،و اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎً ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد و دوﻟﺘﻪ  ،ﻓﻴﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ دوﻟﺘﻪ إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .و ﳝﻜﻦ
أن ﻳﺘﺨﺬ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﺿﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻣﻘﻴﻤﺎً داﺧﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ
وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ أو ﻣﻘﺎﻻت دون رﺧﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ  ،أو ﻣﻐﺎدرة دوﻟﺘﻪ دون رﺧﺼﺔ  ،أو ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﺧﺎرﺟﻬﺎ أو ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻜﻢ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ
3
ﺑﺎﳋﺎرج.
P137F

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .53
 2ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ  ،ﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 515
 3ﺳﻌﺎد ﳛﻴﻮش  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .17
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 – 4اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ :

ﻻزال ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ دوراً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﰲ ﺗﺄزم ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،إذ
ﻓﻌﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺷﺆون اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول أﺑﻨﺎء ﺷﻌﻮﻬﺑﺎ ﻟﻠﻔﺮار
إﱃ دول أﺧﺮى  ،ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﳌﻮت أو اﻟﻘﻤﻊ وﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول
.ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذاﺗﻴﺎً  ،إذ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ واﻹدارة اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻌﺪم
1
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.
P138F

ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ  ،اﺣﺪ اﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺟﺪة ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻜﺎد
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪة ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  .إذ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺛﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﻐﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﳎﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ أﺛﻨﻴﺎً  ،و ﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺧﻮض ﺣﺮوب ﺿﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻹرﻏﺎﻣﻬﺎ
ﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ أو ﺣﱴ إﺑﺎدﻬﺗﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﺪى اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﲑ اﻟﻌﺮﻗﻲ أو اﻹﺑﺎدة
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ و اﳍﺮﺳﻚ و رواﻧﺪا 2 .وﳛﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎً ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ و ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر ﺿﺪ
اﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﺠﺎ ﳋﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
P139F

P

ﻛﻤﺎ إن ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﱐ اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻟﻜﻴﺎن اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
أدى إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺟﺌﺎً ﻳﺘﻮزع ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول  ،وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﺠﻤﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﺪاﺧﻼﻬﺗﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻزاﻟﺖ ﻣﻦ اﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳌﺎ راﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻇﺮوف دوﻟﻴﺔ وﻣﺆﺛﺮات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ زادت ﰲ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﺄﺳﻮي  ،وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء
ﰲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع اﻷرض اﻟﱵ ﻻزاﻟﺖ ﲣﻀﻊ ﺑﺸﻜﻞ أو آﺧﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
3
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ.
P140F

 1ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ﻳﻮﺳﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . 300 ،
 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .53
 3ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ  ،ﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 515
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 – 5اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ :

ﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳉﻔﺎف واﺠﻤﻟﺎﻋﺔ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﺑﺮز ﳕﻮذج ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء
ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء1 .ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء أﺳﺒﺎب
ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎن دﺧﻞ ﻓﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻦ إرادﺗﻪ ﻓﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ
إرادة اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﳉﻔﺎف و اﻟﺘﺼﺤﺮ ..اﱁ أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎن دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﻗﻮد  ،واﻟﺮﻋﻲ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﺳﺒﺒﺎً
ﻓﻴﻬﺎ.
P14F

P

أوﻻً  :اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻪ ﻛﻤﻨﺠﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت و اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،
دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ إﻻ ﻣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،إذ إن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﻋﺪم
إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن  ،إذ اﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ
اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻈﻬﺮ
2
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳉﻮع اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﳉﻮء اﻷﻓﺮاد.
P142F

ﺛﺎﻟﺜﺎً  :أن دور اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠﺪا�ﻢ ﺳﻴﺘﻨﺎﻣﻲ
ﺴﺘﻘﺒﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﻬﺗﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ
ﳌﻼﺣﻈﲔ إن ﺷﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺬاﻬﺗﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻹﻛﺮاﻩ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد
3
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
P143F

 - 6اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺴﺐ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ :
ارﺗﺒﻄﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرات ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ
و اﻟﱵ ﲡﱪ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻣﺎ إﱃ داﺧﻞ أﻗﺎﻟﻴﻢ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع أي ﻧﺰوﺣﺎً
 1ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ  ،ﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 516

 2ﻫﺸﺎم ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .33
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 22
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داﺧﻠﻴﺎً،و إﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ دول أﺧﺮى ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﻮات
اﳌﺴﻠﺤﺔ و اﳌﻴﻠﺸﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻆ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺪود اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮون واﻗﺘﺴﻤﻮا ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎرة
ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﺳﱰﺟﺎع ﺗﻠﻚ اﳊﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ .وﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﻟﺴﻨﻐﺎل ﺣﻮل �ﺮ اﻟﺴﻨﻐﺎل.
وإﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺣﻮرﻳﺔ ﳎﺎﻫﺪ إﱃ اﻟﻘﻮل» اﳊﺪود ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻇﺎﻫﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري  ،وﻣﻈﻬﺮاً ﻟﻠﺘﺼﺎرع ﺑﲔ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎً ﻟﺘﻮازن اﻟﻘﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ،و ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎوﻣﺎت و ﺗﻌﺒﲑاً ﻋﻦ ﻗﻮة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﱪاً ﻋﻨﻪ
ﺪى ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻗﻮاﻬﺗﺎ اﺣﺘﻼﻟﻪ ﻣﻦ أراﺿﻲ  ،ﺣﱴ ﺗﻮاﻓﻖ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺎس اﳊﺪود ﻣﻊ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ
وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻢ دوﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﳊﺪود اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ  ،و أﻋﻄﻴﺖ ﳍﺎ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﻟﲔ 1884م ـ 1885م اﻟﺬي
وﺿﻊ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ«  1 .ﻬﺑﺬا ﻧﺮى أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﳉﻮء
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺧﺎرج أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ﲝﺜﺎً ﻋﻦ اﻷﻣﺎن و اﻻﺳﺘﻘﺮار.
P14F

P

 – 7اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ :
ﻏﻢ إن اﻟﺸﻖ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺎﻬﺗﺎ  ،وﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﰲ
دول ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﺗﻨﺺ دﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﳑﺎرﺳﺎت ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﲏ واﻟﻌﺮﻗﻲ أدت إﱃ ﻇﻬﻮر ﲨﺎﻋﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﲪﻼت اﻟﻘﻤﻊ
واﻹﺑﺎدة وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﰲ دول ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻔﻠﺒﲔ ﺣﻴﺚ اﳌﻼﺣﻘﺔ واﳌﻄﺎردة ﺿﺪ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺎرﻛﻮس ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ دول ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ و ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻴﺎﳕﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
اﻟﱵ ﻳﻘﺴﻢ دﺳﺘﻮرﻫﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺒﻘﻲ وﻻ أدل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﲤﺎرﺳﻪ ﺿﺪ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ
اﻟﺮوﻫﻴﻨﺠﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﺎ اﻟﺪﻳﲏ واﺻﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻛﻤﺎ
2
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ،وﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ.
P145F

1ﻫﺸﺎم ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 22ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﺣﻮرﻳﺔ ﳎﺎﻫﺪ  ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﺑﲔ اﻟﺼﻮﻣﺎل و أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ  ،ص .146

 2ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ  ،ﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص، 516ﻳﻨﻈﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص. 298
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أﺧﲑاً ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲡﱪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة أوﻃﺎ�ﻢ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة  ،ﻓﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب
وﻟﻜﻦ اﳍﺪف واﺣﺪ وﻫﻮ ﺗﺮك اﻷوﻃﺎن وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻷﻫﻞ وﻷﺣﺒﺎب وﻫﻮ ﺷﻲء ﺛﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ اﺧﱪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﺔ وﺳﻠﻢ  .وﻟﻜﻦ اﻟﻀﺮورة ﳍﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﱪراﻬﺗﺎ  ،ﻻ ﺑﻞ ﻳﺮﺗﻘﻲ
اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻮﺟﻮب  ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،أو ﻫﺪدت إﺣﺪى
اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﳋﻤﺲ اﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ،ﳍﺬا وﺳﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺎب ﻣﻨﺢ اﻷﻣﺎن ﺳﻮاء
ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أو ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ وﻓﺘﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻮاﻬﺑﺎ ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺠﻮﺋﻬﻢ
ﺷﺮط أن ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﻓﻘﻂ  ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻀﺎﺑﻂ واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﳝﻨﺢ ﲟﻮﺟﺒﺔ اﻷﻣﺎن ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ " ﻓﺈذا ﻣﻨﻴﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض ﲝﺎﻛﻢ أﺛﻴﻢ ﻳﻀﻄﻬﺪ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أو ﰲ
اﻟﺮأي  ،وﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﻨﺎق ﻓﻠﺘﻜﻦ أﺑﻮاب اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺘﻜﺮﱘ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻬﺎﻧﺔ ".....
أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺠﻮء واﻟﱵ ﳛﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻓﻬﻲ ﰲ
ﺣﻴﺰ ﺿﻴﻖ وﳏﺪدة  ،ﻓﻮﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،
ﻓﺠﺪ أ�ﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،أو اﳋﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳋﻤﺴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة  ،وﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ
أو اﻟﻌﺮق اﳉﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﺑﻞ ﺣﱴ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﻴﺎً إﱃ ﺣﺪ اﻵن ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪول ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ
ﻣﻌﲎ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﺿﻄﻬﺎدا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ دوﻟﺔ  ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎﻬﺗﺎ  ،ﻓﻤﺜﻼً ﺧﻠﺼﺖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ " أن
ﻣﺴﺌﻮﱄ اﳍﺠﺮة ﱂ ﳜﺎﻟﻔﻮا اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺴﻲ ﳉﻮء ﻣﻦ ﻫﺎﻳﱵ
ﻣﻜﺪﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻗﻮارب ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﳌﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﻋﺎدوﻫﻢ إﱃ
أوﻃﺎ�ﻢ  ".ﻛﻤﺎ أﻗﺮت اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎً " إن اﺿﻌﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﲟﺎ ﻓﺎﻬﺗﻢ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎم
دوﻟﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﺎرﻳﻦ إﻋﺎدﻬﺗﻢ إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﻌﻮا – ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ – إﱃ اﳍﺮب
ﻣﻨﻬﺎ " وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎً ﻟﺮوح اﳌﺎدة  33اﻟﱵ ﲢﺮم اﻹﻋﺎدة اﳉﱪﻳﺔ ،1وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﶈﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺪراك ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﺑﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ
وﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺘﻤﻌﺎﻬﺗﺎ .
P146F

P

 1ﺟﺎك ﺳﱰو  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  ،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﺞ  ، 2اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﻌﺪد 2001 ، 122م  ،ص. 10
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ﻛﻤﺎ إن ﻋﺒﺊ إﺛﺒﺎت اﻻﺿﻄﻬﺎد ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﺔ  ،وإذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ
ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ أو ﱂ ﺗﻘﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﱪرات دوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض إﻣﺎ إﱃ اﻟﺮد أو
إﱃ اﻟﻄﺮد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﺧﻄﺮ ﳏﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع  ،ﺑﻞ إن أﺷﻜﺎﻻً أﺧﺮى ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد
ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮراً ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻛﺜﺮ وﺣﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﰲ ﺳﺒﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﻣﻐﺎدرة أراﺿﻴﻬﻢ  ،ﺣﺮﻣﺎ�ﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﱄ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﺪوﻧﻴﺎ  ،وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻟﻔﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺘﻌﻘﻴﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺰواج وﻓﺮض إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻢ  ،ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد وﻫﻮ
ﻣﺎ ﳛﺪث ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر ﻣﺜﻼً ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ اﺿﻄﻬﺎداً ﰲ أﺑﺸﻊ ﺻﻮرﻩ وﱂ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﳑﺜﻼً ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﺾ ﻷﺷﺨﺎص
اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﺠﻤﻟﺎﻋﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻬﺪدون ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ  ،ﻣﻊ أن
ﻫﺆﻻء ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة واﺿﻄﺮوا ﻟﱰك أوﻃﺎ�ﻢ ﻣﺮﻏﻤﲔ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﳍﺬا ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮدﻫﺎ  ،وﳍﺬﻩ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺎ ﻳﱪرﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ .
أﻣﺎ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء  ،وﻛﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،
وﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض دﻳﻨﻴﺔ أو دﻧﻴﻮﻳﺔ  ،ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲝﻤﺎﻳﺔ دوﻟﺘﻬﻢ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻷﻣﺎن  ،ﲞﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺟﻬﻢ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺑﻨﻮد اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
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آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
وﻣﺒﺮرات زواﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﺒﺮرات زوال اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .

آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻣﺒﺮرات زواﻟﻬﺎ.
إن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق ﲢﺘﺎج إﱃ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ  ،ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺮﺟﻊ ﰲ
ﺣﺎل وﻗﻮع اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق أو ﳏﺎوﻟﺔ ﻧﻜﺮا�ﺎ  ،وﲣﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺈﺧﺘﻼف
اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ  ،ﻓﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ  ،ﻛﺎن
ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف  ،ﻹﺣﺘﻮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ
إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﲪﺎﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺘﲔ .
وﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ اﻷﺣﻮال وﺗﺘﺤﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ﰲ ﺑﻠﺪا�ﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻧﻈﺎم
ﺑﺂﺧﺮ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺣﱰاﻣﺎً ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،أو ﻳﻐﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻪ  ،وﻳﺼﺪر ﻋﻔﻮاً ﻋﺎﻣﺎً
ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ  ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻣﱪراً ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﻣﻨﻪ
ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺸﺨﺺ إن ﻳﻌﻮد إﱃ وﻃﻨﻪ  ،أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻏﲑ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  :ﻣﱪرات زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ  ،اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺟﺎء رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ و ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﲑ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،
ﻓﺠﺎءت اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ  ،ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
إﱃ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺒﻘﺖ ﺳﺒﻘﺎً ﺑﻨﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻗﺮاﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن  ،ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻈﺮ ﳍﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﺗﻔﺮد ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ إﻻ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  .وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺬي ﲢﻔﻆ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ اﻷﻣﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ  ،ﻣﺎدام ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ إﻻ اﳋﲑ ،ﺑﻞ ﻗﺪ رﻏﺐ اﻹﺳﻼم ﰲ ذﻟﻚ وﺣﺚ
ﻋﻠﻴﻪ  .وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﺎﻳﻠﻲ :
أوﻻً  :ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ :
أ – اﻵﻳﺔ  06ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ) آﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎرة (:
ِ
اﺳﺘَﺠﺎر َك ﻓَﺄ ِ
ﻚ
َﺟ ْﺮﻩُ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ َﻛﻼَ َم اﻟﻠّ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ أَﺑْﻠِﻐْﻪُ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ َذﻟِ َ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َوإِ ْن أ َ
ﻴﻦ ْ َ َ
َﺣ ٌﺪ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
1
ﺑِﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم ﻻﱠ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ﴾.
P0F

 1ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ .06
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1
ِ
ﻴﻦ ﴾ أي ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺮﺗﻚ ﺑﻘﺘﺎﳍﻢ
وﺟﺎء ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ وﻗﻮﻟﻪ ﴿ َوإِ ْن أ َ
َﺣ ٌﺪ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
اﺳﺘَ َﺠ َﺎر َك ﴾ أي ﺳﺄﻟﻚ ﺟﻮارك أي أﻣﺎﻧﻚ وذﻣﺎﻣﻚ ﻓﺄﻋﻄﻪ إﻳﺎﻩ ﻟﻴﺴﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﻔﻬﻢ أﺣﻜﺎﻣﻪ و
﴿ ْ
P1F

P

أواﻣﺮﻩ و ﻧﻮاﻫﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﺒﻞ أﻣﺮا ﻓﺤﺴﻦ و إن أﰉ ﻓﺮدﻩ إﱃ ﻣﺄﻣﻨﻪ.

P2F

2

P

ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺒﻴﻪ و إن اﺳﺘﺄﻣﻨﻚ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺮﺗﻚ ﺑﻘﺘﺎﳍﻢ ﺑﻌﺪ
اﻧﺴﻼخ اﻷﺷﻬﺮ اﳊﺮم أﺣﺪ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﷲ و ﺗﺘﻠﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﴿ ﺛُ ﱠﻢ أَﺑْﻠِﻐْﻪُ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ ﴾ ﻳﻘﻮل ﰒ ردﻩ ﺑﻌﺪ
ﲰﺎﻋﻪ ﻛﻼم اﷲ .إن ﻫﻮ أﰉ أن ﻳﺴﻠﻢ و ﱂ ﻳﺘﻌﻆ ﲟﺎ ﺗﺘﻠﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﷲ ﻓﻴﺆﻣﻦ إﱃ ﴿ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ ﴾
3
ﻳﻘﻮل إﱃ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﻣﻦ ﻣﻨﻚ و ﳑﻦ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻚ ﺣﱴ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺪارﻩ و ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ.
P3F

وﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻵداب اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
 -1ﻋﺪم إﻳﺬاء اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  ،ﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎدام ﰲ دار
اﻹﺳﻼم  ،وﻗﺪ ﺣﺬر اﻹﺳﻼم أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺪر أﺷﺪ ﲢﺬﻳﺮ .
 -2ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺠﲑ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺴﻤﺎع ﻛﻼم اﷲ  ،ﻣﻦ ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻟﺴﻤﺎع اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻹﺳﻼم
ﺣﻘﺎً ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎً اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﱵ أﺛﺎرﻫﺎ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم  ،ﻻن ﻫﺆﻻء وأﻣﺜﺎﳍﻢ ﻳﻄﺮﻗﻮن
ﺑﺎب اﻟﻔﻬﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﳊﻖ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﳓﻤﻴﻬﻢ  ،وأن ﻧﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻧﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ
4
وإرﺷﺎدﻫﻢ وإزاﻟﺔ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻋﻨﻬﻢ  ،ﻟﻌﻞ اﷲ ﻳﺸﺮح ﺻﺪورﻫﻢ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹرﺷﺎد.
P4F

ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻷﻣﺎن ﳌﻦ ﺟﺎءﻩ ﻣﺴﱰﺷﺪاً أو ﰲ رﺳﺎﻟﺔ ،
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻳﻮم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺮوة ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻣﻜﺮز ﻓﺮأوا ﻣﻦ إﻋﻈﺎم
 1اﻟﻘﺮﻃﱯ  :ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮج اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻘﺮﻃﱯ اﳌﺎﻟﻜﻲ  ،ﲰﻊ ﻣﻦ ﺑﻦ رواج و اﺑﻦ اﳉﻤﻴﺰي ،و
أﰊ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﳌﺰﻳﻦ روى ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎزة وﻟﺪﻩ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس  ،ﻟﻪ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﲎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء اﳊﺴﲎ  ،اﻟﺘﺬﻛﺮة  ،ﻳﻨﻈﺮ
اﻟﺬﻫﱯ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  ،ج  ، 17اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 101

 2اﻟﻘﺮﻃﱯ  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻻ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﺞ  ، 4 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﲑوت ،ط  1417 ،5ﻫـ ـ 1996م  ،ص .49
3

اﻟﻄﱪي  ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي  ،اﳌﺴﻤﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﺞ  6ـ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط ، 2

 1418ﻫـ ـ 1997م  ،ص  321ـ و ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح ﻳﻨﻈﺮ ،ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ  ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﳊﻜﻴﻢ اﳌﺸﻬﻮر ـ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر ،
ج ، 10دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،ط 1420 ، 1ﻫـ1996 -م ،ص .172
 4ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.298
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اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺮﺳﻮﳍﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ اﺑﺮﻫﻢ وﻣﺎﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻚ وﻻ ﻗﻴﺼﺮ  ،ﻓﺮﺟﻌﻮا إﱃ
ﻗﻮﻣﻬﻢ واﺧﱪوﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ  ،وﻛﺎن ذﻟﻚ وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻛﱪ أﺳﺒﺎب ﻫﺪاﻳﺔ اﻛﺜﺮﻫﻢ .
 -3ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ أن ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﻬﻤﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﻼم
وان ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻣﺄﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ  ،وأن ﻻﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم إﻻ ﲟﻘﺪار ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ
.ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺮازي  :ﻟﻴﺲ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻠﺔ ﻛﻢ ﻳﻜﻮن  ،وﻟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف
ﻣﻘﺪارﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﺮف  ،ﻓﻤﱴ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮك ﻋﻼﻣﺎت ﻛﻮﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻟﻠﺤﻖ ﺑﺎﺣﺜﺎً ﻋﻦ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
أﻣﻬﻞ وﺗﺮك  ،وﻣﱴ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻋﻦ اﳊﻖ داﻓﻌﺎً ﻟﻠﺰﻣﺎن ﺑﺎﻷﻛﺎذﻳﺐ ﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ .
 -4اﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﺟﻮب اﻟﺘﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ  ،وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻈﻨﻮن واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻐﲑ ،
وﻗﺪ وﺿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺮازي ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻓﻘﺎل  :دﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ إن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑ ﻛﺎف ﰲ اﻟﺪﻳﻦ  ،واﻧﻪ ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺳﺘﺪﻻل  ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎً  ،ﻟﻮﺟﺐ أن ﻻﳝﻬﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ  ،ﺑﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :
إﻣﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ وإﻣﺎ أن ﻧﻘﺘﻠﻚ .ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﻞ ذﻟﻚ ﺑﻞ أﻣﻬﻞ ﻟﻴﺰﻳﻞ اﳋﻮف ﻋﻨﻪ ووﺟﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﺄﻣﻨﻪ .إن
1
ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ  ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﺠﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ :ﻓﻠﺬا أﻣﻬﻞ ﻟﻴﺤﻞ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ.
P5F

 -5ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻤﻦ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ  " :وﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎء إن أﻣﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺰ :ﻷﻧﻪ اﻟﻨﻈﺮ واﳌﺼﻠﺤﺔ  .ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ ودﻓﻊ
اﳌﻀﺎر واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ أﻣﺎن ﻏﲑ اﳋﻠﻴﻔﺔ  ،ﻓﺎﳊﺮ ﳝﻀﻲ أﻣﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  .أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻠﻪ اﻷﻣﺎن ﰲ
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ .وﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻨﻴﻔﺔ  :ﻻ أﻣﺎن ﻟﻪ  .واﻷول اﺻﺢ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓﺊ دﻣﺎؤﻫﻢ وﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ أدﻧﺎﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﺳﻮاﻫﻢ « 2 .ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل أدﻧﺎﻫﻢ ﺟﺎز أﻣﺎن اﻟﻌﺒﺪ .
P6F

P

وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء  :ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻼً ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ إﺑﺎﺣﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺸﺮك  ،وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ
اﻹﺳﻼم ﰲ ﺑﺎب اﻷﻣﺎن ﻓﻘﺮر ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  ،وأوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﺎ دام ﰲ دار

 1ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 299
 2ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ . 20
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اﻹﺳﻼم  ،وﺟﻌﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺣﻖ إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺎن  ،وﱂ ﻳﺸﱰط ﰲ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
1
ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ  ،ﺑﺎن ﻻﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﻛﻮن إﱃ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
P7F

وﱂ ﻳﻔﻮت اﻹﺳﻼم وﻫﻮ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻖ اﻹﻣﺎم اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﺑﻞ
ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻮﺟﻮﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ  ،ﺣﻖ إﺑﻄﺎل إي أﻣﺎن ﱂ ﻳﺼﺎدف ﳏﻠﻪ  ،أو
ﱂ ﻳﺴﺘﻮف ﺷﺮوﻃﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺘﺰع ذﻟﻚ اﳊﻖ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﱴ رأى اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ  ،واﻹﺳﻼم
ﺒﻴﺢ ﻬﺑﺬا اﻷﻣﺎن اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ  ،وﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺆون ﻣﺎﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻀﺮر
اﻟﺪوﻟﺔ .
 -6ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺴﻤﻮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﲰﺎﺣﺘﻬﺎ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﻖ ،
وﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ دﻣﺎءﻫﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم.
وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﻣﻠﺨﺼﻪ  :إن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻌﲏ إن اﻹﺳﻼم ﺣﺮﻳﺺ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮي أن ﻳﻬﺘﺪي وأن ﻳﺘﻮب  ،وإن اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﳉﻮار واﻷﻣﺎن ﰲ دار اﻹﺳﻼم
ﳚﺐ أن ﻳﻌﻄﻮا اﳉﻮار واﻷﻣﺎن ذﻟﻚ اﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ آﻣﻦ ﺮﻬﺑﻢ وﲡﻤﻌﻬﻢ وﺗﺄﻟﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻼ ﺿﲑ
إذن ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﲰﺎع اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻟﻌﻞ ﻗﻠﻮﻬﺑﻢ أن ﺗﺘﻔﺘﺢ وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ وﺣﱴ إذا ﱂ
ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻓﻘﺪ أوﺟﺐ اﷲ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ دار اﻹﺳﻼم أن ﳛﺮﺳﻮﻫﻢ ﺑﻌﺪ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺼﻠﻮا إﱃ ﺑﺪل
2
ﻳﺄﻣﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ.
P8F

P

ب – اﻵﻳﺔ  09ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ:
وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻵﻳﺔ  09ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ،ﲬﺲ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲞﺼﻮص اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﱠِ
ﻳﻦ ﺗَـﺒَـ ﱠﻮءُوا اﻟ ﱠﺪ َار َو ِْ
ﻳﻤﺎ َن ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻬ ْﻢ ﻳُ ِﺤﺒﱡﻮ َن َﻣ ْﻦ
اﻹ َ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ  .ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ﴿ َواﻟﺬ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎﺟﺔً ﱢﻣ ﱠﻤﺎ أُوﺗُﻮا َوﻳُـ ْﺆﺛُِﺮو َن َﻋﻠَ ٰﻰ أَﻧ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﺑِ ِﻬ ْﻢ
ﺎﺟ َﺮ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوَﻻ ﻳَﺠ ُﺪو َن ﻓﻲ ُ
ﺻ ُﺪوِرﻫ ْﻢ َﺣ َ
َﻫ َ

 1ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 299
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 301 -300
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ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻔﻠِ ُﺤﻮ َن ﴾ 1.ﻓﻴﺘﻀﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺎﺻﺔٌ َوَﻣﻦ ﻳُﻮ َق ُﺷ ﱠﺢ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﻓَﺄُوﻟَـٰﺌِ َ
ﺼ َ
َﺧ َ
اﻵﺗﻴﺔ :
P9F

P

 -1اﻟﺴﺮور ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ " أو اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ أﺧﺮ " وﺣﺴﻦ
ِ
ﺎﺟ َﺮ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﴾ وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳚﻮز ردﻫﻢ إﱃ اﳊﺪود
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ ﻳُﺤﺒﱡﻮ َن َﻣ ْﻦ َﻫ َ
أو رﻓﺾ اﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ .
 – 2اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻢ واﻹﻳﺜﺎر ﳓﻮﻫﻢ  ،وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َوﻳُـ ْﺆﺛُِﺮو َن َﻋﻠَ ٰﻰ أَﻧ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ ﴾
واﻹﻳﺜﺎر ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ رﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﻈﻮظ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻗﻮة
اﻟﻨﻔﺲ  ،ووﻛﻴﺪ اﶈﺒﺔ واﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻘﺔ  .وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻹﻳﺜﺎر ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻮق اﻹﻳﺜﺎر ﺑﺎﳌﺎل وان ﻋﺎد إﱃ
2
اﻟﻨﻔﺲ.
P10F

P

 – 3اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا أﻏﻨﻴﺎء أو ﻓﻘﺮاء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ َوَﻻ ﻳَ ِﺠ ُﺪو َن ﻓِﻲ
ِ
ﺎﺟﺔً ﴾ .ﻓﻐﲎ اﻟﻼﺟﺊ أو ﻓﻘﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي اﺛﺮ  ،ﻻن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ  ،وﻣﻨﺤﻪ
ُ
ﺻ ُﺪوِرﻫ ْﻢ َﺣ َ

اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻴﻪ .

 – 4ﻋﺪم رﻓﺾ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن أﺻﺤﺎب اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ اﳍﺠﺮة إﻟﻴﻪ ﰲ ﻓﺎﻗﺔ وﻓﻘﺮ وﰲ ﺣﺎﺟﺔ
ﺎﺻﺔٌ ﴾  .إي ﻓﻘﺮ وﰲ ﺣﺎﺟﺔ وﻗﻠﺔ ﻣﻮارد وﻧﺪرة
ﺼ َ
ﺷﺪﻳﺪة ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﺑِ ِﻬ ْﻢ َﺧ َ
اﻷﻣﻮال .
ﱠِ
ﻳﻦ ﺗَـﺒَـ ﱠﻮءُوا اﻟ ﱠﺪ َار
 – 5إن اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َواﻟﺬ َ
َو ِْ
ﻳﻤﺎ َن ﴾ أي ﲤﻜﻨﻮا ﻓﻴﻬﻤﺎ وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮاً ﳍﻢ  ،ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن أﺻﺤﺎب اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻮل
اﻹ َ
3
ﳎﻲء ﻣﻦ ﻳﺄﰐ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .
P1F

P

 1ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  ،اﻵﻳﺔ . 09
 2اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﺞ ، 4دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت  1407 ،ه1987 /م  ،ص. 1777ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ،
ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 40
 3أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 41
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ج -ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  14إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  29ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ :

– إن ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻜﺮﱘ ﱂ ﺗﺮد ﻋﺒﺜﺎً أو ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ واﳌﺴﺎﻣﺮة ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ  ،ﺗﻌﺎﱃ اﷲ وﺗﻨﺰﻩ

ﻋﻦ ذﻟﻚ  ،وإﳕﺎ ﺟﺎءت ﻟﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﱪ واﻟﻌﻈﺎت وﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﻌﺠﺰات ﻟﻠﻨﱯ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،وأﻳﻀﺎً ﻷﺧﺬ اﻷﺣﻜﺎم " ﻓﺸﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺷﺮع ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻣﺎ
ﻳﻨﺴﺨﻪ  ".ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ  ،وﻧﱯ اﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺗﺮددت ﻗﺼﺘﻪ ﰲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺜﲑاً وﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ  ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻃﺮﻓﺎً ﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻩ ،
ﺑﻌﺜﺘﻪ إﱃ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ  ،ودﻋﻮﺗﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪاﻳﺔ واﻟﺮﺷﺎد  ،واﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ورد ﰲ
ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ ) 14إﱃ  (29واﻟﱵ ﲢﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ووﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﻦ اﻟﱵ
أﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ردﺣﺎً ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﰒ ﻗﻔﻞ راﺟﻌﺎً إﱃ ﻣﺼﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى .
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﲤﺜﻞ ﻗﺼﺔ ﳉﻮء ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺘﻮﰲ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ
ﲪﺎد ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﱄ "ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ " اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻟﻌﺎم 1951م وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱵ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن أدﱏ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف وأﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﲤﻨﺢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﱯ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف .1
P12F

P

ﳛﻜﻲ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎش ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﰲ ﻗﺼﺮ
ﻓﺮﻋﻮن ﰒ ردﻩ إﱃ أﻣﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻮﻋﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻓﱰة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  ،وﺳﻮف
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻄﱪي واﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻵﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ
ﻚ
اﺳﺘَـ َﻮ ٰى آﺗَـ ْﻴـﻨَﺎﻩُ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ َو ِﻋﻠ ًْﻤﺎ َوَﻛ َٰﺬﻟِ َ
واﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َوﻟَ ﱠﻤﺎ ﺑَـﻠَ َﻎ أَ ُﺷ ﱠﺪﻩُ َو ْ
ِِ
ﻴﻦ ﴾ 2.إي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل إي ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﲔ واﻷرﺑﻌﲔ أﺗﻴﻨﺎﻩ ﺣﻜﻤﺎً وﻋﻠﻤﺎً ،
ﻧَ ْﺠ ِﺰي اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨ َ
ﻗﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﳌﻌﺮﻓﺔ  ،أو اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﴿ َو َد َﺧ َﻞ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔَ َﻋﻠَ ٰﻰ ِﺣﻴ ِﻦ ﻏَ ْﻔﻠَ ٍﺔ ﱢﻣ ْﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﺎﺳﺘَـﻐَﺎﺛَﻪُ اﻟﱠ ِﺬي ِﻣﻦ ِﺷ َﻴﻌﺘِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ
أ َْﻫﻠ َﻬﺎ ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪ ﻓ َﻴﻬﺎ َر ُﺟﻠَْﻴ ِﻦ ﻳَـ ْﻘﺘَﺘِ َﻼن َﻫـٰ َﺬا ﻣﻦ ﺷ َﻴﻌﺘِﻪ َو َﻫـٰ َﺬا ﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ﱢوﻩ ﻓَ ْ
P13F

P

 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 34
 2ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ . 14
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ِ ِ
ِ
ﺎل َﻫـٰ َﺬا ِﻣﻦ َﻋﻤ ِﻞ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﻴﻦ ﴾
ﻀ ٰﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻗَ َ
ﻮﺳ ٰﻰ ﻓَـ َﻘ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن إِﻧﱠﻪُ َﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣﻀﻞﱞ ﱡﻣﺒِ ٌ
اﻟﱠﺬي ﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ﱢوﻩ ﻓَـ َﻮَﻛ َﺰﻩُ ُﻣ َ
ْ َ
واﻟﺮﺟﻼن اﳌﺘﻀﺎرﺑﺎن اﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺘﻪ إي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﺪوﻩ إي ﻗﺒﻄﻲ ﻣﻦ
ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن  ،ﻓﺎﺳﺘﻐﺎﺛﻪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻄﻲ ﻓﺎرداﻩ ﻗﺘﻴﻼً  ،وﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﻮﻛﺰ إي ﻃﻌﻨﺔ ﲜﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ،
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﻨﺼ َﺮﻩُ ﺑِ ْﺎﻷ َْﻣ ِ
ﺲ
وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺼﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﴿ ﻓَﺄ ْ
ﺐ ﻓَِﺈذَا اﻟﱠﺬي ْ
اﺳﺘَ َ
َﺻﺒَ َﺢ ﻓﻲ اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَﺔ َﺧﺎﺋ ًﻔﺎ ﻳَـﺘَـ َﺮﻗﱠ ُ
2
ﺎل ﻳَﺎ
ﺼ ِﺮ ُﺧﻪُ ﻗَ َ
ْﺼﻰ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻳَ ْﺴ َﻌ ٰﻰ ﻗَ َ
ﻚ ﻟَﻐَ ِﻮ ﱞ
ﻮﺳ ٰﻰ إِﻧﱠ َ
ﻳَ ْﺴﺘَ ْ
ﺎء َر ُﺟ ٌﻞ ﱢﻣ ْﻦ أَﻗ َ
ي ﱡﻣﺒِ ٌ
ﺎل ﻟَﻪُ ُﻣ َ
ﻴﻦ ﴾َ ﴿ .و َﺟ َ
ﻮك ﻓَﺎ ْﺧﺮج إِﻧﱢﻲ ﻟَ َ ِ
ﻣﻮﺳ ٰﻰ إِ ﱠن اﻟْﻤ َﻸَ ﻳﺄْﺗَ ِﻤﺮو َن ﺑِ َ ِ
ِِ
ﻴﻦ ﴿ ﴾٢٠ﻓَ َﺨ َﺮ َج ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﺧﺎﺋًِﻔﺎ
ﻚ ﻟﻴَـ ْﻘﺘُـﻠُ َ ُ ْ
ُ َ
ﻚ ﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎﺻﺤ َ
َ َ ُ
3
ﺎل ر ﱢ ِ ِ
ِ ِِ
ﻴﻦ ﴾.
ﺐ ﻗَ َ َ
ب ﻧَ ﱢﺠﻨﻲ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟﻤ َ
ﻳَـﺘَـ َﺮﻗﱠ ُ
1

P14F

P15F

P

P

P16F

واﳋﻮف واﻟﱰدد ﺳﻮاء ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺘﻞ وﻫﻮ ﻣﺎزال ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ  ،واﻷﻧﺒﻴﺎء ﳜﺎﻓﻮن
ﻛﻐﲑﻫﻢ وان اﳋﻮف ﻻ ﻳﻨﺎﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﷲ وﻻ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ
اﻫ َﻤﺎ ﺗَ ْﻤ ِﺸﻲ َﻋﻠَﻰ
ﺎءﺗْﻪُ إِ ْﺣ َﺪ ُ
ﻣﺎء ﻣﺪﻳﻦ وﺳﻘﻴﺎﻩ ﻻﺑﻨﱵ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ودﻋﻮة ﺷﻌﻴﺐ ﻟﻪ ﴿ ﻓَ َﺠ َ
ﺖ ﻟَﻨَﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺟﺎءﻩُ وﻗَ ﱠ ِ
ﺎل
ﺺ ﻗَ َ
ﺖ إِ ﱠن أَﺑِﻲ ﻳَ ْﺪﻋُ َ
اﺳﺘِ ْﺤﻴَ ٍﺎء ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮك ﻟِﻴَ ْﺠ ِﺰﻳَ َ
َﺟ َﺮ َﻣﺎ َﺳ َﻘ ْﻴ َ
ﻚأْ
ْ
ﺺ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟْ َﻘ َ
ﺼ َ
ََ َ
4
ﻒ ﻧَﺠﻮ َ ِ
ِ ِِ
ﻴﻦ ﴾.
َﻻ ﺗَ َﺨ ْ َ ْ
ت ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟﻤ َ
P17F

واﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ زواج ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ إﺣﺪى اﺑﻨﱵ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة

َﺟ َﻞ َو َﺳ َﺎر
ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﺸﻌﻴﺐ ﳌﺪة ﲦﺎﱐ ﺳﻨﻮات و أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﺸﺮاً ﴿ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗَ َ
ﻮﺳﻰ ْاﻷ َ
ﻀ ٰﻰ ُﻣ َ
ﺑِﺄ َْﻫﻠِ ِﻪ آﻧَﺲ ِﻣﻦ َﺟﺎﻧِ ِ
ﺖ ﻧَ ًﺎرا ﻟﱠ َﻌﻠﱢﻲ آﺗِﻴ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﺑِ َﺨﺒَ ٍﺮ أ َْو
ﺐ اﻟﻄﱡﻮِر ﻧَ ًﺎرا ﻗَ َ
ﺎل ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ ْاﻣ ُﻜﺜُﻮا إِﻧﱢﻲ آﻧَ ْﺴ ُ
َ
5
ٍ
ﺼﻄَﻠُﻮ َن ﴾ .ﰒ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﲢﻤﻴﻠﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻓﺮﻋﻮن وﻗﻮﻣﻪ إﺛﻨﺎء رﺣﻠﺔ
َﺟ ْﺬ َوة ﱢﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْ
اﻟﻌﻮدة ﻫﺬﻩ .
P18F

P

 1ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ . 15
 2ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ . 18
 3ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ . 21 – 20
 4ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ . 25
 5ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ . 29
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ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :
 -اﻟﻬﺠﺮة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ :

ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﱃ اﳊﺒﺸﺔ وﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﻛﻨﻒ ﻣﻠﻚ
اﳊﺒﺸﺔ وﲢﺖ ﺣﻜﻤﻪ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ  -وﻫﻮ ﻧﺼﺮاﱐ – ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻢ وﱂ ﻳﻀﺮﻫﻢ ذﻟﻚ  ،ﻷﻧﻪ ﳌﺎ اﺷﺘﺪ
اﻟﻈﻠﻢ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق :ﻓﻠﻤﺎ رأى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ
ﻳﺼﻴﺐ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﲟﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ وﻣﻦ ﻋﻤﻪ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،وأﻧﻪ
ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ أن ﳝﻨﻌﻬﻢ ﳑﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ،ﻗﺎل ﳍﻢ » ﻟﻮﺧﺮﺟﺘﻢ إﻟﻰ أرض اﻟﺤﺒﺸﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻬﺎ

ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ أﺣﺪ ،وﻫﻲ أرض ﺻﺪق ،ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ « 1.ﻓﺨﺮج
P

P19F

ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ أرض اﳊﺒﺸﺔ ﳐﺎﻓﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻓﺮارا
2
إﱃ اﷲ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ.ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﻫﺠﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻹﺳﻼم .
ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ  :ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﳌﺎ رأى وﻗﻮع اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﻼء ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ أﻣﺮﻫﻢ
ﺑﺎﳍﺠﺮة إﱃ اﳊﺒﺸﺔ  ،وﺑﲔ ﳍﻢ إن ﻣﻠﻚ اﳊﺒﺸﺔ رﻏﻢ ﻛﻔﺮﻩ  ،إﻻ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺎدﻻً ﻓﺨﺮج اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان
اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﺣﱴ أذن ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة  ،وﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
3
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺼﻠﺤﺔ .
F20

P21F

وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ اﻟﺒﻼد ﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﻠﻢ أن ﳝﺎرس ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ﺑﺄﻣﺎن ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﻼدﻩ  ،ﻟﺬا ﻧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻼﺟﺊ أن ﳜﺘﺎر اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ اﻧﻪ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﲝﺮﻳﺔ وﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
4
ﺣﻴﺎﺗﻪ .
P2F

1ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ . 28
 2اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ،ج ، 2اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 04
 3ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ  ،أﺛﺮ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ط  ، 01ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،
2009م ،ص . 249
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 250
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ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

واﻟﻬﺠﺮﺗﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ وﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة :
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﳔﺮج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

أوﻻً  :إن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ ﰲ ﻣﺼﺮ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳋﻮﻓﻪ وﺧﺮوﺟﻪ

ﻦ ﻣﺼﺮ  ،وﻗﺪ ﻳﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ إن ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﻹﺧﺮاج ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺸﻤﻮل ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺼﺮﻧﺎ  ،أي ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء  ،إﱃ ﺑﻨﻮد
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  .واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة
وﺟﻮﻩ :
 – 1إن ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار واﻟﱰﺻﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ  .أورد اﻟﻘﺮﻃﱯ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻗﺎل اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﺴﻼم " ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻣﺮﻳﺪاً اﻟﻘﺘﻞ وإﳕﺎ وﻛﺰﻩ وﻛﺰة ﻳﺮﻳﺪ ﻬﺑﺎ دﻓﻊ ﻇﻠﻤﺘﻪ " وﻗﺎل ﻛﻌﺐ " وﻛﺎن ﻗﺘﻠﻪ
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﻄﺄ  ،ﻓﺎن اﻟﻮﻛﺰة و ﻟﻠﻜﺰة ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﻘﺘﻞ " ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ وﻓﻴﻪ  ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﺎن ،وواﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ ،وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮﻛﻴﻌﻲ
 واﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ أﺑﺎن  -ﻗﺎﻟﻮا :ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦﻋﻤﺮ ،ﻳﻘﻮل :ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ أﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وأرﻛﺒﻜﻢ ﻟﻠﻜﺒﻴﺮة ﺳﻤﻌﺖ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل  » :إن اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺗﺠﻲء ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ« وأوﻣﺄ
ﺑﻴﺪﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻊ ﻗﺮﻧﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن وأﻧﺘﻢ ﻳﻀﺮب ﺑﻌﻀﻜﻢ رﻗﺎب ﺑﻌﺾ ،وإﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ
1
ﺎك ِﻣ َﻦ
ْﺖ ﻧَـ ْﻔ ًﺴﺎ ﻓَـﻨَ ﱠﺠ ْﻴـﻨَ َ
ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ،ﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ،ﺧﻄﺄ « .ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻪ﴿ َوﻗَـﺘَـﻠ َ
2
ﱠﺎك ﻓُـﺘُﻮﻧًﺎ ﴾.
اﻟْﻐَ ﱢﻢ َوﻓَـﺘَـﻨ َ
F23

P24F

ِ
ِ
 1رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ﻛِﺘَﺎب اﻟْ ِﻔ َ ِ
ﺚ ﻳَﻄْﻠُ ُﻊ  ،ج،09
ﺎﻋﺔِ ، ،ﺑَﺎب اﻟْﻔْﺘـﻨَﺔُ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺸ ِﺮِق ِﻣ ْﻦ َﺣْﻴ ُ
ﱳ َوأَ ْﺷَﺮاط اﻟ ﱠﺴ َ
ص. 202
 2ﺳﻮرة ﻃﻪ  ،اﻵﻳﺔ . 40
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 – 2إن ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﲟﻮﺳﻰ  ،وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎً ﻣﻦ إ�ﺎ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺎ ﺣﺴﺐ -ﺗﻌﺒﲑﻧﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ – ﺟﺮﳝﺔ ﺿﺮب أﻓﻀﻰ إﱃ
1
اﳌﻮت  ،وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﺪاد اﳉﺮاﺋﻢ اﳉﺴﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء.
P25F

P

 – 3إن ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻧﺼﺮة ﻟﻠﻤﻈﻠﻮم وأوردﻧﺎ ﻗﻮل اﻟﻨﻘﺎش آﻧﻔﺎً " ...ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻋﻦ
ﻤﺪ ﻣﺮﻳﺪاً ﻟﻠﻘﺘﻞ  ،وإﳕﺎ وﻛﺰﻩ وﻛﺰة ﻳﺮﻳﺪ ﻬﺑﺎ دﻓﻊ ﻇﻠﻤﻪ " وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺮﻃﱯ " وإﳕﺎ أﻏﺎﺛﻪ ﻻن ﻧﺼﺮ اﳌﻈﻠﻮم
دﻳﻦ ﰲ اﳌﻠﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ  ،وﻓﺮض ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ .
 – 4إن ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،وﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﳊﺎدﺛﺔ  ،ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة " أراد
اﻟﻘﺒﻄﻲ أن ﻳﺴﺨﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﺣﻄﺒﺎً ﳌﻄﺒﺦ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺄﰉ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﻐﺎث ﲟﻮﺳﻰ " ﻓﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﺎن ﻟﻨﺼﺮة ﻗﻮﻣﻪ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮﻋﻮن وﻋﻠﻮﻩ واﺳﺘﻜﺒﺎرﻩ ﰲ اﻷرض  ،وﻫﺬا ﳜﺮﺟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد إﱃ ﺑﻨﻮد اﻟﺸﻤﻮل .
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :إن ﺧﺮوج ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﺎن " ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد " ﻛﻤﺎ

ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م وﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ أﻳﻀﺎً " ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻪ ،أو دﻳﻨﻪ ...
2
اﱁ ".
P26F

P

ﻛﻤﺎ إن اﳌﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﻫﺠﺮﰐ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ اﳊﺒﺸﺔ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﻬﺎ  :إن اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻌﺮض إﱃ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﻫﻮال واﻻﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻨﻪ أو ﻋﺮﻗﻪ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻪ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﳚﱪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ وﻃﻨﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺎن واﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳍﺠﺮة إﱃ اﳊﺒﺸﺔ
ﻫﺮوﺑﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ أذى ﻗﺮﻳﺶ واﺿﻄﻬﺎدﻫﺎ ﳍﻢ  ،ووﺟﺪوا ﻣﺎ أرادوا ﰲ اﳊﺒﺸﺔ ﻻن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎً
3
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻳﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن دﻳﻨﻪ.
P27F

إن ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻼﺟﺊ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻮم إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ  ،أو ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻼﺟﺊ  ،أﻣﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮون اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ أرض اﳊﺒﺸﺔ ﻓﻘﺪ ﻏﺪو ﻻﺟﺌﲔ
 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 35
 2ﻳﻨﻈﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺴﻨﺔ 1951م اﳌﺎدة اﻷوﱃ اﳌﻠﺤﻖ – أ . -
 3ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻛﺎﻧﻮن أول 1997 ،م  ،ص . 08
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ﺠﺮد ﻫﺮوﻬﺑﻢ ﻣﻦ أذى ﻗﺮﻳﺶ واﺿﻄﻬﺎدﻫﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ  ،ﺣﱴ اﺧﺘﺎروا أن ﺗﻠﺤﻖ اﳌﺸﻘﺔ ﺑﺄﺑﺪا�ﻢ واﳋﺴﺎرة
ﺑﺄﻣﻮاﳍﻢ  ،ﻣﻦ أن ﺲ ﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ ورﺳﺎﻟﺘﻬﻢ  ،ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺧﻮف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ وأرواﺣﻬﻢ
1
ﺧﻮﻓﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ.
P28F

P

أﻣﺎ اﳍﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻳﺒﺪوا ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﻗﺴﺮي ﺣﻴﺚ ﻋﺎﱏ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ أذى ﻗﺮﻳﺶ واﺿﻄﻬﺎدﻫﺎ ﳍﻢ إﻻ أن أﻫﺪاف اﳍﺠﺮة ﲡﺎوزت ﳎﺮد
ﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻬﺗﺪﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﳊﻴﺎﻬﺗﻢ أو ﲣﻠﺼﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻻﺳﺘﻬﺰاء  ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ إﻧﻔﺎذاً ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ
ﺧﺎرج ﻣﻜﺔ وﲢﺪﻳﺪاً ﰲ ﻣﻜﺎن ﻛﺎن ﲝﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة وإﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ.2
P29F

P

ﺛﺎﻟﺜﺎً  :إن ﺧﺮوج ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﺰوﺣﺎً داﺧﻠﻴﺎً ﲟﻌﲎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ إﱃ إﻗﻠﻴﻢ آﺧﺮ

داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ  ،وإﳕﺎ ﻛﺎن ﳉﻮءاً ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺪى ﺣﺪود دوﻟﺔ ﻣﺼﺮ إﱃ ﺑﻠﺪة أﺧﺮى ﻫﻲ "ﻣﺪﻳﻦ " وﻛﻤﺎ
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮﻃﱯ  ...وﺑﲔ ﻣﺪﻳﻦ وﻣﺼﺮ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم وﻛﺎن ﳌﺪﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻐﲑ ﻓﺮﻋﻮن .

وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳍﺠﺮة إﱃ اﳊﺒﺸﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎدة ﻗﺮﻳﺶ  ،إﳕﺎ
ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﳊﺎﻛﻢ أﺧﺮ وﻫﻮ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ  ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﻋﱪوا اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ  .واﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﰲ
ﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼﻻً ﺗﺎﻣﺎً ﻋﻦ
ﻣﻜﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻘﺮﻳﺶ آﻧﺬاك أﻳﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺜﺮب أو ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ .
راﺑﻌﺎً  :إن وﺻﻒ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻳﺮﲪﻪ اﷲ ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻴﻮم وﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﻣﻦ ﺑﺆس
اﳊﺎل ،وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺎﻗﺔ واﳌﺴﻜﻨﺔ  ،ﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا " ﳌﺎ ﺧﺮج ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺎراً ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﻔﺮداً
ﺧﺎﺋﻔﺎً ﻻﺷﻲء ﻣﻌﻪ ﻣﻦ زاد وﻻ راﺣﻠﺔ وﻻ ﺣﺬاء ﳓﻮ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻢ  "...وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻘﺼﺪون أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻬﻢ ﳚﺪون اﻷﻣﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ  ،وﻳﻜﻤﻞ
اﻟﻘﺮﻃﱯ روي اﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﻮت ورق اﻟﺸﺠﺮ وﻣﺎ وﺻﻞ ﺣﱴ ﺳﻘﻂ ﺧﻒ ﻗﺪﻣﻴﻪ " . 3
P30F
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 1ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 09
 2وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن أول 1997 ،م  ،ص . 10
 3ﻋﻠﻲ ﳎﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 36
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 ﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﳌﻬﺠﺮون ﺠﻤﻟﺮد اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﱃ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ إ�ﻢ ﻣﻼﺣﻘﻮن ﻣﻦ أﻋﺪاﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﻹزﻫﺎق أرواﺣﻬﻢ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺼﺪوا اﳊﺒﺸﺔ ﻬﺑﺠﺮﻬﺗﻢ ﻓﻤﺎ ﻧﺎﻟﺘﻬﻢ
أﻳﺎدي ﻗﺮﻳﺶ وﻻ ﺳﻴﻮﻓﻬﺎ وﻻ ﺣﱴ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا إرﺟﺎﻋﻬﻢ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﳉﻮﺋﻬﻢ أو ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ  ،وان ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻﻳﻠﻐﻴﻪ اﺧﺘﻼف
1
اﻟﺰﻣﺎن وﻻ اﳌﻜﺎن  ،وﻻﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﺣﱰام ذات اﻹﻧﺴﺎن.
P31F

P

ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ  ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ارﺗﻜﺎب ﺷﱴ أﻧﻮاع ﺿﻄﻬﺎد ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ وﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ وﳏﺎوﻟﺔ إﺛﺎرة اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ واﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎت
اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﻛﺈﺷﺎﻋﺔ إﺳﻼم أﻫﻞ ﻣﻜﺔ  ،ﺧﻼل ﻫﺠﺮة اﳊﺒﺸﺔ  ،وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻮار واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ  ،ﻻ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻨﻔﺬ واﺳﺘﻔﺮاد ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓﺌﺔ
2
أﺧﺮى.
P32F

وﻛﻤﺎ ﺣﺎل ﻗﺮﻳﺶ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺪث اﳍﺠﺮة  ،ﺣﻴﺚ رﺻﺪت ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﻗﺔ ﳌﻦ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺪاء اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺘﻬﻢ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ اﳌﻐﻴﺒﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺪرك ﺣﻘﻴﻘﺔ
إن اﳍﺠﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪﻓﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻀﻠﻮا ﻓﻴﻪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻄﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ دﻳﺎر
3
وأﻣﻮال ﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﻬﺗﻢ ﲝﻖ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ.
P3F

ﺧﺎﻣﺴﺎً  :وﺻﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﱃ ﻣﺎء ﻣﺪﻳﻦ ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ وﺑﻼء ﻗﺪم ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻻﺑﻨﱵ
ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺴﻘﻴﺎ ﳍﻤﺎ دون ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ،دﻓﻌﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﺎ رآﻩ ﻣﻦ ﺣﺎﳍﻤﺎ وﻋﺠﺰﳘﺎ
ﺎءﺗْﻪُ
وﻣﺰاﲪﺔ اﻟﻨﺎس ﳍﻤﺎ وﺗﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻳﺮﲪﻪ اﷲ " ﻓﺮق ﳍﻤﺎ " وﻛﺎن اﻟﺮد ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﴿ ﻓَ َﺠ َ
ِ
اﺳﺘِ ْﺤﻴَ ٍﺎء ﴾ 4 .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪءا اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻠﻢ
إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﻫ َﻤﺎ ﺗَ ْﻤﺸﻲ َﻋﻠَﻰ ْ
P34F

P

ﲢﻤﻠﻬﺎ رﺛﺎﺛﺔ ﺣﺎﻟﻪ  ،ورﺛﺎﺛﺔ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﱪ أو اﻷﻧﻔﺔ ﻣﻨﻪ  ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﻌﺬر – إن ﻓﻌﻠﺖ – ﻓﻬﻲ

 1ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
 2ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
 3وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .09
 4ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 25
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ﻻ ﺗﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وﻻ ﻫﻮﻳﺘﻪ  ،وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺳﺠﻴﺔ وأﺧﻼق ﺑﻨﺎت اﻷﻧﺒﻴﺎء  .ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ " وﻫﺬا ﺗﺄدب
2
ِ
اﺳﺘِ ْﺤﻴَ ٍﺎء ﴾ 1 .ﺗﻄﻠﺐ ﻃﻠﺒﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻟﺌﻼ ﻳﻮﻫﻢ اﻟﺮﻳﺒﺔ ".
ﺎءﺗْﻪُ إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﻫ َﻤﺎ ﺗَ ْﻤﺸﻲ َﻋﻠَﻰ ْ
ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة ﴿ ﻓَ َﺠ َ
P36F

F35

P

ﺳﺎدﺳﺎً  :ﳛﻜﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﱯ اﷲ ﺷﻌﻴﺐ ﻻ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت وﻫﺬا ﻫﻮ

اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺺ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﻗﺼﺺ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮن وﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻂ ﻗﺎل ﻟﻪ
أﺑﻮﻫﺎ ﴿ ﻻ ﺗَ َﺨﻒ ﴾ ﻓﻘﺪ ﴿ ﻧَﺠﻮ َ ِ
ِ ِِ
ﻴﻦ ﴾. 3 .ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن وﻗﻮﻣﻪ  ،ﻷﻧﻪ ﻻ
َْ
ت ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟﻤ َ
F37

ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﺑﺄرﺿﻨﺎ اﻟﱵ أﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﰲ ﻋﺒﺎرة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ " ﻟﻴﺲ ﻟﻔﺮﻋﻮن وﻻ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ  ،وﻟﺴﻨﺎ
ﰲ ﳑﻠﻜﺘﻪ " وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﺼﺎﻓﺔ وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﱯ اﷲ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  ،ﰲ أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج
إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ أو أي ﻻﺟﺊ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻷﻣﺎن وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻔﺎﻇﻪ " ﻻ ﲣﻒ " وﻋﻠﻞ ﻟﻪ زﻳﺎدة ﰲ
اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻛﻤﺎ ﳛﻜﻲ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ " ﻃﺐ ﻧﻔﺴﺎً وﻗﺮ ﻋﻴﻨﺎً  ،ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﳑﻠﻜﺘﻬﻢ  ،ﻓﻼ ﺣﻜﻢ ﳍﻢ ﰲ
5
4
ت ِﻣﻦ اﻟْ َﻘﻮِم اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِ
ﺑﻼدﻧﺎ
ﻴﻦ ﴾.
ﻤ
ﻮ
ﺠ
ﻧ
﴿
ﻗﺎل
وﳍﺬا
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
P38F

F39

P

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ اﳌﻜﺎن ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة اﳌﻜﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﲑ إن
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻟﻴﺴﺖ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أو إ�ﺎ ﳎﺮد ﻣﻠﺠﺄ ﻋﺜﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻗﻤﻊ
ﻗﺮﻳﺶ وﻇﻠﻤﻬﺎ  ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﺣﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻻﺿﻄﻬﺎد وﺟﱪ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ  ،إﱃ ﻗﻮة
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺒﺪ ﻃﻐﺎﻬﺗﺎ ﺑﺄﺟﺴﺎد اﳌﺆﻣﻨﲔ وأرواﺣﻬﻢ ون ﻓﻜﺮﻫﻢ وﻋﻘﻴﺪﻬﺗﻢ  ،إﱃ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺆاﺧﺎة
6
اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
P40F

ﺳﺎﺑﻌﺎً  :ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ أن أﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ

ﻓﻮراً ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت و أدﺑﻴﺎت اﻟﻠﺠﻮء اﳌﻌﺎﺻﺮة " ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ " ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲤﻨﺢ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﱯ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف  ،واﻛﱪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮب إﻟﻴﻪ ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ
اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ  :ﻻ آﻛﻞ  ،إﻧﺎ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻻ ﻧﺒﻊ دﻳﻨﻨﺎ ﲟﻞء اﻷرض ذﻫﺒﺎً  :ﻓﻘﺎل ﺷﻌﻴﺐ  :ﻟﻴﺲ
 1ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 25
 2ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 37
 3ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 25
 4ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.37
 5ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 25
 6وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 10
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ﻫﺬا ﻋﻮض اﻟﺴﻘﻲ وﻟﻜﻦ ﻋﺎدة آﺑﺎﺋﻲ ﻗﺮى اﻟﻀﻴﻒ  ،وإﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم  ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ أﻛﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻘﺪ ﻋﺪ
ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﺿﻴﻔﺎً وﻟﻴﺲ ﻻﺟﺌﺎً أو ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ واﻹﺣﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﲡﺮي اﻟﻌﺎدة ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮاء
1
واﳌﻌﻮزﻳﻦ .
P41F

ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ أروع ﺻﻮرﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻔﻞ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺷﺮور
ﻗﺮﻳﺶ وأذاﻫﺎ  ،وﺗﱪز ﻫﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮر ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻫﻲ :
 -01إن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﺳﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪ اﻷﻛﻴﺪ ﺑﺄ�ﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮ�ﺎ ،
وان ﺑﻌﺪاً أﺧﻼﻗﻴﺎً وﺳﺎﺑﻘﺔ ﳏﻤﻮدة ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ  ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﺮس
ﻛﺎﻟﻨﺠﺎﺷﻲ .
 -2إن ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻨﻜﺘﻪ اﳌﻌﻬﻮدة وﺳﻌﺔ اﻃﻼﻋﻪ،
ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻇﺮﻓﻴﺎً ﺣﻴﺚ رﺳﺨﺖ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﳏﺎورﺗﻪ ﻟﻌﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وﳉﻌﻔﺮ اﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ وﻣﻴﺰ اﳋﺒﻴﺚ
ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﳌﺎ ﲰﻊ ﻛﻼم اﷲ .
 -3إن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷرواﺣﻬﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ وأداء ﺒﺎدﻬﺗﻢ وﺣﺴﻦ اﳉﻮار .2
P42F

P

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻮم إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ وأﻋﺮاف  ،ﻓﺈن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1400ﻋﺎم  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻷﻧﺼﺎر اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون أن ﻳﻨﻈﺮوا
اﻟﺒﺘﺔ إﱃ أﻋﺒﺎء اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ  ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ أن ﻳﻨﺼﺮ اﳌﻬﺎﺟﺮ وﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ روﺣﻪ وﻣﺎﻟﻪ ،
ﻓﻘﺎﲰﻮﻫﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﱴ اﳍﻤﻮم ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ  ،ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻸﻧﺼﺎر وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،إي إن ﳍﻢ
ﻛﻞ اﳊﻘﻮق وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺑﻞ إن اﻹﻳﺜﺎر ﻛﺎن أروع ﺻﻮر
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق  ،ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺧﺎﺻﺔ
3
ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ.
P43F

 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 37
 2ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 09
 3وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 10
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إن اﳍﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﻋﺪاداً ﳌﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ  ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أوﱃ ﻧﻄﻼﻗﺎﻬﺗﺎ اﳌﺆاﺧﺎة ﺑﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺎﲰﻮا ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻌﺰ ﻋﻠﻰ
1
اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻲ ﻳﺘﻌﺰز ﺑﻨﺎء ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي اﻧﺼﻬﺮ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ووﺣﺪة اﳍﺪف.
P4F

ﺛﺎﻣﻨﺎً   :ﻳﻜﺘﻒ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻬﺑﺬا  ،وﻟﻜﻨﻪ وﺑﺪون ﺗﺮدد أو ﺗﺄﺧﲑ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻌﻤﻞ

ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً واﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺰة وﻛﺮاﻣﺔ  ،ﺑﻞ وﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄن ﻋﺮض
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰواج ﻣﻦ إﺣﺪى اﺑﻨﺘﻴﻪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ إي ﻧﻮع ﻓﻬﺬا زواج
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ .
ﻬﺑﺬا ﰒ ﺗﺄﻣﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻣﻦ أول ﺳﺎﻋﺔ ﳉﻮء ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﺗﻪ
وﻛﺮاﻣﺘﻪ واﺣﱰاﻣﻪ  .ووﺟﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻼً داﺋﻤﺎً ﳌﺸﻜﻠﺔ ﳉﻮﺋﻪ ووﺻﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ " اﻹدﻣﺎج اﶈﻠﻲ "
وﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ل " اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ " ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻴﺴﺮ
2
وﺳﻼﻣﺔ وﺳﻼﺳﺔ وﺑﺪون ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ أو ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻴﻮم.
P45F

P

ﻟﻜﻞ ﻫﺠﺮة أﺛﺮ  ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﻠﻬﻢ  ،ﻓﻜﺎن ﳍﺠﺮة اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ
اﳊﺒﺸﺔ أﺛﺮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ اﻟﺬي ﲰﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻋﻮة اﳉﺪﻳﺪة واﺣﱰاﻣﻬﺎ
3
ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻷﻧﺒﻴﺎء ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﻜﻲ وﻛﺎن ﺳﺮﻳﻊ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﻲ إﻟﻴﻪ.
P46F

إﻣﺎ اﳍﺠﺮة إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻓﻘﺪ ﺗﺮك اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻣﻜﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﻀﺔ ودﻳﺎﺟﲑ ﻇﻠﻢ
ﻻﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻃﻞ  ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺬاﻧﺎً ﺑﻨﺸﺄة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮة  ،وﲤﺨﺾ
ﻋﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺗﺒﻠﻮر أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺆاﺧﺎة  ،وأﺛﺮت اﳍﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
4
ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎدات وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .
P47F

ﺗﺎﺳﻌﺎً  :إن اﻷﻣﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﱄ وﻻ أي وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻠﺠﻮء

اﻟﺪوﱄ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﶈﻠﻲ  ،واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮﻩ اﻋﺘﻤﺎداً ﻛﻠﻴﺎً ﻣﻨﺬ اﳋﺮوج
 1وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 09
 2ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 37
 3ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
 4وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 10
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ﺣﱴ اﻟﻌﻮدة ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﺧﻄﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ  ،وﻟﻴﺲ
ﺑﻐﺮﻳﺐ ﰲ ﺳﲑة اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ وﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ  ،وﻟﻜﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﺸﺮ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻫﺬا ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﺎ
1
ﻳﻨﻜﺮﻩ ﲤﺎﻣﺎً  .وان اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﳚﺪ ﻫﺬا واﺿﺤﺎً .
P48F

ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎن إِﻧﱠﻪُ َﻋ ُﺪ ﱞو ﱡﻣ ِ
ﺎل َﻫـٰ َﺬا ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻞ اﻟ ﱠ
ﻓﺒﻌﺪ أن وﻛﺰ اﻟﺮﺟﻞ وﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﺒﻪ وﺗﺬﻛﺮ﴿ ﻗَ َ
ﻀﻞﱞ
ِ
ِ ِ
ب إِﻧﱢﻲ ﻇَﻠَﻤ ُ ِ
ﺎل
ﻴﻢ﴿ ﴾١٦ﻗَ َ
ﻴﻦ ﴿ ﴾١٥ﻗَ َ
ﺎل َر ﱢ
ْ
ﱡﻣﺒِ ٌ
ﺖ ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﻓَﺎ ْﻏﻔ ْﺮ ﻟﻲ ﻓَـﻐَ َﻔ َﺮ ﻟَﻪُ إِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟْﻐَ ُﻔ ُ
ﻮر اﻟ ﱠﺮﺣ ُ
ﺖ ﻋﻠَﻲ ﻓَـﻠَﻦ أَ ُﻛﻮ َن ﻇَ ِﻬﻴﺮا ﻟﱢﻠ ِ
ب
ﻴﻦ 2 .﴾ .وﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﴿ ﻗَ َ
ﺎل َر ﱢ
َر ﱢ
ب ﺑِ َﻤﺎ أَﻧْـ َﻌ ْﻤ َ َ ﱠ ْ
ً ُ
ْﻤ ْﺠ ِﺮﻣ َ
4
3
ِ ِ
ِِ
ِ ِِ
ﺴﺒِ ِ
ﻴﻞ ﴾.
اء اﻟ ﱠ
ﻧَ ﱢﺠﻨﻲ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟﻤ َ
ﻴﻦ ﴾ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﴿ َﻋ َﺴ ٰﻰ َرﺑﱢﻲ أَن ﻳَـ ْﻬﺪﻳَﻨﻲ َﺳ َﻮ َ
ﺎل ر ﱢ ِ
ْﺖ إِﻟَ ﱠﻲ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻴ ٍﺮ ﻓَِﻘ ٌﻴﺮ ﴾ 5 .ﻓﻘﻀﻰ اﷲ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ
َﻧﺰﻟ َ
ب إِﻧﱢﻲ ﻟ َﻤﺎ أ َ
وﺑﻌﺪ أن ﻋﺎون اﺑﻨﱵ ﺷﻌﻴﺐ ﴿ ﻓَـ َﻘ َ َ
ﺣﻮاﺋﺠﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة  ،اﻷﻣﺎن واﻟﻄﻌﺎم واﳌﻜﺎن واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺰواج إي " اﳌﻠﺠﺄ اﳌﺜﺎﱄ " ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ،
ﻓﻤﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻼح اﻟﻘﻮي ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻤﻠﻪ وﻫﺬا ﺷﺄن اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺆﻣﻨﲔ ن
ﳚﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﲔ اﻟﻼﺟﺌﻮن واﳌﺴﻠﻤﻮن ﻬﺑﺬا اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻳﻔﺮج ﺑﻪ اﻟﻜﺮوب وﻳﻬﻮن ﺑﻪ اﳌﺼﺎﺋﺐ
6
وﻳﻘﻀﻲ اﳊﻮاﺋﺞ  ،وﻳﺰﻳﻞ ﺑﻪ اﻹﺣﺰان واﻷﺗﺮاح.
4P
9F

P50F

P

P51F

P

P52F

P

P

P53F

وﳜﺘﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
َﺟ َﻞ َو َﺳ َﺎر ﺑِﺄ َْﻫﻠِ ِﻪ آﻧَﺲ ِﻣﻦ َﺟﺎﻧِ ِ
ﺎل ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ ْاﻣ ُﻜﺜُﻮا إِﻧﱢﻲ
ﺐ اﻟﻄﱡﻮِر ﻧَ ًﺎرا ﻗَ َ
﴿ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗَ َ
ﻮﺳﻰ ْاﻷ َ
ﻀ ٰﻰ ُﻣ َ
َ
ٍ
ﺼﻄَﻠُﻮ َن ﴾ 7.إذن ﻫﻲ ﻋﻮدة
آﻧَ ْﺴ ُ
ﺖ ﻧَ ًﺎرا ﻟﱠ َﻌﻠﱢﻲ آﺗِﻴ ُﻜﻢ ﱢﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﺑِ َﺨﺒَ ٍﺮ أ َْو َﺟ ْﺬ َوة ﱢﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْ
ﻃﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ  ،وﻫﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮار اﳊﺮ اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻫﻲ ﻋﻮدة
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  .واﳌﻼﺣﻆ إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳌﻨﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ  ،واﻟﺬي
ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻞ ﺻﻐﲑة وﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻴﺎة ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ – ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن – ﱂ
P54F

 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 37
 2ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 17 ، 16 ، 15
 3ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ .21
 4ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 22
 5ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 24
 6ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 38
 7ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 29
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ﳜﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺄي ﺧﱪ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎت أو ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻃﻮال إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ " ﻣﺪﻳﻦ " ﻓﻜﺎن ﻻﺟﺌﺎً ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ
واﺟﺒﺎت وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ " اﻻﻟﺘﺰاﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻮﻓﺎء ﻬﺑﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء  ،وﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎم 1951م  ،ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﺼﺎع اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻟﻘﻮاﻧﲔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪون ﻓﻴﻪ ،وﺑﻮﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﳚﺐ أن ﳝﺘﻨﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻷﻣﻦ
ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو اﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت أو ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮدة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﻴﺎة ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺟﻬﺎدﻩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﻧﺸﺮ دﻳﻦ اﷲ و ﺗﺼﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻜﺒﺎر ﻓﺮﻋﻮن
1
وﻗﻮﻣﻪ وﻃﻐﻴﺎ�ﻢ.
P5F

P

وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳍﺠﺮﺗﲔ إﱃ اﳊﺒﺸﺔ أو ﻫﺠﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ،ﻓﻜﺎن ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﷲ ﻣﺘﻮﻛﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﷲ  ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻧﻌﻢ اﻟﻀﻴﻮف ﰲ ﺧﲑ
اﻟﺪﻳﺎر  ،وﻫﻮ ﻣﺎﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ وﺻﻔﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ارض اﳊﺒﺸﺔ  ،ﺑﺄ�ﻢ ﻛﺎﻧﻮا
ﰲ ﺧﲑ أرض ﻋﻨﺪ ﺧﲑ ﺟﺎر  ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﲞﲑ ارض
ﻋﻨﺪ ﺧﲑ اﻟﻨﺎس ،وﻣﺎ ﺻﻔﺔ اﻹﻳﺜﺎر إﻻ ﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻓﻘﺪ اﺣﱰﻣﻮا اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد اﻟﱵ اﺑﺮﻣﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﲏ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة وﻣﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة اﳌﺸﻬﻮرة إﻻ
ﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
وﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﺸﺮ اﻹﺳﻼم وﺑﺪأت ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻛﺜﺮ ﻋﺪد اﳌﺴﻠﻤﲔ واﺷﺘﺪت
ﺷﻮﻛﺘﻬﻢ  ،رﺟﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ وأﺣﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ إﱃ اﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ودﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻌﺰزاً ﻣﻜﺮﻣﺎً  ،وﱂ ﻳﺪﻓﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺮ
اﳌﻮﻋﻮد و اﳌﺆﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﷲ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﳑﻦ أﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ وأذاﻗﻮﻩ وﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻨﻮف
اﻟﻌﺬاب ﺑﻞ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻬﻢ وأﻋﻄﺎﻫﻢ اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻫﻠﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻻﻳﻨﺘﻘﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ وإﳕﺎ ﷲ ﻋﺰوﺟﻞ .

 1ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 39
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﻫﺬا اﳊﻖ :

 دﺧﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮار اﻟﻤﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي رﻏﻢ ﻛﻔﺮﻩ :وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﻣﻮي ﻓﻲ ﻣﻐﺎزﻳﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ أرﻳﻘﻂ إﻟﻰ اﻷﺧﻨﺲ ﺑﻦ

ﺷﺮﻳﻖ ،ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺠﻴﺮﻩ ﺑﻤﻜﺔ ،ﻓﻘﺎل :إن ﺣﻠﻴﻒ ﻗﺮﻳﺶ ﻻ ﻳﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ.

ﺛﻢ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ ﺳﻴﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺠﻴﺮﻩ ﻓﻘﺎل :إن ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﺆي ﻻ ﺗﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ
ﻟﺆى.
ﻓﺒﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي ﻟﻴﺠﻴﺮﻩ ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﻞ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺄت.
ﻓﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺒﺎت ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﺧﺮج ﻣﻌﻪ ﻫﻮ وﺑﻨﻮﻩ
ﺳﺘﺔ أو ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺘﻘﻠﺪي اﻟﺴﻴﻮف ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻓﺪﺧﻠﻮا اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻗﺎل ﻟﺮﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :ﻃﻒ.

واﺣﺘﺒﻮا ﺑﺤﻤﺎﺋﻞ ﺳﻴﻮﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎف.
ﻓﺄﻗﺒﻞ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن إﻟﻰ ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻘﺎل :أﻣﺠﻴﺮ أو ﺗﺎﺑﻊ؟ ﻗﺎل :ﻻ ﺑﻞ ﻣﺠﻴﺮ.
ﻗﺎل :إذا ﻻ ﺗﺨﻔﺮ.
ﻓﺠﻠﺲ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻃﻮاﻓﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮف اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻣﻌﻪ.
وذﻫﺐ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻪ.

ﻗﺎل  :ﻓﻤﻜﺚ أﻳﺎﻣﺎ ﺛﻢ أذن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة.

1

P56F

ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ :
إن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﺧﻞ ﲜﻮار اﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي رﻏﻢ ﻛﻔﺮﻩ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻟﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﻜﺔ ﻟﻴﺪﻋﻮا ﻬﺑﺎ اﷲ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﳚﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺒﻼد ﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إذا

اﺑﻦ ﻛﺜﲑ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

1396ه 1976 /م  ،ج  ، 02ص . 56
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وﺟﺪ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎﻧﺎً وﻣﻨﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺘﻨﺔ وﳝﻜﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ودﻳﻨﻪ.

1
P57F

ج  -دﺧﻮل أﺑﻲ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﻮار اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﻪ :
ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ،أن ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ » ﻟﻢ أﻋﻘﻞ أﺑﻮي

ﻗﻂ إﻻ وﻫﻤﺎ ﻳﺪﻳﻨﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،وﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﻮم إﻻ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر ،ﺑﻜﺮة وﻋﺸﻴﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ اﺑﺘﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،ﺧﺮج أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺒﺸﺔ ،ﺣﺘﻰ إذا

ﺑﻠﻎ ﺑﺮك اﻟﻐﻤﺎد ﻟﻘﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ ،وﻫﻮ ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺎرة ،ﻓﻘﺎل :أﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ؟ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ :
أﺧﺮﺟﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ ،ﻓﺄﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﺳﻴﺢ ﻓﻲ اﻷرض ،ﻓﺄﻋﺒﺪ رﺑﻲ ،ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ :إن ﻣﺜﻠﻚ ﻻ ﻳﺨﺮج
وﻻ ﻳﺨﺮج ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻤﻌﺪوم ،وﺗﺼﻞ اﻟﺮﺣﻢ ،وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﻞ ،وﺗﻘﺮي اﻟﻀﻴﻒ ،وﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺤﻖ ،وأﻧﺎ ﻟﻚ ﺟﺎر ،ﻓﺎرﺟﻊ ﻓﺎﻋﺒﺪ رﺑﻚ ﺑﺒﻼدك ،ﻓﺎرﺗﺤﻞ اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ ،ﻓﺮﺟﻊ ﻣﻊ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ،
ﻓﻄﺎف ﻓﻲ أﺷﺮاف ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ :إن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﺜﻠﻪ وﻻ ﻳﺨﺮج ،أﺗﺨﺮﺟﻮن رﺟﻼ

ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻤﻌﺪوم ،وﻳﺼﻞ اﻟﺮﺣﻢ ،وﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﻞ ،وﻳﻘﺮي اﻟﻀﻴﻒ ،وﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺤﻖ،
ﻓﺄﻧﻔﺬت ﻗﺮﻳﺶ ﺟﻮار اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ ،وآﻣﻨﻮا أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ،وﻗﺎﻟﻮا ﻻﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ :ﻣﺮ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ،ﻓﻠﻴﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﻓﻲ
دارﻩ ،ﻓﻠﻴﺼﻞ ،وﻟﻴﻘﺮأ ﻣﺎ ﺷﺎء ،وﻻ ﻳﺆذﻳﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻌﻠﻦ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﺎ ﻗﺪ ﺧﺸﻴﻨﺎ أن ﻳﻔﺘﻦ أﺑﻨﺎءﻧﺎ
وﻧﺴﺎءﻧﺎ ،ﻗﺎل ذﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﻓﻄﻔﻖ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﻓﻲ دارﻩ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻌﻠﻦ
ﺑﺎﻟﺼﻼة ،وﻻ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﻏﻴﺮ دارﻩ ،ﺛﻢ ﺑﺪا ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﻓﺎﺑﺘﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻔﻨﺎء دارﻩ وﺑﺮز ،ﻓﻜﺎن

ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ ،وﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻴﺘﻘﺼﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ وأﺑﻨﺎؤﻫﻢ ،ﻳﻌﺠﺒﻮن وﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ،وﻛﺎن
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺟﻼ ﺑﻜﺎء ،ﻻ ﻳﻤﻠﻚ دﻣﻌﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﺄﻓﺰع ذﻟﻚ أﺷﺮاف ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ،
ﻓﺄرﺳﻠﻮا إﻟﻰ اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ ،ﻓﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :إﻧﺎ ﻛﻨﺎ أﺟﺮﻧﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﻓﻲ دارﻩ،
وإﻧﻪ ﺟﺎوز ذﻟﻚ ،ﻓﺎﺑﺘﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻔﻨﺎء دارﻩ ،وأﻋﻠﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﻘﺮاءة ،وﻗﺪ ﺧﺸﻴﻨﺎ أن ﻳﻔﺘﻦ أﺑﻨﺎءﻧﺎ

وﻧﺴﺎءﻧﺎ ،ﻓﺄﺗﻪ ،ﻓﺈن أﺣﺐ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺒﺪ رﺑﻪ ﻓﻲ دارﻩ ﻓﻌﻞ ،وإن أﺑﻰ إﻻ أن ﻳﻌﻠﻦ ذﻟﻚ،
ﻓﺴﻠﻪ أن ﻳﺮد إﻟﻴﻚ ذﻣﺘﻚ ،ﻓﺈﻧﺎ ﻛﺮﻫﻨﺎ أن ﻧﺨﻔﺮك ،وﻟﺴﻨﺎ ﻣﻘﺮﻳﻦ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻻﺳﺘﻌﻼن ،ﻗﺎﻟﺖ
ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﻓﺄﺗﻰ اﺑﻦ اﻟﺪﻏﻨﺔ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ،ﻓﻘﺎل :ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺬي ﻋﻘﺪت ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
 1ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 250
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ذﻟﻚ ،وإﻣﺎ أن ﺗﺮد إﻟﻲ ذﻣﺘﻲ ،ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﺣﺐ أن ﺗﺴﻤﻊ اﻟﻌﺮب ،أﻧﻲ أﺧﻔﺮت ﻓﻲ رﺟﻞ ﻋﻘﺪت
ﻟﻪ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ :إﻧﻲ أرد إﻟﻴﻚ ﺟﻮارك ،وأرﺿﻰ ﺑﺠﻮار اﷲ «.

1

P58F

وﻫﺬا ﻳﺪل أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺒﻼد ﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﺑﻌﺪ أن اﻇﻬﺮ اﷲ دﻳﻨﻪ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻗﺮ ﻫﺬا اﳊﻖ وﲪﺎﻩ وأوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ  .ﻓﻘﺪ اﻗﺮ

اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﺟﺎرة أم ﻫﺎﱐ اﺑﻨﺔ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  ،ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻨﻀﺮ ،ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
اﷲ ،أن أﺑﺎ ﻣﺮة ،ﻣﻮﻟﻰ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،أﺧﺒﺮﻩ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ
ﻃﺎﻟﺐ ،ﺗﻘﻮل :ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ ،ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻳﻐﺘﺴﻞ وﻓﺎﻃﻤﺔ

اﺑﻨﺘﻪ ﺗﺴﺘﺮﻩ ،ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل  »:ﻣﻦ ﻫﺬﻩ؟ «،ﻓﻘﻠﺖ :أﻧﺎ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ
ﻃﺎﻟﺐ ،ﻓﻘﺎل»ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺄم ﻫﺎﻧﺊ « ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ ،ﻗﺎم ﻓﺼﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ رﻛﻌﺎت ﻣﻠﺘﺤﻔﺎ ﻓﻲ
ﺛﻮب واﺣﺪ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ زﻋﻢ اﺑﻦ أﻣﻲ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ رﺟﻼ ﻗﺪ أﺟﺮﺗﻪ ﻓﻼن ﺑﻦ

ﻫﺒﻴﺮة ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﺮت ﻳﺎ أم ﻫﺎﻧﺊ «  ،ﻗﺎﻟﺖ أم
ﻫﺎﻧﺊ  :وذﻟﻚ ﺿﺤﻰ.

2

P59F

وﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻم ﻫﺎن» ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﺮت ﻳﺎ أم ﻫﺎﻧﺊ « ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم

اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻮار ﺑﻜﺴﺮ اﳉﻴﻢ وﺿﻤﻬﺎ اﺠﻤﻟﺎورة واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ اﻹﺟﺎرة ﺗﻘﻮل ﺟﺎورﺗﻪ أﺟﺎورﻩ ﳎﺎورة
3
وﺟﻮارا وأﺟﺮﺗﻪ أﺟﲑﻩ إﺟﺎرة وﺟﻮارا .
واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﳉﻮار واﻟﻠﺠﻮء وﺟﻮاز ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻦ اﳌﺮأة ﺣﻴﺚ أﺟﺎزﻩ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ .
P60F

وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﻛﻤﺎ رواﻩ اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة .ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :
» ﻣﻦ دﺧﻞ دار أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻬﻮ آﻣﻦ،وﻣﻦ أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻼح ﻓﻬﻮ آﻣﻦ  ،وﻣﻦ أﻏﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ
 1أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  ،ﺑﺎب ﺟﻮار أﰊ ﺑﻜﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻘﺪﻩ ،ج ، 02
ص. 804
 2أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﳉﺰﻳﺔ  ،ﺑﺎب أﻣﺎن اﻟﻨﺴﺎء وﺟﻮارﻫﻦ  ،ﻣﺞ، 2ج ، 4ص. 978
 3أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ج ، 6اﻟﻨﺎﺷﺮ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،
ﺑﲑوت 1379 ،ه  ،ص . 273ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎب أﻣﺎن اﻟﻨﺴﺎء وﺟﻮارﻫﻦ .
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آﻣﻦ« ،ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻷﻧﺼﺎر :أﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺪ أﺧﺬﺗﻪ رأﻓﺔ ﺑﻌﺸﻴﺮﺗﻪ ،ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻪ ،وﻧﺰل اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎل " :ﻗﻠﺘﻢ :أﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺪ أﺧﺬﺗﻪ رأﻓﺔ ﺑﻌﺸﻴﺮﺗﻪ ،ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ

ﻗﺮﻳﺘﻪ ،أﻻ ﻓﻤﺎ اﺳﻤﻲ إذا؟  -ﺛﻼث ﻣﺮات  -أﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻫﺎﺟﺮت إﻟﻰ اﷲ
وإﻟﻴﻜﻢ ،ﻓﺎﻟﻤﺤﻴﺎ ﻣﺤﻴﺎﻛﻢ ،واﻟﻤﻤﺎت ﻣﻤﺎﺗﻜﻢ " ﻗﺎﻟﻮا :واﷲ ،ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ إﻻ ﺿﻨﺎ ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻗﺎل :
» ﻓﺈن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻳﺼﺪﻗﺎﻧﻜﻢ وﻳﻌﺬراﻧﻜﻢ «  . 1ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻗﺎل :ﻛﺎن
P61F

P

رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذا أﻣﺮ أﻣﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ ،أو ﺳﺮﻳﺔ ،أوﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺘﻪ ﺑﺘﻘﻮى

اﷲ ،وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮا ،ﺛﻢ ﻗﺎل » اﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ،

اﻏﺰوا وﻻ ﺗﻐﻠﻮا ،وﻻ ﺗﻐﺪروا ،وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا ،وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪا ،وإذا ﻟﻘﻴﺖ ﻋﺪوك ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ،

ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺧﺼﺎل  -أو ﺧﻼل  -ﻓﺄﻳﺘﻬﻦ ﻣﺎ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ

ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻮك ،ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ دارﻫﻢ
إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وأﺧﺒﺮﻫﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻓﺈن أﺑﻮا أن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻛﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺣﻜﻢ اﷲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ واﻟﻔﻲء ﺷﻲء إﻻ أن ﻳﺠﺎﻫﺪوا
ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈن ﻫﻢ أﺑﻮا ﻓﺴﻠﻬﻢ اﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻫﻢ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻫﻢ
أﺑﻮا ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ وﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ،وإذا ﺣﺎﺻﺮت أﻫﻞ ﺣﺼﻦ ﻓﺄرادوك أن ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻬﻢ ذﻣﺔ اﷲ ،وذﻣﺔ ﻧﺒﻴﻪ،
ﻓﻼ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻬﻢ ذﻣﺔ اﷲ ،وﻻ ذﻣﺔ ﻧﺒﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ اﺟﻌﻞ ﻟﻬﻢ ذﻣﺘﻚ وذﻣﺔ أﺻﺤﺎﺑﻚ ،ﻓﺈﻧﻜﻢ أن
ﺗﺨﻔﺮوا ذﻣﻤﻜﻢ وذﻣﻢ أﺻﺤﺎﺑﻜﻢ أﻫﻮن ﻣﻦ أن ﺗﺨﻔﺮوا ذﻣﺔ اﷲ وذﻣﺔ رﺳﻮﻟﻪ ،وإذا ﺣﺎﺻﺮت أﻫﻞ
ﺣﺼﻦ ﻓﺄرادوك أن ﺗﻨﺰﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﷲ ،ﻓﻼ ﺗﻨﺰﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﷲ ،وﻟﻜﻦ أﻧﺰﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻤﻚ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪري أﺗﺼﻴﺐ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﻢ أم ﻻ «.

2
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ﻓﻬﺬﻩ دﻋﻮة ﺻﺮﳛﺔ ﰲ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل وﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ إﱃ دﻳﺎر ﻫﺎﺟﺮﻳﻦ ﳌﺎ ﳚﺪوﻧﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻦ وﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮزق .ﰒ إن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و أﺑﺎﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
1
اﳉِ َﻬﺎد َواﻟ ﱢﺴ َِﲑ  ،ﺑَﺎب ﻓَـْﺘ ِﺢ َﻣ ﱠﻜﺔَ  ،ج  ، 06ص .309
أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ﻛِﺘَﺎب ْ

 2أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد واﻟﺴﲑ  ،ﺑﺎب ﺗﺄﻣﲑ اﻹﻣﺎم اﻷﻣﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﻮث ووﺻﻴﺘﻪ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺂداب
اﻟﻐﺰو وﻏﲑﻫﺎ  ،ج  ، 06ص . 232
- 189 -

آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻷ�ﻢ ﻫﺠﺮوا اﳌﺸﺮﻛﲔ و ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻗﺎل » أﻧﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ اﺑﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ،ﻓﻤﻜﺚ ﺑﻤﻜﺔ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،ﺛﻢ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﻓﻬﺎﺟﺮ إﻟﻰ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻤﻜﺚ ﺑﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ « 1.ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻓﺮاراً ﻣﻦ أذى
P63F
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ﻗﺮﻳﺶ  ،وأﻣﻼً ﰲ أن ﳚﺪ ﻗﻮﻣﺎً ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً  -اﻹﺟﻤﺎع :
ﻓﻘﺪ أﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻒ وﺧﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ  ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ  .وﻬﺑﺬا ﻳﺘﻘﺮر إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺒﻖ ﻣﻦ
اﻟﻌﻬﻮد واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﰲ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ
2
اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
P64F

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .
ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﳎﺎﻻت ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع
اﻻﻫﺘﻤﺎم  ،ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  .إن اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺎﲨﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻠﺘﻤﺴﻲ اﻟﻠﺠﻮء وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻓﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

 1رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪي  ،ﺑﺎب ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،02ص .320
 2ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ﺷﻮﻛﺖ  ،واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 08
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أوﻻً  -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
 - 1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :

ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘﺎً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺎزل  ،وﺗﻌﺘﱪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺴﻨﺔ 1951م ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻓﻬﻤﻪ وﺗﻘﻨﻴﻨﻪ  ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ
1967م اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام  ،ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻷﻋﺮاف واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻘﺎً ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪول  .1ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮا اﻟﱵ ارﺗﻀﺎﻫﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪون ﰲ ﺑﻠﺪا�ﻢ
ﻣﻼذاً أﻣﻨﺎً .
P65F
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إن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻮء اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻪ ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻩ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ  ،ﻟﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت  ،ﻓﺈن ﺣﻖ اﳊﻴﺎة ﺳﻴﻜﻮن
ﻫﻮ اﳌﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎً ﰲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺑﲔ ﳊﻈﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻟﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻌﻮن ﳍﻢ
 ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻷﻣﺎن واﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ دوﻟﺔ أﺧﺮى وﳛﺐ أن ﳛﺼﻞ ﻫﺬا ﺑﺈﺷﺮاف اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ .
ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻬﺗﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ
أوﻻً  :اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﻫﺮﺑﺎً ﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱰف ﻬﺑﻢ ﻛﻼﺟﺌﲔ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ".
وﻳﻼﺣﻆ إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻘﻂ دون اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺎزﺣﲔ
داﺧﻞ ﺑﻼدﻫﻢ  ،وﻫﻢ رﲟﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ  .وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱰف ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ وﳊﺪ اﻵن ﻻ ﻳﻌﱰف ﲟﺼﻄﻠﺢ
 1ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﺮاق  ،دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻤﻨﺴﻦ ،اﻟﻌﺮاق  1434 ،ه 2013 /م  ،ﺑﻐﺪاد  ،ص . 71
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اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﱂ ﺗﺮد ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺮﺟﺢ زﻳﺎدة
أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﺗﺴﺎع
1
رﻗﻌﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ وﻛﺜﺮت اﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻷﺗﺮﺑﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
P6F

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ أﻳﻀﺎً اﻧﻪ " ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﲪﺎﻳﺔ
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ وﺿﻊ إﻧﺴﺎﱐ ﺧﺎص  .2وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ  ،ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻼﺟﺊ أن ﻳﱰك ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻀﻄﺮاً وﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ دون ﻋﻠﻢ
أو رﺿﺎ ﺑﻠﺪﻩ  ،ﺑﻞ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪول  ،وﺗﻄﻠﺐ ﲟﻮﺟﺒﻪ دول ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺧﺮى  ،أو
ﻤﻮﻋﺔ دول اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻛﻼﺟﺌﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﻬﺗﺎ  ،وﺧﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ
ﻟﺬﻟﻚ و ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ .
P67F

P

وﻳﻌﺮف ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ ﳏﻤﻮد  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﳎﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻹﺟﺮاءات ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﱄ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﶈﻠﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﻘﺎً ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺘﺰاﻣﺎً
 ﻗﺒﻞ اﻟﺪول واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺿﻄﻬﺪوا أو اﺿﻄﺮوا إﱃ أن ﻳﻐﲑوا ﳏﻞ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ )
3
ﻧﺎزﺣﻮن ( أو ﻣﻠﺘﻤﺴﻮ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ) ﻻﺟﺌﻮن (.
P68F

ﺛﺎﻧﻴﺎً -ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
أ – اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ،و ﻧﻌﲏ ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗُﻌﲎ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻣﺜﻞ  ،اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم1948م  ،واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1966م  ،وﻛﺬﻟﻚ
 1ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 71وﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺮﺟﻊ  ،ﻧﻌﻢ ﲪﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ  ،اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺟﺊ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 55
 2ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻌﻞ  ،ﻣﺼﺮ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 1992م ،ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﳌﺼﺮﻳﺔ  ،ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ص. 71
 3ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 72
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اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻌﺎم 1984م  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم 1950م ،
ِ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮﻋﻰ اﳊﻘﻮق ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺘﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﲤﻴﻴﺰي .
ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
واﻟﻼﺟﺊ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺬﻩ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ُ
اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ِ
اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻤﻜﲔ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳛﻈﻰ ﺑﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ
ﱢ
ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻇﺮﻓﻪ ﻛﻼﺟﺊ .وﻗﺪ اﻋﺘﱪت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ إن ﻣﻌﻈﻢ اﳊﻘﻮق اﳌﻬﻤﺔ
واﻷ ِ
َﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟِﺘَﻤﺘُﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻫﻲ اﻬﺗﺎ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق
1
اﻹﻧﺴﺎن.
P69F

ﻧﻌﲏ ﺑﺎﳋﺎﺻﺔ  :اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر اﳌﺼﻤﻤﺔ واﳌﺼﺎﻏﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
ٍ
ﺑﺄﺳﻠﻮب وآﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳋﺎﺻﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎم1951م  ،واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺴﻨﺔ 1967م  ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻌﺎم 1969م  ،وﻛﺬﻟﻚ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﺸﺄن اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﺎم 1967م  ،وإﻋﻼن ﻛﺎرﺗﺎﺟﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1984م واﻟﺬي ﻧﻈﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .2
F70

ﻛﻤﺎ ﰎ إﻗﺮار ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎﻧﻜﻮك ﺑﺸﺎن وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ دول آﺳﻴﺎ
واﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1966م  ،وﺗﻨﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﰲ 2001م ﻣﻦ أ�ﺎ
ﺗﻌﻜﺲ أراء دول ﻛﺜﲑة ﺗﻮﻓﺮت ﳍﺎ ﺧﱪة واﺳﻌﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻠﺠﻮء ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ إﻃﺮاﻓﺎً
ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺳﻨﺔ 1967م اﳋﺎﺻﲔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺷﺎ�ﺎ ﺷﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ

 1اﺳﺤﺎر ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺎﺳﻢ  ،ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ :
اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ " اﻷﻣﻦ اﻹﻧ :اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ودور اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ – ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﳏﻜﻢ – ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،ارﺑﺪ  ،اﻷردن  ،ط 2017 ، 1م  ،ص. 93
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 94
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اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وإﻋﻼن ﻗﺮﻃﺎﺟﻨﺔ  ،ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺒﺎدئ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻟﻼﺟﺊ ﻳﻌﺘﱪ أوﺳﻊ ﳑﺎ ورد ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
1951م .1
P71F

P

ب – اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ :
ﻳﺸﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻷﻋﺮاف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن وﺣﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﰲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ :
 وﺟﻮد أﻓﻌﺎل ﺗﺮﻗﻰ إﱃ اﻟﻌﺮف اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻟﺪى اﻟﺪول . وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺮف أﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﲟﺠﺮد وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ) اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ( .وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮف ﻣﻠﺰﻣﺎً ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﺛﻨﺎء ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﺎﻫﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻗﺪ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف ﻣﺜﻼً ﰲ ﻗﺮارات
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻓﺘﺎوى اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻟﻠﺪول واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪول أو اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت وﰲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪات
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،وأﳕﺎط اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر .
وﺑﻐﻴﺔ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﱪة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ  ،ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪول
إﱃ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻋﱰاﺿﺎت ﺻﺮﳛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ  .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ إن ﻛﻨﺪا ﺣﱴ ﲢﻮل دون
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺬي اﻗﺮﻩ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺎﻳﻠﻲ " ﺑﻴﺪ أن ﻛﻨﺪا ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ أن ﺗﺼﻮت ب -ﻻ – ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻃﺮح ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻟﻺﻳﻀﺎح ﻓﺈﻧﻨﺎ أﻳﻀﺎً ﻧﺆﻛﺪ ﺗﻔﻬﻤﻨﺎ ﺑﺎن ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﻛﻨﺪا
وﻻ ﳝﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ".

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ  ، 1ﻃﺒﻌﺔ  ، 2006ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﲨﺔ ،
 ، 2007ص . 19
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وﺑﺎﳌﺜﻞ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ " ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺮوع اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺎن ﺣﻘﻮق
اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﲢﺘﻔﻆ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﲟﻮﻗﻔﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﻛﺎﻣﻞ اﻹﻋﻼن  .وﺳﻮف ﻧﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑاﺗﻨﺎ
1
وﻣﺼﺎدر ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ ﺑﺸﺎن اﻹﻋﻼن إﻣﺎم اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﳋﺮﻳﻒ  ،أو ﰲ أي وﻗﺖ آﺧﺮ ﻣﻼﺋﻢ ".
P72F

وإﻧﺎ ﻟﻨﺘﺴﺎءل ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺪراً
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ؟ وﻫﻨﺎ ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﳒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل  ،ﻓﻨﺆﻛﺪ إن ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎدئ
وﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﺣﱰام ﻛﺮاﻣﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﻌﻮب ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻓﻬﻲ
وﻣﻦ ﰒ وﺳﻴﻠﺔ إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻌﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰲ آن واﺣﺪ اﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
2
ﻹﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﺎدق أو ﺗﻨﻀﻢ ﺑﻌﺪ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت .
P73F

وﳛﺎج ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق
ﻹﻧﺴﺎن ) وﻫﻮ اﺣﺪ ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وﻬﺑﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ (
ﻗﺪ ﺻﺎرت ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ  ،وﺑﺬﻟﻚ ﺻﺎرت ﻣﻠﺰﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ
3
اﻟﺪول.
P74F

وﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً إن " ﻋﺪم اﻟﺮد " ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺣﱰاﻣﻪ
ﺣﱴ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﱵ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻓﺎً ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﱵ ﲢﻈﺮﻩ .
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺪل ﺣﻮل ﺣﺪوث اﻧﺘﻬﺎك ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم
اﻟﺮد  ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ إن اﻟﺪول ﲢﺎج ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﲏ ﻟﻴﺲ ﻻﺟﺌﺎً ) ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺎورﻩ
ﺧﻮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أو إن اﳌﺎدة
 33اﻟﻔﻘﺮة  02ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻋﺮﻓﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﳌﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺮد.
 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ  1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 11
 2ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ط ، 05اﳉﺰاﺋﺮ  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 2009 ،م  ،ص.98
 3ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ، 99ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻤﺮ
ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 99
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واﻷﻋﺮاف اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
ﺮاف ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺪول و اﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ  .ووﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺸﺎن اﳌﻌﺎﻫﺪات  ،ﻳﺒﻄﻞ إي اﻟﺘﺰام ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ إي ﻋﺮف ﻗﻄﻌﻲ )اﳌﺎدة .(53
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎً أن ﻧﻄﺮح ﻟﻠﺠﺪل اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﳊﻈﺮ اﻟﺮد ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳐﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ  ،وﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻻن ﺣﻘﻴﻘﺔ إن ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺰزت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﺪم
اﻟﺮد ﺑﺘﺤﺮﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻣﻦ ﻓﻘﺮة ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ واردة ﰲ اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ إﱃ ﻓﻘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ ﻟﻌﺎم 2005م
ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ) (2005 / 39
وﲢﺚ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪول ﻋﻠﻰ " ﻋﺪم ﻃﺮد إي ﺷﺨﺺ أو إﻋﺎدﺗﻪ ) ردﻩ( أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو
ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﱪرات ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض
1
ﳋﻄﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
P

P75F

ج – اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن :
وﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،
وﻻ ﲢﻈﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻹﲨﺎع  ،إذ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،إن اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺿﺎ  ،واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ  ،وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﺪول  ،وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻳﺮى آﺧﺮون إن
اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻌﲏ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ إي اﳌﺒﺎدئ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،
ﻣﺜﻞ اﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﰲ اﻟﻌﺪل  )2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر ص 12ﻣﺞ.(01
P76F

P

وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮل " ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﻈﻢ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻼﺗﻴﲏ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﳒﻠﻮ ﺳﺎﻛﺴﻮﱐ
3
واﻟﻨﻈﺎم اﳉﺮﻣﺎﱐ.
P7F

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 12
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 12
 3ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 59
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وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ  ،ﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت  ،وﻧﺮﻛﺰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول
ﻛﻮ�ﺎ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺪور ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺣﻮل اﳊﻖ واﻻﻟﺘﺰام  ،واﻟﺬي
ﳝﻜﻦ أن ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ واﻹﻓﺮاد أﻳﻀﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮي  .إن ﻣﺒﺎدئ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء
 ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﺠﻤﻟﺮد ﻛﻮﻧﻪ
إﻧﺴﺎن .
وﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﱄ إن اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  ،واﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وأﺧﺮى اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ
اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،1وﺗﻌﺘﱪ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ .
P78F

P

 – 4اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺪوﻟﻲ وإﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ(:

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة  38ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻓﺎن اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﺗﻌﺘﱪ " وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، 2وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺼﺎدر رﲰﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
P79F

P

وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ) ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ( ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﲢﻠﻴﻠﻪ  ،وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ إﱃ
اﻟﺪور اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ إرﺳﺎء اﳌﻌﺎﻳﲑ  ،ﻓﺎن ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺪم اﳋﱪاء إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎرزة .
ﻛﻤﺎ إن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻜﻮك  ،أو اﻟﻘﺮارات  ،أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو اﳌﻘﺮرات اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ أو ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
أﺟﻬﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء
 ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﺛﻘﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻣﻌﺘﱪاً  .وﺗﺼﺪر ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻗﺮارات ﺑﺸﺎن ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن  ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﱳ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻏﲑ
 1اﻟﺰﻣﺎﱄ ﻋﺎﻣﺮ  ،ﻣﺪﺧﻞ اﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﺗﻮﻧﺲ  ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ  1997 ،م  ،ص، 27
ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ ﳏﻤﻮد  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص، 61
 2ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 13
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اﳌﻠﺰﻣﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرة " اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﲑ اﳌﻠﺰم أو اﻟﻠﲔ " وﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪول وﻳﺮﺳﻲ
وﻳﻌﻜﺲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺪول واﳋﱪاء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ " اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﲑ اﳌﻠﺰم "
ﻣﺎﻳﻠﻲ :
أ  -ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﺗﻘﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﳌﻘﺮرات اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﻋﻼﻧﺎت ﺗﻘﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﺎن ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻜﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ واردة ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪات أو ﺗﻄﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺑﺸﺄ�ﺎ.1
P80F

P

وﺗﺘﻮﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲣﺺ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ،وﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  ،وﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ  ،اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ 1985م ) اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  144/ 04ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول دﻳﺴﻤﱪ 1985م ( ،
واﻹﻋﻼن ﺑﺸﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ( 22) 2312ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 14ﻛﺎﻧﻮن اﻷول دﻳﺴﻤﱪ 1967م  2 .واﻟﻘﺮار اﳌﺮﻗﻢ )  ( 158اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 2006م واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،وإذ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺎن اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﱰام اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
3
واﺣﱰام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣﻮر ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﻐﺰز ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً.
P81F

P

P82F

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 14
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 14
 3ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻗﻢ )  (A/RES / 60 / 158واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﺷﺒﺎط  2006ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻮن  ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ( A/60/509/Add.2 part II ) 2006
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واﻟﻘﺮار اﳌﺮﻗﻢ )  ( A/ 45واﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﺠﻮء واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ
إﻃﺎر دوﱄ  ،واﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻋﻮة إﱃ اﻟﺪول ﻣﻦ اﺟﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ
واﻹﻛﺮاﻩ ﻹرﻏﺎم اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ وﻃﻦ اﳌﻠﺠﺄ .
إن اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر ﻗﺪ أﻛﺪ اﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ أﻻ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم
اﻟﺮد أو اﻹﺑﻌﺎد أو اﻟﻄﺮد  ،وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺟﺎء ﺗﺄﻳﻴﺪاً ﳌﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺮب أﻣﺜﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن إذ ﻳﻘﻮل " ﳚﺐ ﻋﺪم ﺗﻌﺮض اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻊ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود أو اﻟﻄﺮد أو
1
ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﱰﺣﻴﻞ اﻹﺟﺒﺎري ﻹﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ".
P83F

ﻗﺮارات ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺣﻞ ﳏﻠﻬﺎ ،
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وان ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺎﻧﻮﻧﺎً ﰲ ﺣﺪ ذاﻬﺗﺎ .
وﻣﻦ ﳕﺎزج ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﻗﺮار اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺎن اﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ  1999اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )  ( E/CN-4/1998/53/Add2وﻫﻮ ﻳﻮﺟﺰ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﱰﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ،وﻗﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻗﺮت ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد " رأي ﻗﺎﻧﻮﱐ " ﻋﺎم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ
اﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ إرﺳﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﺛﺎر اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺣﻮل ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﻄﺮ اﻟﺮد وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻈﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ
ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﻧﺺ ﻗﺮار
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم 2005م ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ )  (39/2005ﺑﻘﻮﳍﺎ " إﱃ اﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺄت ﺑﻌﺪ
رأي ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﺎﳌﻲ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺧﻄﺮ اﻟﺮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮدة اﳌﻔﻀﻴﺔ إﱃ
2
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻬﻴﻨﺔ.
P84F

P

اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﳍﻴﺌﺎت
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ) ﻣﺜﻞ ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أو اﳉﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﺐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻮاد
 1ﺳﺮﺣﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.1065
 2ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 14
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ ﺻﻜﻮك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﻬﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو
ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﺗﻔﺴﲑ أﺣﻜﺎم
ﻌﻴﻨﺔ وﻬﺗﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف وﺗﺮﺳﻲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
وﳑﺎرﺳﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ – وﻳﻜﻮن ﳍﺎ – ﺑﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﺄﺛﲑ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﲢﻤﻞ ﺛﻘﻼ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ذا ﻣﻐﺰى  ،وﺗﺘﻌﺎون اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺗﻌﺎوﻧﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﳌﻌﺎﻫﺪات ﰲ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻐﺮض ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰوح وﺿﻤﺎن اﺗﺴﺎق ﻫﺬﻩ
1
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ.
P85F

ب -اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺘﻨﺎً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﲑ اﳌﻠﺰم  ،وﺗﻐﻄﻲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﱂ ﺗﺴﺒﻖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻣﺜﻞ اﻹﻋﺎدة
اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ  ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻزﻣﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  .واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺪﱐ واﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻠﺠﻮء .
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ) اﻟﱵ ﰎ إﻗﺮاراﻫﺎ ﻋﺎدة ﺑﺈﲨﺎع اﻵراء ( ﳝﺜﻞ أراء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 60دوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ دول ﻟﻴﺴﺖ أﻃﺮاﻓﺎً ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م أو ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﳍﺎ ﻟﻌﺎم 1967م  ،ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰء
 ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إﻃﺎر اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪي ﻬﺑﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  ،وﻫﻲ ﲤﺜﻞ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺪول  ،وﻫﻲ ﲤﺎرس
ﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﺧﺎﺻﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﻬﺗﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 35ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
1951م  ،واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وان ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺳﺘﺸﺎري وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ .
إﻻ أ�ﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر  ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺧﱪة دوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻵراء
ﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﲤﺜﻴﻼً ﻋﺮﻳﻀﺎً ﻟﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،وﻻﺳﻴﻤﺎ وان اﻻﺷﱰاك ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ إن ﻗﺮاراﻬﺗﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺎﻹﲨﺎع اﻵراء إﳕﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﻬﺗﺎ وﺑﻴﻨﻤﺎ
 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 15
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ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ " ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﺰم " ﻟﻠﺪول إﻻ أ�ﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ داﺧﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ
اﳌﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ إذ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺮاﻋﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  ،وﻳﺘﻌﲔ أﻳﻀﺎً ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ
1
ﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪول وﳑﺎرﺳﺎﻬﺗﺎ ﺑﺸﺎن اﻟﻠﺠﻮء واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
P86F

ج  -اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ :
وﻟﺪور ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ – )راؤول
ﻫﻴﺎدي ﻻﺗﻮرﻳﺎ (  vcctor Raut Haya de Latorreﻛﺎن اﺑﺮز اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺒﲑو ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﻫﻮ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺜﻮري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  .إن ﻫﺬا اﳊﺰب اﻟﺬي ﰎ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﰲ ﻗﺎرة أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ وﺣﺴﺐ ادﻋﺎء ﻣﺆﺳﺴﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﳊﺰب ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ
اﻟﺒﲑو ﺗﻌﺮض أﻋﻀﺎء اﳊﺰب إﱃ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﳑﺎ دﻋﺎ ﻫﻴﺎدي ﻻﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1949 / 01 / 04م
2
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺳﻔﺎرة ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﲑو ﻃﻠﺒﺎً ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ (.
P87F

واﺣﺘﺠﺖ اﻟﺒﲑو ﻟﺪى ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر إن اﳌﻮﻣﺎ إﻟﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺸﻤﻮل ﲝﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﻣﺎ
ورد ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻟﻌﺎم 1928م ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ وﻗﺖ اﻻﻧﻘﻼب وﱂ ﻳﻈﻬﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،
واﺗﻔﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 - 1واﻟﱵ أﺻﺪرت أول اﻷﻣﺮ وﺑﺘﺎرﻳﺦ 1950 / 11 /20م ردا ﺣﻮل أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﺠﻮء ،
وﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻜﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺄﺳﺎس ﳍﺬا اﳌﻠﺠﺄ .
 – 2اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1951 / 02 / 13م ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎً
ﻔﺴﲑﻳﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺒﲑو وﺑﺬﻟﻚ أﻟﺰﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺑﺈ�ﺎء اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺳﻔﺎرﻬﺗﺎ ﰲ اﻟﺒﲑو
ﻟﻼﺗﻮر  ،وﻟﻜﻦ دون إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﲑو وﺟﺎء رد اﶈﻜﻤﺔ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻌﱰف

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 15
 2ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 64
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ﺑﺬا اﳌﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ
1
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻹﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺮف.
P8F

وﺟﺎء رد اﶈﻜﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ " وﻫﻜﺬا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﶈﻜﻤﺔ إﱃ أن اﻟﻠﺠﻮء ﳚﺐ وﻗﻔﻪ وﻟﻜﻦ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ووﻓﻘﺎً
2
ﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﱪة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺊ.
P89F

P

وﺑﻘﻲ اﳌﻮﻣﺎ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺳﻔﺎرة ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﲑو ﻣﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات وأرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﰒ ﲰﺤﺖ ﻟﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﲑووﻳﺔ ﲟﻐﺎدرة اﻟﺒﲑو  ،وﻟﻌﺐ اﳌﻮﻣﺎ إﻟﻴﻪ دوراً ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﲑو  ،ﺣﻴﺚ
أﺻﺒﺢ اﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1978م .
واﳊﻘﻴﻘﺔ إن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وان ﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ ﳊﻞ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء  ،وان اﻟﻘﻀﻴﺔ وان ﻛﺎن ﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ
ﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ  ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ إذا ﺗﺪاﺧﻠﺖ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﺸﺎﻬﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﺻﻞ
واﺣﺪ واﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ إن ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1951/ 06 / 19م ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ أﻓﻜﺎراً
ﲣﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ :
 – 1ﻻ ﳚﻮز أن ﳜﺎﻟﻒ ﺳﲑ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،وان اﻷﻣﺎن اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻻ ﳚﻮز ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ
ﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً  ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺣﱰام ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻠﺠﻮء .
 – 2ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ إﺳﺎءة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﻏﲑ
ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﻻن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻟﻼﺟﺊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﻣﻨﺢ اﳊﺼﺎﻧﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،وان اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .

 1ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 115
 2ﻣﻮﻗﻊ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ  ،ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 64ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ ،
اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 132 – 121
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 – 3إن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺊ إﱃ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹ�ﺎء اﻟﻠﺠﻮء  ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻓﺴﺢ
ﻤﻟﺎل ﻟﻠﻄﺮق اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎوض واﳋﺮوج واﻹﻋﻔﺎء وﻏﲑﻫﺎ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت.
  – 4اﶈﻜﻤﺔ ﻗﺪ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﲟﺒﺎدئ ﺣﺴﻦ اﳉﻮار واﺠﻤﻟﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻫﻲ دﻋﻮة
1
ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم.
P90F

وﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺎن اﳊﺪ
ﺣﺎﻻت اﻧﻌﺪام اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎم 1961م  ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﻨﺢ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺼﺒﺤﻮن ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ راﺑﻄﺔ ﺑﺎرزة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ  ،ﻣﺜﻠﻤﺎ إذا
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻟﻮدون ﰲ اﻟﺒﻠﺪ أو ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ  ،وﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻻ ﳚﻮز
ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﲡﺮﻳﺪ أي ﺷﺨﺺ أو أﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ أو
أﺛﻨﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ " 2 .وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف إن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻴﻘﻮد إﱃ اﻻﺿﻄﻬﺎد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺼﻮل
ﳉﻮء.
P91F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 1945م ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﳌﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﻈﻢ
وﻣﻮﺟﻪ ﰲ دﻋﻢ ﻣﺴﲑة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،إﻻ أن اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﳎﺎل
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺴﻤﻮا ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :

 1ﻣﻮﺟﺰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﺘﺎوى واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﳉﺰء اﻷول ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ )  1991 – 1938م (
 SI/LEG/SER-F/1ﻣﻨﺸﻮرات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم  1992م ﻧﻴﻮﻳﻮرك  A – 92-v-5-ص. 26 -25ﻧﻘﻼً ﻋﻦﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 65
 2ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻗﻢ ) ) 896د (9 -واﻟﺼﺎدرة ﰲ  04ﻛﺎﻧﻮن اﻷول دﻳﺴﻤﱪ 1954م  ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ
 13ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﻳﺴﻤﱪ 1975م ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ،
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 01اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 19
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻜﻮ�ﻢ أﻓﺮاد ) ﺣﻘﻮق ﻓﺮدﻳﺔ ( وﳒﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ﰲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ وﻻدة ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،واﻫﻢ
اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻴﻞ اﻷول ﻫﻲ  :اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳊﻖ
ﰲ اﻷﻣﺎن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء  ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﲑ وﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ
واﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻣﺔ اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدي.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﲝﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻛﻮ�ﻢ ﲨﺎﻋﺎت أو ﻓﺌﺎت ) ﺣﻘﻮق ﲨﺎﻋﻴﺔ ( وﳒﺪ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أو رواﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﺤﻲ واﳊﻖ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
أو اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻖ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﻖ ﺗﺪاول واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
1
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
P92F

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﲝﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
إﻋﻄﺎء ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻷﻓﺮاد إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً وﻋﺎﳌﻴﺎً ﻣﺜﻞ  :اﳊﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب
واﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ واﳊﻖ ﰲ ﺧﻠﻮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﺪﻣﲑ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺣﻖ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳊﻖ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼم وأﻣﺎن وﳒﺪ إن ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ﻗﺪ ﺻﺪرت
ﰲ إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻼن اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺣﻮاﺿﻨﻪ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ
إﻋﻼن اﺳﺘﻮ ﻛﻬﻮل اﻟﻌﺎم 1972م واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ " ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻇﺮوف ﺣﻴﺎة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﻴﺎة ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﰲ وﻃﻨﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﰎ ﻋﻘﺪﻩ
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﻳﻮدي ﺟﺎﻧﲑو ﻋﺎم 1992م واﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲟﻴﺜﺎق اﻷرض ) Earth
 ( charteوﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻪ " اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ وﻟﻪ اﳊﻖ
 1ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 118 – 117
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ﰲ أن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﺧﺮى " واﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺜﺮوات
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 1962م .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﺴﻤﻴﺔ
1
ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب واﳉﻤﺎﻋﺎت أو اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت.
P93F

وﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺮي ﰲ أوﻗﺎت
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ  ،داﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم دوﻟﻴﺔ  ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﺴﺮﻳﺎن ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻌﲏ إن ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻌﲏ ﲝﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌﻮن ﰲ داﺋﺮة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً -اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ :
ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ زﻣﻨﻴﺎً ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﺛﻨﺎء اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ  ،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻴﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﻃﺮاف
اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
) اﳌﺪﻧﻴﲔ  ،وأﻓﺮاد اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ( وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻌﺪ ﰲ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ ) اﳉﺮﺣﻰ واﳌﺮﺿﻰ  ،واﳉﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﲢﻄﻤﺖ ﺳﻔﻨﻬﻢ ،
وأﺳﺮى اﳊﺮب (  ،وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻃﺮق اﳊﺮب اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮب ،
أﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻌﺎﰿ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﲟﱪرات اﳊﺮب ﺳﻮاء ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﻻ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
2
ﻣﺎدﺗﻪ  51اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ.
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وﻳﻌﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﱄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺄﻧﻪ " ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم
ﺗﺪف ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﲟﺎ اﳒﺮ ﻋﻦ

 1ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 118
 2ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ  ، 1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 21ﻳﻨﻈﺮ  ،ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،وﺿﻊ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪارﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد
 ، 17ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017م  ،ص. 161
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ﻟﻚ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ آﻻم  ،ﻛﻤﺎ ﻬﺗﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
1
واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ".
P95F

أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻫﻮ
" ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﻟﻌﺮف  ،اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﱃ ﺣﻞ
اﳌﺸﻜﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،واﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ ،
ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﺣﻖ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺮب اﻟﱵ ﺗﺮوق ﳍﺎ  ،أو ﲢﻤﻲ
2
اﻷﻋﻴﺎن واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺮروا أو ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺮرون ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎزﻋﺎت".
P96F

واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﻫﻲ " اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،وﲤﺎرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﱵ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ 1863م وﻻﻳﺘﻬﺎ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﲤﺜﻞ
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،واﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم 1949م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻬﻤﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﰎ إﻗﺮارﳘﺎ ﰲ 1977م ﺗﺸﻤﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 – 1اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أي اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺮي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول .
 - 2اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،أي اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﲔ دوﻟﺔ وﻗﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،أو ﺑﲔ ﲨﺎﻋﺘﲔ ﻣﺴﻠﺤﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻏﲑ ﺗﺎﺑﻌﺘﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ داﺧﻞ أراﺿﻲ دوﻟﺔ واﺣﺪة ) ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ،ﺗﺴﺮي اﳌﺎدة  03اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻊ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺜﺎﱐ( .
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ – اﳌﺎدة  03اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑﻌﺔ  ،واﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺣﺪاً أدﱐ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻮن أو ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ دوﱄ
 1ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 161
 2ﻓﻴﺘﺸﺎ ﺑﺎﺗﺮﻧﻮﻏﻴﺘﺶ  ،أﻓﻜﺎر ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺗﻌﺰﻳﺰﳘﺎ وﻧﺸﺮﳘﺎ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،أﻏﺴﻄﺲ  /أب  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ 1988 ،م  ،ص . 161
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أو ﻏﲑ دوﱄ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ  ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺘﻞ  ،أو اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ أو اﻟﺒﱰ  ،أو
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ  ،واﳌﻬﻴﻨﺔ واﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺣﻈﺮ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ واﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺒﻞ
ﻓﺮض أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ .1
P97F

P

ب – ﺗﺸﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ آﺛﺎر اﳊﺮب  .وﲢﻈﺮ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻛﺪروع ﺑﺸﺮﻳﺔ  ،واﻟﻌﻘﺎب اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲣﻮﻳﻒ اﻟﺴﻜﺎن
اﳌﺪﻧﻴﲔ أو ﺗﺮوﻳﻌﻬﻢ  ،واﻟﻨﻬﺐ ،واﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ  ،وﺗﻘﻀﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺎﻳﺪة  ،ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﱂ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ اﳌﺸﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﻈﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
أﻳﻀﺎً ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻛﺄﺟﺎﻧﺐ أﻋﺪاء ﻓﻘﻂ ﻷ�ﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ذات ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺪو ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻮاد ) ، 44
. ( 70 ، 49 ، 45
ج – ﻳﻨﺺ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺮوب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺼﺮاﻋﺎت ذات
ﻃﺎﺑﻊ دوﱄ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮب أن ﻳﻔﺮق اﶈﺎرﺑﻮن ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ،
وﻳﻌﺰز اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﻧﻴﲔ ﳚﺐ أﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻫﺪﻓﺎً ﻣﺘﻌﻤﺪاً
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳊﺮﺑﻴﺔ أو اﳍﺠﻤﺎت اﳉﺰاﻓﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﱪرة  ،وأن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﲑ ﻣﻨﺤﺎزة ﻣﻦ
اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ اﳌﺎدة .2 85
P98F

P

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  74ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻷول ﻟﻌﺎم 1977م واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "ب" ﻣﻦ اﳌﺎدة
 04ﻟﻠﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ اﳌﺸﺘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳌﺨﻮﻟﺔ ﻬﺑﺬﻩ
اﳌﻬﻤﺔ .3
P9F

P

د – ﻳﻮﺳﻊ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﲝﻴﺚ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة
 03اﳌﺸﱰﻛﺔ  .وﻻ ﳚﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ إﻻ إذا اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ أﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ،أو
 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ  ، 1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 21
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 22
 3ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 164
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أﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻠﺤﺔ  .وﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻳﺘﻌﲔ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﺎن ﰲ
1
ﻇﺮوف آﻣﻨﺔ اﳌﺎدة .17
P10F

ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺪو ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﳌﺎدة  44اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎﺟﺰة اﻟﻼﺟﺌﲔ ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ أﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺄﺟﺎﻧﺐ أﻋﺪاء ﻟﺮد ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ " .
واﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﶈﺎرﺑﺔ ﲢﻤﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت
2
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈ�ﻢ ﻏﲑ ﳏﻤﻴﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
P10F

وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎً ﺛﻐﺮة ﺗﺴﺪﻫﺎ اﳌﺎدة  73ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول .
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل  ،ﻳﺴﺘﻈﻞ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﺎدة  70اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ " ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺬﻳﻦ ﳉﺌﻮا ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﻨﺰاع إﱃ اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠﺔ  ،إﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﳐﺎﻟﻔﺎت اﻗﱰﻓﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ  ،أو ﺑﺴﺒﺐ
ﳐﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻗﱰﻓﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ وﺗﱪر ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻬﻤﲔ إﱃ ﻜﻮﻣﺎﻬﺗﻢ ﰲ وﻗﺖ
اﻟﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﶈﺘﻠﺔ أراﺿﻴﻬﺎ " .
و ﳚﺪر ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺑﺸﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ  ،اﻧﻪ ﳛﻤﻲ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺬﻳﻦ ﳉﺌﻮا
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺰاع  .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮر ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل  ،ﻣﻦ اﺟﻞ
ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ  .ﺑﻴﺪ أن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﳍﺎ ﺣﺪودﻫﺎ  ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ﰲ أﻣﻦ دوﻟﺔ
3
اﻻﺣﺘﻼل وﳐﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.
P102F

وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌﺎدة  73ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول ﳒﺪ أن ﳍﺎ آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻫﻲ :

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ  ، 1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 22
 2ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة 04ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1949م ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ .
 3ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﻛﺮﻳﻞ  ،أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  اﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،أﻏﺴﻄﺲ /
آب  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ 1988 ،م  ،ص . 123 – 122
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -1ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﲎ ﲟﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺪﻧﻴﲔ
اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ أراﺿﻲ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع دون ﲤﻴﻴﺰ ﳎﺤﻒ  ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ  .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى،
ﲤﻨﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ ) ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻈﺮوف ( أي ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﺣﱴ إذا
اﻧﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ .
 – 2ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،ﻓﺎن ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﲢﻤﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  .وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﺈ�ﻢ ﻻ ﻳﻨﺪرﺟﻮن ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﳌﺎدة  . 04وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف  ،ﻓﺎن اﳌﺎدة  73ﻻ ﲢﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ
 -3وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲢﺴﻦ اﳌﺎدة  73ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  .وﲟﻘﺘﻀﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ
ﻟﻠﻤﺎدة  ، 73ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ :
 اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ) ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( . اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﶈﺎﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أراﺿﻴﻬﺎﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ) ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ( .
 اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل  ،اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠﺔ )ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﻔﻘﺮةاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة  ، 70وﱂ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ( .ﻏﲑ اﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻫﺆﻻء
اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺷﺮﻃﲔ ﳘﺎ :
أ -أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻻﺟﺌﲔ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ،واﻟﱵ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ أو
ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ أو ﺑﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ .
ب – وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﻻﺟﺌﲔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ.

1
P103F

وﺗﺬﻫﺐ اﳌﺎدة  73ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول إﱃ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﲤﻨﺢ ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺮﻛﺰ
)اﻷﺷﺨﺎص ﻏﲑ اﶈﻤﻴﲔ ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻌﲏ أ�ﻢ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺮرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120ﻣﺎدة ﰲ

 1ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﻛﺮﻳﻞ  ،أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 125 – 124
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺒﺎﺑﲔ اﻷول اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺎدة ذاﻬﺗﺎ إﻻ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﻻﺟﺌﲔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ .1
P104F

P

واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﺄﻗﺮت ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻄﺮد ﰲ
اﳌﺎدة   45ﻓﻘﺮﻬﺗﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  .وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﻤﻴﲔ
اﳌﺘﻬﻤﲔ ﲜﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘﺎً ﳌﻌﺎﻫﺪات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﻤﻴﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﲜﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻃﺒﻘﺎً ﺎﻫﺪات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺮﻣﲔ اﳌﱪﻣﺔ .
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﲏ إي دوﻟﺔ ﳏﺎﻳﺪة ﰲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ أراﺿﻲ دوﻟﺔ ﳏﺎرﺑﺔ
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ،وذﻟﻚ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .ﺑﲔ دوﻟﺘﻬﻢ واﻟﺪوﻟﺔ
اﶈﺎرﺑﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ اﳌﱰاﻛﻢ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ،
ﻓﻤﺜﻼً اﺷﱰﻃﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎراً إﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ﳌﻌﺎوﻧﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻮﺿﻊ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ
ﺿﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻌﺪم إﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮاً ،
2
أو إذا ادﻋﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺮوع إ�ﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد.
P105F

واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﳛﻤﻲ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،
وإذا ﻓﺮ اﺣﺪ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺻﺮاع ﻣﺴﻠﺢ  ،ﻟﻜﻨﻪ وﺟﺪ ﻣﻠﺠﺄ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻮرﻃﺎً ﰲ ﺻﺮاع ﻣﺴﻠﺢ دوﱄ
أو داﺧﻠﻲ  ،ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺪوﱄ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،وﺗﻠﻌﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ
اﻷﲪﺮ دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﲔ داﺧﻠﻴﺎً اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا إﱃ ﻫﺠﺮ دﻳﺎرﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .3
P106F

P

أ  -اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 1951م ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :
 1ﻓﻴﺘﻴﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎرﺑﻮرن  ،ﲪﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎر ﺣﻮل وﻻﻳﱵ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ واﳍﻼل اﻷﲪﺮ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 146
 2ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 165
 3ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ  ، 1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 22
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ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﻮﺣﺪ
أﻻ وﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻧﺴﺎﱐ  .ﻏﲑ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻬﺘﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﲝﻤﺎﻳﺔ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪو  ،ﳛﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ  .أﻣﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺿﺪ ﲡﺎوزات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ  .وﲟﻌﲎ
آﺧﺮ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻳﺘﺠﻠﻴﺎن ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
1
واﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوع.
P107F

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﺴﻚ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻧﺰاع
ﻣﺴﻠﺢ  ،ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص ﻻﺟﺌﲔ وﺿﺤﺎﻳﺎ ﻧﺰاع ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ  ،وﻣﻨﻄﻘﻴﺎً
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻠﺬان ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﺒﻘﺎن
ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .
وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﻣﻌﺎً ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  ،ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ أﺣﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ إﱃ ﺗﺮك
ﺑﻠﺪﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻛﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﻢ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠﺪا�ﻢ ﻣﺘﺠﻬﲔ ﳓﻮ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎً  ،وﻗﺪ ﻻﺗﻜﻮن
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻃﺮﻓﺎً ﰲ اﻟﻨﺰاع أي ﺑﻠﺪان آﻣﻨﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟﺒﻠﺪان ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ ﻳﻄﺒﻘﺎن ﺳﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻻﺗﺘﻮﻓﺮ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻧﻈﺮاً ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﻴﻠﺠﺌﻮن إﱃ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎً وﻏﲑ ﻃﺮف ﰲ اﻟﻨﺰاع وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ
2
ﳛﻤﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P108F

وﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﻫﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺿﻤﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﶈﻤﻴﲔ ،
وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﳒﺪ أن ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎم 1949م  ،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول  ،ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻗﺎﻧﻮن
 1ﺟﻮﻓﻴﺘﺸﺎ ﺑﺎﺗﺮﻧﻮﻏﻴﺘﺶ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 160
 2ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 166 – 165
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اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫﻨﺎك أﺣﻜﺎم ﻛﺜﲑة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲢﻤﻲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ أراﺿﻲ أﻃﺮاف
اﻟﻨﺰاع وﰲ اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠﺔ  .وﻳﺒﻘﻰ إن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ
ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﱄ ﺗﺮد ﰲ اﳌﺎدة  73ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻷول  .وﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون ﻻﺟﺌﲔ إﺛﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ وﳍﻢ اﳊﻖ ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ
1
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﲢﻤﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ.
P109F

ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺗﻜﻤﻞ ﻣﺎﱂ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ  .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى  ،ﻓﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺗﻜﻤﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻊ دوﱄ أو ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺗﺮات
2
واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ.
P10F

P

اﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺎر ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
واﳌﺒﺎدئ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻤﻼً ﲟﺒﺪأ ﲢﻴﻴﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻋﻦ ﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻫﻮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت .
ب  -اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ

ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ :

ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ ﺗﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط  ،وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰوح اﳉﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮن إﱃ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺂﺳﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت
اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ  ،واﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ  .وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أﺷﻜﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ  .وﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﻄﺎﻟﺒﺎن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﳐﻴﻤﺎت ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ  .وﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﺰوران اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﺎﻣﲔ رﻓﺎﻫﺘﻬﻢ وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات  .وﳘﺎ ﺗﺒﺤﺜﺎن ﻋﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺗﻌﻤﻼن ﰲ
 1ﺟﻮﻓﻴﺘﺸﺎ ﺑﺎﺗﺮﻧﻮﻏﻴﺘﺶ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 162
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 163
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ﺒﻴﻞ ﲨﻊ ﴰﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋﻼت  ،ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻼ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  .وﻬﺗﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً
ﺧﺎﺻﺎً ﲝﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘﺼﺮ ﻏﲑ اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﺬوﻳﻬﻢ  .و ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﺼﺪران وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ .وأﺧﲑاً ،
ﻓﺈ�ﻤﺎ ﻗﺪ اﺷﱰﻛﺘﺎ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﻠﺘﻤﺴﻲ
اﻟﻠﺠﻮء .
وﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﻛﻮن ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺌﻬﻢ
ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﱪرﻫﺎ ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،ﱂ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻟﺘﺎﻣﲔ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة  ،ﺣﱴ وان ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص  ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻨﺪرﺟﻮن ﰲ
اﺧﺘﺼﺎص اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  .وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳋﻤﲑ واﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻵن ﰲ
أراﺿﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﻟﻜﻦ  ،ﻷﺳﺒﺎب ﺘﻨﻮﻋﺔ ﱂ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻬﺑﻢ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺆﻣﻦ ﳍﻢ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ،وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ دوراﳘﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ، 1 .وﰎ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  10ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬي
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﺗﺘﺸﺎور اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺘﺎن ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺣﻮل اﳌﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ  .وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻨﺴﻘﺎن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺎ�ﺎ
2
ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﲔ  ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺟﻬﻮدﳘﺎ ".
P1F

P12F

P

P

ﺗﺄﻛﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  .ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﳊﺎرﺳﺔ واﶈﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﻔﻮﺿﺔ
ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺗﺘﻌﺎوﻧﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ  ،ﺳﻮاء ﰲ ﳎﺎﱄ ﲪﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ،
أو ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .
إن اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ 1918م ﻗﺮاراً ﻫﺎﻣﺎً ﺑﺸﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻠﻴﺐ
اﻷﲪﺮ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ اﻟﺪوﱄ ﰲ
ﻣﻴﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ  .واﻟﻘﺮار اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ﻳﺆﻛﺪ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 1ﻓﻴﺘﻴﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎرﺑﻮرن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 154 – 153
 2ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺼﺎﻏﺔ ﰲ  10ﻓﻘﺮات .
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اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺘﲔ ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ
1
واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺘﲔ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
P13F

P

وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻼن
ﺳﻮﻳﺎً ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﻹﻧﺴﺎﱐ  2 .ﻓﻤﺜﻼً ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ،أدى إﱃ زﻳﺎدة اﻧﻐﻤﺎس اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻔﻲ ﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﲔ ب )ﻣﺎﻧﻴﻼ ( ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﻴﺒﲔ ﺗﻄﺮﻗﻮا إﱃ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ اﳌﻨﺪوﺑﻮن ﻗﺮاراً ﺑﺮﻗﻢ ) (21اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎً ،ذا ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎم ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ
ﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل
3
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ.
P14F

P

P15F

P

وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺳﻮى
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ  ،ﳝﻜﻦ وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﱪة اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ  .ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ
اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪم ﳍﻢ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
4
اﳌﺜﺎل  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
P16F

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ إن اﳊﻖ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﲢﻤﻴﻪ وإﻻ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ اﻷﻫﻮاء
واﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﻓﻜﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ إﻗﺮار اﳊﻖ ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ  ،ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ  ،إذ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﲟﺤﻤﻲ
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﳌﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪ أو ﳜﻔﺮﻩ ذﻣﺘﻪ  ،ﻓﻠﻬﻢ ﻣﺎ داﻣﻮا ﰲ دار
اﻹﺳﻼم ذﻣﺔ اﷲ وذﻣﺔ رﺳﻮﻟﻪ  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺿﻤﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﺔ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق
 1ﺟﻮﻓﻴﺘﺸﺎ ﺑﺎﺗﺮﻧﻮﻏﻴﺘﺶ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 163
 2ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 166
 3ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻄﻨﺎوي  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 254
 4ﺟﻮﻓﻴﺘﺸﺎ ﺑﺎﺗﺮﻧﻮﻏﻴﺘﺶ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 164
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اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺎﺿﻲ وﻻ ﰲ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻗﺮار ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ذات
اﻟﺼﻠﺔ إﻻ أ�ﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﳊﻖ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺮى إن ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﻟﻔﻜﺮي واﳌﺬﻫﱯ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ و ﲤﻨﻊ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻴﺶ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷ�ﺎ ﻻ ﺗﺘﺸﺎرك ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻼً إﻧﺴﺎﻧﻴﺎً ،
وﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻻ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻏﲑ ذﻟﻚ  ،إﺿﺎﻓﺔ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﱪﻳﺮ رﻓﻀﻬﺎ  ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺰاءات ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،وﳍﺬا
ﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻧﺮى وﻧﺴﻤﺢ ﻋﻦ اﻻﺧﱰاﻗﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﰲ ﻫﺬا ﻟﺸﺎن .
وﳍﺬا ﻧﺮى اﻧﻪ ﺣﱴ وان واﻓﻘﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻼﻣﻴﺔ ﰲ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ  ،إﻻ أ�ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن .
إن ﻣﺼﺪر ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﳍﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺟﺰاء دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوي  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻓﻤﺼﺪرﻩ ﻓﻬﻮ اﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ إﻻ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﺼﺎدق أو ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ  -ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﺗﻨﻀﻢ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ – وﳍﺬا ﻗﺪ ﺗﺘﺬرع اﻟﺪول ﺑﺄ�ﺎ ﻏﲑ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲝﺠﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲟﻨﺄى ﻣﻦ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺮرات زوال اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺟﺊ  ،ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳏﻀﺔ  ،اﺳﺘﺤﻖ
ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﱂ ﲤﻨﺢ ﻟﻪ ﻟﻮﻻ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف  ،ﻓﺈذا زاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف واﻧﺘﻔﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻮف  ،وﺣﻠﺖ
ﳏﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن  ،زاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﱪرات واﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻠﺠﻮء واﳊﻤﺎﻳﺔ ،
وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :ﻣﱪرات زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :ﻣﱪرات زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻣﺒﺮرات زوال اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻳﻨﺘﻬﻲ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ :
أوﻻً -اﻟﻮﻓﺎة :

ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن وﻓﺎة اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﺠﻮء  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ
1
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ اﳊﻴﺎة ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً.
F17

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -إﺳﻼم اﻟﻼﺟﺊ :

ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ إن إﺳﻼم اﻟﻼﺟﺊ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ أﻧﺘﻬﺎ اﳌﻠﺠﺄ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻼﺟﺊ ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 –1وﺣﺪة دار اﻹﺳﻼم رﻏﻢ اﺧﺘﻼف وﺗﻌﺪد دوﳍﺎ .
 - 2ﻛﻔﺎﻟﺔ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺪل أن ﻳﻈﻞ اﳌﺴﺘﺠﲑ اﻟﺬي اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم
"ﻻﺟﺌﺎً" واﳌﺴﻠﻤﻮن اﻵﺧﺮون ﰲ دار اﻹﺳﻼم " ﻣﻮاﻃﻨﻮن " ﳍﻢ ﻛﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ  ،وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻘﻂ
2
ﲝﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ.
P18F

 – 3إن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻹﺳﻼم أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل » اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻻ
ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻪ ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ ﻛﺎن اﷲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺑﺔ ﻓﺮج
اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﺘﺮﻩ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ « 3 .وﻣﻦ اﳋﺬﻻن
F19

 1ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮج  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 180
 2أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 209

 3ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ،رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﻈﺎﱂ ،ﺑﺎب ﻻ ﻳﻈﻠﻢ اﳌﺴﻠﻢ اﳌﺴﻠﻢ وﻻ ﻳﺴﻠﺒﻪ  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪي  ،ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ج ، 02ص ، 66وﻣﺴﻠﻢ ﰲ  ،ﻛﺘﺎب اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎب  :ﲢﺮﱘ ﻇﻠﻢ اﳌﺴﻠﻢ و ﺧﺬﻟﻪ واﺣﺘﻘﺎرﻩ ودﻣﻪ وﻋﺮﺿﻪ وﻣﺎﻟﻪ ،
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ج  ، 08ص. 397
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واﻟﻈﻠﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم " ﻻﺟﺌﺎً"  .واﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻹﺳﻼم ﳚﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ِ
ﱠﺖ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا إِن ﻳَﻨﺘَـ ُﻬﻮا ﻳُـﻐْ َﻔ ْﺮ ﻟَ ُﻬﻢ ﱠﻣﺎ ﻗَ ْﺪ َﺳﻠَ َ
ﻀ ْ
ﻮدوا ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻣ َ
ﺖ ُﺳﻨ ُ
ﻒ َوإِن ﻳَـﻌُ ُ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ﻗُﻞ ﻟﱢﻠﱠﺬ َ
ِ
ﻴﻦ ﴾ 1 .وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮو ﺑﻦ » أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻹﺳﻼم ﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ؟
ْاﻷ ﱠَوﻟ َ
وأن اﻟﻬﺠﺮة ﺗﻬﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ؟ وأن اﻟﺤﺞ ﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ؟ «  .2وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻻ
F120

P12F

P

ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺬي اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺳﻼﻣﻪ.

3

P12F

ﺛﺎﻟﺜﺎً  -ﺧﻄﻮرة اﻟﻼﺟﺊ :
إذا ارﺗﻜﺐ اﳌﺴﺘﺠﲑ أﻓﻌﺎﻻً ﺧﻄﲑة – ﺧﺼﻮﺻﺎً – ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ إ�ﺎء اﳌﻠﺠﺄ ﰲ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﴿ إِﱠﻻ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻋﺎﻫﺪﺗﱡﻢ ﱢﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮﻛِﻴﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻟَﻢ ﻳﻨ ُﻘﺼﻮُﻛﻢ َﺷﻴﺌًﺎ وﻟَﻢ ﻳﻈَ ِ
ﺎﻫ ُﺮوا
َ َ
ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ
َ ُ
َ
4
َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ أَﺣ ًﺪا ﻓَﺄَﺗِ ﱡﻤﻮا إِﻟَﻴ ِﻬﻢ َﻋ ْﻬ َﺪﻫﻢ إِﻟَ ٰﻰ ﻣ ﱠﺪﺗِ ِﻬﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ ﻳ ِﺤ ﱡ ِ
ﻴﻦ ﴾ .وﻳﻘﻮل ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
ُ
ْ ْ َ
ُْ ُ ْ
ْ ْ
ﺐ اﻟ ُْﻤﺘﱠﻘ َ
P123F

P

﴿ َوإِن ﻧﱠ َﻜﺜُﻮا أَﻳْ َﻤﺎﻧَـ ُﻬﻢ ﱢﻣﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ َﻋ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َوﻃَ َﻌﻨُﻮا ﻓِﻲ ِدﻳﻨِ ُﻜ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮا أَﺋِ ﱠﻤﺔَ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻻ أَﻳْ َﻤﺎ َن ﻟَ ُﻬ ْﻢ
5
ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳَﻨﺘَـ ُﻬﻮ َن ﴾.
ﺐ
وﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﴿ َوإِ ﱠﻣﺎ ﺗَ َﺨﺎﻓَ ﱠﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﻮٍم ِﺧﻴَﺎﻧَﺔً ﻓَﺎﻧﺒِ ْﺬ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻋﻠَ ٰﻰ َﺳ َﻮ ٍاء إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ َﻻ ﻳُ ِﺤ ﱡ
ِِ
ﻴﻦ ﴾ 6.وﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺣﻖ اﳌﻠﺠﺄ – اﻧﻪ إذا ﺧﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻴﺠﺐ
اﻟْ َﺨﺎﺋﻨ َ
إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻨﻘﺾ اﻷﻣﺎن " "اﳌﻠﺠﺄ " وإ�ﺎﺋﻪ  ،وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﻠﺠﻮء  ،وﻫﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻮراً ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو ،أو اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ،أو
P124F

P125F

P

 1ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ . 38
2

رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ أﻃﻮل ﻣﻨﻪ  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن  ،ﺑﺎب ﻛﻮن اﻹﺳﻼم ﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻛﺬا اﳍﺠﺮة واﳊﺞ ،

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ﻣﺼﺮ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن  ،ج  ، 01ص . 332
 3أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 210
 4ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 04
 5ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 12
 6ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ . 58
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اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺪو ،...ﻓﺈذا وﻗﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﳛﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺤﻪ اﻟﻠﺠﻮء
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺗﻴﺎﻧﻪ ﲟﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر  ،1وﻋﻠﻴﻪ :
 – 1ﻻ ﳚﻮز اﻹ�ﺎء اﳌﻔﺎﺟﺊ  ،ﺑﻼ إﻋﺬار وﺑﻼ ﻣﻘﺪﻣﺎت .
F126

 – 2ﳚﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﻼﺟﺊ ﻓﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺪﺑﲑ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ آﺧﺮ .2
P127F

P

راﺑﻌﺎً  -رد اﻟﺠﻮار:
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﲑ أن د ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﲑ ﺟﻮارﻩ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻈﻞ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ أو أﻣﻨﻪ وﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ أن
ﻧﺴﺘﺸﻬﺪ ﲟﺜﺎﻟﲔ :
 -1ﺣﻴﻨﻤــﺎ دﺧــﻞ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻟﺼــﺪﻳﻖ ﻓــﻲ ﺟــﻮار اﺑــﻦ اﻟﺪﻏﻨــﺔ  ،ﻓﺨﺸــﻴﺖ ﻗــﺮﻳﺶ أن ﻳﻔــﺘﻦ – ﺑﻘﺮاءﺗــﻪ
ﻟﻠﻘﺮآن – اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﻨﺴﺎء  ،ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻋـﻦ اﻟﺰﻫـﺮي ،ﻗـﺎل :أﺧﺒﺮﻧـﻲ ﻋـﺮوة ﺑـﻦ اﻟﺰﺑﻴـﺮ ،أن ﻋﺎﺋﺸـﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ » ﻟﻢ أﻋﻘﻞ أﺑﻮي ﻗﻂ إﻻ وﻫﻤﺎ ﻳﺪﻳﻨﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،وﻟـﻢ ﻳﻤـﺮ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﻳـﻮم إﻻ ﻳﺄﺗﻴﻨـﺎ
ﻓﻴــﻪ رﺳــﻮل اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻃﺮﻓــﻲ اﻟﻨﻬــﺎر ،ﺑﻜــﺮة وﻋﺸــﻴﺔ ،ﻓﻠﻤــﺎ اﺑﺘﻠــﻲ اﻟﻤﺴــﻠﻤﻮن ،ﺧــﺮج
أﺑـ ـ ــﻮ ﺑﻜـ ـ ــﺮ ﻣﻬـ ـ ــﺎﺟﺮا ﻗﺒـ ـ ــﻞ اﻟﺤﺒﺸـ ـ ــﺔ ،ﺣﺘـ ـ ــﻰ إذا ﺑﻠـ ـ ــﻎ ﺑـ ـ ــﺮك اﻟﻐﻤـ ـ ــﺎد ﻟﻘﻴـ ـ ــﻪ اﺑـ ـ ــﻦ اﻟﺪﻏﻨـ ـ ــﺔ ،وﻫـ ـ ــﻮ
ﺳ ــﻴﺪاﻟﻘﺎرة ،ﻓﻘ ــﺎل ..........................................................ﻗ ــﺎل أﺑ ــﻮ ﺑﻜ ــﺮ :
إﻧﻲ أرد إﻟﻴﻚ ﺟﻮارك ،وأرﺿﻰ ﺑﺠﻮار اﷲ «.

3

F128

 - 2ﺣﻴﻨﻤﺎ رد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﺟﻮار اﻟﻮﻟﻴﺪ .
أﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﻓﺈن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻤﻦ ﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎل :ﻟﻤﺎ رأى ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﻣﺎ ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ

اﻟﺒﻼء وﻫﻮ ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو ﻓﻲ أﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﻗﺎل :واﷲ إن ﻏﺪوي ورواﺣﻰ ﻓﻲ ﺟﻮار

رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك ،وأﺻﺤﺎﺑﻲ وأﻫﻞ دﻳﻨﻲ ﻳﻠﻘﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻼء واﻷذى ﻓﻲ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻨﻲ
 1ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮج  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 181
 2أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 211
 3رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري  ،ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  ،ﺑﺎب ﺟﻮار أﰊ ﺑﻜﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻘﺪﻩ  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ
اﻟﺴﻨﺪي  ،ﺑﲑوت  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ج  ، 02ص. 39
- 218 -

آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟﻨﻘﺺ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ! ﻓﻤﺸﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ،وﻓﺖ ذﻣﺘﻚ،
وﻗﺪ رددت إﻟﻴﻚ ﺟﻮارك.
ﻗﺎل :ﻟﻢ ﻳﺎ ﺑﻦ أﺧﻲ؟ ﻟﻌﻠﻪ آذاك أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ؟ ﻗﺎل :ﻻ ،وﻟﻜﻨﻲ أرﺿﻰ ﺑﺠﻮار اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ ،وﻻ
أرﻳﺪ أن أﺳﺘﺠﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮﻩ.

ﻗﺎل :ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎردد ﻋﻠﻲ ﺟﻮاري ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﺟﺮﺗﻚ ﻋﻼﻧﻴﺔ.
ﻗﺎل :ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ،ﻓﺨﺮﺟﺎ ﺣﺘﻰ أﺗﻴﺎ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة :ﻫﺬا ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺪ ﺟﺎء ﻳﺮد ﻋﻠﻲ

ﺟﻮاري.
ﻗﺎل :ﺻﺪق ،ﻗﺪ وﺟﺪﺗﻪ وﻓﻴﺎ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺠﻮار ،وﻟﻜﻨﻲ ﻗﺪ أﺣﺒﺒﺖ أﻻ أﺳﺘﺠﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ اﷲ ،ﻓﻘﺪ رددت
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮارﻩ .

1

F129

ﺧﺎﻣﺴﺎً – زوال اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء :
إذا زال اﻟﺴﺒﺐ زال اﳌﺴﺒﺐ  .وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ إذا زاﻟﺖ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ أدت إﻟﻴﻪ،
وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﻌﻔﻮ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻼﺟﺊ  ،أو ﺑﺎﻋﺘﺬار ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬا
اﻷﺧﲑ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت .
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل رﺟﻮع ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا إﱃ ﳊﺒﺸﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻤﻮا ﺑﺈﺳﻼم
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  ،وﲪﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ  :أن اﳌﺴﻠﻤﲔ
2
ﲟﻜﺔ أﺻﺒﺤﻮا ﲟﺄﻣﻦ ﻣﻦ أذى ﻗﺮﻳﺶ.
P130F

 1اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻮف  ،أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  ،ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء و ﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎء  ،ﺑﲑوت،
دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ 1416 ،ه 1996/م  ،ج ، 01ص . 103
 2ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮج  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 181
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ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﲑ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻫﺠﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﰒ
ﻫﺮب  ،ﰒ ﺟﺎء إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺎﺋﺒﺎً .
ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إن ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻟﻴﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻨﻚ ﺗﺎﺋﺒﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻓﻬﻞ أﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻪ

إن ﺟﺌﺘﻚ ﺑﻪ؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » :ﻧﻌﻢ « ﻓﻘﺎل :إذا أﻧﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻌﺐ
ﺑﻦ زﻫﻴﺮ.

1

F13

ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق :ﻓﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة أﻧﻪ وﺛﺐ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ
رﺳﻮل اﷲ دﻋﻨﻲ وﻋﺪو اﷲ أﺿﺮب ﻋﻨﻘﻪ.
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » دﻋﻪ ﻋﻨﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎء ﺗﺎﺋﺒﺎ ﻧﺎزﻋﺎ «.

ﻗﺎل  :ﻓﻐﻀﺐ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻟﻤﺎ ﺻﻨﻊ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﻢ ،وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻻ ﺑﺨﻴﺮ.

2

P132F

وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ اﻟﺮﻗﺎم اﻟﺒﺼﺮي ﲢﺖ ﺑﺎب " ﻋﻦ اﳍﺮاب واﳌﻨﻔﻴﲔ وردﻫﻢ إﱃ أوﻃﺎ�ﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ

ﳍﻢ واﻻﻋﺘﺬار ﻣﻨﻬﻢ " ﲞﺼﻮص ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ أﰊ ﺟﻬﻞ  ،ﻓﻘﺪ أﺳﻠﻤﺖ زوﺟﺘﻪ  ،ﻓﺄﺗﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ

اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﺄﻣﻨﺘﻪ ﻟﻌﻜﺮﻣﺔ ﻓﺂﻣﻨﻪ  ،ﻓﻠﺤﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﺑﻪ  ،ﻓﺄﻗﺮﻫﺎ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ اﻷول.

3

P13F

ﺳﺎدﺳﺎً – اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺊ :

 1أﺧﺮﺟﻪ  ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻛﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ  ،اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ  ،ﲢﻘﻴﻖ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ  ،ط،01
ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 1411 ،ه1990/م  ،ج  ، 03ص ، 283وأوردﻩ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ  ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ  ،ﳏﻤﺪ
ﳏﻤﺪ ﺛﺎﻣﺮ وآﺧﺮون  ،ﻣﺼﺮ  ،دار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ،ج  ، 04ص ، 369واﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ  ،ﺑﲑوت ،
ج  ، 01ص. 87
 2أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ  ،اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ج  ، 04ص. 09
 3أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ اﷲ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ  ،ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح  ،ﺑﺎب ﻧﻜﺎح اﳌﺸﺮك إذا أﺳﻠﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ زوﺟﺘﻪ  ،ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ،ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ
ﲢﻘﻴﻖ  ،ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ  ،ﻣﺼﺮ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ 1406 ،ه  ،ص . 544
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ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻹﺳﻼم ﺑﺄﺧﺬ اﻷﻣﺎن ﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ  ،وأ�ﺎ ﻟﻦ
ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺿﻄﻬﺎدﻩ أو ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ  .وﻫﻨﺎك ﻣﺜﺎل ﺷﻬﲑ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ  ،ﺣﺪث ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ ﻋﻀﺪ
اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻠﻚ اﻟﺮوم ﺳﻨﺔ 372ه  .وﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻫﻮ ﳉﻮء اﺣﺪ اﻷﻓﺮاد وﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ "
ورد" إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .وﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻃﻠﺐ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم ﺗﺴﻠﻴﻢ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ  ،ﻓﺮد
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻔﺎوض اﳌﺴﻠﻢ ) وﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ اﺑﻦ ﺷﻬﺮام (  " :ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻫﺬا وﻻ ﺣﻀﺮﺗﻪ وإﻧﲏ أﺳﺘﺒﻌﺪ ﻓﻌﻠﻪ".
وﻗﺪ ﳒﺤﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ  ،ورﻏﺒﺔ ﰲ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻟﻼﺟﺊ  ،أرﺳﻞ
اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم ﺑﺄﺧﺬ اﻷﻣﺎن ﻟﻪ وﺑﻀﻤﺎن اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ واﱃ أﺧﻴﻪ إﻋﺎدﻬﺗﻤﺎ إﱃ ﻣﺮاﺗﺒﻬﻤﺎ
اﻟﻘﺪﳝﺔ وأﺣﻮاﳍﻤﺎ اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ  .ﻛﺬﻟﻚ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ رود اﳌﻮاﺛﻴﻖ ﺑﺎﻻ ﻳﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﺮوم .1
P134F

P

ﺳﺎﺑﻌﺎً  -اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ :
إذا ﺑﺪر ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺰاﺋﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ او ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ أو ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ وأﺋﻤﺘﻬﻢ  ،ﻓﺎن اﻟﻠﺠﻮء ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎً ﻻن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﻌﻄﻮﻩ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻴﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﻢ
وﻳﺴﺘﻬﺰأ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺮرات زوال اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻗﺪ ﺗﺰول اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺨﺺ أﻫﻼً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ أﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺻﻨﻊ
اﻟﻼﺟﺊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﻛﻼﺟﺊ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ
اﻷﺳﺒﺎب ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .اﳌﺎدة  01اﻟﻔﻘﺮة ج ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﺳﻨﺒﲔ ذﻟﻚ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮج وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
أوﻻً – اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻼﺟﺊ :
 1أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 215ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ،
ﻛﺘﺎب ﲡﺎرب اﻷﻣﻢ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺜﲎ ﺑﺒﻐﺪاد  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲟﺼﺮ  1333ه  1915 /م  ،ج  ، 2ص – 396
. 397
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أ – إذا اﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻻﺳﺘﻈﻼل ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ :

ﺗﻔﱰض ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ أن اﻟﻼﺟﺊ ﻛﺎن ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ  ،وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺳﻮاء ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ذﻟﻚ أو ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ  ..ﰒ ﺗﻐﲑ اﻟﻮﺿﻊ وﻋﺎد إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﲝﻤﺎﻳﺔ دوﻟﺔ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ .
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ  ،ﻫﻮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﱵ ﻗﻀﺖ ﻬﺑﺬا اﻟﺴﺒﺐ و ﻟﺰوال ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﱰط ﻟﺬﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ ﻋﺎد ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﲝﻤﺎﻳﺔ دوﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ  ،وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ إن
ﺷﺎء  ،وأﺧﲑاً ﻳﺸﱰط ﻛﺬﻟﻚ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﳛﻮل دون ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺊ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻪ
1
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد.
P135F

ب -إذا اﺳﺘﻌﺎد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ :
ﺗﺰول اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺊ إذا ﻋﺎد اﻟﺸﺨﺺ واﺳﱰد ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  .وﺑﺎﳌﺜﻞ
ﻓﻘﺪ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﺳﱰداد اﻟﻼﺟﺊ ﳉﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﲏ ﻋﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ ودوﻟﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ  ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﱰط ﻟﺰوال ﺻﻔﺔ " اﻟﻼﺟﺊ" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ أن ﻳﻜﻮن اﺳﱰداد
اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺑﺮﺿﺎﻩ واﺧﺘﻴﺎرﻩ اﳊﺮ ﻣﻦ دون إﻛﺮاﻩ  .ﲟﻌﲎ إن اﻟﻼﺟﺊ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ ﺻﻔﺘﻪ أو ﻣﺮﻛﺰﻩ
ﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﻼﺟﺊ ﺠﻤﻟﺮد ﻗﻴﺎم دواﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ دون أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ أو ﻳﺮﺿﻰ
2
ﺑﻪ.
P136F

ج – إذا اﻛﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة :
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻼﺟﺊ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ) إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
ﺟﻨﺴﻴﺔ(  ،وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺟﻨﺴﻴﺔ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ أو أي دوﻟﺔ أﺧﺮى  .وﰲ
 1ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 424 – 423
2ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺺ . 425 – 424
- 222 -

آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻳﺼﺒﺢ " اﻟﻼﺟﺊ" ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ  ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺘﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺰول
ﻣﻌﻪ ﺻﻔﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻼﺟﺊ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ  :ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ دون أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،وأن ﻳﻜﻮن ﰲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
1
ﺎﺣﺒﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﺎ .
P137F

د – إذا ﻋﺎد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻏﺎدرﻩ :
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ إﱃ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻓﺒﻬﺬا
اﻟﺮﺟﻮع ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ أو اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﻟﻼﺟﺊ  ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ إن ﻫﺬا
اﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﺧﻮف ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد  ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻔﺮض ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻈﺮوف ﰲ
2
ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻞ.
P138F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف :
ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  01اﻟﻔﻘﺮة  -ج  -ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎع وﺿﻊ
اﻟﻼﺟﺊ ﻟﺸﺨﺺ إذا :
اﻟﺒﻨﺪ اﳋﺎﻣﺲ  :إذا أﺻﺒﺢ ﺑﺴﺒﺐ زوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻻﺟﺌﺎً  ،ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  .وذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي
ﻻﺟﺊ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮع " أﻟﻒ " )أ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة  ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺘﺞ ﰲ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻈﻼل
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  ،ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺿﻄﻬﺎد ﺳﺎﺑﻖ .
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس  :إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻻ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ وأﺻﺒﺢ  ،ﺑﺴﺒﺐ زوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ
اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻﺟﺌﺎً  ،ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ وذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎن أﺣﻜﺎم

 1ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 425
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 422
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ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻻﺟﺊ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺴﻢ "أﻟﻒ" )أ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺘﺞ،
ﰲ رﻓﺾ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺿﻄﻬﺎد ﺳﺎﺑﻖ .1
P139F

P

إن ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻬﺑﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ أو ﺑﻠﺪ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﻣﺮت ﺑﺘﻐﻴﲑ أﺳﺎﺳﻲ وداﺋﻢ  ،واﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﳋﻮف ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﱵ أدت إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ  .وﻳﺸﺎر ﻋﺎدة إﱃ اﳌﺎدة  01اﻟﻔﻘﺮة  -ج  -اﻟﺒﻨﺪ
2
اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ﺑﺒﻨﻮد اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻈﺮوف.
P140F

وﻳﻼﺣﻆ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ دوﻟﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ،أي ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﲑة ﲝﻴﺚ
ﻳﺆدي إﱃ زوال اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ اﻧﻔﺼﺎم أو ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺊ وﺗﻠﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﻣﻦ ﰒ ﻋﻮدة ﻫﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻄﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ،وﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف ﻷي ﺳﺒﺒﺎً ﻛﺎن ﺑﻴﺪا أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺰوال ﺻﻔﺔ " اﻟﻼﺟﺊ" ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﳎﺮد وﻗﻮع ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ دوﻟﺘﻪ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺘﻘﺪم ﺑﻞ ﻳﺸﱰط ﻓﻮق ﻛﻞ ذﻟﻚ أن ﻳﺼﺒﺢ ﰲ إﻣﻜﺎن اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ دوﻟﺘﻪ
3
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﰲ اﳋﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﱴ ﺷﺎء.
P14F

ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺊ إذا ﺷﺎﺑﺘﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺎدة  01اﻟﻔﻘﺮة ) و( واﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ :
ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ :
 -1ارﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿ ّﺪ اﻟﺴﻼم أو ﺟﺮﳝﺔ ﺣﺮب أو ﺟﺮﳝﺔ ﺿ ّﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﺨﺪم
ﳍﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﺄ�ﺎ.
 -2ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺼﻔﺔ
ﻻﺟﺊ.
 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ  ،اﻟﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ رﻳﻨﻮ  2009 ،م  ،ص. 99
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 99
 3ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 427 - 426
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 -3ارﺗﻜﺐ أﻓﻌﺎﻻ" ﻣﻀﺎدة ﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ.

ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ إن اﻷﺳﺒﺎب واﳌﺴﺒﺒﺎت اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﻣﻜﺎن
آﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﺰول وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ أي ﻣﱪر ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ،
وﻷﻫﺪاف ﳏﺪدة  ،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ وواﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻧﺘﻬﺎء
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺰوال ﻣﺴﺒﺒﺎﻬﺗﺎ وﻻﺑﺪ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﺸﺨﺺ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ .
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﰲ ﻃﺮق اﻹ�ﺎء  ،وﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺟﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳏﺪدة ﲞﻤﺴﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻘﻂ  ،أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى وان ﻛﺎﻧﺖ اﺷﺪ ﻗﺴﻮة أو ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﱰف ﻬﺑﺎ أﺻﻼً ﻛﺴﺒﺐ ﳌﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ  ، ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻮﺳﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ  ،ﻓﻤﺜﻼ إذا أﻋﻠﻦ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻦ إﺳﻼﻣﻪ ﻓﺼﺒﺢ
واﺣﺪاً ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻪ ﻣﺎﳍﻢ وﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻣﻞ أﺻﻼً ﻛﺄﺟﻨﱯ وإﳕﺎ ﻛﻤﻮﻃﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق
وﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ .
ﰒ إن اﻟﻼﺟﺊ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ إذا أراد اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ
ﻓﻠﻪ ذﻟﻚ  ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن وإﳕﺎ ﺑﻌﻘﺪ آﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ  ،وﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ  ،وﻟﻜﻦ ﻳﺮى اﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ
اﻟﺒﻘﺎء ﲢﺖ ﻋﺪل اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺎ رأى ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻓﻤﱴ زاﻟﺖ
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ارﺗﻔﻌﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺑﻠﺪﻩ  ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﰲ دوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﳝﻜﻦ ﻟﻼﺟﺊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ  .ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف وﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﻌﻮدة  ،ﻟﻴﺲ
ﺑﺴﺒﺐ ﻮف وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﺠﻤﻟﻬﻮل اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻫﻨﺎك  ،ﻓﺮﲟﺎ ﻓﻘﺪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﺴﻜﻨﻪ ﻏﲑ
ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار.
ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ وﻗﺖ أﻃﻮل ﰲ دوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺣﱴ ﳛﺴﻦ ﻇﺮوﻓﻪ اﳌﺎدﻳﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺮاﻋﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،وﳍﺬا ﻧﺮى اﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ أﺳﺒﺎب ﻣﻨﺢ اﳌﻠﺠﺄ
واﳊﻤﺎﻳﺔ ،أﻋﻄﺖ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺧﻴﺎرات أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺣﱴ ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ
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اﻷﻣﺎن  .وأﻣﺎ ﻏﲑ ذﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ .

ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ .
ﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﳎﺎﻻً ﻣ ﻦ أﻫﻢ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﱵ ﻫﺘﻤﺖ ﻬﺑﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺮض وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،وذﻟﻚ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻧﻜﺎرﻫﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ  ،ﻓﺈذا
ﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲤﺜﻞ ﻟﺪى اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻬﺑﺎ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  -ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ  -ﻟﻀﻤﺎن
ﺪم اﳌﺴﺎس ﻬﺑﺎ  ،إﳝﺎﻧﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ  ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إذا ﻣﺎ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺮوﻓﺎً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻩ
اﻷﺻﻠﻲ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻦ أﺣﺪاث داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﲡﻌﻞ ﻣﻦ
ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺷﻲء ﺻﻌﺐ  .ﻓﻬﻨﺎ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ رﻋﺎﻳﺔ
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺎً  ،وﻟﻜﻦ ﻗﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲡﺎﻩ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﻠﺠﻮء ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﻬﺑﺎ وإﻻ ﻋﺮض ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻮد اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد  ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  :ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ .
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  :واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ
ﻟﻼﺟﺊ ﺣﻘﻮق اﲡﺎﻩ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ .و ﻫﺬا اﳊﻘﻮق ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ  ،أﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة و ﻗﻮاﻧﲔ و ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت دول
اﳌﻠﺠﺄ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻼﺟﺊ إزاء ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻣﺎن و اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول  .و ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﺗﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول

ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺊ -اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ -ﲝﻘﻮق ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﻧﺴﺎﻧﺎً ﻋﺎدﻳﺎً وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﳝﻨﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻﺟﺌﺎً  -ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺎً  -وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻮاﻃﲏ دوﻟﺔ
اﳌﻠﺠﺄ .ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻋﺎة وﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ .
ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ إن ﻟﻼﺟﺊ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف و ﻻ ﳚﻮز
ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ إﻻ ﻣﱴ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ  ،و ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ :
أوﻻ  -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ :
اﻟﻼﺟﺌﻮن – اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﻮن  -ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮ�ﻢ أﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و
ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎﳌﺴﻠﻤﲔ و اﻟﺬﻣﻴﲔ  ،إﻻ إ�ﺎ ﻗﺮرت ﳍﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﱰب ﺟﺪاً ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺬﻣﻴﲔ.
 - 1ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ دﺧﻮل دار اﻹﺳﻼم واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ:
إن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺟﻨﱯ
اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن ﻟﻪ أن ﳜﺎﻟﻂ اﳌﺴﻠﻤﲔ و ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ اﻹﺳﻼم وﻋﺪاﻟﺘﻪ
و ﰲ ﻫﺬا ﻣﻐﻨﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ .أﻣﺎ إذا أراد اﻟﻼﺟﺊ أن ﻳﺪﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم؛ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻬﺪد
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ﺳﻼﻣﺘﻪ وأﻣﻨﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺪب ﻹﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ أن ﻳﺄذن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻣﺎ دام ﻗﺪ
ﺟﺎء ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،1.وﻟﻘﺪ ﻓﺮق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﲔ :
 - 1ﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم  :و ﰲ ﻫﺬﻩ ﳚﺐ إﺟﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ و ﻓﺴﺢ اﺠﻤﻟﺎل أﻣﺎﻣﻪ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎرة .
 - 2أﻣﺎ إذا ﻃﻠﺐ دﺧﻮل إﱃ دار اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻟﺰام ﺷﺮﻋﻲ و إﳕﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﱰوك ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ  ،ﻓﻠﻬﺎ أن ﲡﻴﺐ ﻃﻠﺒﻪ و ﳍﺎ أن ﺗﺮﻓﻀﻪ.
ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن آﻳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎرة ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻷﻣﺎن ﳌﻦ ﺟﺎء ﻳﻄﻠﺒﻪ إﻻ أن ﺗﻜﻮن
P

P0F

ﻣﻔﺴﺪة ﰲ ذﻟﻚ  .ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﲪﻞ دﺧﻮل اﻷﺟﻨﱯ إﱃ دار اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ
ﻚ ﺑِﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَـ ْﻮٌم ﻻﱠ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ﴾ 2 .و ﻟﻮ ﱂ ﻳﻄﻠﺐ ﻫﻮ ذﻟﻚ  ،و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
َﻛﻼَ َم اﻟﻠّ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ أَﺑْﻠِﻐْﻪُ َﻣﺄ َْﻣﻨَﻪُ َذﻟِ َ
ﻓﺈﻧﻪ و ﻟﻮ ﱂ ﲡﺐ إﺟﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻷﻣﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈ�ﺎ ﺗﱰﺟﺢ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ رﻓﺾ أﻣﺎﻧﻪ إﻻ
3
ﳌﺴﻮغ ﺷﺮﻋﻲ.
P1F

P

P2F

 - 2اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ و اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :

إن ﳉﻮء ﺷﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﲔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻔﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ و أﻣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ أي
اﻋﺘﺪاء ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﳍﺎ اﺳﱰﻗﺎﻗﻬﻢ أو ﻓﺮض اﳉﺰﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ
4
ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أوﻻدﻩ اﻟﺼﻐﺎر و زوﺟﺘﻪ  ،ﻓﻠﻪ اﳊﻖ أن ﻳﺴﺘﺄﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷ�ﻢ ﲢﺖ وﻻﻳﺘﻪ.
ﺟﺎء ﰲ ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻹرادات ﻟﻠﺒﻬﻮﰐ" و ﻳﺴﺮي اﻷﻣﺎن إﱃ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ وﻣﺎل ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻪ  ،إﻻ
أن ﳜﺼﺺ ﻛﺄﻧﺖ آﻣﻦ دون أﻫﻠﻚ و ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ "  5و ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ إﱃ أن ﻣﺎل
P3F

P4F

P

 1ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮج  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 172

 2ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 06

 3ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .92
 4ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 278

 5اﻟﺒﻬﻮﰐ  ،ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹرادات  ،ﻣﺞ  1ـ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب ـ ﻟﺒﻨﺎن .ط1416 ، 2ﻫـ ـ 1996م  ،ص .653
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1

اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ و أﻫﻠﻪ ﻳﺪﺧﻼن ﰲ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﺑﻼ ﺷﺮط إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻄﻲ اﻷﻣﺎن ﻫﻮ اﻹﻣﺎم.
وﻋﻦ وﺟﻮب ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ واﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ إﻣﺎم
اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻨﺼﺮ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻣﺎ دﻣﻮا ﰲ دارﻧﺎ وأن ﻳﻨﺼﻔﻬﻢ ﳑﻦ ﻳﻈﻠﻤﻬﻢ  ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﰲ
2
ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻷ�ﻢ ﲢﺖ وﻻﻳﺘﻪ ﻣﺎداﻣﻮا ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻓﻜﺎن ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.
و ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي أﻧﻪ ﳛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ -
اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ  -ﻣﻦ أي اﻋﺘﺪاء ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎداﻣﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻵﻳﺔ  ،إذ أن
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﺟﺎرة ﻳﻌﲏ اﻷﻣﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً وﱂ ﳛﺪد ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﺄﻣﲔ
اﻟﻼﺟﺊ – اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  -إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺄﻣﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺪار اﻹﺳﻼم  ،وﻻ
3
ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ إﻻ إذا ﻏﺎدرﻫﺎ �ﺎﺋﻴﺎً.
P5F

P6F

P7F

 - 3اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :

و ذﻟﻚ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮاﺻﻼت و اﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻼج و اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻷن ذﻟﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﳊﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻷن ،إﻋﻄﺎءﻩ اﳊﻖ ﰲ اﻷﻣﺎن ﻳﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﻟﱵ ذﻛﺮت ﰲ ﺣﺪود
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ و ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﺣﱰام
4
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰﻩ و ﺣﺎﺟﺘﻪ  ،ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎدام ﰲ دار اﻹﺳﻼم ،و ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ
P8F

ﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ  ،ﻗﺎﻟﻮا  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،وإن ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ

1

اﻟﺒﻬﻮﰐ  ،ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﱳ اﻹﻗﻨﺎع  ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ج 3ـ دار اﻟﻜﺘﺐ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1418 ،1ﻫـ/ـ 1997م  ،ص .121
 2ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .605

 3ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .278

 4ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 281ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،ﲝﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ
و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﳎﻠﺔ اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،اﻟﻌﺪد  3ﻟﺴﻨﺔ  ، 7ذو اﳊﺠﺔ 1403ﻫـ /ﺳﺒﺘﻤﱪ 1989م،
ص .328
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أﺟﺮا؟ ﻗﺎل » ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺒﺪ رﻃﺒﺔ أﺟﺮ« 1 .ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﰲ اﻹﺣﺴﺎن إﱃ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ
2
ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻟﻪ ﲟﺤﺎﺳﻦ اﻹﺳﻼم ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻻ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻮﻩ إﱃ إﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم .
F9

P10F

P

 -4اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮأي و اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ :

و ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺊ – اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  -ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ
ﻟﺬﻣﻲ  ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻧﻌﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺬﻩ اﻷﻣﻮر وﻣﺴﺘﻨﺪ ذﻟﻚ إن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎﻟﻮا إن
اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ دارﻧﺎ ﻛﺎﻟﺬﻣﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻪ أﻳﻀﺎً ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻵداب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ  ،ﻛﻤﺎ أن ﳌﺴﻜﻨﻪ ﺣﺮﻣﺔ
ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ  ،ﻷن ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺴﻜﻦ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
و ﲪﺎﻳﺔ ﺷﺨﺼﻪ ﻣﻦ أي اﻋﺘﺪاء رﻋﺎﻳﺔ ﳊﻖ اﻷﻣﺎن  ،ﻷن اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻐﲑ ﺑﺪون إذﻧﻪ
3
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ أﻳﻀﺎ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻨﺺ.
P1F

 - 5ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ :
ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﺣﻴﺚ ﺷﺎء إذ إن ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪا اﳊﺮم و

اﳊﺠﺎز ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﺑﺸﺄ�ﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻲ و اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﻜﻔﺮ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ
ﱠِ
ِ
ﻳﻦ َ ِ
ْﺤ َﺮ َام ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻋ ِﺎﻣ ِﻬ ْﻢ َﻫـٰ َﺬا َوإِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ َﻋ ْﻴـﻠَﺔً
ﺲ ﻓَ َﻼ ﻳَـ ْﻘ َﺮﺑُﻮا اﻟ َْﻤ ْﺴﺠ َﺪ اﻟ َ
اﻟﺬ َ
آﻣﻨُﻮا إﻧﱠ َﻤﺎ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﻧَ َﺠ ٌ
ِ
ِ
ف ﻳـﻐْﻨِﻴ ُﻜﻢ اﻟﻠﱠـﻪُ ِﻣﻦ ﻓَ ْ ِ ِ
ﻴﻢ ﴾ 4.و ﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﺎﻣﺔ
ﻴﻢ َﺣﻜ ٌ
ﺎء إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ َﻋﻠ ٌ
ﻀﻠﻪ إِن َﺷ َ
ﻓَ َﺴ ْﻮ َ ُ ُ
P

P12F

و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ و اﻟﺬﻣﻴﲔ ﻣﻌﻨﻴﻮن ﺑﺬﻟﻚ ،و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﲟﻨﻊ اﻟﻜﻔﺎر ذﻣﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا أو
ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳊﺠﺎز واﳊﺮم اﳌﻜﻲ و ﳝﻨﻌﻮن ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎز و ﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﲡﺎرة
ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻓﻮق ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم و إﱃ ذﻟﻚ ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . 5
P13F

P

1رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪي ،ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮب واﳌﺴﺎﻗﺎة ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﺳﻘﻲ اﳌﺎء ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ج،02ص.52
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .107

 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .105
 4ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 28

 5ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 280ﻳﻨﻈﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار

اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 102ﻳﻨﻈﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،ﲝﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻻ ﻗﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.327
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ﻛﻤﺎ ﳛﻖ ﳍﻢ ﺗﻮﱄ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ

ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻼء و اﻟﺘﻤﻜﲔ و ﺗﻮﱄ أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،و ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎً.ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ﴿ َوﻟَﻦ ﻳَ ْﺠ َﻌ َﻞ
ِ ِ
ِِ
ﻴﻦ َﺳﺒِ ًﻴﻼ ﴾1.وﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ .ﻛﻤﺎ
ﻳﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
اﻟﻠﱠـﻪُ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
P14F

P

ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  2ﻓﻨﺠﺪﻩ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﻘﺮر ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ﻛﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻳﻜﻔﻞ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ  ،أﻣﺎ اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺘﻘﺮ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﻟﻠﺠﻮء داﺧﻞ اﻟﺒﻼد و ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ إذا اﺿﻄﻬﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻠﺪ
آﺧﺮ.
أﻣﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻋﻼن اﻟﻔﻘﺮة  -ب  -إﱃ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة – ج  -ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة ﻓﻘﺪ ﲪﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺄﻛﻞ و اﳌﻠﺒﺲ و اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻌﻼج و ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،أﻣﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺮة – أ -ﻓﺄﺷﺎرت إﱃ اﳊﻖ ﰲ اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻪ  ،و أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة – ج  -ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة
ﻓﺄﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺳﻴﺘﻪ ،ﻫﺬا و أﺷﺎرت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻨﻪ إﱃ
3
اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
P15F

P

P16F

 1ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ .141

 2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :ﻫﻮ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﰲ  19ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﺎم 1981م ﰲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ

ﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ و أﻣﻴﻨﺔ اﻟﺴﻴﺪ :ﺳﺎﱂ ﻋﺰام  ،وﻗﺎم ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﲔ وﳘﺎ:
أ ـ إن اﻹﺳﻼم ﻗﺪم ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ  ،و ﻳﻬﺪف إﱃ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮف و اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺪﻋﻮة اﻟﱵ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل و اﻟﻘﻤﻊ و اﻟﻈﻠﻢ.
ب ـ إن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻨﺎع ،و اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﷲ وﺣﺪﻩ ،وﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﳊﻘﻮق و اﻟﺸﺮاﺋﻊ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﻫﻮ
اﳌﺸﺮع ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،و أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﻓﺮد ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ ،أو ﻗﺎﺋﺪاً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ،أو أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أو
ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،أو ﻫﻴﺌﺔ أن ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق و اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﱵ وﻫﺒﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،أو ﻳﻌﺪل ﻓﻴﻬﺎ ،أو ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن  23ﻣﺎدة .ﻳﻨﻈﺮ  ،د  -ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم ـ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ و
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ـ دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ ـ دﻣﺸﻖ ـ ﺑﲑوت  .ط1424 . 2ﻫـ2003 ،م  ،ص  112ـ . 113
 3ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﻮاد ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  .وﰲ ﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﲑ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،

ص . 82 – 75
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ :

ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،و إﳕﺎ ﳍﻢ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ
اﻟﺬﻣﻴﲔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﳋﺎﺻﺔ ﳒﺪ اﻵﰐ :
أ  -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة :
وﻫﻮ ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  05ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻮﳍﺎ " أ  -اﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﻷﺳﺎس
ﺑﻨﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،واﻟﺰواج أﺳﺎس ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ  ،وﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﳊﻖ ﰲ اﻟﺰواج  ،وﻻ ﲢﻮل دون ﲤﺘﻌﻬﻢ
ﺑﺬا اﳊﻖ ﻗﻴﻮد ﻣﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﻌﺮق  ،أو اﻟﻠﻮن  ،أو اﳉﻨﺴﻴﺔ .
1
ب -ﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﻟﺰواج  ،وﺗﻴﺴﲑ ﺳﺒﻠﻪ  ،وﲪﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ".
وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ زواج أو ﻃﻼق  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺬﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﰲ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ  ،ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﻟﻪ
أن ﻳﺘﺰوج ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺔ أو ذﻣﻴﺔ و ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺄﻣﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻪ و ﻟﻜﻦ ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺰوج اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﺘﺤﺮﱘ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ و اﻟﻜﺎﻓﺮ  ،2ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إِ َذا ﺟﺎء ُﻛﻢ اﻟْﻤ ْﺆِ
ﺎﺟﺮ ٍ
ﺎت ﻣ َﻬ ِ
ات
ﻨ
ﻣ
ُ
َ
َ َُ
َ َ
ََ ُ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ ﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍ
ﻮﻫ ﱠﻦ اﻟﻠﱠـﻪُ أَ ْﻋﻠَﻢ ﺑِِﺈ ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ إِﻟَﻰ اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر َﻻ ُﻫ ﱠﻦ ِﺣﻞﱞ
ﺎت ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﺮِﺟﻌُ ُ
ﻓَ ْﺎﻣﺘَﺤﻨُ ُ
ﻳﻤﺎﻧ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَِﺈ ْن َﻋﻠ ْﻤﺘُ ُﻤ ُ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ
ﻮﻫ ﱠﻦ إِ َذا آﺗَـ ْﻴﺘُ ُﻤ ُ
ﺎح َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ أَن ﺗَﻨﻜ ُﺤ ُ
ﻟﱠ ُﻬ ْﻢ َوَﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳَﺤﻠﱡﻮ َن ﻟَ ُﻬ ﱠﻦ َوآﺗُ ُ
ﻮﻫﻢ ﱠﻣﺎ أَﻧ َﻔ ُﻘﻮا َوَﻻ ُﺟﻨَ َ
ِ
ِ
ِ
اﺳﺄَﻟُﻮا َﻣﺎ أَﻧ َﻔ ْﻘﺘُ ْﻢ َوﻟْﻴَ ْﺴﺄَﻟُﻮا َﻣﺎ أَﻧ َﻔ ُﻘﻮا َٰذﻟِ ُﻜ ْﻢ ُﺣ ْﻜ ُﻢ
ﺼ ِﻢ اﻟْ َﻜ َﻮاﻓ ِﺮ َو ْ
ﻮرُﻫ ﱠﻦ َوَﻻ ﺗُ ْﻤﺴ ُﻜﻮا ﺑِﻌ َ
أُ
ُﺟ َ
3
ِ
ِ
ِ
ﻴﻢ ﴾.
ﻴﻢ َﺣﻜ ٌ
اﻟﻠﱠـﻪ ﻳَ ْﺤ ُﻜ ُﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ َواﻟﻠﱠـﻪُ َﻋﻠ ٌ
P17F

P18F

P

P19F

ب  -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :

ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺌﲔ أن ﻧﱰﻛﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻮن ﺑﻪ  ،وان ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨّﺎ ﻋﻮﻬﺗﻢ إﱃ اﻹﺳﻼم إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﻜﺮﻫﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ  ،وذﻟﻚ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم و ﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺬﻣﻴﲔ  ،ﺑﻞ ﻫﻢ
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻴﲔ ﰲ ذﻟﻚ ﻷ�ﻢ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻮا دار اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺘﻮﻃﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن
ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ  ،وﻗﺪ ﺑﲔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ـ رﲪﻪ اﷲ ـ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ إذ
 1ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . 403 ،

 2وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 251ﻳﻨﻈﺮ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 281ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.110
 3ﺳﻮرة اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ  ،اﻵﻳﺔ .10

- 234 -

ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﺮق ﺑﲔ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و ﻋﺪم أﻛﺮﻫﻬﻢ  ،و ﺑﲔ إﻇﻬﺎر اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ و اﺳﺘﻌﻼﺋﻬﺎ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺘﻨﺔ
ﳌﺴﻠﻤﲔ و اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﻬﺑﻢ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔ أن اﳊﺮﰊ إذا اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺑﻴﺘﺎً ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺎﲣﺬ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﳝﻨﻌﻨﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ و ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺣﺎل اﲣﺬﻩ ﺻﻮﻣﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻨﺎ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ و
ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ .و ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ إﻻ
1
ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﳉﺰﺋﻴﺔ.
P20F

P

ج -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :

وﻳﻘﺼﺪ ﲝﻖ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ  ،أي ﺣﻘﻪ ﰲ ﲤﻠﻚ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺪ أﺟﻨﺒﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﻠﺪ
اﻟﻠﺠﻮء  ،وﻗﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء وﻣﻨﺢ ﻣﻌﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ واﳊﻴﺎزة و ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﻮن  -اﻟﻼﺟﺌﻮن  -ﲝﻖ
ﻠﻜﻴﺔ و ﺗﻌﱰف ﳍﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻬﺑﺬا اﳊﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳊﻘﻮق اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ
وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ  ،ﻓﻠﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﲤﻠﻚ اﳌﻨﻘﻮل و اﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ﳍﻢ أن ﻳﺘﻤﻠﻜﻮا اﻟﺪار ﲝﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ.
و اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ رأي اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ إن ﺣﻜﻢ اﻷﻣﺎن
ﻳﻌﻢ اﳌﺎل واﻟﻨﻔﺲ  ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻨﻔﺲ آﻳﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺼﻤﺔ
اﶈﻞ وﻫﻮ دار اﻹﺳﻼم ﻓﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﺼﻤﺔ اﳌﺎل ﺗﺒﻌﺎً ،ﻷن اﻟﻨﻔﺲ أﺻﻞ اﻟﺘﺨﻠﻒ و اﳌﺎل ﻳﺒﺬل ﻣﻦ أﺟﻞ
اﺳﺘﻔﺎء اﻟﻨﻔﺲ.
و ﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ أن ﻳﺒﺎﺷﺮوا ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺄﻣﻨﻮا ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ و ﻟﻜﻦ
 ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﳋﺮوج ﻬﺑﺎ ﻣﻦ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺴﻼح أو ﳓﻮﻩ ﳑﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎر ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،و ﰲ ﻫﺬا ﻳﺮى اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ أن اﳊﺮﰊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ إذا أراد .اﳋﺮوج ﻣﻦ
دار اﻹﺳﻼم إﱃ دار اﳊﺮب ﱂ ﻳﱰك أن ﳜﺮج ﻛﺮاﻋﺎً أو ﺳﻼﺣﺎً أو ﺣﺪﻳﺪاً أو رﻗﻴﻘﺎً اﺷﱰاﻫﻢ ﻣﻦ دار
اﻹﺳﻼم  ،و ﻻ ﳜﺮج ﺑﺸﻲء ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﻮون ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﳑﺎ أدﺧﻠﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻓﻴﺠﻮز أن ﳜﺮج ﺑﻪ  ،و ﻣﺎﻋﺪا ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺟﱪﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻪ و أﺧﺬ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﳜﺮج
ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﺎع ﻏﲑ ﻣﺎ ذﻛﺮ.
 1ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،أﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 605 ،ﻳﻨﻈﺮ ،رﻣﺰي
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ دراز  ،ﻓﻜﺮة ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ ،ﺑﺪون ط 2004 ،م ،
ص.245 - 243
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و ﳑﺎ ﻳﻌﻀﺪ و ﻳﺆﻳﺪ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎل و ﻫﻮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ورﺛﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ و ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺮﱘ ﺳﺮﻗﺘﻪ
أو ﻏﺼﺒﻪ أو إﺗﻼﻓﻪ  ،و ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎر .ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ
ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻓﺎﺳﺪة  ،ﻛﻤﺎ ﲣﻀﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﻠﻤﲔ
واﻟﺬﻣﻴﲔ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء 1 .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻮﳍﺎ "ﻟﻜﻞ
إﻧﺴﺎن اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،واﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ  ،ﲟﺎ ﻻﻳﻀﺮ ﺑﻪ أو ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
 اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ  ،وﻻ ﳚﻮز ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ إﻻ ﻟﻀﺮورات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻮري  ،ﻋﺎدل " .2
ب -ﲢﺮم ﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال ،وﺣﺠﺰﻫﺎ إﻻ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﻋﻲ " .
ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر إﱃ أن اﳊﺮﰊ إذا دﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻷﻣﺎن ﰲ ﻣﺎﻟﻪ و ﻳﻜﻮن
ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﻬﺎدن أو اﻟﺬﻣﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻟﻪ و ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻷﻧﻪ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺎن ﻓﻴﺤﺮم أﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﲑ
3
ﺣﻖ أو ﺑﻐﲑ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ  ،و ﻣﻦ أﺧﺬﻩ ﺑﻐﲑ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻛﺎن ﻇﺎﱂ آﲦﺎً.
P

P21F

P2F

P

P23F

د -ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻻﺿﻄﻬﺎد:

وﻫﻮ ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻘﻮﳍﺎ " ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﳊﻖ ﰲ
إﻃﺎر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ  ،واﺧﺘﻴﺎر ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ ﺑﻼدﻩ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ  ،وﻟﻪ إذا اﺿﻄﻬﺪ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء
إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳉﺄ إﻟﻴﻪ أن ﳚﲑﻩ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻣﺄﻣﻨﻪ ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻗﱰاف
4
ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮع ".
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﳛﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺟﺊ  ،ﻓﻬﻮ ﳛﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻗﺒﻀﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻫﺮب ﻣﻦ ﻋﺪواﻧﻪ واﺿﻄﻬﺎدﻩ  ،وﻧﻈﺮاً ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻓﻘﺪ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
P24F

 1ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺴﻮط  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1914،ﻫـ ـ 1993م  ،ص  ، 90ﻳﻨﻈﺮ ،ﲨﻌﺔ
ﺿﻤﲑﻳﺔ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ،612اﻟﺒﻬﻮﰐ  ،ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹدارات  ،ﻣﺞ  ،1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺎﺗﺐ ـ ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1416 ، 2ه /
1996م  ،ص  ، 654و ﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺮﺟﻊ  ،اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 251ﻳﻨﻈﺮ  ،ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .316
 2ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 405
 3ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 613رﻣﺰي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراز  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  .246و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 4ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 405
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وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ رﻓﺾ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻟﻪ " :اﻣﺾ ﻋﻠﻰ أﻣﺮك واﻓﻌﻞ ﻣﺎ
1

أﺣﺒﺒﺖ  ،ﻓﻮاﷲ ﻻ أﺳﻠﻤﻚ ".

P25F

ﺛﺎﻟﺜﺎ  -اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺊ :
ﻳﻘﺼﺪ ﻬﺑﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ – اﻟﻼﺟﺊ  -دون ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا
ﲟﺴﻠﻤﲔ و ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻛﺎﻟﺬﻣﻴﲔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻣﺎﻳﻠﻲ :
أ  -اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺔ :

و اﳉﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ » اﳉﺰﻳﺔ ﻣﺎﻟﺰم اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻷﻣﻨﻪ و اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﲢﺖ
ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم و ﺻﻮﻧﻪ «  .و ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤوس ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺬﻣﻲ ﺑﺄداﺋﻬﺎ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﻌﺎدﻫﺎ اﳌﻌﲔ ﻣﱴ ﺗﻮاﻓﺮت ﺷﺮوط و ﺟﻮﻬﺑﺎ و ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ2 .و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
ﻓﺎﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
P26F

P

ب -اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺮاج :
واﳋﺮاج ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  :اﻷﺗﺎوة واﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻏﻠﺔ اﻷرض و اﳌﺎل  ،و ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﺎل اﳌﻀﺮوب
ﻋﻠﻰ اﻷرض.
و ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء  :اﳋﺮاج ﻣﺎ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ رﻗﺎب ﻷرﺿﲔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺆدي ﻋﻨﻬﺎ .و ﻗﺪ ورد
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳋﺮاج ﲟﻌﲎ اﳉﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ و ﻻ ﻳﱰك ذﻣﻲ
ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﺑﻐﲑ ﺧﺮاج رأﺳﻪ.
إﻻ أن اﳌﻌﲎ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﳋﺮاج ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﺎﻟﻴﺔ  ،ﻓﺈذا أﻃﻠﻘﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﳋﺮاج ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺮاد ﻬﺑﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرض و ﻻ ﻳﻄﻠﻖ اﺳﻢ اﳋﺮاج ﻋﻠﻰ
اﳉﺰﻳﺔ إﻻ ﻣﻘﻴﺪا ﲞﺮاج اﻟﺮأس .و اﳋﺮاج ﰲ اﻷﺻﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻲ ﰲ أرﺿﻪ  ،إذ ﻓﻌﻞ ﻫﻜﺬا
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﻪ اﻟﻌﺮاق ﲝﻴﺚ ﺗﺮك اﻷرض ﳌﻼﻛﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﲔ و ﻗﺎم ﺑﻀﺮب اﳉﺰﻳﺔ
ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬﻢ  ،و ﻓﺮض اﳋﺮاج ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﺎور اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ وأﺧﺬ

 1اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ج  ، 01ص . 464

 2ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .115
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1
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻓﺎﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ و ﻻ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﳋﺮاج إﻻ إذا اﺷﱰى أرﺿﺎً
ﺧﺮاﺟﻴﺔ و ﺻﺎر ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ذﻣﻴﺎً.
ﻫﻜﺬا ﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن أو
اﻟﻴﻮﻧﺎن ،و ﻛﺎن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻧﻴﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ أن اﻷﺟﻨﱯ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ  ،و
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﺧﻄﺎﺑﺎً ﻟﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺰوج أو أن ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻣﺎﻻً  ،أو أي ﺷﻲء ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﺿﺮر ﳊﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻘﻂ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﻠﺤﻖ ﻻ ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻟﻪ إذ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
P27F

P

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻟﻼﺟﺊ ﻋﺪة ﺣﻘﻮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﺔ ،
وﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ  ،وﺣﻘﻮق اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .
أوﻻ  -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ :

ﻫﻲ اﳊﻘﻮق اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺮداً ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ و ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق
ﻣﻘﺮرة ﻟﻠﺸﺨﺺ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ و ﺣﺮﻳﺘﻪ و ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎﳊﻖ ﰲ اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﺘﻨﻘﻞ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق
اﻷﺧﺮى ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
 - 1اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ :

ﻛﻔﻠﺘﻪ اﳌﺎدة  21ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ 2وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻹﺳﻜﺎن ﲟﻌﲎ اﻹﳚﺎر،
و ﺗﻌﱰف ﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻣﺘﻮاﺟﺪاً ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ  3 .ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻹﺳﻜﺎن
ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮض أﺣﺪ
P28F

P

P29F

P

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .133
 2ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  ،21ﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ – أ.-

 3ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 22ﻳﻨﻈﺮ  ،اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ،
ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ – ﻗﺪﻣﺖ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون أﻻﺟﺌﲔ – دورة – 39
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ ، 2دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 1989 ،م  ،ص. 188
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ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ ،أو أﺳﺮﺗﻪ  ،أو ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ  ،أو ﳊﻤﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ
1
وﲰﻌﺘﻪ و ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ أو ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼت.
P30F

 - 2أﻣﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ :

ﺗﻜﻔﻠﻪ اﳌﺎدة  26ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ 2وﻫﻲ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،ﲝﻴﺚ أ�ﺎ ﲤﻨﺤﻬﻢ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ أن ﳜﺘﺎروا
ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ و اﻟﺘﻨﻘﻞ اﳊﺮ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ  ،و ذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .إذ أن
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﱴ أدﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺎدة  13ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻘﺮة - 1-ﺑﻘﻮﳍﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ و اﺧﺘﻴﺎر ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻛﻞ دوﻟﺔ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ :
 -1ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻗﺎﻧﻮﱐ داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن
إﻗﺎﻣﺘﻪ.
 - 2ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎدرة أي ﺑﻠﺪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ.
 - 3ﻻ ﳚﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻜﻮن
ﺿﺮورﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻤﺎﻴﺔ ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ.
 -4ﻻ ﳚﻮز ﺣﺮﻣﺎن أﺣﺪاً ،ﺗﻌﺴﻔﺎً ،ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺑﻠﺪﻩ .
P31F

 1ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺺ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .

 2ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  26ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أ.
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 - 3أﻣﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ :

وﻫﻮ ﺣﻖ ﺿﺮوري ﳊﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺄن ﻣﺄﺟﻮراً أو ﺣﺮاً  ،ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻠﺘﻪ اﳌﻮاد
 19 ، 18 ،17ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  .1ﻓﺎﳌﺎدة  17ﺗﻌﱰف ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺜﻼﺛﺔ
اﻣﺘﻴﺎزات و ﻫﻲ :
P32F

P

أوﻻً  :اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪون ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻋﺪم اﳋﻀﻮع ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻨﻴﺔ و ﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻘﻴﻤﺎً ﰲ
اﻟﺒﻠﺪ  ،أو أن ﻳﻜﻮن زوﺟﻪ ﺣﺎﻣﻼً ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ و ﻟﺪا أو أﻛﺜﺮ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ
إﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً  :اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪﻫﺎ ﳉﻌﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة

ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺄﺟﻮر و ﺑﺎﳋﺼﻮص إذا ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻗﺪ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻠﺪ ﰲ
إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﰲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺪام اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .أم اﳌﺎدة 18
ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ و اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮاﺟﺪﻩ
ﺮﻋﻴﺎً ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲏ  ،وﻬﺑﺬا ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أ�ﺎ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻹﻗﺼﺎء إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻐﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ
2
ﺑﺬا اﳊﻖ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
أﻣﺎ اﳌﺎدة  19ﻓﻬﻲ ﲤﻨﺢ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ إﱃ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﳌﺎدة  ، 18و ﻟﻜﻦ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ
ﺎﻣﻞ ﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ أن ﳝﺎرس ﻓﻴﻪ ﻣﻬﻨﺘﻪ اﳊﺮة و ﻳﻘﺼﺪ
P3F

 1ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﻮاد  ،17،18،19ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أ  ،ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،
ص  ، 209ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﺴﻮر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳛﺘﻤﻲ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن ،ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،رﻗﻢ
2001 ،123م  ،ص .11

 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ و اﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .129
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ﺑﺎﳌﻬﻦ اﳊﺮة ﻋﺎدة اﳌﻬﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن  ،ﳏﺎﻣﻲ  ،ﻣﻬﻨﺪس ....اﱁ 1 .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﳌﺎدة
 07ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ :
ﺗﻌﱰف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﲟﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮوط ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮﺿﻴﺔ
ﺗﻜﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :
أ -ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻮﻓﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ،ﻛﺤﺪ أدﱏ:
 -1أﺟﺮاً ﻣﻨﺼﻔﺎً ،وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺪى ﺗﺴﺎوى ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ دون أي ﲤﻴﻴﺰ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮأة
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺸﺮوط ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﻜﻮن أدﱏ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎ اﻟﺮﺟﻞ ،وﺗﻘﺎﺿﻴﻬﺎ أﺟﺮاً ﻳﺴﺎوى
أﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺪى ﺗﺴﺎوى اﻟﻌﻤﻞ،
ﻋﻴﺸﺎ ﻛﺮﳝﺎً ﳍﻢ وﻷﺳﺮﻫﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ،
ً -2
ب -ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ،
ج -ﺗﺴﺎوي اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻓﺮص اﻟﱰﻗﻴﺔ  ،داﺧﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ  ،دون إﺧﻀﺎع ذﻟﻚ إﻻ
ﻻﻋﺘﺒﺎري اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة،
د -اﻻﺳﱰاﺣﺔ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﻘﻮل ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻹﺟﺎزات اﻟﺪورﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ،
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ.
وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  08ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﺑﻘﻮﳍﺎ :
 -1ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
أ -ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ وﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ،
دوﳕﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﻮى ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ .وﻻ
ﳚﻮز إﺧﻀﺎع ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪاﺑﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﰲ
ﳎﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ،
ب -ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﰲ إﻧﺸﺎء اﲢﺎدات أو اﲢﺎدات ﺣﻼﻓﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ،وﺣﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﲢﺎدات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ،
P34F
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 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ و اﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 130ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 210ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﺴﻮر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳜﺘﻔﻲ ﺧﻠﻔﻪ
اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ،11اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.189
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ج -ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ ،دوﳕﺎ ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﻜﻞ
ﺗﺪاﺑﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ.
د -ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲎ.
 -2ﻻﲢﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة دون إﺧﻀﺎع أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ أو رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارات
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق.
 -3ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أي ﺣﻜﻢ ﳚﻴﺰ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮدة
1948م ﺑﺸﺄن اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﰊ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ ،أن ﲣﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 -4اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ :

ﺗﻜﻔﻠﻪ اﳌﺎدة  22ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ، 1وﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ  ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺬي ﺗﻜﻔﻠﻪ و ﲤﻮﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪﻋﻴﻤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﺼﻴﺺ
ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻟﺬات اﻟﻐﺮض .و ﻫﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﺄن ﲤﻨﺢ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ  ،ﻓﺈ�ﺎ ﰲ واﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي
ﻧﺺ ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ  26ﻓﻘﺮة 1ﻋﻠﻰ إﻟﺰاﻣﻴﺔ و ﳎﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ .ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳚﺐ
 ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﱃ و اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎن  ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﱄ إﻟﺰاﻣﻴﺎً ،
و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ و اﳌﻬﲏ  ،وأن ﻳﻴﺴﺮ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  ،و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة.
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺎدة ﰲ ﻓﻘﺮﻬﺗﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻞ اﻟﺬي ﰎ اﻷﺧﺬ
ﺑﻪ ﰲ اﳌﻮاد  ، 21 ، 19 ، 18 ، 13ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﲤﻨﺢ ﻟﻼﺟﺌﲔ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
P35F
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ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  22ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ -أ-
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ﳑﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ 1 .ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف 2 .وﻫﺬﻩ
اﻟﻌﺒﺎرة ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ .ﻛﻤﺎ إن اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص
ﺑﺎﳊﻘﻮق ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺎدة  13ﺑﻘﻮﻟﻪ :
 -1ﺗﻘﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﲝﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻫﻰ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ اﻹﳕﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳊﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻬﺎ وإﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﺣﱰام
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﻫﻰ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲤﻜﲔ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺪور ﻧﺎﻓﻊ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺣﺮ ،وﺗﻮﺛﻴﻖ أواﺻﺮ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﲔ
ﻴﻊ اﻷﻣﻢ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻼﻟﻴﺔ أو اﻹﺛﻨﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ودﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻬﺑﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ.
 -2وﺗﻘﺮ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﺿﻤﺎن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﳍﺬا اﳊﻖ ﻳﺘﻄﻠﺐ:
أ  -ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﻟﺰاﻣﻴﺎً وإﺗﺎﺣﺘﻪ ﳎﺎﻧﺎً ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
ب -ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻘﲏ واﳌﻬﲏ ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﺎﺣﺎً
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺗﺪرﳚﻴﺎً ﲟﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ج -ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﺘﺎﺣﺎً ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ،ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻜﻔﺎءة ،ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺗﺪرﳚﻴﺎً ﲟﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
د -ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻜﺜﻴﻔﻬﺎ ،إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﺪى ﳑﻜﻦ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻠﻘﻮا
أو ﱂ ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،
ﻫـ -اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ إﳕﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺢ واف ﺑﺎﻟﻐﺮض،
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﲢﺴﲔ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
P36F

P

P37F

P

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .131

 2ﺗﺮﻣﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺒﺎرة  -ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف  -ﻷ�ﺎ وردة ﰲ ﻣﻮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ و اﻟﱵ ﰒ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻣﻦ

ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺜﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ و اﳌﻮﻃﻨﲔ .و ﰒ إدﻣﺎج ﻋﺒﺎرة ﰲ -ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف  -ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ،
ﻷن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﳌﻮﻃﻨﲔ ﳝﻜﻦ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﲏ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺒﻠﺪ أو ﺣﻴﺎزة ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻨﱯ أو ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻃﻦ.
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 -3ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﺮﻳﺔ اﻵﺑﺎء ،أو اﻷوﺻﻴﺎء ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﻫﻢ ،ﰲ اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﺪارس ﻷوﻻدﻫﻢ ﻏﲑ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺪارس اﳌﺨﺘﺎرة ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﻗﺪ
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ أو ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﺘﺄﻣﲔ ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻟﺌﻚ اﻷوﻻد دﻳﻨﻴﺎً وﺧﻠﻘﻴﺎً ﻓﻘﺎ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎﻬﺗﻢ اﳋﺎﺻﺔ.
 -4ﻟﻴﺲ ﰲ أي ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺎ ﳚﻮز ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﺳﻪ ﲝﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واﳍﻴﺌﺎت ﰲ
إﻧﺸﺎء وإدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﺎدة ورﻫﻨﺎً ﲞﻀﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ دﻧﻴﺎ .

 -5اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺳﻌﺎف :

ﻓﺘﻜﻔﻠﻪ اﳌﺎدة  23ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ،1إذ أ�ﺎ ﺗﺴﺎوي ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﳌﻮﻃﻨﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺳﻌﺎف اﻟﻌﺎم  ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ رأي ﺳﺎﺋﺪ ﲢﺘﻔﻆ ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ
وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻼﺟﺌﲔ 2 .و ﻟﻘﺪ رﻛﺰت ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳉﺴﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ أو اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ
وﺳﺨﺮت ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ داﺧﻞ اﳋﻴﻤﺎت .3
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﳌﺎدة  25ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﳊﻖ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﺑﻘﻮﳍﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ،
و ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  ،و اﳌﻠﺒﺲ  ،و اﳌﺴﻜﻦ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ،و ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﳌﺮض و اﻟﻌﺠﺰ و اﻟﱰﻣﻞ و اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ و
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ.
وﻟﻸﻣﻮﻣﺔ و اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳊﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ورﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﲔ  ،و ﻳﻨﻌﻢ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ وﻻدﻬﺗﻢ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ رﺑﺎط ﺷﺮﻋﻲ أم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
P38F

P39F

P

P

P40F

P

 1ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  23ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  1951اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أ .

 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .131

3

la sante menatale des refugiers « publié par l’organisation mondiale de santé en
collaboration l’unhcr.chaut commissariat de nations unies pour les réfugiés.p112
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 - 6اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت :

ﻛﻔﻠﺘﻪ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ 1 .و ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ذﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ
ﻤﺘﻌﻮن ﻓﻮق ﺗﺮاﻬﺑﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .و ﻳﻘﺼﺪ ﻬﺑﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﳊﻘﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً أو
ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف  ،أو ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺸﺮط اﻷﻣﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ﻋﺎﻳﺔ .و ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق  ،اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱰف ﻬﺑﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﺎﱀ ﻣﻮاﻃﲏ
اﻟﺪول اﻟﱵ أﻣﻀﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ  ،و اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮط اﻷﻣﺔ اﻷﻛﺜﺮ رﻋﺎﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ أن اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ
ﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﺣﺪود
ﻣﻌﻨﻴﺔ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺒﺎرة " ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف " اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﳛﻖ ﳍﻢ ﻃﻠﺐ
ﺳﺘﻔﺎدة إﻻ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﻓﻀﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰف ﻬﺑﺎ اﻟﺪول ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﳍﺆﻻء
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ) ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ....اﱁ (.
ﰒ أﺷﺎرت ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة إﱃ " اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ " وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ،أو اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ و وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻠﺪ
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻜﺜﻮا
ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ  ،أو ﺣﱴ أﺧﻠﻮا ﺑﺄي ﻗﺎﻋﺪة ﻳﺸﱰﻃﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
اﻟﺪﺧﻮل أو اﻹﻗﺎﻣﺔ  ،و اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻜﺜﻮا ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
ﳌﺪة ﻗﺼﲑة 2 .ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻫﺬا اﳊﻖ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﺎدﺗﻪ  20إﱃ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن
ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز إرﻏﺎم أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  23اﻟﻔﻘﺮة  - 4-ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻹﻋﻼن اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن " ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻨﺸﺊ وﻳﻨﻀﻢ إﱃ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ
" .وﻻﳚﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﺛﺎرة اﻟﻘﻼﻗﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول وﻫﻮ ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻓﺮﻳﻘﺔ
P41F

P42F

P

P

 1ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  15ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ – أ.-

 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .127
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اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺸﺎﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻘﻮﳍﺎ " -ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻﺟﺊ واﺟﺒﺎت ﳓﻮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ
واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ وﻟﻮاﺋﺤﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،وﳝﺘﻨﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ أي أﻧﺸﻄﺔ ﲣﺮﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
2ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﲟﻨﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﲨﺔ أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﲟﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪةاﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺄي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ أو
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو اﻹذاﻋﺔ ".ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻖ اﳌﺎدة  08ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص
ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إذ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ :
 -1ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
أ -ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ وﰲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ،
دوﳕﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﻮى ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ .وﻻ
ﳚﻮز إﺧﻀﺎع ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪاﺑﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﰲ
ﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ،
ب -ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﰲ إﻧﺸﺎء اﲢﺎدات أو اﲢﺎدات ﺣﻼﻓﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ،وﺣﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﲢﺎدات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ،
ج -ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ ،دوﳕﺎ ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﻜﻞ
ﺗﺪاﺑﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ.
د -ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲎ.
 -7اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :

ﻓﻼ ﳚﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ أن ﺗﺄﰐ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﻊ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﺎدوا ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﰲ دوﳍﻢ ،ﻓﺎﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ  ،ﻣﻠﺰﻣﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﺟﺌﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔً ﳍﻢ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ دون اﻧﺘﻘﺎص ،وﻛﺬﻟﻚ
ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻷوﻻدﻫﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻋﺘﺎدوا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﰲ أوﻃﺎ�ﻢ ،ﻣﺎ ﱂ ﲡﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ إن ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ
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ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺳﻴﺤﺪث إﺧﻼﻻ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ وﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﳛﻖ ﳍﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ
1
ﳌﻨﻊ ﻫﻜﺬا ﻃﻘﻮس او ﺷﻌﺎﺋﺮ ،وﳚﺐ اﳊﺬر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  4ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ،2 .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻔﻬﻢ
ﻨﻬﺎ و ﻛﺄ�ﺎ ﲤﻨﺢ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻘﻮﻗﺎً أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
أو اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸوﻻد.
و ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة و اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﻴﺎً ﻫﻮ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸوﻻد اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ دﻳﺎﻧﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ  ،ﺑﻨﻔﺲ
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻬﺑﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ .و دﻋﻢ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق
3
اﻹﻧﺴﺎن ﻫﺬا اﳊﻖ ﰲ اﳌﺎدة .18
F43

P4F

P

P45F

 - 8اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :

ﻛﻔﻠﺘﻪ اﳌﺎدة  24ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م ،4 .اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ إذ ﺗﻌﱰف ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻟﻼﺟﺊ ﺑﻨﻔﺲ
ﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻷﺟﻮر وﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ و إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﲟﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﱐ أﲰﻰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻮﻃﻨﲔ  ،أو ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻳﻦ اﺛﻨﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷول ﺑﻌﺪم
إﻟﺰام دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ أو ﻫﻮ ﺑﺼﺪد اﻛﺘﺴﺎﺑﺎ ﰲ دوﻟﺔ
أﺧﺮى ،و ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪم إﻟﺰام دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﲜﻌﻞ اﻟﻼﺟﺊ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺎت
أو ﺑﺄﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﳝﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﺷﺮوط اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﳌﻨﺢ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي .وﻟﻜﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﰲ
اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻣﻌﺎً إذا ﻛﺎن ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﺪوﻟﺔ أﺧﺮى  ،ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ
P46F

P

 1ﺳﻨﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ  ،ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺊ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻐﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،ص. 312
 2ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  04ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أ.
 3ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻧﺺ اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .

 4ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  24ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أ.
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ﻟﻼﺟﺊ أو اﻟﱵ ﻫﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ ﻛﺘﺴﺎﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﺗﻠﺘﺰم دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺊ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز رﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺎدة  22اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن " ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﻮا ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﰲ أن ﲢﻘﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻤﻟﻬﻮد اﻟﻘﻮﻣﻲ و اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﱄ ،و ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ و ﻧﻈﻢ ﻛﻞ دوﻟﺔ و ﻣﻮاردﻫﺎ و اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ
ﻋﲏ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ ،و ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳊﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ".
و ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻫﻲ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ إ�ﺎ أﻣﻮر ﺿﺮورﻳﺔ ﻻ ﻏﲎ
ﻋﻨﻬﺎ ﻷي إﻧﺴﺎن .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻓﲑ اﻷﻣﻦ ﻟﻼﺟﺌﲔ و اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬﻢ و ﻫﻮ ﻣﺎ
1
أﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
P47F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ :

 ﻫﻲ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻲ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

 - 1اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ :

ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﺣﻮاﻟﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﳊﻖ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﺗﻌﱰف ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻﺟﺌﺎ .ﻋﻠﻰ أن أﺣﻮال اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲣﻀﻊ أﺻﻼ ﻷﺣﻜﺎم
2
ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﻪ ،ﺑﻠﺪ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ ،وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ.
وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ 3 .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲣﺘﻠﻒ
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ﲝﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ  ،و ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺼﻮران اﻟﺘﺼﻮر اﻷول و ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮﻃﻦ و اﻟﺘﺼﻮر
F48

P49F

P

 regfugie « et vous ,etes vous en securite ? »volume 2 numéro 139 genif 2005 .ـ

1

publie par l’unhcr, p 12.
 2ﺳﻨﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ  ،ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺊ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 310

 3ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  12ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أ.
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اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﺟﻨﱯ و ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻼﺟﺌﲔ
1
ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺼﻮر اﻷول و ذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ.
P50F

أوﻻً  :ﻷن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻠﺠﻮء.

ﺛﺎﻧﻴﺎً  :إﻋﻔﺎء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷﺻﻠﻲ و ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ أﳘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ إذ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺿﻄﻬﺎدﻫﻢ.
و ﺑﺬا ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻗﺪ ﲡﺎﻫﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ
اﻷﺟﻨﱯ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ  ،أو ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ دﻳﺎﻧﺔ اﻷﺟﻨﱯ .و ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ إﺑﺪاء
ﲢﻔﻈﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪ وﻓﻨﻠﻨﺪا و اﻟﻠﺘﲔ أﻛﺪﺗﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺬي ﳛﻤﻞ اﻷﺟﻨﱯ ﺟﻨﺴﻴﺔ  ،ﰒ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﺪة دول ﰲ ذﻟﻚ و ﻫﻲ ﻣﺼﺮ و إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ و ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ.
و ﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﻃﻦ  ،و ﻟﻌﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ إن ﻓﻘﺮﻬﺗﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰواج  ،ﺗﻌﱰف ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺊ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻧﲔ دوﻟﺔ أﺧﺮى واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻳﺸﱰط أﻻ
ﺗﺘﻌﺎرض ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء .و زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء أن ﻻ ﻳﻘﺮ ﻫﺬﻩ
اﳊﻘﻮق إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻌﺎم أو ن ﻻ ﺗﻌﱰف ﻬﺑﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﱵ
2
ﲡﻴﺰﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
و ﻗﺪ ﻧﺺ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺰواج ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة ﺑﺼﻔﺔ
رﺿﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺎدة 3 .16ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻮق ﺗﺒﻌﻴﺔ ﳊﻖ اﻟﺰواج ﳚﺐ أن ﲢﱰم و ﻣﻨﻬﺎ.
P51F

P52F

P

أوﻻً -ﺣﻖ ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮة :

و ﻫﻮ ﻗﺮارا أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ 4و اﻟﱵ أﺻﺪرت ﻋﺪة
ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ اﳌﺸﺘﺘﺔ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
P53F

P

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .125
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .126

 3ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  16ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .
4

ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ( 28 ) 9ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮة  ،ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 1977،م وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ )  1ـ .(a/32/12 / add
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أ  -ﺗﻜﺮر ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷﳘﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﳌﺒﺪأ ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮة.
ب -ﺗﺆﻛﺪ ﳎﺪداً أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻬﺑﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲨﻊ ﴰﻞ أﺳﺮ
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﺧﻼت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و ﻏﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
ج  -ﺗﻼﺣﻆ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح أن ﻗﺪراً ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﻊ ﴰﻞ أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻦ ﺧﻼل اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون ﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً  -إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﺳﺮة :

وﻫﻮ ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ 1ﺑﺸﺄن ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ
اﳌﺸﺘﺘﺔ .
أ  -إﻋﻤﺎﻻً ﲟﺒﺪأ وﺣﺪة اﻷﺳﺮة وﻷﻏﺮاض إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻳﻬﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﲨﻊ ﴰﻞ
أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺸﺘﺘﺔ.
ب -ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء و ﺑﻠﺪان اﳌﻨﺸﺄ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﳌﻔﻮض
اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻀﻤﺎن إﲤﺎم ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮح ﺧﺮوج ﻷﻓﺮاد أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ أﻻﺟﺌﲔ ﰲ اﳋﺎرج.
ج  -ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮل أن ﺗﻘﻮم ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﺴﺎﳏﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﺑﻐﺮض إﲤﺎم ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮة.
د  -ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ ﻓﺈن ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺰواج أو ﺑﻨﻮة اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ.
ه -ﻟﻘﺪ أدى ﺗﺸﺘﺖ أﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت
ذات اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﻏﲑ اﳌﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﺬوﻳﻬﻢ  ،و ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮ اﻟﻘﺼﺮ ﻏﲑ اﳌﺤﻮﺑﲔ ﺑﺬوﻳﻬﻢ أو أﻗﺮب أﻗﺎرﻬﺑﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ  ،و ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﻘﲔ أﻳﻀﺎً ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ .
P54F

P

 1ﻗﺮار رﻗﻢ  ( 32 ) 24ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ  ،ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ ) .( a/12 add . 1
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ﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﻬﻮدات ذات أﳘﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﰲ اﻟﺘﺒﲏ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻷﺳﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
و ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﻊ ﴰﻞ أﺳﺮة اﻟﻼﺟﺌﲔ
اﳌﺸﺘﺘﺔ  ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺣﻞ.
ي -رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻹدﻣﺎج اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷﺳﺮ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ـ ﻣﻨﺢ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻷﻗﺮﺑﲔ اﳌﻨﻀﻤﲔ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أﺳﻮة ﺑﺮب اﻷﺳﺮة اﻟﺬي ﰎ اﻻﻋﱰاف
ﺑﻪ رﲰﻴﺎً ﻛﻼﺟﺊ.
ل  -ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻴﺴﲑ ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ ﺑﺘﺪاﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺮب اﻷﺳﺮة ،
ﺣﱴ ﻻ ﺗﺆدي اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﺄﺧﲑ ﻣﻔﺮط ﰲ ﻣﻨﺢ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺪﺧﻮل أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.
 - 2ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ :

1

وﺣﻖ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻛﻔﻠﺘﻪ اﳌﻮاد  30 ، 13ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة  13إﱃ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ و ﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ،وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻫﻮ أ�ﺎ ﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﺔ إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻮﻃﻦ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق إﱃ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻼﺟﺊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال
اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ إن إﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ
ﻣﻮﻃﻦ أو إﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﳊﻘﻮق 2 .ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺎدة .17
أﻣﺎ اﳌﺎدة  30ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،3واﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ اﳊﻖ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺰم اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻨﻘﻞ ﳑﺘﻠﻜﺎﻬﺗﻢ إﱃ اﳋﺎرج ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻗﺪ ﲪﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت  ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺳﻮف ﻳﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻬﺑﺎ .وﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام
ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺣﱴ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ أو ﺣﱴ ﻋﻠﻰ
P5F

P56F

P57F

P

P

 1ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﻮاد  13و  30ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ – أ. -
 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .126
 3ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  30ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ – أ.-
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ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ .وﲢﺘﻔﻆ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال واﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ اﳊﻖ ﲟﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﻛﻞ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ دون اﻵﺧﺮ.
و اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺒﺎرة "ﻣﺎ ﲪﻠﻮﻩ إﱃ أرﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﳑﺘﻠﻜﺎت " ﻫﻮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن
ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻗﺪ ﺟﺎءوا ﻬﺑﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﻋﱰاف ﻬﺑﻢ ﻛﻼﺟﺌﲔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ﳑﺎ
ﲏ إن اﳊﻖ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﱵ أﺗﻮا ﻬﺑﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﱰاف ﻬﺑﻢ ﻛﻼﺟﺌﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ
ﻧﻔﺲ وﺿﻌﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ دول ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أﺧﺮى ﻏﲑ دوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ  ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ
1
ﺑﺬﻟﻚ إذا رأت إن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﻋﺪم ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت.
P58F

P

 - 3ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :

وﺗﻜﻔﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ اﳌﺎدة  14ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  .و أن ﻣﺴﺘﻮى أو ﻣﻀﻤﻮن
ﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إذا ﻛﺎن اﻟﻼﺟﺊ ﳝﺎرس ﻫﺬﻩ
اﳊﻘﻮق ﰲ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد  ،أو أﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻋﻀﻮ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ .ﻓﻔﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﳝﻨﺢ
ﻟﻼﺟﺊ اﳊﻘﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﳝﻜﻦ أن ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ
ﲝﺴﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻃﺮف ﻓﻴﻬﺎ و ﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﳍﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮاد ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ
اﳌﻌﺘﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة  ،ﻫﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺪاﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ ﻏﲑ ﻗﺼﲑ وﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ 2 .و ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻖ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺎدة 27اﻟﻔﻘﺮة
P59F

P

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  .إذ ﻧﺺ " ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻷدﺑﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ،أو
اﻷدﰊ  ،أو اﻟﻔﲏ " .

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .136

 2ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺺ  14ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻳﻨﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ أconvenion et protocol .
recatifs au statut des refu gies natonsunies p 19 .
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ﺛﺎﻟﺜﺎً  -اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ :

1

P60F

أ  -ﻋﺪم اﻟﻄﺮد :

2

P61F

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﻄﺮد ﻋﺪم رﻓﺾ أورد أﻻﺟﺊ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم إﻋﺎدﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺑﻠﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد  ،وﻧﻈﺮاً ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﱵ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻋﱰاف
ﻋﺎﳌﻲ  ،ﻓﻘﺪ ﰒ اﻻﻋﱰاف ﲟﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﻄﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ  ،و ﻣﻦ ﰒ
ﻓﻬﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻨﻀﻤﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو إﺣﺪى
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أم ﻻ  .ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳊﻖ ﻛﻔﻠﺘﻪ اﳌﺎدة  33ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م  ،ﻛﻤﺎ
3
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ أن أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻀﻤﺎن اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﻠﻖ وﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت  ،و ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻷﻓﺮاد
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ وﻣﺴﺌﻮﱄ اﳊﺪود.
إﻻ أن إﻟﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪم ﻃﺮد اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻞ ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﺮد اﻟﺬي ﺗﻌﺘﱪ
ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻣﻦ ﻃﺮق إ�ﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﺣﱰام ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات ،
ﺑﺪف وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻴﻬﺎ و إﻟﺰاﻣﻪ ﲟﻐﺎدرﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﰲ
P62F

1

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة  38ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ

اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1920م ﺑﻘﻮﳍﺎ  :ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺔ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮة
اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻮاﻟﺪول واﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﺎ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻳﻨﻈﺮ ،زﻏﻤﻮم ﻛﻤﺎل  :ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ –
اﳌﻌﺎﻫﺪات – اﻟﻌﺮف  ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ  1425،ﻫـ 2004 -م  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺎدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،و ﻳﺸﺮط ﻟﻜﻲ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﺮف أو اﻟﻌﺎدة اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ :
1إ�ﺎ ﻋﺎدات ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ اﻟﺪول و ﺗﺮاﻋﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﺮﻓﺎﻬﺗﺎ و ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﺎ.
 2ـ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدات ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
 3ـ ﺗﻮاﺗﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪول ﳍﺬﻩ اﻟﻌﺎدات ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺪوق  ،دراﺳﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،
دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،ط  3ـ 2005م ،ص .90
2

ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ  ( 28 ) 6ﻋﺪم اﻟﻄﺮد ﺳﻨﺔ 1977م .رﻗﻢ (27 ) 8

اﻟﻄﺮد ﺳﻨﺔ 1977م .ورد وﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ )  ، a/32/12 / add . 1ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم 1997م  ،ص .17
 3ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .13
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وﺟﻮدﻩ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﳋﺎرج أو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
1
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻻت و اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻗﺮاراً إدارﻳﺎً أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ
اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءﺗﻪ  ،و ﲤﻨﺤﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻷﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻇﺮوف أﻣﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﻪ.وﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺮاراً
�ﺎﺋﻴﺎً ﰲ ﺣﻖ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﻄﺮود ﲤﻨﺢ ﻟﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﰒ ﲤﻨﺢ ﻟﻪ ﻛﻞ أﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ .و ﳍﺎ ﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻼﺗﻪ و ﻟﻜﻦ ﰲ
2
ﺣﺪود ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
P63F

P64F

ب ـ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد :

ﻋﺪم اﻟﺮد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ .وﲢﻈﺮ اﳌﺎدة 33
) (1ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ أن ﺗﻄﺮد اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أو ﺗﺮد ﻻﺟﺌﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر
إﱃ ﺣﺪود اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻬﺪدﺗﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻪ أو دﻳﻨﻪ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو
اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  (1) 14ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أن" ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ
ﺑﻠﺪان أﺧﺮى أو ﳛﺎول اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد ".وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻔﻘﺮة
 2ﻣﻦ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  428اﻟﺪورة اﳋﺎﻣﺴﺔ وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﳋﺎص ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺪول إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ أداء
وﻇﺎﺋﻔﻪ/وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ" اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ".وﻳﻨﻄﻮي ﻓﻬﻢ

 1ﻓﺆاد ﺷﺒﺎط  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ  ،ﺳﻮرﻳﺎ 1965 ،م  ،ص .65ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻄﻴﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص. 203

 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص ،138ﻳﻨﻈﺮ :
guide des pp cedures et criteresa applquer pour même referance p36.
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دور ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻷي إﺟﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ
1
ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ.
و اﻋﺘﱪﻩ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻻﺣﱰام ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﳌﺘﻤﺪﻧﺔ 2 .و ﻗﺪ دﻋﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ
ﳌﺘﺤﺪة إﱃ اﺣﱰام ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻬﺑﺬا اﻟﺸﺄن و ﺟﺎء ت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﻘﺮات
و ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
ب  -إذ ﺗﺆﻛﺪ ﳎﺪدا اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد اﻟﺬي ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻋﱰاف ﻋﺎم
د -ﺗﺪﻋﻮا اﻟﺪول إﱃ ﺿﻤﺎن أن ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
ﻫـ  -ﺗﻌﺮب ﻋﻦ اﻷﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﻮﱄ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد  ،و ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻫﺪات
3
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
إن اﳌﺒﺪأ رﻏﻢ ﺣﺚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰاﻣﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻌﺪة ﺧﺮوﻗﺎت ﰲ ﻣﺮات
ﻋﺪﻳﺪة  ،وذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺳﻨﺔ 1990م واﻟﺬي
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة -ج  -ﺗﻌﺮب ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻠﻘﻬﺎ إزاء اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﺮض ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول  ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺑﻌﺎد أﻟﻘﺴﺮي واﻟﻄﺮد وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
4
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺒﺪﱐ ﻟﻼﺟﺌﲔ و ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ و رﻓﺎﻫﺘﻬﻢ.
و ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إن ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ  ،ﲝﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺣﻮل
أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻬﺎ  ،إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ
P65F

P

P6F

P

P67F

P68F

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،رﺻﺪ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ و/أو اﳌﺸﺮدﻳﻦ داﺧﻠﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت  ،ص ، 12ﻳﻨﻈﺮ ﺳﻨﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 311م

 2ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 193ﻳﻨﻈﺮ  ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم 1993م ص  ، 21ﺳﻨﺔ 1997م

ص ،15ﺳﻨﺔ 1995م  ،ص. 25
 3ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  ( 31 ) 17 :ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺳﻨﺔ 1980م ،
ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ ) .( a / 35 / 12 / add 1
 4ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ  (41 ) 61ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ ) .( a/45/12/12/dd 1
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ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﳌﺎدة  30ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳﺮﻣﻲ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ أن ﺗﻘﺮر ﻣﱴ ﺗﻮﺟﺪ
أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﺟﺊ أو ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
1
اﻟﻌﺎم.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮد ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﺸﺮوط و أول ﺷﺮط ﻫﻮ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ
اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺮد وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إي اﳊﻖ ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
أﻛﺪﺗﻪ اﳌﺎدة  32ﰲ اﻟﻔﻘﺮة  2 .02واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﳌﺄوى اﳌﺆﻗﺖ  ،وﻫﻮ ﰲ واﻗﻊ
اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻴﻢ ﺗﻮازﻳﺎً ﺑﲔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ  ،اﻷول ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة  ،واﻟﺜﺎﱐ
3
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ.
P69F

P70F

P

P71F

راﺑﻌﺎً  -اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺊ :
أ -اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ :

وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة  07ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ
ﻫﻮ إن ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أﻧﺸﺄت ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺪﻳﺪة  ،و ﻫﻲ إﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول إن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،و ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إذ ﳚﺐ أن
ﲤﻨﺤﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻓﻀﻞ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺒﺎرة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎً ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ  ،و ﻬﺑﺬا ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺜﲏ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮادﻫﺎ .إذ أ�ﺎ ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﲟﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ،إﻻ
أن اﻟﺪول ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺟﺊ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﻘﻞ اﻣﺘﻴﺎزاً
ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎدة.
إن ﻫﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ إﻧﻪ ﳚﺐ
ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻧﻔﺲ اﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎدة  ،ﻋﻤﻼً ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث
 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .139
 2ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺎدة  32اﻟﻔﻘﺮة  2اﳌﻠﺤﻖ – أ -
 3ﻏﻤﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 09
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ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻠﺠﺄ .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول أن ﺗﺮاﻋﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻘﻮق وﻣﻨﺎﻓﻊ أﲰﻰ وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ )  2و .( 3
إﻻ أن ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن اﳌﻔﻌﻮل أو اﳌﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪول ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﱪر رﲰﻲ ﻋﻨﺪ رﻓﻀﻬﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺣﻘﻮق ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
أﻋﻠﻰ و أﲰﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ.
إﻻ أن اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﳊﻘﻮق اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ  ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﳊﻘﻮق
1
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎدة.
P72F

ب  -اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ :

P73F

2
P

ﺗﺘﺒﲎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﳏﺪوداً ﻟﻜﻠﻤﺔ » اﻟﻼﺟﺊ « ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﳌﺴﻠﺢ  ،إن ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﳏﻤﻴﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ أﻋﻄﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻣﻮﺳﻌﺎً ل» ﻻﺟﺊ « ﻏﲑ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﳏﺪوداً ﳌﺼﻄﻠﺢ » اﻟﻼﺟﺊ « ﻛﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻮﺻﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻏﲑ أن اﻻﻋﱰاف
ﺑﻢ ﻛﻼﺟﺌﲔ أﻣﺮ ﻏﲑ وارد .و ذﻟﻚ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ اﺛﻨﲔ ،إﻣﺎ ﻷ�ﻢ ﻻ ﻳﻘﻌﻮن ﰲ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﶈﺪود  ،أو ﻷن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﻔﺮادي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ذا ﺟﺪوى ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ
3
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ.
وﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة ﰎ رﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﻌﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺧﻮف ﻟﻪ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي .إﻻ أن اﺗﺒﺎع �ﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﻵراء  ،ﲝﻴﺚ اﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﺮض
4
ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
P74F

P

P75F

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .123

 2ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ  ( 31 ) 19اﻟﻠﺠﻮء اﳌﺆﻗﺖ  ،و ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ )  1ـ .( a / 35/ 12 / add

 3ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .14

 4ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .86
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واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ و اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﻠﺘﻤﺴﻲ
اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻫﻮ ﻟﺘﻤﺎس ﻋﺪم و ﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ زوال أﺳﺒﺎب
اﳋﻮف وإﻋﺎدة اﻷﻣﻦ إﱃ وﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻞ أ�ﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﰲ دول اﳌﻠﺠﺄ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻈﺮوف
اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳌﻴﺴﺮة ﳍﻢ.
وﺗﻠﺰم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ أو " اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة " ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﺪى اﳊﻜﻮﻣﺎت
اﻷوروﺑﻴﺔ  ،ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﻮﱄ اﻋﺘﺒﺎراً ﺟﺎدا ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻹﻋﺎدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ .ﻛﻤﺎ
ﳚﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﳌﺆﻗﺖ إن اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﱴ ﲰﺤﺖ
ﳍﻢ اﻟﻈﺮوف و زاﻟﺖ أﺳﺒﺎب اﳋﻮف و أن ﻳﻌﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﳍﺬا اﻷﻣﺮ.ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰم �ﺞ اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻮدة إﱃ
اﻟﻮﻃﻦ 1 .ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎﻬﺗﺎ و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
أ  -اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء.
ب  -ﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ
دوﻟﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
ج  -اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد.
2
د  -اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
إﻻ أﻧﻪ و ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  09ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة و ﻫﻮ ﺑﻐﻴﺔ ﲤﻜﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب  ،أو ﰲ ﻇﺮوف
ﻄﲑة و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲤﺮ ﻬﺑﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻮﺟﻮد ﻧﺰاع دوﱄ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ،وذﻟﻚ ﺑﺴﻦ إﺟﺮاءات
ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻖ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﺗﺮى ﺑﺄ�ﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ ،وذﻟﻚ ﻛﻌﺰل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
ﳐﻴﻤﺎت أو ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺎﺻﺔ و ﻋﺪم اﻟﺒﺚ ﰲ ﻃﻠﺒﺎﻬﺗﻢ ﺣﱴ ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄ�ﻢ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮاً
P76F

P

P7F

P

 1ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص.87
 2ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .15
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ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ ،و ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻﲣﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم
1
اﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ذﻟﻚ.
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ  ،أن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ -اﻟﻼﺟﺊ  -ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ
ﲤﺎﻣﺎً  ،إذ أن ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄي وﺟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻨﻬﺎ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﻓﻘﺪ واﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺗﻌﺎرض واﺿﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ  ،ﻣﺎدام اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺪ وﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ –
اﻟﻼﺟﺊ – ﻛﻤﺎ أن ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺳﻼﻣﻴﺔ أﻗﺮﻬﺗﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺣﱰاﻣﻬﺎ وﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﻬﺑﺎ ،أﻣﺎ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻓﻴﺤﺚ ﻓﻘﻂ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻷدﱏ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ و ﺗﺮك
اﳊﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق أﳘﻬﺎ :
إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ،واﻟﻨﻈﻢ
اﻷرﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  ،ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻪ
أو دﻳﻨﻪ  ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﱰاﺣﻢ ﺑﲔ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي " ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻹﺳﻼم ﻟﻼﺟﺊ ﺣﻘﻮق ﱂ ﻳﻌﻄﻪ إﻳﺎﻫﺎ إي ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ،وﱂ ﺗﺼﻞ
إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪول اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﻘﺪﳝﺔ  ،وﳌﺎ ﲤﺜﻠﻪ دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﻮاﺋﻞ اﳊﻖ اﻟﻌﺪل ".
ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺟﺎء ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎد إﱃ ﻋﺒﻮدﻳﺔ
رب اﻟﻌﺒﺎد  ،ورﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ وإﺑﻄﺎل اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ،وﺧﺎﺻﺔ
إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺿﺤﻴﺔ اﺿﻄﻬﺎد ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن  ،وﻟﻴﺲ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﳏﺪدة أو ﻇﺮوف
ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﻩ وﻣﻔﺎرﻗﺔ وﻃﻨﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺮاﻣﺘﻪ اﳌﻔﻘﻮدة وﺣﻘﻮﻗﻪ
اﳌﻬﺪورة وﺣﺮﻳﺘﻪ اﳌﺴﻠﻮﺑﺔ  ،ﺑﻞ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﺼﺪاً ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت اﳉﻠﺐ
اﳌﻨﺎﻓﻊ ودﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ  ،وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻔﺎﺳﺪ أﻋﻈﻤﻬﺎ ﻫﻮ ﺟﱪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ وﻃﻨﻪ ،
واﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﻮن ﻣﻊ أﻫﻠﻴﻬﻢ أوﻻدﻫﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ  ،أﻣﻨﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﺮاﺿﻬﻢ وﻫﻢ
P78F

 1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .124
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ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ  ،ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن وﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺄي
ﺷﻲ  ،واﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ﳌﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ووﻋﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ
اﻵﺧﺮة ﺑﺎن ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪا ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺠﻴﺠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎل
ﺣﺮب ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻠﻬﻢ ذﻣﺔ اﷲ وذﻣﺔ رﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ
ﻧﻘﺾ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ إي ﻧﻈﺎم أو ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن أو ﺳﻴﻜﻮن .
وﻫﻨﺎك ﻣﺒﺪأ ﻫﺎم واﻓﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد إﱃ دوﻟﺔ
اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،وﳍﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﺴﺐ اﳌﺸﺮوع وﻋﺪم
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر وﺣﺮﻣﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ  ،إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
وﻟﻜﻦ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ إﻻ
إن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻪ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﺑﲔ اﳊﲔ واﻷﺧﺮ إﱃ اﳋﺮق واﻻﻋﺘﺪاء  ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷﺎرة ﻟﻪ
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻋﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت  ،ﻣﻌﱪة ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺣﻴﺎل
اﻻﺧﱰاق اﳌﺘﻜﺮر ﳍﺬا اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وأﺻﺪرت اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن .
وأﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﺣﱴ إن اﻋﱰف ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺒﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻓﺎﻧﻪ  ،ﻻ ﳝﺎﻧﻊ ﻣﻦ وﺿﻊ
ﻫﺆﻻء ﰲ ﳐﻴﻤﺎت ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻷدﱏ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ  ،ورﲟﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ  ،ورﲟﺎ ﻳﻀﻄﺮون ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة اﳌﺨﻴﻢ إﱃ أﺧﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺑﻐﻴﺔ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺾ
أﻣﻮرﻫﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﻫﺆﻻء أ�ﻢ ﲑ ﻣﺮﺣﺐ ﻬﺑﻢ  ،وﻗﺪ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺮﺟﻮع واﻟﻌﻴﺶ ﰲ
أوﻃﺎ�ﻢ ﲢﺖ ﺣﻜﻢ ﺟﻼدﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺰري  ،ﺑﻞ رﲟﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﳌﻌﻨﻮي اﻟﻐﲑ اﳌﻌﻠﻦ ﻟﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺮﺟﻮع أو
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺠﻮء .
ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دوﻟﺔ ﻋﺪل ورﲪﺔ وإﺣﺴﺎن  ،ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب إن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ  ،ﻓﻼ إﻛﺮاﻩ ﰲ اﻋﺘﻨﺎق اﻹﺳﻼم  ،وإﳕﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن
ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ واﳌﻮﻋﻈﺔ اﳊﺴﻨﺔ  ،وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﻮة إن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،
ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻼﺟﺊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
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ﻏﲑ إﻓﺮاط أو ﺗﻔﺮﻳﻂ  ،ﻓﻠﻠﻨﺎس أن ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﻼم وﳏﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻩ  ،وﻟﻴﺲ وﻓﻖ ﻣﺎ
ﺗﻨﺸﺮﻩ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳊﺎﻗﺪة واﳌﺄﺟﻮرة  ،ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﺼﻮرة اﻹﺳﻼم و إﻇﻬﺎرﻩ ﰲ ﺻﻮرة ﻻ ﲤﺖ إﻟﻴﻪ
ﺑﺼﻠﺔ  ،ﻓﺤﺮى ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻐﻴﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا دﻋﺎة ﺳﻼم ورﲪﺔ و أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﰲ ﻣﺴﺘﻮى
دﻳﻨﻬﻢ وأﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎً ﻟﺘﻨﻔﲑ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل و ﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﶈﺴﻮﺑﲔ و اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﺔ  ،إﻣﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ إﻣﺎ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺪ .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ.
ن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﻟﻼﺟﺊ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ،ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻲ وﻋﻠﻰ
ﻫﺬا ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻧﺘﻨﺎول ﰲ :
اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  :واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  :واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ  -اﻟﻼﺟﺊ  -ﺣﻘﻮق اﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮع
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺪل وﻹﺼﺎف إن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﻠﺘﺰم ﻬﺑﺎ اﲡﺎﻫﻬﺎ ،و ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
أوﻻ  -واﺟﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ :

 - 1اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو اﻧﺘﻘﺎص ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﺐ وﺷﺘﻢ اﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ أو ﻛﺘﺒﻪ أو رﺳﻠﻪ ،ﻷن ارﺗﻜﺎب ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ازدراء اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف
ﻌﻘﻴﺪﻬﺗﻢ وﻃﻌﻦ ﰲ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1.وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
2
ﻣﻮادﻋﺔ  ،ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﺔ ﻏﲑ ذﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﺘﻤﺖ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﻫﺪر دﻣﻬﺎ وﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﺗﻠﻬﺎ.
 - 2ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻇﻬﺎر ﺑﻴﻊ اﳋﻤﻮر واﳋﻨﺎزﻳﺮ ﰲ أﻗﻄﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈدﺧﺎﳍﺎ
واﻟﺘﺸﻬﲑ واﻟﻈﻬﻮر وﻫﺬا ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ .
 - 3اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﻇﻬﺎر ﻓﺴﻖ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺣﺮﻣﺘﻪ  :ﻛﺎﻟﻔﻮاﺣﺶ و ﳓﻮﻫﺎ ﻛﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء  ،ﺳﻮاء
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ أﻣﺼﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﰲ أﻣﺼﺎرﻫﻢ  .وأﺻﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﺮ ﳏﺮم ﰲ دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ
P79F

P

P80F

1

P

ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ،171ﻳﻨﻈﺮ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرب

اﳌﻬﲑي  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 281وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 253

 2اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  ،اﻟﺼﺎرم اﳌﺴﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺎﰎ اﻟﺮﺳﻮل  ،ص  .61- 60ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ

دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 172
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ﻫﻮ ﻣﺎ روى ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺘﺐ إﱃ أﻫﻞ ﳒﺮان ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ و اﻟﺮﺑﺎ ﳏﺮم ﰲ
ال اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس
دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺮم ﰲ دﻳﻨﻨﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ َوأَ ْﺧ ِﺬ ِﻫ ُﻢ اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ َوﻗَ ْﺪ ﻧُـ ُﻬﻮا َﻋ ْﻨﻪُ َوأَ ْﻛﻠِ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣ َﻮ َ
ﺎﻃ ِﻞ وأَ ْﻋﺘ ْﺪﻧَﺎ ﻟِ ْﻠ َﻜﺎﻓِ ِﺮ ِ
ِ
ِ
ﻴﻤﺎ ﴾  .1ﻷن ﻫﺬﻩ اﶈﺮﻣﺎت و اﳌﻨﻜﺮات ﻻ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻹﺳﻼم،
ﺑِﺎﻟْﺒَ َ َ
ﻳﻦ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ أَﻟ ً
َ
2
واﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم  ،ﻓﻬﻲ أﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 - 4اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ أﻋﺪاءﻫﺎ ،ﻻن ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻒ
اﳌﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺎن.
 - 5اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺛﺎرة اﻟﻔﱳ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول.
 - 6اﺣﱰام ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ و اﻟﺴﲑ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎﻣﻪ .و اﳊﻖ أن
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎل  ،و إﻻ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻧﻪ ﻳﻠﺤﻖ
ﺿﺮراً ﺑﺎﻹﺳﻼم و اﳌﺴﻠﻤﲔ.
P81F

P

P82F

P

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -واﺟﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ :

 - 1ﺧﻀﻮع اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ :

ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء إذ ﳝﻨﻊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻷﻧﻪ ﳏﺮم ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ أو اﻟﺬﻣﻴﲔ أو ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎً ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻼﻬﺗﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﰲ ﺧﻀﻮع اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﻔﺼﻞ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ
اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى أو اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﺪﻋﺎوى
3
اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﺑﲔ ﻣﺎ إذا وﻗﻊ ذﻟﻚ ﰲ دار اﻹﺳﻼم أو دار اﳊﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﻘﻴﺪﻬﺗﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﻓﺸﺮب
اﳋﻤﺮ ﻣﺜﻼً ﺟﺮﳝﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ  ،و ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا
ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺬﻣﻲ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  ،ﻛﻤﺎ أن أﻧﻜﺤﺘﻬﻢ ﺗﻌﺘﱪ ﺻﺤﻴﺤﺔ إذا ﻓﻘﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻣﺎداﻣﻮا
ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ  ،وﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﻢ ﺑﺸﺄ�ﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﳍﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳋﻤﺮ واﳋﻨﺰﻳﺮ
P83F

 1ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ .161

 2ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﻳﻨﻈﺮ  ،وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،أﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .255

 3ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 215ﻳﻨﻈﺮ  ،ﺳﻌﺪي أﺑﻮ ﺟﻴﺐ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .145
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رﻋﺎﻳﺔ ﳌﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪوﻧﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﺬﻣﻲ أو اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﲬﺮ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ
1
ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﲬﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ.
P84F

P

 - 2ﺧﻀﻮع اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺸﻮر :

واﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺮوف ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ2 .واﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ  ،ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﻗﺎل ﻛﺘﺐ
P85F

P

أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي إﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  .أن ﺗﺠﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺄﺗﻮن أرض اﻟﺤﺮب
ﻓﻴﺄﺧﺬون ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺸﺮ" ،ﻗﺎل ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻢ" :ﺧﺬ أﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،

وﺧﺬ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ أرﺑﻌﻴﻦ درﻫﻤﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون
اﻟﻤﺎﺋﺘﻴﻦ ﺷﻲء؛ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ دراﻫﻢ ،وﻣﺎزاد ﻓﺒﺤﺴﺎﺑﻪ".

3

P86F

ﻓﺈذا دﺧﻞ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ دار اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻣﺎن وﻣﻌﻪ ﻣﺎل ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﲡﺎرﻳﺔ
ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ  ،ﻫﺬا ﻷﻧﻪ ﳌﺎ دﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ﺻﺎر ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪار ﻓﺄوﺟﺐ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ  ،وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ،وﻟﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎءات ،ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻣﺎل اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً وإن ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺘﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺎ دار
اﻹﺳﻼم  ،ﻷن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎﻟﻮا إن اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻇﻠﻢ و ﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ  ،ﻛﻤﺎ أن أﺧﺬﻩ ﻛﺬﻟﻚ
ﳐﺎﻟﻒ اﳌﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺎن  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة إذا ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ دار
اﻹﺳﻼم ﲨﻴﻊ أﻣﻮاﳍﻢ ﻷن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻐﺪر واﻟﻈﻠﻢ  ،وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻷﺣﻨﺎف ﻻ ﻧﺘﺨﻠﻖ
4
ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻐﺪر واﻟﻈﻠﻢ.
وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﺗﺐ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺛﺎراً ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
 - 1إذا ﻛﺎن أﻫﻞ اﳊﺮب ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ ﲡﺎرﻧﺎ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﲡﺎر اﳊﺮﺑﻴﲔ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮ.
P87F

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،ﲝﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .336

 2وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،دار اﳌﻜﺘﱯ  ،ط1420 ،1ﻫـ ـ 2000م  ،ص .23

 3أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ  ،ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﻛﺘﺎب اﳋﺮاج  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ1399،ه 1979/م ،ص.69
 4ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،ﲝﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص -331
.332
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 - 2و إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬون اﳋﻤﺲ ﻣﻦ ﲡﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﳋﻤﺲ.
 - 3و إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬون أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻗﻞ.
 - 4و إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﺷﻲء.
 - 5و إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ اﳌﺮأة و اﻟﻌﺒﺪ و اﻟﺼﱯ  ،ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻋﺒﻴﺪﻫﻢ
وﻧﺴﺎءﻫﻢ وﻻ ﺻﺒﻴﺎ�ﻢ إذا ﺟﺎؤوا ا ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،ﻓﺈذا أﺧﺬوا ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ.
 - 6و إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ ﲡﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﱵ درﻫﻢ  ،ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﲡﺎرﻫﻢ
ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﻲء.
 - 7و إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ ﲡﺎرﻧﺎ اﻟﻌﺸﺮ إﻻ ﻣﺮة ﰲ أﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ،وإن دﺧﻠﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
1
ﻣﺮة ﻓﻴﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ.
P8F

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .
ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﻞ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﻧﻈﺎم ﲪﺎﺋﻲ
ﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳛﻔﻆ ﻟﻪ ﲝﻘﻮﻗﻪ  ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﺣﺴﺐ
ﻇﺮوف ﻛﻞ ﺑﻠﺪ .ﻴﺪا أ�ﺎ ﱂ ﻬﺗﻤﻞ ﺣﻘﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﺪول و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
اﻟﻼﺟﺊ اﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ .
وﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻛﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ ﺳﻨﺔ 1987م.
واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﳌﺨﻴﻤﺎت و اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت  ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
أﺳﺎﺳﻴﺔ واﺟﺒﺎت ﺗﻨﺒﻊ ﳑﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ أو أﺗﺎﺣﺘﻪ ﳍﻢ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ .وﻫﻢ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﳋﺼﻮص ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﲔ و ﻟﻮاﺋﺢ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي اﲣﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم  ،و اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺪﱐ واﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﺼﺮي
ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت 2 .و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﻨﻬﺎ.
P89F

P

 1ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص  ، 625ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص . 160 – 159

 2ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ 1987 ( 38 ) 48م  ،اﳍﺠﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﳌﺴﻠﺤﺔ

ﻋﻠﻰ ﳐﻴﻤﺎت وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أف ) .( a /42/12 add . 1
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أوﻻً  -اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ و ﻟﻮاﺋﺢ دوﻟﺔ اﻟﻤﻠﺠﺄ :

ن اﻻﻟﺘﺰام ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻼﺟﺊ اﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ  ،ﻧﻈﻤﺘﻪ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻬﺑﺬا اﳉﺎﻧﺐ ،ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺴﻨﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ
اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺒﺎت 1 .ﻓﺈ�ﺎ أﻛﺪت ﰲ اﳌﺎدة ) (2ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻖ وﻣﻦ ﺧﻼل
ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻖ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎً  ،و ﻫﻮ أن اﻷﺟﺎﻧﺐ ﳚﺐ
ن ﳜﻀﻌﻮا إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ و ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ و ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺣﱰاﻣﻬﻤﺎ و اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻬﺑﺎ .
ن أي إﺧﻼل أو ﲡﺎوز ﳍﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﻼﺟﺊ إﱃ اﻟﻄﺮد  ،و ﻬﺑﺬا ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ اﳌﺎدة  33اﻟﻔﻘﺮة ) .( 2ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ
إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،2و اﻟﱵ ﺗﻨﺺ
ﰲ اﳌﺎدة  12ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ و اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 1977م  ،ﻗﺪ أدرج ﻣﺎدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻼﺟﺊ و اﻟﱵ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺼﻴﺎع
ﻟﻘﻮاﻧﲔ و ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1969م ذﻫﺒﺖ إﱃ ﺣﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﺮق اﻟﻼﺟﺊ ﳍﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت .ﻓﺠﺎء ﰲ اﳌﺎدة  3اﻟﻔﻘﺮة -1-ﻣﺎ ﻳﻠﻲ » ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻼﺟﺊ اﲡﺎﻩ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ واﺟﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل و إﱃ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم «.
P90F

P
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 1زي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ  ،ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺴﻮدان  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﺞ 1989 ، 3م ،
ص .466
 2ﰎ إﻗﺮار اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﰲ  27ﻣﺎرس 1994م  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ وزراء اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،و ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ واﺣﺪة و ﻫﻲ ﻣﺼﺮ  ،و ذﻟﻚ ﻳﻮم  3ﺳﺒﺘﻤﱪ 1994م و ﱂ ﺗﺼﺪر أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ
أدت إﱃ ﻗﺮار اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﳏﻀﺮ وﺟﻴﺰ ﺑﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ﻓﻜﺮة إﻗﺮارا ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أول ﻧﺪوة ﻟﻠﺨﱪاء اﻟﻌﺮب ﺣﻮل اﻟﻠﺠﻮء و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،و اﻟﺬي ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺴﺎن رﳝﻮ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1984م ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ و ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ.
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وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ
اﻹﻟﺰام ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻨﺪن ﺣﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻏﲑ اﳌﱪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،وﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮل أن ﻟﻠﺪول
1
أﻷورﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﻓﻖ ﻣﺎﺗﺮاﻩ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺎً ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ و ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.
P92F

ﺛﺎﻧﻴﺎً  -ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻌﺎدي ﺿﺪ أي دوﻟﺔ :

أن ﲤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﻌﻞ أراﺿﻲ اﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻟﻠﺘﻬﺠﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ  .وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻐﺮﺿﺔ اﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺸﻮب ﺧﻼﻓﺎت و ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ و اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺎرة » اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم « ﳒﺪ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة
ﻫﻮ ﲤﻜﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﺟﺌﲔ إذا رأت أن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﺧﲑ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻌﺒﺎرة ""Ordre public
ﻟﺬي اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  ،و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم .و ﻬﺑﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺄ�ﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﳌﻠﺠﺄ ،و ﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﻬﺗﻢ
2
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل  ،ﳒﺪ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أوﺿﺎع
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﰲ اﳌﺎدة  12ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎط إرﻫﺎﰊ
أو ﲣﺮﻳﱯ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ " ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة  13ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ أن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﲨﺔ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو أن ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻵراء أو اﻷﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳜﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮاً ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول".
P93F

 1ﺳﻌﺎد ﳛﻴﻮش  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .112

 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .121
- 267 -

ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 1977م دﻋﺖ
اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ  ،ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﲟﺒﺎﺷﺮة أي ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﻘﺎﺻﺪ وأﻫﺪاف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺎﻬﺗﺎ .ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﳌﻠﺠﺄ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻨﺔ 1967م وﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ.
أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺄن اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻨﺔ
1969م ،ﻓﻨﺼﺖ ﰲ اﳌﺎدة  3اﻟﻔﻘﺮة  1ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻓﻌﺎل ﻫﺪاﻣﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪف أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ " أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﲟﻨﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاب ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﲨﺔ أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮاً ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼح أو
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻘﺮوءة أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ".
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻨﺠﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎرﻛﺎس ﺣﻮل اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  28ﻣﺎرس 1954م .
ﺗﺸﺪد و ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن ﳝﺘﻨﻊ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻪ  ،ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺿﺪ دوﻟﺘﻪ أو
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ .و إذا ﻣﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻴﺠﻮز ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة أن ﲢﺘﺞ أﻣﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ و ﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪت
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻣﻨﺸﻮراً وزارﻳﺎً ﻣﺆرخ ﰲ  123ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
1974م ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة " واﺟﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع و اﻟﺘﺤﻔﻆ " و اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻬﺪ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﳊﻴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ :
 - 1ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
 - 2اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ دوﻟﺘﻪ إﱃ أرﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.
 - 3اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﳋﺎرﺟﻲ و ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
 - 4ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺪول ﻓﻮق ﻛﻞ ﻫﺬا إﱃ دﻋﻮة اﻟﻼﺟﺊ إﱃ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم
1
اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
P94F

 1ﺳﻌﺎد ﳛﻴﻮش  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .115
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وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  -اﻟﻼﺟﺊ  -اﲡﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إذ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ  -اﻟﻼﺟﺊ  -ﺿﺮورة اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،و
أن ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻵداب ﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻛﻌﺪم اﺠﻤﻟﺎﻫﺮة ﺑﺎﳌﻨﻜﺮات أو ازدراء
اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻘﻴﺪﻬﺗﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻷﺳﺎس اﻷول اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة و اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻷن ﻋﺪم
اﺣﱰام ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن.
وﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳒﺪ أن اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲢﺚ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام
ﻗﻮاﻧﲔ و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ و ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،وﳝﻨﻊ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺎ�ﺎ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﻣﻦ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ  ،ﻋﺪم إﺛﺎرة
اﻟﻘﻼﻗﻞ وﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ ﺗﻌﻜﲑ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ دوﻟﺔ اﳌﻠﺠﺄ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﲟﺎ
ﰲ ذﻟﻚ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ إذ أن ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻞ إﻧﺴﺎﱐ ﳏﺾ  ،ﻛﻤﺎ ﳛﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﲣﺎذ ﲨﻴﻊ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ  .ﻓﺈذا أﻞ اﻟﻼﺟﺊ ﻬﺑﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﺑﻌﺎدﻩ ﻣﻊ
إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ  ،وﻣﻨﺤﻪ اﳌﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﲑ أﻣﺮﻩ  ،وﳜﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺸﻤﻮل ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮرة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮال
اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ وﻟﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻓﻼ ﳚﻮز ﲡﺮﻳﺪ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻣﻮاﻟﻪ
ﻟﱵ أﺗﻰ ﻬﺑﺎ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و إن ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ  ،وإن ﻛﺎﻧﺖ
أﻣﻮال اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ اﻟﻼﺟﺊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء  ،ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻇﻠﻢ و
ﺧﻴﺎﻧﺔ و ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺎن .
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻗﺮر ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄي ﻗﻴﺪ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﻼﺟﺊ إﱃ
اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ.
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻜﻴﻢ ﺷﺮع اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ  ،وإﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﺑﲔ اﻟﻨﺎس  ،وﲢﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻬﺮ  ،وأﻋﻄﺖ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ
اﻷﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻷواﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ  ،ﻓﺠﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن  ،ﻓﻜﻤﺎ ﱂ ﲡﱪ
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اﻟﻼﺟﺊ وﱂ ﺗﻜﺮﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك دﻳﻨﻪ  .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ﻛﺬﻟﻚ أن ﳛﱰم اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر
واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ،ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻔﻌﻞ أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ،واﻟﺸﻮاﻫﺪ
ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﱘ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻛﺜﲑة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ن اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ
اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺪس  ،ﺻﺎﱀ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻨﺎﺋﺴﻬﻢ وﺻﻠﺒﺎ�ﻢ و دورﻫﻢ ،
وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﻫﺬا وﺛﻴﻘﺔ ﻟﺘﺜﺒﺖ ﻟﻠﻌﺎﱂ إن اﻹﺳﻼم دﻳﻦ رﲪﺔ وإﺣﺴﺎن  ،وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﲢﺎول أن ﻳﺼﻮرﻩ
أﻋﺪاءﻩ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺮاء  ،وﳑﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ

" ﻫﺬا ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻤﺮ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻫﻞ إﻳﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن  ،أﻋﻄﺎﻫﻢ أﻣﺎﻧﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
وأﻣﻮاﳍﻢ وﻟﻜﻨﺎﺋﺴﻬﻢ وﺻﻠﺒﺎ�ﻢ وﺳﻘﻴﻤﻬﺎ و ﺑﺮﻳﺌﻬﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ،اﻧﻪ ﻻ ﺴﻜﻦ ﻛﻨﺎﺋﺴﻬﻢ وﻻ ﻬﺗﺪم وﻻ
ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺰﻫﺎ وﻻ ﻣﻦ ﺻﻠﻴﺒﻬﻢ  ،وﻻ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ وﻻ ﻳﻜﺮﻫﻮن ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ  ،وﻻ
ﻳﻀﺎر اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ  ،وﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺈﻳﻠﻴﺎ ﻣﻌﻬﻢ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد  ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻬﺪ اﷲ وذﻣﺔ
رﺳﻮﻟﻪ وذﻣﺔ اﳋﻠﻔﺎء وذﻣﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ "
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﳕﻮذﺟﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎً ﻹﺣﻜﺎم ﺷﺮع اﷲ وﺟﻌﻞ دﻋﻮة اﻹﺳﻼم دﻋﻮة ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ .وﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن " إن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳌﺄﺛﻮر ﻣﻦ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي  ،ﻳﺮى اﳊﻘﺎﺋﻖ واﺿﺤﺔ ﺗﺴﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ  .وﻫﻲ
اﳊﺎﻛﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺮﻩ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ".
ﻟﻚ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻞ ﻓﺎن ﺟﻞ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻬﺑﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺟﺎءت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،إﻻ ﻣﺎ اﻧﻔﺮدت
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
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الفصل الخامس
الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي.
إن العامل العريب واإلسالمي هو جزء ال يتجزأ من اجملتمع الدويل  ،كما انه يف نفس الوقت يعترب
من أكثر املناطق املصدرة لالجئني ويف الوقت نفسه يعترب أكثر املناطق املستقطبة لالجئني  ،إذ أن
نصرة املظلوم وإيواء امللهوف  ،يعترب جزء ال يتجزأ من كيان اإلنسان العريب  ،وهي من العادات
والتقاليد اليت أقرها اإلسالم وعمل على هتذيبها وشجع عليها .
ويف واقعنا املعاصر ومع تقسيم العامل العريب واإلسالمي إىل دويالت  ،كل واحدة منها تنتمي إىل
إقليم معني  ،وأنظمة حكم خمتلفة  ،ونفس الوقت تنص جل دساتريها على إن اإلسالم هو الدين
الرمسي للدولة  ،وعليه يفرتض إن هذا املبدأ – األمان أو االستئمان – أو ما اصطلح عليه يف الوقت
الراهن حبق اللجوء يوجد له امتداد داخل هذه األنظمة  ،مادام إن مرجعيتها الدينية واحدة  ،وبإعتبار
إن هذه الدول تعترب مكون أساسي من مكونات اجملتمع الدويل  ،فهي ترتبط باتفاقيات ومعاهدات
تعىن حبقوق اإلنسان  ،وحقوق الالجئني هي جزء اليتجزءا من هذه احلقوق  ،يضاف إىل ذلك
الظروف الدولية االستثنائية اليت متر املنطقة العربية يف ظل إقتتال داخلي وتدخل خارجي  ،وما جنم
عنه من حاالت جلوء غري مسبوقة يف تاريخ العامل العريب واإلسالمي املعاصر  .كل هذه املعطيات
وغريها جعلتنا نفرد فصل خاص للنظر يف املمارسة التطبيقية هلذا املبدأ يف اجملتمع العريب واإلسالمي،
وعليه سوف نقسم هذا الفصل إىل مبحثني نتناول يف :
املبحث األول  :املستندات القانونية اخلاصة حبماية الالجئني يف العاملني العريب واإلسالمي .
املبحث الثاين  :الواقع املعاصر للجوء يف العاملني العريب واإلسالمي .
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المبحث األول
المستندات القانونية الخاصة بحماية الالجئين .
كما سبق وإن ذكرنا سابقاً  ،مبا إن العامل العريب واإلسالمي هو جزء اليتجزاء من اجملتمع الدويل،
فهو يرتبط بالعديد من االتفاقيات واملعاهدات منها اتفاقيات حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق
الالجئني بصفة خاصة  ،بالتايل يستدعي هذا الوضع إجياد منظومة قانونية من شاهنا املساعدة على
تنظيم هذا اجلانب املهم من جوانب حقوق اإلنسان  ،سواء باعتبارها كبلدان مستقبلة الالجئني أو
مصدرة هلم  ،إضافة إىل ذلك فهي مطالبة بالوفاء بتعهداهتا الدولية يف هذا اجلانب  ،وعليه سوف
نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف :
املطلب األول  :أوضاع الالجئني يف العاملني العريب واإلسالمي .
املطلب الثاين  :األساس القانوين حلماية الالجئني يف العاملني العريب واإلسالمي .
المطلب األول
أوضاع الالجئين في العالمين العربي واإلسالمي.
مر العامل العريب واإلسالمي على مر العصور بالعديد من املتغريات  ،أثرت باإلجياب والسلب على
أوضاع حقوق اإلنسان بصفة عامة  ،وحقوق الالجئني بصف خاصة .
أولا  -الماضي المشرق :
مما هو مسلم به إن حق امللجأ أو اجلوار يعترب من الشيم العربية األصيلة يف اجملتمع العريب واليت ال
ميكن جتاوزها  ،إذ أن إغاثة امللهوف ونصرة املظلوم من العادات الراسخة يف اجملتمعات العربية حىت
قبل جميء اإلسالم  ،إذ كانت محاية املستجري عندهم من مقتضيات شهامة وعزة اإلنسان العريب ،
ألهنا كانت تليب كرمه الطبيعي املتأصل وتشعره باإلعزاز حلماية من يستجري به طلباً لنصرته  ،وكان
على اجملري أن حيمي اجلار أو املستجري بل ويفديه بنفسه وماله وميشي يف مظلمته إىل أن يسرتد حقه
ومينعه مما مينع به نفسه وولده وأهله يقول احد الشعراء :
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مىت ادع قومي جيب دعويت

فوارس هيجاء كرام النسب

ترى جارهم آمناً وسطهم

يروح بعقد وثيق السبب

إذا عقدنا له ذمة

شددنا العناج وعقد الكرب

بل وذهب شاعر آخر إىل حد القول .
وجار سار معتمدا إلينا

إجارته املخافة والرجاء

فجاور مكرما حىت إذا ما

داعاه الصيف وانصرف الشتاء

ضمنا ماله فغدا سليماً

علينا نقصه وله النماء

فلم أر معشر اسر واهديا

ومل أر جار بيت يستباء

وجار البيت والرجل املنادي

أمام احلي عهدمها سواء

وكان لطلب امللجأ واالستجابة إليه موضع فخر يف شعر املستجريين كما كان ملن امتنع عن منح
امللجأ أو اخفر جمريه يتجرع املر من السنة الشعراء ،هذا زيادة عن نظرات االستحقار واالستهجان
اليت تطاله.1
ِ
ين
وقد استعمل القرآن الكرمي كلمة " استجارة "  " ،إجارة " قال تعاىل ﴿ َوإِ ْن أ َ
َح ٌد ِّم َن ال ُْم ْش ِرك َ
استَجار َك فَأ ِ
ك بِأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم لَّ يَ ْعلَ ُمو َن﴾ 2.والشك
َج ْرهُ َحتَّى يَ ْس َم َع َكالَ َم اللّ ِه ثُ َّم أَبْلِ ْغهُ َمأ َْمنَهُ َذلِ َ
ْ ََ
إن كلمة استجارة أفضل من كلمة اللجوء  asylum - saileاملستخدمة يف القانون الدويل
املعاصر  ،ذلك إهنا تنطوي على كل املعاين والعناصر اخلاصة هبذه املسالة .
فهي تعين وجود اضطهاد أو اضطرار دافع إىل طلب احلماية وال ما كان يستجري  ،وهي تنطوي
على رغبة يف االحتماء بشخص ما أو سلطة ما وإال ما استجار به .
 1أمحد أبو الوفا  ،واقع اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص ، 70ينظر ،حممد عليان شوكت  ،واجبات الالجئ يف
اإلسالم  ،املرجع السابق  ،ص. 70
 2سورة التوبة  ،اآلية . 70
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ومن املعلوم إن اجلوار هو دخول شخص يف محاية شخص آخر  ،أما االستجارة  :فهي طلب
الدخول يف جوار شخص ما  ،بينما اإلجارة  :هي إعطاء املرء هذا اجلوار أو هذه احلماية واألمان
حينما يطلبه .
ومن املعلوم أن القرآن الكرمي استعمل لفظ اإلجارة يف معىن اإلغاثة أو احلماية واليت تفرتض عدم
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو
إمكانية اعتداء اآلخرين على اجملار يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ قُ ْل َمن بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
ِ
ار َعلَْي ِه إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ﴾ 1.ونظام االستجارة أو اإلجارة أو طلب اجلوار الذي
يُج ُير َوَل يُ َج ُ
اعتمده اإلسالم ما هو إال نوعاً من أنواع اللجوء اإلقليمي .
 -وهي تظهر أن الشخص ذاته يطلب ذلك .

 وهي تعين أن من يطلب منه احلماية عليه واجب منحها . وهي تدل على أن مانح احلماية ال جيوز له " رد " أو " تسليم " املستجري به  ،الن جوهراالستجارة – وهذا واضح منها لفظاً ومعناً – العيش يف كنفه واالحتماء به .
وميكن تعريف امللجأ أو اجلوار يف اإلسالم بأنه " إعطاء األمن مللهوف فار إىل دار اإلسالم من
2
اضطهاد وظلم أو وضع سيئ ميكن أن يتعرض له ".
وقد وضعت سورة احلشر قواعد أساسية خبصوص احلق يف اللجوء وكيفية استقبال أو معاجلة
قضايا الالجئني  .ولقد استنبط فقهاء املسلمني أحكاماً كثرية يف كيفية معاملة الالجئني الوافدين إىل
دار اإلسالم لشىت األغراض النزيهة وصنفوا تلك الضوابط واألحكام يف مسائل ومباحث األمان الذي
يعىن بتنظيم دخول غري املسلمني إىل البالد اإلسالمية  ،كما يضبط ذلك بشروط كثرية تتعلق
باملستأمن والغرض من طلب هذا األمان واملدة ادحمددة لذلك  ،وااللتزامات اليت ينبغي عليه االلتزام هبا
واحلقوق اليت تعطى له وما هي اجلزاءات املرتتبة على اإلخالل بااللتزامات وغريها من األحكام
الفقهية املنظمة هلذا اجلانب .

 1سورة املؤمنون  ،اآلية . 98
 2أمحد أبو الوفا  ،اللجوء يف اإلسالم  ،املرجع السابق  ،ص. 70
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كما تطرق الفقهاء كذلك إىل مسالة دخول املسلمني إىل البالد غري اإلسالمية واألحكام
والضوابط اليت ينبغي مراعاهتا من حيث اجلواز من عدمه والنية من هذا الدخول  ،كما تعرضوا
ألحكام اإلقامة واالستيطان وحكم املعامالت املالية واألحكام املتعلقة باألسرة من حيث الزواج
والطالق وأحكام العقوبات الشرعية وغريها من املسائل سواء املتعلقة هبا من اجلانب الفقهي أو اليت
تدخل يف باب السياسة الشرعية .
ثاني ا  -األوضاع الراهنة :
إن األحداث اليت عصفت بالعامل العريب عرب التاريخ حىت إىل يومنا هذا أفرزت ما يسمى
ب"الالجئ العريب" ويرجع ذلك لعدة عوامل  ،منها االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحىت الطائفية
والعرقية  .ومن املسلم به يف الوقت احلاضر إن عدداً كبرياً جداً من الالجئني يف العامل اليوم يعيشون
يف الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وهي الدول اإلسالمية أو ذات األغلبية اإلسالمية .
وبذلك مل يكن هذا التصور فقط من ناحية احلجم أو الكم  ،وإمنا أيضاً يف الكيفية أو املاهية ،
وبالتايل ميكن القول إن اإلسالم ساعد على حل هذه املشكلة الصعبة والشائكة .
ومن املالحظ ازدياد نسبة عدد الالجئني من املسلمني فقد كان من بني أكرب عشر جمموعات
الالجئني الرئيسية سنة 4772م على سبيل املثال ست دول إسالمية  ،وهي افغانستان  ،السودان ،
الصومال  ،الفلسطينيون باإلضافة إىل  72ماليني تشملهم والية االنروا إضافة إىل العراق وازربيجان.
كما إن أكرب دولتني كانت تستضيفان الالجئني عام 4772م مها إيران وباكستان  ،ويف هناية
4770م كانت باكستان وسوريا وإيران هم أكرب ثالث دول تستضيفان الجئني  ،باكستان 4.70
مليون الجئ  ،وسوريا  74مليون الجئ وإيران  877.0ألف الجئ ويف نفس العام كان من بني
أكرب عشر دول تستضيف الجئني  72دول إسالمية هي باكستان و سوريا و األردن وتشاد ،
وتستضيف أكثر من 07باملئة من عدد الالجئني يف الدول العشر  ،و كانت أكرب دولتني خرج منهما
الالجئون هي افغانستان  70.0مليون  ،والعراق  4.0مليون  ،ويليهم يف املرتبة الرابعة واخلامسة
على التوايل السودان  240الف الجئ والصومال  220ألف الجئ 1.كما بلغ عدد الالجئني العرب
 1أمحد أبو الوفا  ،واقع اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص. 78 – 79
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 02مليون نسمة تقريبا  27باملئة منهم داخل الوطن العريب و  07باملئة يف أوروبا و  72باملئة يف
1
أمريكا ودول أمريكا اجلنوبية و 07باملئة يف دول خمتلفة.
علماً بان عدد الالجئني يف العامل العريب حسب تقرير إحصائي للمفوضية السامية لالجئني عام
0880م كان  40مليون قفز إىل  20مليون يف 4707م بسبب ما اجتاح العامل من كوارث
وجماعات  ، 2فلقد صرح السيد محدي خباري املمثل اإلقليمي ملفوضية شؤون الالجئني لدى جملس
التعاون اخلليجي يف الرياض بأن  07باملئة من الالجئني هم من املنطقة العربية واإلسالمية إن هذا
الرقم هو األعلى على مدى  02عام املاضية  ،ويضم هذا العدد  02.2مليون الجئ و40.2مليون
نازحاً داخلياً  ،وتعىن املفوضية حبكم واليتها بأكثر من  42.4مليون شخص منهم  07.22مليون
الجئ و  02مليون نازحاً داخلياً وتوليهم احلماية واملساعدة اإلنسانية .
كما أن العدد اهلائل من الالجئني والنازحني وعدميي اجلنسية أو ما يطلق عليهم يف دول اخلليج
(البدون) املشردين يف الوطن العريب ميثل مؤشراً حمبطاً للغاية نتيجة للظروف اليت متر هبا بعض
اجملتمعات العربية واإلسالمية .
إن التشرد واهلجرات القسرية اليت فرضت على الكثري من املواطنني العرب واملسلمني سواء على
مستوى النخب الفكرية واالقتصادية أو على مستوى املواطن العادي  ،وذلك إما بسبب االضطهاد
على خلفية االنتماء الطائفي أو الديين أو الرأي السياسي وإما بسبب الفقر وغياب العدالة
االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص يف احلياة املعيشية  ،وإما بسبب النزاعات واحلروب اليت تفتعلها
3
األنظمة أو الدول الكربى وجتر البشر إىل أن تكون وقودها بالتايل املاسي والكوارث النامجة عنها.
ومن خالل تقرير عن حالة الالجئني يف العامل لعام 4702م الصادر عن املفوضية السامية لشؤون
الالجئني والذي جاء فيه أمران مهمان :

 1علي بن هلهول الرويلي  ،املرجع السابق  ،ص. 72
 2نفس املرجع السابق  ،ص. 00
 3ممدوح بن حممد الشمري  ،جهود اململكة العربية السعودية يف جمال املساعدة اإلنسانية لالجئني  ،دحمات يف القانون الدويل
اإلنساين  ، 4779 ،ص . 72 – 70
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أ – إن من بني أكرب عشر دول تستضيف الالجئني توجد دولتان عربيتان مها لبنان  0.02مليون
الجئ  ،واألردن  022.077الجئ .
ب -أن سوريا أصبحت أكرب دولة يف العامل ينتمي إليها الالجئون مبجموع  0.8مليون الجئ
موجودون يف  070دولة على رأسها تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر  ،باإلضافة إىل  0.0مليون
1
مهجرين داخلياً.
وهنا املفارقة فسوريا كانت إىل وقت قريب عام 4770م من بني أكثر ثالث دول إسالمية
استضافة لالجئني وأصبحت يف 4702م الدولة األوىل يف العامل املصدرة لالجئني .
ويف سنة 4702م ضم العامل العريب ما بني  02و  02مليون الجئاً ومشرداً داخلياً  ،ويشمل
هذا الرقم على أكثر من  00مليون سوري سواء من الالجئني يف اخلارج أو املشردين داخلياً ممن مل
يعربوا احلدود الدولية  ،وحنو مليون عراقي من املشردين داخلياً  ،ومئات اآلالف من الالجئني
العراقيني معظمهم ممن فروا إىل سوريا  ،وهناك  74مليون لييب خارج البالد  ،يتواجد معظمهم يف
تونس باإلضافة إىل 277الف مشرداً داخلياً داخل البالد  ،واملنطقة مقبلة على حتركات مفاجئة
للسكان  ،كعودة اآلالف من العاملني املصريني على عجل من ليبيا  ،سواء عند اندالع القتال يف
صيف 4702م مث يف إعقاب عملية اإلعدام اليت تعرض هلا  40مصرياً يف فرباير 4702م 2.إن هذه
التدفقات الكبرية تؤدي إىل زعزعة استقرار اجملتمعات اهلشة .
لقد شهدت املنطقة تدفقات سابقة لالجئني بدءاً من الفلسطينيني املضطهدين من طرف
الصهاينة يف عام 0820م  ،ويف عام 0880م قدرت احلكومة األردنية عدد الالجئني العراقيني بأكثر
من  277ألف يتواجد معظمهم يف مدينة عمان  ،ومنذ ذلك احلني عاد الكثري منهم إىل العراق
ومكث البعض اآلخر منهم يف األردن وسوريا قبل اندالع احلرب األهلية السورية يف عام 4700م إذ
عادوا بعدها إىل العراق بأعداد كبرية وبقى هناك حوايل  07ألف عراقي من الطبقة الفقرية مل يغادروا
 1أمحد أبو الوفا  ،واقع اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص. 78
 2حممد مجال مظلوم وطارق حممد سليمان  ،األبعاد األمنية والسياسية للجوء  ،امللتقى العلمي للجوء وأبعاده األمنية والسياسية
واالجتماعية  ،جامعة نايف للدراسات األمنية واإلسرتاتيجية  ،كلية العلوم اإلسرتاتيجية  ،اململكة العربية السعودية  ،الرياض ،
0200ه 4702 /م  ،ص. 74
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ويعتمدون على املساعدات الدولية وقد سجل حنو 07االف الجئ أمساءهم مع املفوضية العليا
لشؤون الالجئني منذ اندالع احلرب األهلية يف 4702م وهذا الرقم مرشح لالرتفاع .
إال أن أكرب تدفق لالجئني العراقيني كان يف أعقاب حرب اخلليج األخرية 4770م عندما انتقلت
الكثري من العائالت احلضرية العراقية إىل املدن السورية  ،حبيث كانت أعدادهم ال تزال يف حدود
1
مليون الجئ ويتزايد الكثري منهم بالنزول حتت مستوى خط الفقر.
المطلب الثاني
األساس القانوني لحماية الالجئين .
يف ظل املتغريات الدولية الراهنة اليت مير هبا العامل العريب واإلسالمي  ،وباعتباره يؤثر ومؤثر يف
اجملتمع الدويل  ،كان البد من إجياد صيغة قانونية تضبط هذه املمارسة  ،سواء عن طريق إصدار
تشريعات داخلية أو االنضمام إىل املعاهدات الدولية .
أولا  -النضمام إلى الصكوك الدولية :
متثل اتفاقية جنيف العام 0820م وبروتوكول 0800م اخلاصني بالالجئني أهم صكني دوليني
ميثالن القانون الدويل لالجئني .
من الدول العربية واإلسالمية اليت انضمت إىل اتفاقية جنيف لعام1951م اخلاصة بوضع
الالجئني  ،و ارتبطت هبا كأطراف  :مصر ،أفغانستان ،اجلزائر  ،البوسنة واهلرسك ،موريتانيا،
جيبوتى ،إيران  ،املغرب ،النيجر ،نيجرييا  ،الصومال ،السودان ،تركيا  ،اليمن  ، 2فنجد على سبيل
املثال دول املغرب العريب :
فقد صادقت كل من اجلزائر واملغرب وتونس على اتفاقية جنيف املنعقدة يف 28
ليو/متوز1951م واخلاصة بوضع الالجئني  .أما ليبيا ،فعلى الرغم من أهنا صادقت على اتفاقية
منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 1969م املتعلقة بوضع الالجئني ،إال أهنا مل تصادق على اتفاقية
جنيف وال يوجد قانون داخلي خاص باللجوء  ،بالنسبة للسلطات الليبية ومع ذلك ال تكف عن
 1حممد مجال مظلوم وطارق حممد سليمان  ،املرجع السابق  ،ص. 70
 2أمحد أبو الوفا  ،اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي  ،املرجع السابق  ،ص . 00
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التأكيد على عدم وجود أي طاليب جلوء أو الجئني يف ليبيا ،بل اهنم عمال مهاجرين فقط ومهاجرين
غري شرعيني.
أما يف تونس  1؛ وبسبب عدم وجود قوانني داخلية حمددة تنظم هذا اجلانب  ،تطبق أحكام

القوانني اخلاصة باألجانب .وتكرر السلطات التونسية منذ عدة سنوات  ،خاصة يف إطار تعاوهنا مع
االحتاد األورويب ،أن التفكري جار بشأن اعتماد قانون وطين يف هذا الصدد  .وال توجد إجراءات
2
وطنية للجوء يف تونس وليبيا.
ويف المغرب ،3يتناول املرسوم رقم  1256 - 57 - 2الصادر بتاريخ 29

أغسطس/آب 1957م طرق تنفيذ اتفاقية جنيف  ،ويضع إجراءاً -غري مفصل -يسمح لالجئني
املعرتف هبم من قبل املفوضية بإضفاء الصبغة الشرعية على إقامتهم  .كما ينص على إنشاء مكتب
لشؤون الالجئني وعدميي اجلنسية خيتص هبذه املسائل  ،وجلنة للطعن أو االنتصاف  .بيد أن
السلطات املغربية مجدت عمل مكتب شؤون الالجئني منذ عام 2004م  ،مما جيعل من املستحيل
تنفيذ هذا املرسوم  .كما أثر القانون رقم  03 - 02بشأن دخول وإقامة األجانب يف اململكة
املغربية وباهلجرة غري الشرعية إىل داخل البالد وخارجها  ،على حقوق الالجئني الذين كان من
املمكن تثبيت وضعهم من خالل مكتب شؤون الالجئني ،خاصة فيما يتعلق حبق اإلقامة املادة . 17
وينص القانون أخرياً على محاية لالجئني املعرتف هبم من قبل السلطات املغربية من الرتحيل أو
4
اإلعادة إىل احلدود املادة . 29

 1صادقت تونس على اتفاقية عام 0820م مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف  2يونيو /حزيران 0822م وعلى بروتوكول عام
0800م بقانون مؤرخ يف  27يوليو /متوز 0809م .كما صادقت تونس على اتفاقية منظمة االحتاد اإلفريقي لعام 1969م
بشأن حقوق الالجئني .
 2ڤريونيك پالنس  ،وآخرون  ،الترجمة إلى العربية  :منار وفاء  ،دراسة حول اهلجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريب  :أطر

قانونية وإدارية غري كافية وغري قادرة على ضمان محاية املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء  ،الشبكة األورو -متوسطية حلقوق
اإلنسان  ،كانون األول  /ديسمرب 4707م  ،ص . 00
 3صادق املغرب على اتفاقية جنيف لعام 0820م يف  7نوفمرب /تشرين الثاين 0820م  ،دون إبداء حتفظات  .كما صادق
املغرب على بروتوكول عام 1967م يف 20أبريل /نيسان  1971م ،وعلى اتفاقية منظمة االحتاد األفريقي لعام  1969م بشأن
حقوق الالجئني.
 4ڤريونيك پالنس  ،املرجع السابق  ،ص. 00
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ويف الجزائر ،1ومبوجب املرسوم رقم  274 - 1963الصادر بتاريخ  25يوليو /متوز 1963م
الذي وضع قواعد مفصلة لتطبيق اتفاقية جنيف ،أنشئ مكتب جزائري لشؤون الالجئني وعدميي
اجلنسية لالعرتاف بوضع الالجئني وضمان احلماية القانونية واإلدارية لالجئني وعدميي اجلنسية وكفالة
تنفيذ اتفاقية عام 1951م وينص مرسوم 1963م على إنشاء جلنة للطعن تتألف من ممثلي ثالث
وزارات العدل والشؤون اخلارجية والعمل والشؤون االجتماعية واملفوضية العليا لشؤون الالجئني .
ولكن يف املمارسة العملية ،مل تطلب السلطات من املفوضية تعيني ممثليها يف هذه اللجنة  .وأدخل
قانون  25يونيو /حزيران 2008م املتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقُّل األجانب يف اجلزائر استثناءاً
لطاليب اللجوء والالجئني من قواعد دخول البالد املادة  . 70ومن مبدأ طرد األجانب الذين يدخلون
2
إىل البالد أو يقيمون فيها بصفة غري شرعية املادة .24
أما فيما يخص بلدان المشرق العربي :
مصر كان هلا ممثلون يف جلنة صياغة االتفاقية وقعت على اتفاقية الالجئني لعام 1951م
والربوتوكول االختياري لعام 0800م  ،مث صادقت عليها يف عام1981م  ،أي بعد أكثر من ثالثني

عاماً  ،إضافة إىل السودان واليمن .

أبدت مصر حتفظات جوهرية على مخس مواد من اتفاقية عام 0820م  ،تتعلق أربعة منها
باستحقاقات احلصول على الرفاه االجتماعي واالقتصادي ) التقنني؛ واحلصول على التعليم
األساسي؛ واحلصول على اإلغاثة واملساعدة العامة؛ وقانون العمل والضمان االجتماعي  (.أما
التحفظ اخلامس فيتعلق بقوانني األحوال الشخصية املطبقة  .ولكن ومبا أن مصر مل تنشر هذه
التحفظات عندما صادقت على اتفاقية عام 0820م  ،فإن بعض اخلرباء القانونيني يشككون فيما
إذا كان هلذه التحفظات أن تسري سريان القانون يف البالد  .ويف أواخر عقد التسعينيات دخلت
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف حوار مع حكومات دول املشرق العريب اليت مل تنضم إىل
املواثيق الدولية وذلك لتشجيع إقامة نظم وطنية حلماية الالجئني  .وكان موضوع االنضمام إىل اتفاقية
عام 1951م وإنشاء نظام وطين للجوء يف صلب ادحمادثات اليت عُقدت مع سوريا ولبنان واألردن .
 1صادقت اجلزائر على اتفاقية جنيف يف عام 1963م وعلى بروتوكول 1967م دون إبداء حتفظات  .كما صادقت اجلزائر على
اتفاقية منظمة االحتاد اإلفريقي لعام 0808م بشأن حقوق الالجئني .
 2ڤريونيك پالنس  ،املرجع السابق  ،ص. 00
- 222 -

الفصل الخامس

الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي

أما احلوار مع مصر فرتكز على تعزيز دور الدولة يف تقدمي احلماية يف حني أسفرت املفاوضات على
1
بعض االلتزامات اجلديدة.
ال ميكن تفسري مقاومة هذه البلدان للمصادقة على اتفاقية عام 1951م اخلاصة بالالجئني على
أهنا رغبة يف التهرب من التدقيق الدويل  ،وذلك ألن هذه البلدان نفسها قد صادقت أو انضمت
تقريباً إىل مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية  -العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ،والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واالتفاقية الدولية
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،
واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة .
وهكذا يبدو استمرار رفض املصادقة على اتفاقية الالجئني لعام 1951م  ،بأنه متأصل يف حالة
من التناقض املتجذر والراسخ يف املنطقة فيما يتعلق بالالجئني وحقوقهم الدولية  .وبناءً على
مقابالت أجريت مع الجئني ناشطني يف املنطقةُ ،ميكن أن يُعزى هذا التناقض إىل عوامل عدة تفسر
2
إىل حد كبري السبب يف حاجة هذه البلدان ألن تنشئ أنظمة جلوء وطنية متسقة ومناسبة.
أما فيما يخص الدول األخرى اإلسالمية الغير عربية  ،فنأخذ على سبيل املثال دولة :

البوسنة والهرسك  ،واليت انضمت إىل اتفاقية 0820م اخلاصة بالالجئني والربوتوكول 0800م

فنجدها تعترب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني شريك رئيسي لتحديد وضع الالجئني وتوسع
من صالحياهتا وتعاونت معها بشكل مطلق إذ نصت على ذلك الالئحة الصادرة يف البوسنة
واهلرسك عام 4772م فتنص املادة  04على:
 - 0طبقا للمادة  90من القانون " يعطى طالبوا اللجوء والالجئني الفرصة الفعلية يف مجيع مراحل
اإلجراءات لالتصال باملفوضية السامية لغوث الالجئني أو باملنظمات األخرى اليت ميكن أن تكون
عاملة نيابة عن املفوضية السامية لغوث الالجئني والعكس ويتم أشعار ممثل املفوضية السامية لغوث
الالجئني بسري إجراءات املناقشات مع السلطات املختصة ويعطى الفرصة لتقدمي مالحظاته ".
 1ليلى هالل و شهرية سامي  ،اللجوء واهلجرة يف منطقة املشرق العريب  ،الشبكة األورو  -متوسطية حلقوق اإلنسان  ،ديسمرب ،
2008م  ،ص. 22
 2نفس املرجع السابق  ،ص. 22
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 - 4تتعاون السلطات املختصة مع املفوضية السامية لغوث الالجئني طبقا للمادة  02من معاهدة
عام 0820م فيما يتعلق بوضع الالجئني .
 - 0حسب نصوص املادة  07من القانون تعطى املفوضية السامية لغوث الالجئني كذلك حق
الوصول إىل األشخاص ادحمميني باملادة  08من القانون  "1.وتنص املادة  40على ما يلي:
 - 0طبقا للمادة  04من هذه الالئحة متكن السلطات املختصة املفوضية السامية لغوث الالجئني
من األيت:
أ  -إقامة اتصال مع طاليب اللجوء أو الالجئني يف أي وقت ويف أي مكان .
ب  -الوصول إىل ملفات قضية طاليب اللجوء أو الالجئني.
ج  -أن تكون حاضرة أثناء املقابالت اليت جترى مع طاليب اللجوء أو الالجئني .
د  -أن تقدم وجهات نظرها فيما يتعلق بالطلبات الفردية للجوء يف أي مرحلة لإلجراءات وفيما
يتعلق بالقضايا املرتبطة حبقوق واستحقاقات طالب اللجوء والالجئ .
 - 4تقدم الوحدة التنظيمية األساسية يف مقرها إىل املفوضية السامية لغوث الالجئني استمارات
التسجيل ودورياً إحصائيات تتعلق بعدد طاليب اللجوء وعدد طلبات اللجوء املوافق عليها واملرفوضة ،
وكذلك أي معلومات أخرى مطلوبة من قبل املفوضية السامية لغوث الالجئني والالزمة ملمارسة
2
مسئولياهتا اإلشرافية مبوجب املادة  . 42من معاهدة عام 0820م اخلاصة بوضع الالجئني.
وأخرياً تنص املادة  22على اآليت :
 - 0أي قرارات حول االعرتاف بوضع اللجوء من قبل املفوضية السامية لغوث الالجئني سيعرتف
هبا كقرارات اجلهة املختصة .
 - 4يستحق مجيع الالجئني الذين أعرتف بوضعهم يف البوسنة واهلرسك من قبل املفوضية السامية
لغوث الالجئني  ،مجيع احلقوق وعليهم االلتزامات املنصوص عليها بالقانون وهذه الالئحة.
 - 0أي قرار حول رفض وضع اللجوء من قبل املفوضية السامية لغوث الالجئني سيعامل كأنة هنائي
وملزم وخيضع طالبوا اللجوء املرفوضني لنصوص القانون.

 1املادة  04من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
 2املادة  40الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
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 - 2اإلجراءات ملعاجلة طلبات اللجوء املعلقة الذي تتسلمه املفوضية السامية لغوث الالجئني سيتم
االتفاق عليه بني املفوضية السامية لغوث الالجئني والوزارة طبقاً للقانون والوثائق العاملية ذات
1
الصلة.
وال جرم أن هذه النصوص املذكورة يف الالئحة البوسنية تظهر التعاون بني تلك الدولة واملفوضية ،
2
وإشراك املفوضية يف اإلجراءات اخلاصة باللجوء واالعرتاف بالقرارات الصادرة عن املفوضية.
ثانيا  -التشريعات اإلقليمية  :من التشريعات اإلقليمية مايلي :

 -1اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 1191م الخاصة بمشاكل بالالجئين في إفريقيا :
ومن بني الدول العربية اليت ارتبطت هبذه االتفاقية جند مصر وليبيا والصومال وموريتانيا واجلزائر
3
وجيبويت وتونس واملغرب.

 – 2الميثاق العربي لحقوق اإلنسان :

رغم إن ميثاق اجلامعة العربية مل يتضمن نصاً صرحياً خبصوص حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،
إال أن جملس جامعة الدول العربية يف عام 0807م مبوجب ( القرار  )4009شكل جلنة خرباء
إلعداد ميثاق عريب حلقوق اإلنسان  ،وفعالً يف عام 0882م قدمت اللجنة مشروع هذا امليثاق إىل
جملس اجلامعة والذي وافق عليه يف 0882 / 78 / 04م مبوجب القرار . 2200
إال أن العراق كانت الدولة الوحيدة اليت وقعت على هذه النسخة من امليثاق العريب حلقوق
اإلنسان  ،لذا فقد طلب جملس اجلامعة من اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان عام 4770م
حتديث امليثاق مبوجب القرار  0798وفعالً يف عام 4772م أهنت اللجنة عملها  ،وقدمت مشروع
امليثاق إىل جملس اجلامعة والذي وافق عليه يف مارس4772م مث وافقت عليه القمة العربية اليت عقدت
يف تونس من نفس السنة .
وقد نص امليثاق ( م  )4 / 28على دخوله حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة
التصديق السابعة لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية  ، 4وبالفعل دخل امليثاق حيز النفاذ يف
 1املادة  22الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
 2أمحد أبو الوفا  ،اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي  ،املرجع السابق  ،ص . 00
 3وللمزيد من التوضيح حول اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 0808م اليت تنظم جوانب حمددة ملشاكل الالجئني يف إفريقيا،
ينظر مذكرتنا للماجسرت  ،املرجع السابق  ،ص . 28 -20
 4أمحد أبو الوفا  ،واقع اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص. 00
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 00مارس 4779م وقد اعتربت اللجنة هذا اليوم أي  00مارس يوم اإلنسان العريب حلقوق
اإلنسان.
وقد صدق على امليثاق وأصبح طرفاً فيه تقريباً ثلثا الدول األعضاء يف اجلامعة وهي األردن ،
واجلزائر  ،والبحرين  ،وليبيا  ،وسوريا  ،وفلسطني  ،واإلمارات العربية املتحدة  ،واليمن  ،وقطر ،
والسعودية  ،ولبنان  ،والسودان  ،والعراق  ،والكويت  .وقد كانت األردن أول دولة عربية صدقت
عليه يف  49أكتوبر 4772م والكويت أخر دولة يف 4700 / 78 / 72م .
ويالحظ أن الدول األطراف يف امليثاق من قارة آسيا  ،عدا اجلزائر والسودان من قارة إفريقيا .
وتضمن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بعض النصوص اخلاصة بتنقل الشخص وباللجوء السيما املواد
التالية:1
المادة السادسة والعشرون .

 - 0لكل شخص يوجد بشكل قانوين على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة يف
أية جهة من هذا اإلقليم يف حدود التشريعات النافذة.
 - 4ال جيوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخص ال حيمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على
أراضيها إال مبوجب قرار صادر وفقاً للقانون وبعد متكينه من عرض تظلمه على اجلهة املختصة ،ما مل
حتتم دواعي األمن الوطين خالف ذلك  ،ويف كل األحوال مينع اإلبعاد اجلماعي.
المادة السابعة والعشرون .
 - 0ال جيوز بشكل تعسفي أو غري قانوين منع أي شخص من مغادرة أي بلد ،مبا يف ذلك بلده ،أو
فرض حظر على إقامته يف أية جهة ،أو إلزامه باإلقامة يف هذا البلد.
- 4ال جيوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.
المادة الثامنة والعشرون .

لكل شخص احلق يف طلب اللجوء السياسي إىل بلد آخر هرباً من االضطهاد ،وال ينتفع هبذا احلق
2
من جيري تتبعه من أجل جرمية هتم احلق العام  ،وال جيوز تسليم الالجئني السياسيني.

 1أمحد أبو الوفا  ،واقع اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص 00
 2املواد  48 ، 49 ، 40من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان .
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 – 3إعالن القاهرة حول حماية الالجئين والنازحين في العالم العربي :
صدر هذا اإلعالن عن فريق اخلرباء العرب اجملتمعني يف القاهرة يف الفرتة املمتدة من  40إىل 42
مجادى األوىل 0200ه املوافق ل  00إىل  08نوفمرب ( تشرين الثاين ) 0884م يف الندوة العربية
الرابعة حول " اللجوء وقانون الالجئني يف العامل العريب " اليت نظمها املعهد الدويل للقانون اإلنساين
1
بالتعاون مع كلية احلقوق جبامعة القاهرة برعاية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

 – 4التفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في العالم العربي :

إن فكرة إقرار معاهدة عربية خاصة بالالجئني فرضت نفسها بعد أول ندوة للخرباء العرب حول "
اللجوء وقانون الالجئني يف الوطن العريب  ،وبالفعل سيطلب بعد ذلك جملس وزراء جامعة الدول
العربية من األمانة العامة للمنظمة السهر على إعداد مشروع اتفاقية حول الالجئني والذي سيعهد به
إىل اللجنة الدائمة حلقوق اإلنسان اليت بدورها ستطلب مساعدة احتاد ادحمامني العرب  .وستتم
مناقشة املشروع  ،الذي سريى النور سنة 0890م  ،والذي سيمر بعدة حماوالت داخل جملس الوزراء
وجلنة القضايا القانونية  ،ولكن مت االعرتاض عليه ومل يتم إقراره نظراً العرتاض وحتفظ بعض الدول .
رغم التشجيعات اليت قام هبا اخلرباء العرب خالل ندواهتم املتتالية  ،من بينها ندوة القاهرة
0884م اليت ستنتهي بإقرار " إعالن القاهرة حول محاية الالجئني والنازحني يف العامل العريب " والذي
يعترب " إن حق اللجوء وقانون الالجئني يشكالن جزءاً ال يتجزأ من قانون حقوق اإلنسان الذي جيب
ضمان احرتامه من العامل العريب " والذي يدعو من جديد جامعة الدول العربية لبذل املزيد من اجلهود
العتماد اتفاقية عربية خاصة بالالجئني ويأمل أن حتقق هذه اجلهود أهدافها املرجوة خالل فرتة معقولة
2
ولكن كان جيب االنتظار سنتني.
إىل أن جاء إقرار االتفاقية يف قرار جملس وزراء جامعة الدول العربية يف القرار رقم  2098د ع
( )070ج  0بتاريخ 0882/0/40م  ،ومت الطلب من الدول العربية املصادقة على االتفاقية
حسب أنظمة وقوانني كل دولة وإيداع طلب االنضمام لدى أمانة اجلامعة العربية .
 1أمحد أبو الوفا  ،واقع اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص . 04
 2عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب  ،املرجع السابق  ،ص  ، 80 – 84ينظر  ،عبد احلميد
الوايل  ،ظاهرة اللجوء يف العامل العريب  ،احللقة الدراسية اخلاصة بقضايا الالجئني وقانون اللجوء يف إطار اتفاقية جنيف لعام
 0820م  ،معهد الدراسات الدبلوماسية  ،وزارة اخلارجية اململكة العربية السعودية بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني  ،الرياض من  40إىل  42شعبان  0240ه املوافق  08إىل  47نوفمرب 4777م  ،ص. 029 – 020
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وكان هناك حماولة من خالل الربملان العريب االنتقايل لتحديث االتفاقية يف تونس حىت اآلن مل
1
حتدث أي تغريات على أرض الواقع خبصوص هذه االتفاقية.
أ  -الالجئ في التفاقية العربية الخاصة بحقوق الالجئين لسنة 1114م :
تنص االتفاقية العربية حلقوق الالجئني يف املادة األوىل بأن الالجئ :
أ – كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو خارج مقر أقامته االعتيادية يف حالة كونه عدمي اجلنسية،
وخيشى ألسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقة أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية أو
أرائه السياسية وال يستطيع أو ال يريد بسبب تلك اخلشية أن ستظل حبماية ذلك البلد أو يعود إليه.
ب – كل شخص يلتجئ مضطراً إىل بلد غري بلده األصلي أو مقر إقامته االعتيادية بسبب العدوان
املسلط على ذلك البلد أو احتالله أو السيطرة األجنبية عليه  ،أو لوقوع كوارث طبيعية أو إحداث
2
جسيمة يرتتب عليها إخالل كبري بالنظام العام يف كامل البالد أو جزء منها.
ب -تحليل التعريف :
أن هذا التعريف لالجئ يف االتفاقية العربية جاء موسعاً وعاماً وأضاف أبعاداً مل تكن موجودة يف
االتفاقية الدولية لسنة 0820م ومنها العدوان املسلط على بلد الالجئ أو احتالله أو السيطرة
األجنبية عليه كما مت إضافة بنداً خاصاً بالكوارث الطبيعية كسبب للجوء وهي اليت مل ترد يف معظم
االتفاقات الدولية السابقة .
إن إدماج عنصر الكوارث الطبيعية بني العناصر اليت تستدعي منح صفة اللجوء يبدو للوهلة
األوىل أمر غريب من نوعه الن الناس الذين يغادرون بلدهم من جراء تلك الكوارث يقدمون على
ذلك للحصول على مساعدة إنسانية وليس للحصول على محاية دولية  .ويف هذه احلال هل ميكن

 1نظام بركات  ،اإلطار القانوين حلماية الالجئني يف الوطن العريب  ،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية ،
اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية  ،جامعة الريموك  ،األردن  ،إربد من 07
إىل  00كانون األول 4700م  ،ص. 02
 2املادة األوىل من االتفاقية العربية اخلاصة بالالجئني .
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اعتبار إدماج هذا العنصر يف التعريف بالالجئني كفائض تسلل صدفة إىل النص دون أن يعري إليه
االنتباه واضعو االتفاقية ؟ .
إن هذا االحتمال غري وارد منطقياً الن اعرتاض املغرب على إدماج هذا العنصر كان باإلمكان أن
يثري االنتباه إىل ضرورة تصحيح ذلك اخللل إن صح التعبري  ،لذلك فإن إدماج عنصر " الكوارث
الطبيعية " يف تعريف " الالجئ " له مدلول قانوين والذي ميكن استنتاجه من األعمال التحضريية ومن
روح املادة األوىل من ذات االتفاقية .
كما ال يعترب القانون الدويل من الالجئني من هجر بلده ألسباب اقتصادية  ،كما إن الالجئني قد
تتحسن ظروفهم وتزول األسباب اليت أدت هبم إىل اللجوء  ،ويف هذه احلالة حتدد الدولة املضيفة ما
جيب بشأهنم ويف هذا الصدد الزال اختالف حق اللجوء عن احلماية حمل جدل  ،فبعض الدول قد
تعرتف بالالجئني فقط لتقوم برتحيلهم فيما بعد لدول أخرى حيث مينحون احلماية لكن ليس من
1
املتعارف عليه أن متنح دولة اللجوء حق اللجوء بدون منح احلماية لطالبها.
وعليه ميكن االعتبار إن املعاهدة العربية اخلاصة بالالجئني سدت ثغرة كبرية يف ميدان محاية
الالجئني إذ قد حصل يف بعض األحيان إن بعض السياسات املنتهجة من قبل بعض الدول
واحلكومات ملواجهة الكوارث الطبيعية كانت مبنية أو مصطحبة بتدابري ترمي إىل اضطهاد بعض
اجملموعات اإلنسانية ألسباب عرقية أو سياسية أو ترمي إىل خرق بعض حقوقهم األساسية  ،إذا
كانت هذه هي األسباب فيمكن القول إن واضعي املعاهدة العربية أرادوا بضمهم عنصر الكوارث
الطبيعية من بني شروط تعريف الالجئ  ،التنبيه إن االضطهاد ميكن أن يكون بعدة طرق وليس على
أساس فردي فقط ولكن ميكن أن تتعرض مجاعة بشرية بأكملها سواء كان ذلك بصورة علنية كحالة
2
عدوان أو احتالل أجنيب اخل ...أو بصورة سرية ضمن حاالت الكوارث الطبيعية.

 1عبد اهلادي عباس  ،حقوق اإلنسان  ،ج ، 4دار الفاضل للتأليف والرتمجة والنشر 0882 ،م  ،ص. 409
 2عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب  ،املرجع السابق  ،ص ، 80 – 80ينظر  ،عبد احلميد
الوايل  ،ظاهرة اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص . 020 – 027
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ج  -موقف الدول من التفاقية العربية :
مل حتظى االتفاقية العربية بقبول جل نصوصها من جانب الكثري من الدول العربية فقد حتفظت
بعض الدول على نصوصها كما يلي :
 حتفظت اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر على مشروع االتفاقية . حتفظت اململكة العربية السعودية على قرار جملس اجلامعة . أكد وفد اململكة املغربية :إن التعريف الوارد يف االتفاقية أوسع مما ورد يف اتفاقية 0820م اخلاصة بالالجئني  .ويشمل
أيضاً الالجئني بسبب الكوارث الطبيعية 1ولعل هذا التوسع يف تعريف الالجئ سيضاعف من حاالت
النزوح اجلماعي ليكرس اللجوء حبكم الواقع بدل اللجوء حبكم القانون .
 أسندت املادة الثامنة من مشروع االتفاقية 2إىل السلطة القضائية النظر يف تظلم الالجئ من قرارالطرد وهو ماال ينسجم مع التشريعات العربية منها التشريع املغريب الذي خيول األمر إىل جلنة تتكون
من وزيري اخلارجية والعدل وممثل عن املندوب السامي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
صالحية اختاذ القرار النهائي بالطرد .
لذ فمن األنسب تعديل املادة الثامنة من املشروع لتأيت صيغتها منسجمة مع املادة  04من اتفاقية
األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني اليت تركت اجملال مفتوح أمام تقدمي التظلم أمام اهليئات املختصة .
 حتفظت مجهورية العراق على ما جاء يف البند األول من املادة الثامنة من مشروع االتفاقية . -حتفظت سلطنة عمان على ما جاء يف املادة الثامن والعاشرة 3من مشروع االتفاقية .

 1ينظر املادة األوىل من مشروع االتفاقية امللحق  -ب.-
 2ينظر املادة الثامنة من مشروع االتفاقية امللحق – ب.-
 3ينظر املادة العاشرة من مشروع االتفاقية امللحق – ب . -
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 أكدت دولة الكويت على طلبها السابق على تأجيل مناقشة مشروع االتفاقية وذلك لعدم انضمام1
معظم الدول العربية إىل اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بالالجئني.
د  -أسباب عدم سريان التفاقية العربية لحقوق الالجئين لسنة 1114م :
 حتفظ عدد ال بأس به من الدول العربية على االتفاقية حيث حتفظت عليها  0دول خليجيةباإلضافة إىل العراق واملغرب وأوردت تلك الدول أسباب حتفظاهتا  ،وحىت اآلن مل يصادق على
االتفاقية إال دولة واحدة هي مصر .
 هناك خوف من تعارض هذه االتفاقية يف كثري من بنودها مع القوانني العربية الداخلية وكذلكبعض الدساتري مثل اجلهات اخلاصة بالتعامل مع الالجئني أو الذين حيق لالجئني التظلم هلم واليت
حددت يف االتفاقية باجلهات القضائية .
– التوسع يف تعريف مفهوم الالجئ ليشمل املعرضني للخوف من الكوارث الطبيعية وكذلك
األحداث اجلسمية مما عاظم من خماوف الدول العربية من زيادة وتشجيع النزوح اجلماعي يف الوطن
العريب .
 هناك ختوفات لدى بعض الدول العربية من أن متس هذه االتفاقية حبقوق الالجئني الفلسطينينيوالذين هلم وضع خاص تنظمه وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيني .
 التخوف من زيادة أعداد الالجئني إذا ما طبقت هذه االتفاقية وتأثريها على الرتكيبة السكانية2
لبعض الدول العربية قليلة العدد مثل دول اخلليج العريب.
وبعيداً عن األسباب واملربرات لعدم االنضمام إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة فإن غياب
تشريعات وطنية ومعاهدات إقليمية عربية خاصة بالالجئني هو أمر عزز من حالة الفراغ القانوين
والتشريعي الذي نشهده حالياً وهو ما يتناىف خاصةً مع الرتاث اإلسالمي والعريب الغين باملبادئ والقيم
واملمارسات اليت كفلت أرقى درجات احلماية والدعم لالجئني وملتمسي احلماية وفق ما تؤكده
وتثبته العديد من الدراسات العلمية واحلقائق التارخيية.
 1لالطالع على هذه التحفظات ينظر امللحق – ب .-

 2نظام بركات  ،اإلطار القانوين حلماية الالجئني يف الوطن العريب  ،املرجع السابق  ،ص . 44
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علماً أن هذا الغياب القانوين والتشريعي من جهة  ،وعدم االلتزام بالقيم واملمارسات اإلسالمية
والعربية من جهة أخرى.قد أدى إىل ظروف صعبة وأوضاع قاسية عاىن منها الالجئون يف العامل العريب
يف مناسبات عديدة ،فوفقاً لتقرير التنمية اإلنسانية للعام 4778م تتباين وفقاً ملدة جلوئهم واملوارد اليت
كانت يف حوزهتم سواء أكانوا يستطيعون الوصول إليها عندما غادروا مكان إقامتهم األصلي ،
ومستوى التحصيل العلمي واملهارات واملدخرات واألصدقاء القادرين على تقدمي املعونة علماً أن هذا
التقرير يشري بقسوة إىل أن " نفوس األكثرية العظمى منهم مسكونة على الدوام بذكريات املذلة
واالضطهاد واإلحساس الدائم بفقداهنم وطنهم ".
فعلى سبيل املثال يشري تقرير التنمية اإلنسانية األخري الصادر عن  UNDPلعام 4778م إن
الالجئني العرب يف إحدى الدول العربية بات يطلب منهم احلصول على إذن إقامة مطلوب من كل
أجنيب كما بينت أن عنصر الدخل يؤدي دوراً مهماً يف احلصول على ذلك اإلذن ،إذ تبني أن حوايل
 % 97من األغنياء حيملونه  ،بينما ال تتجاوز نسبة الالجئني الفقراء الذي حيملون مثل هذا اإلذن
 % 44علماً أن بقية أوضاع الالجئني العرب ليست أفضل حاالً مما سبق  ،بل أن أوضاع الالجئني
السودانيني والصوماليني أسوأ من ذلك بكثري  ،إذ يهرب الالجئون من هذين البلدين الفقريين أصالً
إىل بلدان ال تقل فقراً مثل تشاد واليمن  .وال خيتلف األمر كثرياً حىت بالنسبة لالجئني الفلسطينيني
برغم أن جامعة الدول العربية قد حاولت خلق معايري إقليمية حلماية الالجئني الفلسطينيني املهجرين
يف العام 0892م  ،استناداً إىل املضامني الواردة يف قرارات اجلامعة ويف بروتوكول كازبالنكا الدار
البيضاء 0802م  ،وبشكل عام ،وضعت اجلامعة العربية معايري للتعامل مع وضعية اإلقامة  ،وثائق
السفر والتنقل ،وحقوق العمل والتشغيل لالجئني الفلسطينيني يف الدول األعضاء يف اجلامعة .
إال أنه ويف مطلق األحوال فإن االعتبارات السياسية والقوانني الوطنية ادحملية عادةً ما كانت تلغي
العمل مبعايري جامعة الدول العربية وبروتوكول كازابالنكا علماً أنه ال توجد اتفاقية عربية مجاعية على
غرار االتفاقات الدولية أو اإلقليمية لتنظيم األوضاع اخلاصة بالالجئني يف الوطن العريب ،ليس فقط
الالجئني الفلسطينيني إمنا الالجئني اآلخرين.
وبالنتيجة بالنسبة لمجمل الالجئون يف العامل العريب من جيدون ملجأً فإن البقاء على قيد احلياةُ
خيفف من إحساسهم باخلطر الوشيك الداهم لكن ويف ظل انعدام املرجعية القانونية  ،فإن وجودهم
يف البلد املضيف يظل حتت رمحة األحداث والتطورات السياسية واالقتصادية اليت قد تنقلب فجأ ًة يف
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أي وقت  .وخباصة إذا ربط الرأي العام بني وجودهم يف ذلك البلد وبني ارتفاع كلفة املعيشة أو
1
اشتداد املنافسة على الوظائف واخلدمات العامة.
ثالثا  -التشريعات المحلية :

مل حتظ اجلوانب التشريعية اخلاصة باللجوء باهتمام العاملني العريب و اإلسالمي  .لذلك فالقوانني
الصادرة – يف هذا اخلصوص  -قليلة جداً واألمثلة اليت ميكن ذكرها تتعلق بالدول اآلتية:
 السودان قانون تنظيم اللجوء لسنة 0802م . موريتانيا مرسوم حتديد إجراءات تطبيق االتفاقيات الدولية املتعلقة بالالجئني يف اجلمهوريةاإلسالمية املوريتانية مرسوم  22/ 2005لسنة 4772م .
 البوسنة واهلرسك قانون حول حركة وإقامة األجانب واللجوء لعام 4770م والئحة اللجوء يفالبوسنة واهلرسك لعام 4772م .
حري بالذكر أن دوالً أخرى  ،مثل سوريا واليمن قبل األحداث األخرية اليت يشهدها البلدين -
قد بدأت يف وضع تشريعات وقوانني خاصة باللجوء والالجئني ،لكنها مل تنتهي منها بعد خاصة بعد
هذه الظروف  ،و بالتايل مل ترى هذه القوانني النور حىت اآلن  .ولكن بإلقاء نظرة خاطفة على
تشريعات اللجوء يف بعض الدول العربية  .يتضح موقفها من محاية الالجئني ومدى مواكبة وتوافق
2
تشريعاتها مع االتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني.
بالنسبة للجزائر فقد نص الدستور أيضاً على حظر تسليم الالجئني السياسيني  ،ويوجد قانون
عدد  63 374بتاريخ  28يوليو متوز 0800م الذي يضبط إجراءات تطبيق اتفاقية جنيف بتاريخ
28يوليو 0820م اخلاصة بوضع الالجئني والذي حيدث مكتباً بوزارة اخلارجية خيتص حبماية
أيضا جلنة ملراجعة أحكام املكتب.
الالجئني وعدميي اجلنسية كما حيدد مهامه ويستحدث ً
بالنسبة للملكة األردنية اهلامشية ليس هناك تشريع خاص متعلق بالالجئني سوى ما ورد يف
الدستور بالنسبة للملكة األردنية اهلامشية الفصل  21من حظر تسليم الالجئني السياسيني  ،وال
 1إبراهيم الدراجي  ،مشكالت الالجئني وسبل معاجلتها " الالجئون يف سورية منوذجاً " ،جامعة نايف للعلوم األمنية كلية
العلوم اإلسرتاتيجية  ،امللتقى العلمي الالجئون يف املنطقة العربية  :قضاياهم ومعاجلتها من  2إىل  0204 /00 / 0ه املوافق
 0إىل 4700 / 07 / 2م  ،ص . 8 – 0
 2أمحد أبو الوفا  ،اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي  ،املرجع السابق  ،ص . 00
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يوجد سوى مذكرة تفاهم بني احلكومة األردنية ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني بتاريخ
0889/2/5م حتدد اإلطار القانوين حلماية الالجئني وطالبو املساعدة .
أما دولة اإلمارات العربية املتحدة فال يوجد فيها نص يف الدستور مينع عملية تسليم الالجئني ،
أما دولة البحرين  ،فال يوجد هبا سوى نص يف الدستور حيظر تسليم الالجئني السياسيني  .أما
بالنسبة للجمهورية التونسية قد تناول الدستور فيها نص حيظر تسليم الالجئني السياسيني  ،وهناك
عدد من القوانني سواء الصادرة يف جملة اجلنسية التونسية أو القوانني املتعلقة باألجانب واملتعلقة
1
جبوازات السفر ووثائق السفر تنظم يف بعض أحكامها تذاكر املرور ووثائق السفر لالجئني.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية  ،فإن القانون األساسي الذي بدأ نفاذه يف غرة مارس آذار
0884م أقر يف الفصل  42أن الدولة متنح اللجوء السياسي إذا اقتضي الصاحل العام ذلك  ،وال
يوجد نص يف هذا القانون حيظر تسليم الالجئني السياسيني.
أما مجهورية السودان  ،فإن الدستور السوداين نص على حظر تسليم الالجئني السياسيني  .إال
يف احلاالت وبالطريقة اليت ينص عليها القانوين  .وصدر قانون تنظيم اللجوء رقم 45لسنة ، 1974
وقد ورد يف هذا القانون تعريف لالجئ وتعيني معتمد عام لالجئني  ،ونص على إنشاء سجالت
لطلبات اللجوء وجهة االختصاص اخلاصة مبنح اإلذن للجوء وتنظيم مسألة عرض اللجوء  ،ونص
على أولوية تطبيق املعاهدات اليت تكون السودان طرفًا فيها  ،وحظر متلك الالجئ باألراضي
والعقارات يف السودان  ،واعتقال الالجئ حتفظيًا وخضوعه للقوانني وحظر النشاط السياسي ،
وحاالت إبعاد الالجئني  ،وإصدار جوازات سفر الالجئني  ،وبطاقات إثبات الشخصية  ،والسماح
لالجئ بالعمل.
أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية فقد حظر الدستور السوري تسليم الالجئني السياسيني إال
2
إنه ال يوجد نص يف الدستور مينع تسليم الالجئني السياسيني.
 أما بالنسبة للجمهورية العراقية قد نص الدستور العراقي السابق قبل االحتالل على حق الدولة ىفمنح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم الالجئني السياسيني  ،كما صدر قانون الالجئني السياسيني
 1عبد اهلل خليل  ،التشريعات املصرية ذات العالقة بالالجئني  ،نادي القضاة  ،ندوة الالجئون والقانون الدويل يف مصر  ،القاهرة،
 2 – 2مايو 4772م  ،ص  ، 70ينظر عبد القادر املخادمي  ،اهلجرة السرية واللجوء السياسي  ،بدون ط  ،ديوان املطبوعات
اجلامعية  ،اجلزائر 4704 ،م  ،ص. 00
2عبد اهلل خليل التشريعات املصرية ذات العالقة بالالجئني ،املرجع السابق ،ص.70عبد القادر املخادمي،املرجع السابق ،ص.00
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رقم  51لسنة 0800م على أن تتوىل التنظيم جلنة دائمة لشئون الالجئني وتعريف الالجئ
واإلجراءات اخلاصة بفحص قضايا الالجئني وإصدار وثائق خاصة لالجئني السياسيني  ،وتنظيم
سجالت خاصة بشئوهنم  ،ونص على متتع من مينح حق اللجوء يف العراق حبقوق املواطن العراقي
فيما خيص االستفادة من سائر اخلدمات الصحية والثقافية واالجتماعية وممارسة املهن واألعمال
وتزويده باألراضي الزراعية وفق أحكام قانون اإلصالح الزراعي على أن ال تسجل األرض بامسه إال
بعد اكتسابه اجلنسية العراقية  ،وتوظيفه واستخدامه بعد موافقة الوزير ولرئيس اجلمهورية بناء على
اقرتاح الوزير منح بعض الالجئني أو كلهم حقوق أخرى مما يتمتع به املواطن العراقي  ،ويسمح ملن
شرعا ومينح القادم منهم
منح حق اللجوء يف العراق بأن يستقدم إليه أفراد عائلته املكلف بإعالتهم ً
حق اإلقامة طيلة متتع عائلهم حبق اللجوء.
والالجئون مكلفون بسائر الواجبات املفروضة على العراقيني وفق القوانني املرعية عدا اخلدمة
العسكرية  ،ونص القانون أيضاً على أن يتقاضى الالجئ خمصصات شهرية عند عدم إمكانية تدبري
أمور معيشته أو استخدامه يف إحدى الدوائر الرمسية أو شبه الرمسية  ،وتدفع هذه املخصصات
الشهرية لالجئ مبدة أقصاها سنة واحدة  ،وتقطع عنه قبل هذه املدة يف حالة متكنه من تدبري أمور
معيشته أو استخدامه  ،ولوزير الداخلية تعيني حمل إقامة الالجئ وتغيريه عند االقتضاء .
وجيوز لالجئ أن يغادر حمل إقامته للتنقل داخل اجلمهورية العراقية مبوافقة مدير مكتب شئون
الالجئني السياسيني  ،وإذا أخل الالجئ بأمن الدولة أو مصاحلها السياسية  ،فلوزير الداخلية إلغاء
قرار جلوئه  ،واألمر بإبعاده عالوة على تقدميه إىل ادحماكم إذا كان عمله يعاقب عليه قانونًا  ،ولوزير
الداخلية إصدار األمر باعتقال الالجئ يف حالة إخالله باألمن أو النظام ملدة ال تتجاوز شهرين حلني
صدور قرار بإبعاده  ،على أنه ال حيق لالجئ مغادرة العراق إال بعد مبوافقة وزير الداخلية  ،وجيوز
احدا  ،وإذا زادت عن هذه
شهرا و ً
للوزير منح الالجئ أجازة يقضيها خارج العراق على أن ال تتجاوز ً
املدة فتكون مبوافقة رئيس اجلمهورية  ،وإذا هرب الالجئ تصادر ممتلكاته وأمواله املوجودة يف العراق
1
بقرار من الوزير ومصادقة رئيس اجلمهورية.
أما دولة قطر فال يوجد قانون ينظم أحوال اللجوء حيث نص دستورها على حظر تسليم الالجئني
السياسيني .
 1عبد اهلل خليل  ،املرجع السابق  ،ص  70ينظر  ،عبد القادر املخادمي  ،املرجع السابق  ،ص. 02 – 02
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وأما دولة الكويت  ،فال يوجد قانون ينظم أحوال اللجوء  ،أما لبنان فالقانون املتعلق بالدخول
إىل لبنان واإلقامة فيه واخلروج منه  ،والصادر بتاريخ  10يوليو  /متوز 0804م ينص على منح
األجانب الذين ال حيملون أي وثيقة سفر جواز ،جواز مرور إىل البلدان اليت يقصدوهنا  ،ومن ضمن
احلاالت إذا كان األجنيب الجئًا أو من جنسية غري معينة  ،وجواز املرور صاحل ملدة أقصاها ثالث
سنوات وفقاً لتقدير مديرية األمن العام  .كما نص الباب الثامن من هذا القانون على حق اللجوء
السياسي  ،ونص على أن " كل أجنيب موضوع مالحقة أو حمكوم عليه جبرم سياسي من سلطة غري
لبنانية أو مهددة حياته أو حريته ألسباب سياسية  ،ميكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي
.وأحال إىل قانون العقوبات اللبناين يف تعريف اجلرم السياسي.
كما أنشأ جلنة يكون من اختصاصاتها منح حق اللجوء  ،كما نص على أن يعطي كل من مينح
حق اللجوء السياسي بطاقة إثبات شخصية خاصة من مديرية األمن العام  ،ونص على حق هذه
اللجنة يف تقييد حق اللجوء بشروط " كاإلقامة يف نطاق معني "  ،كما حظر على الالجئ القيام
بأي نشاط سياسي طيلة إقامته يف لبنان.
أما ليبيا فقد نص الدستور اللييب على حظر تسليم الالجئني السياسيني  ،وال يوجد قانون ينظم
أوضاع الالجئني فيها ،والقواعد العامة اليت حتكم أوضاع الالجئني هي القواعد العامة بشأن
األجانب .أما اململكة املغربية فقد صدر الظهري عدد  0420 - 20 -4الصادر يوم  2صفر
  48 ،1377أوت 0820 ،م ونص هذا الظهري على إنشاء مكتب لالجئني وعدميي اجلنسيةيعمل حتت سلطة وزير اخلارجية  ،1وأحال تعريف الالجئ إىل الشخص الذي يدخل يف نطاق وكالة
املفوضية أو الذي ينطبق عليه التعريف الوارد يف الفصل  70من اتفاقية جنيف املتعلقة بتنظيم
اللجوء لعام 0820م  ،كما نص على أن يقوم هذا املكتب بتسليم األشخاص الذين سبق ذكرهم ،
الوثائق األساسية اليت ستمكنهم إما من القيام مبختلف إجراءات وتدابري احلالة املدنية ،أو من تطبيق
نصوص القانون الداخلي أو االتفاقيات الدولية اليت تضمن حياتهم  ،ونص على تشكيل جلنة لتلقي
الطعون املوجهة من قبل األشخاص الذين رفض مكتب الالجئني وعدميي اجلنسية االعرتاف هلم
بصفة الالجئ  ،وتتشكل من " وزير العدل أو ممثله – ووزير اخلارجية أو ممثله – وممثل املفوضية
السامية لشئون الالجئني لدى احلكومة املغربية" .
 1عبد اهلل خليل  ،املرجع السابق  ،ص. 79
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غامضا  ،حيث حظر تسليم أي
أما بالنسبة ملوريتانيا فقد ورد النص الدستوري يف الفصل ً 22
شخص إال مبقتضي قوانني ومعاهدات التسليم  ،وقد أبرمت اتفاقية يف شهر مايو 0889م بني
احلكومة املوريتانية ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني تسمح للمفوضية بالقيام مبسؤوليات
واليتها دون قيود  ،وتعرتف بالشهادات املسلمة لالجئني من طرفها .كما عززت موريتانيا األمر
مبرسوم حتديد إجراءات تطبيق االتفاقيات الدولية املتعلقة بالالجئني يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
1
مرسوم  22/ 2005لسنة 4772م.
أما بالنسبة لليمن  ،فهناك قرار وزير الداخلية رقم  10املؤرخ ىف  6يونيو 0892م واملتعلق
بتنظيم مكتب شئون الالجئني الذي أنشأ ضمن اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة للهجرة واجلوازات
واجلنسية مكتب يسمي مكتب شئون الالجئني  ،ويتبع مدير عام اجلوازات واجلنسية مباشرة  ،ويؤدي
أعماله وفق توجيهات وزير الداخلية  ،وخيتص هذا املكتب باستقبال وإيواء الالجئني  ،وتوفري احلماية
والرعاية املناسبة هلم  ،واإلشراف الكامل على كافة شئوهنم  ،وتلقي املساعدات اليت تقدم هلم من
املنظمات الدولية وتوزيعها على الالجئني  ،ويتوىل إعداد سجالت خاصة عن الالجئني وعدميي
اجلنسية املقيمني يف أراضي اجلمهورية  ،وتلقي طلبات االعرتاف بصفة اللجوء  ،وفحص ودراسة
احلالة القانونية لطالب اللجوء  ،وتلقي التظلمات عن قرارات رفض طلب اللجوء ورفعها إىل اللجنة
االستثنائية  ،وتسليم شهادة اللجوء إىل كل من يعرتف هلم هبذه الصفة  ،2ومنح وثائق سفر لالجئني
ومنحهم بطاقات اهلوية وتأشريات اخلروج  ،واختاذ اإلجراءات التنفيذية لإلبعاد والرتحيل.
كما نص القانون رقم  47لسنة 0880م على أن يستثىن من الطرد األشخاص الذين تشملهم
االتفاقيات الدولية اليت يكون اليمن طرفاً فيها  ،وقد صدر قرار جملس الوزراء رقم  64لعام 4777م
بشأن إنشاء جلنة وطنية لشئون الالجئني.
أما مصر فقد نصت املادة  53من الدستور على أنه متنح الدولة حق االلتجاء السياسي لكل
أجنيب اضطهد بسبب الدفاع عن مصاحل الشعوب أو حقوق اإلنسان أو السالم أو العدالة  ،وتسليم

 1أمحد أبو الوفا  ،اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي  ،املرجع السابق  ،ص ، 70ينظر ،عبد القادر املخادمي  ،املرجع السابق،
ص. 00
 2عبد اهلل خليل  ،املرجع السابق  ،ص  ، 78 – 79ينظر ،عبد القادر املخادمي  ،املرجع السابق  ،ص. 08
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الالجئني السياسيني حمظور  .وبالتايل فإن الدستور املصري يقر مبدأ حق اللجوء السياسي ومبدأ
حظر تسليم الالجئني السياسيني .
إنه مبراجعة تشريعات ستة عشر دولة عربية تبني أن هناك ست دول فقط تتناول تشريعاتها تنظيم
تنظيما جزئيًا أو كليًا  ،وهي اجلزائر والسودان والعراق قبل االحتالل ولبنان
أحوال الالجئني سواء ً
واليمن قبل األحداث األخرية " وموريتانيا أما باقي الدول فال يوجد هبا قوانني تنظم احلماية
1
لالجئني.
وعلية فإننا سوف نسلط الضوء على الدول العربية اليت تناولت تشريعاهتا الداخلية تنظيم إجراءات
اللجوء بشيء من التفصيل كالسودان وموريتانيا :
ينص القانون السوداين لتنظيم اللجوء لسنة 0802م املادة  74على أن كلمة " الجئ " تشمل
كل شخص يرتك القطر الذي ينتمي إليه جبنسيته خوف من االضطهاد أو اخلطر بسبب العنصر أو
الدين أو عضوية أية مجاعة اجتماعية أو سياسية أو خوف اً من العمليات احلربية أو االعتداء
اخلارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو االضطرابات الداخلية وال يستطيع أو ال يرغب بسبب
ذلك اخلوف يف الرجوع إىل قطره أو كان ال جنسية له ولكنه ترك القطر الذي يقيم فيه عادة بسبب
تلك األحداث وال يستطيع أو ال يرغب بسبب اخلوف يف العودة إليه ويشمل مصطلح الجئ أيضاً
األطفال الذين ال يصحبهم كبار أو الذين هم ايتام حرب أو الذين اختفى أولياء أمورهم ويوجدون
خارج األقطار اليت ينتمون إليها جبنسياهتم".
أما خبصوص حقوق والتزامات الالجئ اليت نص عليها القانون السوداين هي كالتايل :
تنص املادة  78من القانون السوداين على أنه ال جيوز ألي الجئ متلك األراضي والعقارات يف
السودان  .كما تنص املادة  07على أن :
 خيضع الالجئ للقوانني العامة اليت تطبق على كافة السودانيني وجيوز اعتقاله حتفظياً إذا دعا األمرذلك.
 ال جيوز ألي الجئ ممارسة أي نشاط سياسي أثناء وجوده يف السودان وال جيوز له مغادرة أي2
مكان لإلقامة ادحمددة له ،ويف حالة اإلخالل بذلك جيوز فرض عقوبة عليه ال جتاوز سنة سجناً.
 1عبد اهلل خليل  ،املرجع السابق  ،ص ، 78ينظر  ،عبد القادر املخادمي  ،املرجع السابق  ،ص. 00 - 02
 2املادة  74و  78و  07من القانون السوداين لتنظيم اللجوء لسنة 0802م .
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وهي تقريباً نفس احلقوق وااللتزامات اليت نص عليها املرسوم املوريتاين 4774م يف املواد  78و. 07
أما فيما خيص حاالت انتهاء وضع الجئ :
تنص املادة  00من القانون السوداين وكذلك املادة 7من املرسوم املوريتاين على ما يلى:
جيوز إبعاد الالجئ يف احلاالت اآلتية :
أ -إذا انتهت األسباب اليت دعته إىل اللجوء وكان من املمكن إعادته إىل وطنه األصلي،
ب -إذا ارتكب جرمية خطرة غري سياسية خارج السودان قبل السماح له الدخول كالجئ وىف
هذه ،احلالة جيوز تسليمه وفقاً لقانون تسليم اجملرمني لسنة0820م .
ج  -إذا ارتكب جرمية ضد السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية ،
د  -إذا ارتكب أفعاالً ختالف أهداف ومبادئ األمم املتحدة أو منظمة الوحدة اإلفريقية ،
ه -إذا ارتكب جرمية خطرة غري سياسية خارج السودان بعد السماح له باللجوء،
1
و -إذا كان وجوده بالسودان يشكل خطراً على األمن القومي الداخلي أو اخلارجي.
وبالنسبة حلاالت منع منح اللجوء بالنسبة للقانون املوريتاين هي نفسها اليت نصت عليها
اتفاقية0820م وهو ما قررته موريتانيا مبرسوم حتديد إجراءات تطبيق االتفاقيات الدولية املتعلقة
بالالجئني يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية مرسوم  22/ 2005لسنة 4772م .
2
لكنه أضاف عدم منح امللجأ ملن قام بتصرفات منافية ملبادئ وأهداف الوحدة اإلفريقية".
أما النسبة للدول اإلسالمية غري العربية فنأخذ على سبيل املثال دولة البوسنة واهلرسك إذ تنص
املادة  72من القانون على أن مبوجب القانون مينح اللجوء إىل :
أ  -أجنيب والذي حبسب التعريف املبني يف املادة  - 0أ  2من معاهدة عام  0820م اخلاصة
بوضع الالجئني واملادة  0من بروتوكول 0800م بسبب خوف على أساس قوي بأنه سيعذب
ألسباب عرقية أو دينية أو جنسية أو عضوية جمموعة اجتماعيه معينة أو الرأي سياسي خارج بلد
3
جنسيته /جنسيتها وغري قادر أو بسبب ذلك اخلوف غري راغب يف إعطاء نفسه محاية ذلك البلد أو
 1املادة  00من القانون السوداين لتنظيم اللجوء لسنة 0802م و املادة 7من املرسوم املوريتاين اخلاص بتحديد إجراءات تطبيق
االتفاقيات الدولية املتعلقة بالالجئني يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية مرسوم  22/ 2005لسنة 4772م .
 2املادة 7من املرسوم املوريتاين اخلاص بتحديد إجراءات تطبيق االتفاقيات الدولية املتعلقة بالالجئني يف اجلمهورية اإلسالمية
املوريتانية مرسوم  22/ 2005لسنة 4772م .
 3أمحد أبو الوفا  ،اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي  ،املرجع السابق  ،ص. 72
- 222 -

الفصل الخامس

الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي

ب  -أجنيب الذي ليس لديه جنسية وهو خارج بلد إقامته /إقامتها االعتيادية السابقة كنتيجة لتلك
1
األحداث وغري قادر أو بسبب ذلك اخلوف غري راغب يف العودة إليها.
وان كانت املادة املادة  4من الالئحة قد وسعت نطاق ذلك بقوهلا أن " متنح احلماية من قبل
دولة البوسنة واهلرسك على أساس مبادئ عدم اإلبعاد للفئات التالية من األشخاص :
أ -طالب اللجوء يشار إليه هنا فيما بعد بطالب اللجوء  :والذي يعين الشخص الذي قدم طلباً
للجوء يف البوسنة واهلرسك يف نقطة احلدود أو بعد أن دخل أراضي البوسنة واهلرسك طبقا للمادة 4
من القانون .يكون الشخص طالب للجوء من حلظة تعبئته لذلك الطلب حىت يصبح القرار املتخذ يف
طلبه هنائياً وملزماً.
ب  -الالجئ أو الشخص األجنيب الذي يفي باملتطلبات اليت حتتويها املادة  04من القانون ومينح
بذلك اللجوء يف البوسنة واهلرسك .
ت -شخص منح اإلقامة املؤقتة على أساس أنساين طبقاً للمادة  08من القانون يشار إليه هنا فيما
بعد بشخص حممي من املادة  08من القانون ) وهو الشخص الذي مل يفي باملتطلبات ادحمددة
بتعريف الجئ ٕوإمنا تقرر بالنسبة له يف اإلجراءات اليت مت القيام هبا عند طلبه اللجوء( يشار إليه هنا
فيما بعد بإجراءات اللجوء أنه ال ميكن أبعاده من أراضي البوسنة واهلرسك لألسباب املنصوص عليها
يف املادة  07من هذا القانون  ،2كذلك نصت املادة  42من ذات الالئحة على إعطاء أولوية
ملطالبات الفئات التالية من طاليب اللجوء :
أ -ضحايا العنف والتعذيب أو الصدمات .
ب  -األشخاص وخصوصاً النساء الالئي يتعرضن خلطر العنف أو التعذيب أو الصدمة .
ج -املسنني أو املعاقني
د -األطفال املنفصلني .
أما خبصوص حقوق والتزامات الالجئ يف البوسنة واهلرسك تنص املادة  90من القانون على ما يلى:
 - 0الالجئ الذي منح اللجوء سيحصل على وضع الجئ ويستحق احلقوق ادحمددة باملواد  0حىت
 02من معاهدة عام 1951م اخلاصة بوضع الالجئني.
 1املادة  04من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
 2املادة  74من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
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 -4ال تكون شروط معاهدة عام 1951م اخلاصة بوضع الالجئني ماسة بشروط هذا القانون
والقوانني ادحملية اخلاصة األخرى أو الوثائق الدولية اليت قد سرى مفعوهلا وتكون البوسنة واهلرسك طرفاً
متعاقداً فيها يف حالة منحها معاملة أكثر تفضيالً لألجانب بوضع جلوء معرتف به.
 - 0حيق لألجنيب الذي حيمل وضع جلوء أن يقيم على أراضي البوسنة واهلرسك لفرتة صالحية
جلوءه /جلوئها ولذلك الغرض سيصدر له  /هلا ترخيص إقامة لالجئني  .ميدد وضع اللجوء مبدئياً
للزوج واألطفال القصر وكذلك أفراد األسرة القريبني اآلخرين إذا كانوا يعيشون يف نفس املسكن على
إقليم البوسنة واهلرسك  .توفر تأشرية دخول ألفراد أسرة األجنيب الذي منح له اللجوء  .حيق لألجنيب
بوضع الجئ معرتف به العمل وحيصل على التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية بنفس
الشروط كمواطين البوسنة واهلرسك .
 - 2تضمن الوزارة بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة واهلرسك ووزارة الشؤون
املدنية يف البوسنة واهلرسك احلصول على احلقوق املشار إليها يف املادة  90واملادة  94من هذا
القانون لألشخاص بوضع جلوء معرتف به 1.وتنص املادة  04من الالئحة على أنه :
 - 0حيق لطاليب اللجوء اإلقامة يف البوسنة واهلرسك بانتظار استكمال إجراءات منح اللجوء بقرار
هنائي وملزم .
 - 4يزود طالبوا اللجوء على أساس احلاجة باحلصول على التايل :
أ  -الرعاية الصحية األولية .
ب  -اإليواء يف مركز جلوء .
ج  -الغذاء الذي يليب املتطلبات الغذائية املقبولة عاملياً .
د -التعليم األساسي .
ه -املساعدة القانونية املقدمة جماناً يف قضايا تتعلق اإلجراءات .
و -الرعاية االجتماعية حبسب هذه الالئحة .
ز -املالبس واألحذية ومواد النظافة .
 - 0على أساس الشهادة املشار إليها يف املادة  09الفقرة  4من هذه الالئحة  ،حيصل طالبوا
اللجوء على احلقوق املشار إليها يف الفقرة  2من هذه املادة بينما أي تكاليف تنشأ كذلك ستغطيها
 1املادة  42من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
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الوزارة من األموال املقدمة من هذا الغرض يف ميزانية مؤسسات البوسنة واهلرسك أو من خالل
1
ترتيبات خاصة مع مقدمي خدمات آخرين.
وتنص المادة  33من ذات الالئحة على أن التزامات طالبي اللجوء هي :

أ  -احرتام النظام الدستوري والقوانني الصادرة عن السلطات املختصة واملشار إليها يف املادة 04
من هذه الالئحة .
ب  -التعاون الفعال مع السلطات املختصة طوال إجراءات اللجوء .
ج  -احرتام القواعد الداخلية يف مركز اللجوء .
د  -وحيث يتم إيواءه خارج مركز اللجوء أثناء إجراءات اللجوء أن يسجل إقامته املؤقتة حسبما
وصفت باملواد  20و  24من القانون وأن يشعر الوحدة التنظيمية األساسية مبقرها بأي تغيري يف
2
العنوان وأن يكون قابل لالتصال على ذلك العنوان .
أما بالنسبة لحالت الستبعاد من الستفادة من حق اللجوء .

تنص املادة  00من القانون البوسين :
 - 0ال تنطبق شروط املادة  04من هذا القانون على أجنيب والذي بالنسبة له هناك أسباب جادة
لالعتقاد بأنه :
أ -أرتكب  /ارتكبت جرمية ضد السالم أو جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية كما هي حمددة يف
الوثائق الدولية اليت صيغت لتضع الشروط فيما يتعلق بتلك اجلرائم .
ب  -قد أرتكب  /ارتكبت جرمية غري سياسية خطرية خارج بلد جلوءه  /جلوءها قبل املوافقة على
دخوله /دخوهلا إىل ذلك البلد .
ج  -قد كان مذنباً  /مذنبة بأفعال خمالفة ألغراض ومبادئ األمم املتحدة .
 - 4جيوز رفض اللجوء إىل أجنيب والذي أقر بأنه الجئ من قبل بلد أخر أو الذي وجد محاية فعالة
3
يف بلد أخر وقادر على العودة لذلك البلد ويستفيد /تستفيد من تلك احلماية.

 1املادة  04من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
 2املادة  00من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
 3املادة  00من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
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أما عن حالت انتهاء اللجوء .
فتنص املادة  00من القانون البوسين :
 - 4يتوقف اللجوء املمنوح إىل الجئ يف البوسنة واهلرسك يف احلاالت التالية :
أ -الذي أستعاد /استعادت طوعياً محاية دولة موطنه /موطنها .
ب  -والذي لكونه فقد مواطنة بلد اخر قد أعاد اكتساهبا طوعياً .
ج -الذي أكتسب موطنة جديدة ويتمتع حبماية بلد هذه املواطنة اجلديدة .
د -الذي أعاد تثبيت نفسه  /نفسها طوعياً يف البلد الذي تركه /تركته أو الذي بقي /بقيت خارجة
بسبب خوف االضطهاد أو
ه -الذي مل يعد بسبب الظروف اليت أعرتف به /هبا كالجئ قد توقف وجودها وأستمر رفض أن
يستفيد /تستفيد من محاية دولة مواطنته /مواطنتها أو
و -والذي لكونه بدون دولة مل يعد باستطاعته بسبب الظروف اليت فيما يتصل هبا أعرتف به /هبا
كالجئ قد توقفت ومل تعد موجودة ورفض أن يستفيد /تستفيد من محاية دولة اإلقامة االعتيادية
السابقة أو
ز  -الذي حصل على مواطنة البوسنة واهلرسك .
 -2إذا كان أجنيب غري قادر على أن يتشهد بأسباب جمربة ناشئة عن تعذيب سابق لرفض
استفادته /استفادهتا من محاية دولة مواطنته  /مواطنتها كما أشري لذلك يف البند ه الفقرة  1و /أو
بلد إقامته االعتيادية السابقة كما أشري إليها يف البند– و  -من الفقرة  0من هذه املادة فلن تنطبق
البنود املبينة أعاله .
تقرر النصوص السابقة – خصوصاً  -األحوال اليت ينتهي فيها حق امللجأ أو تلك اليت تربر إبعاد
1
الالجئ  .وقد اقتبست تلك النصوص كثرياً من اتفاقية 0820م.
أما فيما يخص مبدأ عدم اإلبعاد :

تنص املادة  0من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك على ما يلي :
 - 0طبقا للمادة  07من القانون لن يتم إبعاد األجنيب بالقوة أو طردة من إقليم البوسنة واهلرسك
بأي صورة مهما كانت إىل حدود اإلقليم :
 1املادة  00من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
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أ -حيث حياته أو حريته ستكون مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضوية جمموعة
اجتماعية
معينة أو لرأيه السياسي بصرف النظر عما إذا كان قد منح اللجوء بصورة رمسية أو مل مينح اللجوء.
ب  -حيث هناك شك معقول لالعتقاد أنه سيكون يف خطر إخضاعه للتعذيب أو املعاملة الغري
إنسانية أو املهينة أو العقاب .
 - 4ال ميكن إرسال األجنيب إىل بلد حيث يكون غري حممي من أرسالة إىل ذلك اإلقليم أيضاً .
 - 0عندما يعرب أجنيب عن األسباب املشار إليها يف الفقرة  70من هذه املادة حتيل السلطة
اإلجرائية القضية إىل وزارة األمن يشار إليها هنا فيما بعد بالوزارة لغرض بدء إجراءات التدقيق يف مربر
بيانه وإقرار وجود ظروف تتطلب منح اللجوء طبقا للمادة  00من القانون أو ملنح اإلقامة املؤقتة على
أساس إنساين طبقا للمادة  08من القانون .
 -2القرار حول اإلعادة بالقوة أو اإلبعاد ميكن أن ينفذ فقط بعد أن يصبح قرار رفض طلب اللجوء
1
أو اإلقامة املؤقتة على أساس أنساين طبقاً للمادة  08من القانون هنائياً وملزماً .
يشكل مبدأ عدم اإلبعاد أهم املبادئ احلاكمة والضابطة للحق يف اللجوء  .وهو مبدأ ال جيوز اخلروج
عليه لكونه من القواعد اآلمرة  Jus cogensللقانون الدويل  .وهو ما أكدته اتفاقية 0820م
وكذلك السلوك واألعراف الدولية والقوانني الوطنية.
ويف األخري فإن العامل العريب حىت إىل يومنا هذا مل يبلغ املستوى املنشود من االهتمام
باالتفاقيات القانونية الدولية اخلاصة بالالجئني  ،سواء كانت هذه املستندات عاملية أم إقليمية  ،كما
يوجد نوع من االختالف بني الدول العربية يف هذا اخلصوص  .إذ إن معظم الدول العربية اليت تنتمي
إىل القارة اإلفريقية انضمت إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة  ،بعكس الدول العربية األخرى .
إن مسالة االنضمام إىل اتفاقية 0820م اخلاصة بالالجئني وبروتوكول 0800م  .أصبح ينظر
إليه بعني الريبة والتوجس ،خاصة يف دول اخلليج العريب  ،ومع ذلك فانه من بني املبادئ األساسية
هلذه املعاهدة  ،ما أصبح يكتسب صفة القانون العريف  ،إي أهنا ملزمة لكل الدول سواء انضمت إىل
االتفاقية أم ال ،يف حني إن بعضاً من هذه األحكام سيعرف مع مرور الزمن وتطور قانون اللجوء

 1املادة  70من الالئحة الصادرة يف البوسنة واهلرسك اخلاصة باللجوء عام 4772م .
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تطبيقاً ملداها القانوين  ،والبعض اآلخر مت تصوره منذ البداية بكيفية تأخذ بعني االعتبار سيادة وحرية
الدول .
فمن املبادئ القانونية اليت نصت عليها اتفاقية 0820م وأصبح هلا طابع عريف  ،مبدأ عدم الطرد
 Non- refoulementوالذي ال جيوز للدول اإلخالل به  ،سواء انضمت إىل االتفاقية
اخلاصة بالالجئني أم مل تنضم.
كما أن هناك من األحكام من تأخذ بعني االعتبار ضمانات لسيادة وحرية الدول  ،فهناك مثال
من تعرتف للدول بوضع إجراءات وطنية خاصة ملنح صفة اللجوء  ،وحبق إبعاد الالجئني ألسباب
أمنية أو نتيجة لإلخالل بالنظام العام  ،وكذلك حيق للدول وضع حتفظات على بعض أحكام
االتفاقية من أجل تقليص التزاماهتا اجتاه الالجئني .
كما إن عدم مسايرة القوانني الداخلية اخلاصة باللجوء  ،يتجلى يف أهنا ال تتماشى واملعايري
املعمول هبا على املستوى الدويل  ،فعلى سبيل املثال إن مصطلح الالجئ املنصوص عليه يف جل
القوانني الداخلية يعترب ضيقاً  ،فجل القوانني الداخلية تنص على منح اللجوء لالجئني السياسيني
بصفة خاصة  ،ونفس الشيء ينصرف على احلقوق املنصوص عليها لصاحل الالجئني  ،إذ انه بعض
األحيان ال يسمح لالجئني التمتع ببعض احلقوق األساسية كالشغل  ،وحق األطفال يف الدراسة يف
املدارس احلكومية  ،احلق يف اإلقامة بكامل احلرية  ،احلق يف امللكية ...اخل .
ومن خالل كل هذا ال ميكن إال االستغراب لكون العدد القليل من الدول العربية اليت انضمت
إىل اتفاقية 0820م  ،وباقي الدول العربية بقي يتعامل مع الوضع من منطلق تصوره اخلاص  ،والذي
يبدوا اليوم تارخيياً متجاوزاً ملفهوم السيادة املطلقة للدول  ،خاصة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان  ،وهذا
ما يالحظ على القوانني العربية الوطنية املتعلقة باللجوء بأهنا قليلة وغري مسايرة للواقع املعاصر .
إن ضعف االنضمام إىل االتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة  ،وقلة وعدم مسايرة القوانني
الداخلية اخلاصة بالالجئني للظروف الراهنة  ،كانت من األسباب الرئيسية اليت مل تسمح بوجود
رصيد قانوين كان باإلمكان استغالله  ،عن طريق االجتهاد القضائي والفقهي  ،وذلك من أجل إجياد
منظومة قانونية خاصة بالالجئني كافية مللئ هذا الفراغ على صعيد العامل العريب واإلسالمي بأكمله ،
أو على صعيد كل دولة عربية أو إسالمية على حدى  ،وحلسن احلظ توجد اليوم وسيلة مللئ هذا
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الفراغ ولو بصفة جزئية وهي املعاهدة العربية اخلاصة بالالجئني 0882م اليت أقرهتا جامعة الدول
العربية .
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المبحث الثاني

الواقع المعاصر للجوء في العالمين العربي واإلسالمي .

العامل العريب واإلسالمي ليس مبنأى عن املتغريات اجليو سياسية اليت حتيط به  ،فهوء جزء من
هذه املنظومة  ،وعند ربط حاضر العامل العريب واإلسالمي مباضية  ،يظهر لنا حجم اهلوة بينهما،
فبعدما كان هذا العامل قبلة ملجأ للمقهورين واملضطهدين من أممهم  ،ليجدون الرمحة واألمان من
املسلمني  ،أصبحت شعوب هذه العامل مشتتة يف مجيع أصقاع العامل  ،تتجاذهبا وتتقاذفها األمم
واجملتمعات  ،بل أكثر من ذلك فبعض األشخاص من العرب واملسلمني من أصبح يفض التوجه إىل
دول الغربية ختتلف عنه يف دينها وثقافتها وعاداهتا وتقليدها  ،على التوجه إىل دول عربية وإسالمية
جتمع بينهما العديد من القواسم املشرتكة أمهها وحدة الدين واملعتقد  ،وعليه سوف نقسم هذا
املبحث إىل مطلبني نتناول يف :
املطلب األول  :ظهور ممارسات تتالئم والتقاليد العربية واإلسالمية .
املطلب الثاين  :الثورات العربية والالجئني اجلدد يف العامل العريب واإلسالمي .
المطلب األول
ظهور ممارسات تتالئم والتقاليد العربية واإلسالمية .

الشيء الذي ميكن مالحظته للوهلة األوىل عن ممارسة الدول العربية واإلسالمية يف العصر احلاضر
هو ذلك الرتاجع الواضح عن تلك العادات والتقاليد العربية اإلسالمية اخلاصة باللجوء اليت كان
يعرف هبا اإلنسان العريب و شكلت جزء من شخصيته حىت قبل اإلسالم واليت اقرها اإلسالم فيما
بعد  ،وذلك يرجع إىل عدة عوامل نذكر منها :
 التوتر يف العالقات بني بعض الدول العربية بعد االستقالل ألسباب خمتلفة والذي أنتج اختالفوجهات النظر يف قضايا إقليمية متعددة  ،ولدت عداوات عند بعض املسئولني نتج عنه نوع من
التخوف واحليطة من الرعايا القادمني من الدول املعادية وهو ما انعكس سلباً على طاليب اللجوء .
 طول أمد الالجئني الفلسطينيني يف املنفى والذي يلقي العرب املالمة ليس على الكيان الصهيوينفحسب  ،بل على الدول املؤثرة اليت متتلك وسائل الضغط لوضع حد هلذه املأساة اليت طال عمرها
واليت انعكست أثارها على األجيال اجلديدة من الالجئني  ،كما أثقلت كاهل الدول العربية اليت
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احتضنت أعداد هائلة من الفلسطينيني منذ األربعينيات مع تواضع اقتصادياهتا  ،و شح الدعم من
األطراف املاحنة يف اجملتمع الدويل باستثناء ما تقوم به بعض املنظمات الدولية ذات الصلة .
 الظروف الغري مستقرة حلقوق اإلنسان واليت صاحبت نشأة بعض الدول العربية احلديثة كما هو1
الشأن يف العديد من بلدان العامل األخرى.
كل هذه العوامل وغريها سامهت يف التأثري على ذلك املاضي التليد السخي بكل معاين الكرم
وحسن الضيافة يف التقاليد العربية اإلسالمية  ،وكان من نتائج هذا التأثري ضعف انضمام العديد من
الدول العربية إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني وضعف املنظومة القانونية اإلقليمية و الداخلية
حبيث إن القليل من الدول العربية قامت بوضع التشريعات الوطنية اليت تنظم هذا اجلانب  .وهو ما
أنتج نوع االرتباك وعدم الوضوح يف التعامل مع ظاهرة اللجوء والالجئني  .فتجد دولة تقبل بفئة من
2
الالجئني وترفض آخرين ألسباب غري مفهومة وغري مربرة.
ولكن عدم االنضمام إىل الصكوك الدولية وضعف املنظومة القانونية الداخلية للدول العربية
واإلسالمية ال ينفي وجود ممارسات مقبولة من طرف بعض الدول العربية واإلسالمية واليت حتاول من
خالهلا ربط ماضيها حباضرها والعتماد على املوروث احلضاري والثقايف  ،وما تفرضه أحكام الشريعة
اإلسالمية من نصرة املسلم ألخيه املسلم و املظلومني واملضطهدين بصفة عامة.
ثانيا -ظهور ممارسات تحاكي التقاليد العربية اإلسالمية :

منذ انتهاء احلرب الباردة برز على الصعيد العريب واإلسالمي اهتمام متصاعد بظاهرة اللجوء وهذا
ما أدى إىل ظهور بوادر مشجعة ملمارسات أكثر انفتاحاً وتساحماً جتلت يف العديد من املواقف من
بينها:
 قامة عالقات شراكة مع اهليئات العاملية ذات الصلة مبوضوع الالجئني كمفوضية األمم املتحدةلشئون الالجئني .
 حماولة اعتماد مشروع اتفاقية عربية تنظم أوضاع الالجئني يف الدول العربية سنة 0882م . 1عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب  ،املرجع السابق  ،ص  ، 070ينظر  ،عبد احلميد الوايل ،
ظاهرة اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص . 029
 2عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب  ،املرجع السابق  ،ص  ، 074ينظر  ،عبد احلميد الوايل ،
ظاهرة اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص . 029
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 الفتح النسيب للحدود أمام طاليب اللجوء مع االعرتاف حبقوقهم املشروعة واإلنسانية . تنظيم محالت خريية على نطاق واسع ألجل مجع التربعات لصاحل الجئني متواجدين يف مناطقخمتلفة من العامل .
 ا نشأ هيئات غري حكومية عربية هتتم بالالجئني ومن بينها ما أصبح له مسعة عاملية كهيئة اإلغاثةالدولية اإلسالمية  ،واللجنة السعودية املشرتكة إلغاثة كوسوفا والشيشان واهلالل األمحر باململكة
العربية السعودية ومجعية قطر اخلريية وبيت الزكاة بالكويت ومؤسسة الشيخ زايد باإلمارات العربية
املتحدة ...اخل.
كان وراء هذا التوجه اجلديد عدة عوامل فرضت نفسها على ارض الواقع من بينها :
 حرب اخلليج وما نتج عنها من آثار واليت كشفت لصناع القرار يف العامل العريب إن ادحمافظة علىاالستقرار والسيادة ال يأيت عن طريق سياسة األبواب املغلقة واالنطواء على الذات وإمنا باالنفتاح على
العامل من خالل االخنراط الفعال يف التنظيمات الدولية العاملية .
 اآلثار والظواهر اإلنسانية اليت أنتجتها حرب اخلليج واليت أظهرت للجميع إن هذه اآلثار ليستخاصة بشعوب معينة أو جمموعة إقليمية حمددة بل ميكن أن تطال وبدون سابق إنذار إي جمتمع بلد
1
ويف أي حلظة.
 التطهري العرقي الذي تعرض املسلمون يف البوسنة واهلرسك على يد الصرب والذي ولد الشعورباألخوة الدينية لدى الشعوب العربية واإلسالمية إنعكس يف ذلك التضامن القوي والتعاطف مع
املاليني من الالجئني البوسنيني مبنحهم امللجأ يف من الدول العربية واإلسالمية .
 الدور ادحموري الذي لعبته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني للتعريف بقانون اللجوءوضرورة اعتبار منح اللجوء عمالً إنسانياً وذلك عرب تنظيم ندوات كندوة اخلرباء العرب يف جمال
اللجوء إضافة إىل فتح مكاتب هلا يف العديد من الدول العربية حىت ولو مل تكن هذه الدول طرفاً يف
الصكوك الدولية ذات الصلة وكان من انعكاسات هذه الشراكات أن أصبحت املفوضية طرفاً يف
2
اللجان اليت من صالحياهتا منح صفة الالجئ يف بعض الدول العربية.
 1عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب  ،املرجع السابق  ،ص ، 070ينظر  ،عبد احلميد الوايل،
ظاهرة اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص. 007
 2عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل والعريب  ،املرجع السابق  ،ص  ، 072ينظر  ،عبد احلميد الوايل ،
ظاهرة اللجوء يف العامل العريب  ،املرجع السابق  ،ص . 007
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الثورات العربية والالجئين الجدد في العالمين العربي و اإلسالمي .

زادت حاالت اللجوء القسري العريب  -العريب يف املنطقة العربية يف الوقت الراهن  ،بسبب ما
تشهده املنطقة من توترات عنيفة و دموية  .وزادت حركة اللجوء االقتصادي  ،العريب – العريب ،
هرباً من الفقر والبطالة  ،واحنسار التنمية يف معظم الدول العربية  ،حتول ذلك إىل جلوء اجته بعضه
إىل دول عربية ذات وفرة مادية  ،مثل دول اخلليج العريب وليبيا  ،وإىل دول عربية أخرى ذات دخول
حمدودة  ،ولكنها متتاز بوجود قطاع خاص نشط  ،حيتاج عمالة من طبيعة خاصة  ،ومنها األردن
ولبنان .
أولا -فلسطين :

شهد العامل يف عام 0829م أكرب قضية جلوء مشلت شعب بأكمله إذ مت هتجري مايقارب من
مليون الجئ فلسطيين من وطنه إىل أصقاع األرض وحرمانه من تقرير مصريه كشعب واقع حتت
االنتداب والوصاية الدولية ليحل حمله كيان استيطاين إحاليل عنصري مصطنع ُمجع له اليهود من شىت
دول العامل ليشكل مايسمى " إسرائيل" ولتخفيف معاناة هؤالء الالجئني سارعت األمم املتحدة
إلنشاء منظمة دولية خاصة بالالجئني الفلسطينيني هي وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) .
وللمحافظة على حق الشعب الفلسطيين يف العودة ومحايته من التوطني يف دول اللجوء رفضت
الدول العربية أن تشمل املفوضية السامية لشؤون الالجئني الالجئ الفلسطيين ضمن عملها .ومن هنا
نصت معاهدة الالجئني للعام 0820م ،حيث نصت االتفاقية يف الفقرة د على :ال تنطبق هذه
االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حالياً حبماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم
1
املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

 1حممد ياسر عمرو  ،دور املنظمات الدولية ومؤسسات اجملتمع املدين يف إغاثة الالجئني ومحايتهم  -احلالة الفلسطينية أمنوذجاً -
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية  ،اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني
واهلجرة القسرية  ،جامعة الريموك  ،األردن  ،إربد من  07إىل  00كانون األول 4700م  ،ص. 70
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 - 1تاريخ الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين :
يف أعقاب نكبة عام 0829م مت وضع نظام خاص لتوفري املساعدة واحلماية واحلل الدائم
لالجئني الفلسطينيني .وقد تكون النظام يف البداية من عدة هيئات هي :جلنة التوفيق الدولية بشان
فلسطني) ، (UNCCPوعلى وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني يف الشرق األدىن
) ،(UNRWAوأخريا مفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني (UNHCR).
وكانت جلنة التوفيق الدولية بشأن فلسطني ،قد كلفت بتوفري احلماية لالجئني الفلسطينيني ،مبا يف
ذلك البحث عن حلول دائمة والتعويض ،ولكنها فشلت وتوقفت فعلياً عن العمل يف أواسط
اخلمسينات من القرن املاضي .وقد كلفت وكالة الغوث" ،األنروا " بتوفري املساعدة لالجئي 0829م
وفيما بعد وعلى حنو طارئ ومؤقت لالجئني الفلسطينيني من جراء حرب عام 0800م  ،وألولئك
املهجرين والنازحني نتيجة لألعمال العدائية الالحقة  .كما قامت الوكالة بتعزيز أنشطة احلماية عرب
تبين النهج القائم على أساس احلقوق خالل تقدميها املساعدة وتنفيذ عملياهتا الطارئة  ،1ومع ذلك،
يوجد عجز يف توفري احلماية لالجئني الفلسطينيني ،وخاصة هلؤالء الذين يعيشون يف مناطق عمليات
2
وكالة الغوث ،لبنان ،سوريا ،األردن واألرض الفلسطينية ادحمتلة.
أما احلماية الوطنية  /ادحملية (يف دول اللجوء) لالجئي عام 0892م و0800م على وجه
اخلصوص فلم تكن يوماً فعالة؛ وذلك نتيجة لعدم تطبيق ،أو بسبب التأويل اخلاطئ للمادة 1د من
املعاهدة الدولية لالجئني من قبل السلطات وادحماكم الوطنية .
وال يوجد أية وكالة دولية لديها تفويض لتقدمي املساعدة واحلماية للفلسطينيني املهجرين داخلياً يف
الكيان الصهيوين  .أما يف األرض الفلسطينية ادحمتلة؛ فقد تقوم وكالة الغوث ومنظمات دولية أخرى
بتقدمي مساعدات طارئة ومؤقتة لبعض األشخاص املهجرين داخلياً ،ولكنها غري شاملة ،وال تنطوي
 1حممد ياسر عمرو  ،املرجع السابق  ،ص  ، 70ينظر حممود العقرباوي  ،دور األردن يف محاية وإغاثة الالجئني الفلسطينيني ،
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية  ،اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني
واهلجرة القسرية  ،جامعة الريموك  ،األردن  ،إربد من  07إىل  00كانون األول  ، 4700ص. 72- 70
 2حقوق الالجئني واملهجرين داخلياً  ،بديل املركز الفلسطيين حلقوق املواطنة والالجئني ،متاح على الرابط :
http://www.badil.org/ar/refugee-a-idp-rights
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على وجود آلية رد ملنع التهجري ابتداء .وإضافة لذلك ،ال يوجد أية منظمة دولية تبحث عن حلول
دائمة وشاملة ،مبا يف ذلك (العودة) والتعويضات لالجئني واملهجرين الفلسطينيني .فمن جهتها،
تعتقد كل من وكالة الغوث واملفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن البحث عن حلول دائمة هو عمل
1
ينبغي أن تقوم به أطراف الصراع.
وخالفا ملعظم الالجئني واألشخاص املهجرين ،الذين عادة يلتمسون احلماية خوفاً من اإلعادة
القسرية للوطن (العودة اإلجبارية)؛ فإن املشكلة الرئيسية اليت تواجه الالجئني الفلسطينيني هي إنكار
دولة الكيان الصهيوين حلقهم يف التعويض والعودة لديارهم األصلية ،وبالرغم من كون هذا احلق مثبت
يف أحكام القانون الدويل ،وجرى التأكيد عليه يف العديد من القرارات الدولية ،وبشكل خاص يف قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 0829( 082م) ،ويف قرار جملس األمن الدويل رقم 400
(0800م)؛ إال أنه مل يتم تنفيذها بعد ،ناهيك عن أنه ال يوجد سبيل أمام املهجرين والالجئني
2
الفلسطينيني؛ ملقاضاة إسرائيل لنيل حقوقه.
 -2المفوضية والالجئون الفلسطينيون:
ال تقدم املفوضية العليا لشؤون الالجئني احلماية الدولية لالجئني الفلسطينيني وذلك بسبب القيود

الواردة يف معاهدة الالجئني للعام 0820م  ،حيث نصت االتفاقية يف الفقرة د على - :ال تنطبق
هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حالياً حبماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة
لألمم املتحدة غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .

يف الوقت الذي ُحددت فيه سياسات مؤسسات األمم املتحدة ،مت إنشاء وكالة األونروا حصراً
لالجئني الفلسطينيني خبالف املفوضية العليا لشؤون الالجئني اليت تأسست لكافة الالجئني يف العامل،
وقد حددت السياسات بأن مناطق عمليات األونروا هي مخسة  ،وأي الجئ فلسطيين تضطره
الظروف باللجوء إىل أي دولة أخرى فاملعين به املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،متاماً كما فلسطينيي
العراق وما حصل من عمليات هتجري وجلوء يف العام 4770م وما بعدها ،وهذا من املفرتض أن
 1حممد ياسر عمرو  ،املرجع السابق  ،ص . 70
 2حقوق الالجئني واملهجرين داخلياً ،بديل املركز الفلسطيين حلقوق املواطنة والالجئني  ،على الرابط :
http://www.badil.org/ar/refugee-a-idp-rights
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ينطبق على الالجئني الفلسطينيني الذين فروا من سوريا إىل مصر وتركيا وليبيا وغريها من الدول العربية
واإلسالمية واألجنبية ،إال أن هذا مل حيصل على املستوى املطلوب  ،فمصر بدأت بالتضييق على
الفلسطينيني النازحني ومل تلتزم باملعاهدات واملواثيق الدولية اليت حتتم عليها محاية الالجئ وتوفري املالذ
اآلمن.
األمر الذي أدى بالكثريين إىل حماوالت اهلرب بطرق غري شرعية إىل إيطاليا وغريها من دول
أوروبا أصبح عرضة لالستغالل واالبتزاز ،وكان مصري الكثري منهم املوت غرقاً وفقدان آخرين،
والتشكيك قائم بعصابات االجتار بالبشر هي من تقف خلف تسهيل اهلجرة غري الشرعية ،وهنا
نعتقد بأن التنسيق ما بني األونروا واملفوضية العليا لشؤون الالجئني مل يكن على املستوى املطلوب،
إذ من املفرتض أن متارس األونروا ومؤسسات األمم املتحدة ضغوطاً على املفوضية لتسجيل الالجئني
الفارين إىل خارج مناطق عملياهتا وتوفري ما يلزم من احتياجات وهذا ما مل حيدث باستثناء ما جيري
يف جممع سايرب سييت لالجئني املتاخم ملدينة الرمثا األردنية حيث تتعاون األونروا واملفوضية العليا
1
بتقدمي اخلدمات لالجئني من جنسيات متنوعة.
رغم اجلهد الذي تقوم به املفوضية جتاه الالجئني الفلسطينيني إال أن هنالك قصور بني كما متت
اإلشارة إليه يف مصر وليبيا ومناطق أخرى  ،كما جتدر اإلشارة إىل القصور يف متابعة الالجئني
الفلسطينيني من سوريا والذين ركبوا البحر حبثاً عن مالذ آمن ،حيث غرق منهم من غرق وتشتت
مشل عائالت منهم بني ليبيا وإيطاليا ،ومنهم من استعان باملفوضية فلم تليب طلبه وحاجته ،ومنهم من
مت تسجيله يف تايلند مث مت اعتقاله كمقيم انتهت إقامته  ،وهذا احلال ليس على الفلسطيين السوري
فقط فمثله العراقي ،فما زال يتعرض للمالحقة والتعذيب ودور املفوضية يكاد ال يذكر يف تأمني
احلماية له من خالل تفامهات من املمكن إجراؤها مع احلكومة العراقية ،وهذا التقصري يعانيه الالجئ
2
السوري كذلك وقد يكون حجم معاناته أكرب.

 1وثائقيات حقوق اإلنسان على الربط :

http://ar.ammannet.net/documentary/?p=1499

 2حممد ياسر عمرو  ،دور املنظمات الدولية ومؤسسات اجملتمع املدين يف إغاثة الالجئني ومحايتهم  -احلالة الفلسطينية أمنوذجاً،
املرجع السابق  ،ص . 70
- 222 -

الفصل الخامس

الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي

 -3األونروا :
يف أعقاب حرب عام 0829م كانت املساعدات الطارئة لالجئني الفلسطينيني تُقدَّم من
خالل وكالة خاصة سابقة لألونروا هي وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني اليت
كانت قد أسست يف تشرين الثاين 0829م  ،وكانت هتدف إىل التنسيق يف املساعدة الطارئة
واإلنسانية اليت تقدمها وكاالت خريية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية الكويكرز
األمريكية لالجئني الفلسطينيني ،واستمر احلال كذلك من كانون األول 0829م إىل هناية آب
0828م  ،وبعد حوايل ثالثة أسابيع صدر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  074يف 9
كانون األول ديسمرب 0828م املستند إىل قرار اجلمعية العامة ( 082الدورة )0-و القاضي
بتأسيس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا)
لتعمل بصفة وكالة خمصصة ومؤقتة ،على أن ُجتدد واليتها كل ثالث سنوات حلني إجياد حل
عادل للقضية الفلسطينية.

وبدأت األونروا عملها يف األول من أيار (مايو) 0827م ،حيث أصبحت مسؤولياهتا
تقتصر على توفري خدمات جملموعة واحدة من الالجئني ،هم الفلسطينيون املقيمون يف مناطق
عملياهتا ،نظراً إىل اعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن الالجئني الفلسطينيني يف األراضي
الفلسطينية ادحمتلة واملناطق األخرى لعمليات الوكالة ال يزالون حباجة متزايدة للخدمات .ومن هنا
جرى استثناء الالجئني الفلسطينيني بصورة مقصودة من نظام القانون الدويل لالجئني الذي أُقر
مبوجب اتفاقية عام 0820م املتعلقة بوضع الالجئني ،ومبوجب بروتوكول عام 0800م املنبثق
منها؛ وذلك ألهنم يتلقون املساعدات من األونروا .
وعندما بدأت الوكالة عملها يف عام 0827م  ،كانت تستجيب الحتياجات ما يقرب من
 027,777الجئ فلسطيين .واليوم ،فإن حوايل مخسة ماليني الجئ من فلسطني حيق هلم احلصول
على خدمات األونروا..اليوم أكثر من  2ماليني الجئ فلسطيين مؤهل للحصول على خدمات
األونروا.1
1

موقع األنروا على الرابط http://www.unrwa.org/ar/who-we-are :
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تعريف دورها كما تراه هي:
تعرف وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) نفسفها:
"هي وكالة إغاثة وتنمية بشرية تعىن بتوفري التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية واملعونة
الطارئة ملا يربو على  2.0مليون الجئ " ،موزعون على النحو التايل لعام 4700م :
 %00 يف الضفة الغربية
 %42 يف قطاع غزة
 %27 يف األردن
 %8 يف لبنان
 %07 يف سوريا
األنروا والحماية:
 الدور األهم للمنظمات الدولية العاملة مع الالجئني :احلماية الدولية هلم. األنروا ال تقدم احلماية لالجئني الفلسطينيني ويقتصر دورها على اإلغاثة واخلدمات الصحيةوالتعليمية .
 عرفت األنروا الالجئ الفلسطيين بأنه " :الشخص الذي كان يقيم يف فلسطني خالل الفرتة من0حزيران/يونيو 0820م حىت  02أيار/مايو 0892م والذي فقد بيته ومورد رزقه معاً نتيجة حرب
عام 0829م وجلأ إىل إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداهتا".
 لذلك هنالك مث قصور مبا تقوم به األنروا من دور مع الالجئني الفلسطينيني ،فال تقدم هلم احلمايةيف كل من قطاع غزة والضفة الغربية ،علما بأهنم يُعتدى على حقوقهم اإلنسانية واملدنية من قبل
سلطات االحتالل ،وهذا يقود للتساؤل املطروح حول ضرورة إعادة النظر يف تقدمي احلماية للشعب
الفلسطيين وتضمينها عمل األنروا ،وهلا بعض التجارب الناجحة يف الدفاع عن موظفيها ومنشآهتا
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ومحايتها ،ولكن األنظار تتجه ألن تكون هذه سياسة لألنروا يف التعامل مع الالجئني الفلسطينيني
1
ومتكن من تقدمي احلماية الكاملة هلم.
 - 2سوريا :
يف عام 4700م بدأ السوريون بالنزوح عن أماكن سكناهم إىل أماكن داخل سورية ومن مث إىل
خارجها حبثا عن األمن والنجاة من العنف املسلح الدائر يف سورية ،وشهد عام 4704م تصاعداً
وتسارعاً يف حركة اللجوء والنزوح السورية ؛ وأخذت دول اجلوار تشهد تدفقات متسارعة من
الالجئني السوريني .
وكما كان للصراع املسلح نتائجه الوخيمة على السوريني  ،كانت له أيضا انعكاساته السلبية
(االقتصادية واالجتماعية واملالية والبىن التحتية وغريها ) على دول اجلوار "املستقبلة" لالجئني ..
وفرضت عليها حتديات كبرية تتعلق بقدرهتا على توفري املالذ اآلمن واحلماية الالزمة هلؤالء الالجئني،
وتأمني احتياجاهتم املعيشية األساسية  ،من غذاء وخدمات صحية وتعليمية وأمنية  ..وغريها.
هناك العديد من التحديات افرزها اللجوء السوري أبرزها مايلي :
أ  -تحديات خاصة بالمنظمات الراعية لالجئين :
 -1نقص التمويل  :قدرت األمم املتحدة حاجتها لتلبية االحتياجات األساسية لالجئني بـ( 0بليون
دوالر )  ،تلقت منها ( 09يف املائة) فقط  ،ومن غري الواضح لديها كيف ميكنها أن تسد الفجوة
املقدرة بـ ( 0,9بليون دوالر ).
كما تعاين الوكاالت اإلنسانية األخرى من نقص التمويل  ،ومل تتسلم سوى  20يف املائة فقط من
األموال املطلوبة لتلبية االحتياجات األساسية املطلوبة 2.فعلى سبيل املثال فإن "برنامج الغذاء العاملي"
تلقى 00باملائة فقط من األموال اليت طلبها  ،أما اهليئة الطبية الدولية فتلقت  0باملائة فقط من
احتياجاهتا.
 1حممد ياسر عمرو  ،املرجع السابق  ،ص. 78
 2وصول عدد الالجئني السوريني إىل مليوين شخص  ،املفوضية السامية لشئون الالجئني  0 ،سبتمرب /أيلول 4700م .
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 -4الموقف الدولي :
يبدو أن اجملتمع الدويل غري موحد إزاء هذه األزمة  ،كما أنه مل يتفق على اخلطوط العريضة على
األقل إلهناء الصراع اجلاري يف سورية .هذا املوقف املرتبك يعكس نفسه يف خدمات ومتويل اإلغاثة.1
ب -التحديات الخاصة بالدول المضيفة  :هناك حتديات تواجه الالجئني خاصة بكل دولة من
الدول املضيفة فعلى سبيل املثال:
أ -الالجئون السوريين في األردن :
تعترب األردن يف ادحميط العريب  ،يف مقدمة الدول العربية  ،بل أكثرها تعرضاً للجوء العريب  ،وإىل
اهلجرات اجلماعية القسرية أو االختيارية  ،ومبا مل تشهده أي دولة عربية أخرى حىت اآلن .
وميكن القول  ،أن األردن  ،وبشكل دائم  ،اختط سياسة احلدود املفتوحة  ،للهجرات العربية ،
القسرية منها على وجه اخلصوص  ..وآخرها اللجوء السوري القسري ملئات اآلالف من السوريني
تدفقوا على األردن  ،بسبب النزاع الداخلي املسلح يف سوريا .ومن الطبيعي ،وللجوار اجلغرايف بني
األردن وسوريا  ،وللحمة القوية بني الشعبني ،إن دخلت هذه األعداد الكبرية من السوريني ،هرباً من

االقتتال الداخلي يف سوريا..لكن هؤالء يف العرف ويف املنظور الدويل  ،هم الجئون ،والتعريف
الرمسي لالجئ يف األردن  ،كما ورد يف املذكرة املوقعة مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني عام
0889م ( أو هو شخص يرتك بلده بسبب خوف له مايربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو
دينه أو جنسيته أو انتماءه إىل فئة اجتماعية معينة أو آراءه السياسية  .) ..وقد أحدثت ظاهرة

 1عيدة مصطفى املطلق قناة  ،أزمة الالجئني السوريني :احليثيات والتحديات واآلثار االجتماعية واإلنسانية على املرأة الالجئة ،
ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر الالجئون يف املنطقة العربية  ،اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني
واهلجرة القسرية  ،جامعة الريموك  ،األردن  ،اربد من  07إىل  00كانون األول 4700 ،م  ،ص. 72
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اللجوء القسري السوري  ،حالة من اإلرباك الشديد للدولة األردنية  ،و تعددت اآلثار السلبية هلذا
1
اللجوء اجلماعي  ،على كثري من النواحي االقتصادية واالجتماعية واألمنية ،والسياسية.
تتضارب األرقام ففي حني تقول إحصائيات األمم املتحدة أن األردن يستضيف حوايل (227
ألف الجئ) ؛ فإن إبراهيم سيف  /وزير التخطيط األردين يقول بأن العدد الكلي للسوريني يف
اململكة هم حنو (  ) 0.49مليون الجئ سوري ،يشكلون(  9باملائة) من سكان األردن؛ دون أن
تتوفر للمفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني إمكانية ضبط ومراقبة احلدود بشكل منهجي ومنظم.
يؤوي خميم الزعرتي  -أكرب خميمات الالجئني يف األردن  -حوايل  477ألف شخص...منهم
 07ألف طفل  .وال شك أن هذا العدد الضخم من الناس يتطلب تلبية الحتياجات أساسية
كاملأكل واملشرب واإليواء واألمن والعالج والتعليم ...اخل .أما يف حمافظة اربد فتجاوز عدد الالجئني
الـ( 097ألف الجئ) و يشكلون حوايل ( 47باملائة) من عدد سكاهنا يف وقت تعاين منه ادحمافظة
من نقص يف مياه الشرب وعجز يف البنية التحتية ؛ كما تعاين من نسب عالية للبطالة والفقر ونقص
2
يف اخلدمات االجتماعية واالقتصادية.
ب -الالجئون السوريون في لبنان :
يعاين الالجئون السوريون يف لبنان من مصاعب خمتلفة حبيث وصل تعدادهم إىل  0.2مليون
نسمة يعيش  09باملئة منهم يف خميمات حدودية والباقي داخل املدن اللبنانية مما شكل عبء كبري
على الوضع االجتماعي الداخلي  ،كما تشري بعض املصادر بأنه يتم اعتقال بعض الالجئني
السوريون مبجرد دخوهلم إىل لبنان حتت مربر الدخول واإلقامة غري الشرعية بدون علم من املفوضية

 1ثابت ملكاوي  ،تداعيات اللجوء العريب _ العريب  :احلالة السورية مفوضية سامية للجوء والتنمية العربية  -مقرتحاً  -ورقة
عمل مقدمة إىل مؤمترا لالجئون يف املنطقة العربية  ،اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة
القسرية  ،جامعة الريموك  ،األردن  ،إربد من  07إىل  00كانون األول  ، 4700ص. 70
 2عيدة مصطفى املطلق قناة  ،املرجع السابق  ،ص  ، 70ينظر حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان  ،املرجع السابق ،
ص. 79 – 70
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السامية لشؤون الالجئني بذلك  ،إضافة إىل رفض العديد من الالجئني التسجيل لدى املفوضية رغم
1
إمكانية الوصول إليها.
ينظر القانون اللبناين إىل الالجئني من سوريا من غري احلاملني لوثائق الدخول أو اإلقامة يف لبنان
على َّأهنم  -غري شرعيني  -وهذا ما حيد من صفتهم القانونية يف هذا البلد  .تنطبق هذه احلالة على
من يعرب احلدود غري الرمسية أو من مل يتمكن من جتديد تأشرية إقامته  .ونتيجة ذلك ،يشعر أولئك
الالجئون َّأهنم ُمقحمون يف وضع الوجود غري القانوين يف لبنان ويشعرون َّأهنم جمربون على احلد من
حتركاهتم خشية تعرضهم لالعتقال أو االحتجاز بل حىت الرد إىل سوريا  .ويشعر كثري من الالجئني
من سوريا يف لبنان باخلوف من املخاطر ادحمتملة اليت ميكن أن تواجههم بسبب هذه الوضع  .فقدرة
الالجئني من ذوي الصفة القانونية ادحمدودة تصبح ضعيفة جداً للوصول إىل اخلدمات األساسية
والعمل وإىل مواقع التسجيل اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومواقع تسجيل الوالدات
2
وواقعات الزواج.
ج -الالجئون السوريون في العراق :
يستقطب إقليم كردستان العراق مئات اآلالف من الالجئني ويعترب خميم دوميز من أشهر
املخيمات باملنطقة فهو يبعد عن عن أربيل حوايل  07كلم  3كما ميثل الالجئون السوريون األكراد
 87باملئة من الالجئني يف املنطقة وبالرغم من األوضاع الصعبة اليت واجهتهم يف البداية إال أن
أوضاعهم املعيشية قد باتت يف التحسن مقارنة ببعض دول اجلوار األخرى وذلك لعدة عوامل داخلية
وخارجية  ،فالعوامل الداخلية  :منها سهولة االندماج نتيجة لعامل القومية واللغة إضافة إىل والوضع
االقتصادي املريح يف اإلقليم الذي خيتلف عن بقية األقاليم العراقية األخرى .
أما العوامل اخلارجية فمنها مشروع التعليم املهين لالجئني الذين يعيشون خارج خميمات إقليم
كردستان سنة 4700م املنجز من طرف اجمللس الدامنركي لالجئني  .وكانت الفكرة من املشروع هو
 1حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان  ،املرجع السابق  ،ص  ، 78ينظر عيدة مصطفى املطلق قناة  ،أزمة الالجئني
السوريني :احليثيات والتحديات واآلثار االجتماعية واإلنسانية على املرأة الالجئة  ،املرجع السابق،ص. 70
 2داليا عرنكي واوليفيا كاليس  ،حمدودية الصفة القانونية لالجئني من سوريا ولبنان  ،األزمة السورية والتهجري واحلماية  ،نشرة
اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة اكسفورد  ،العدد  20سبتمرب  /ايلول  4702ص. 00
 3حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان  ،املرجع السابق  ،ص. 79
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مساعدة الالجئني السوريني يف االندماج على حنو أفضل وإعالة أنفسهم واملسامهة يف النُّمو
االقتصادي يف اإلقليم  .كما ساعد املشروع  70 %من السوريني و % 07من أبناء اجملتمع
املضيف  .فقد وزَّع املشروع السوريني على شركات خاصة يف قطاع الضيافة ويف مؤسسات جتارة
التجزئة لشهرين للحصول على تدريب عملي هناك وليتعرفوا على فرص العمل يف السوق .
وساهم معظم أصحاب العمل يف دفع رواتب املتدربني إما نقداً أو بتوفري وجبات الطعام والنقل.
وحظي املشروع باستجابة طيبة إذ بدأ السوريون بشغل الوظائف اليت مل يرغب فيها السكان ادحمليون
وعملوا يف خدمة املطاعم والتنظيف ويف الوظائف األدىن أجراً  ،وكان الالجئون يكسبون عيشهم
بكرامة ويتمكنون من إعالة أسرهم ويف الوقت نفسه كانوا منتجني يف البلد املضيف  .وبعد شهرين
من توقف الدعم املايل من املشروع  ،ما زال قرابة  % 07من املستفيدين من املشروع يعملون يف
املؤسسات اليت ُوِّزعوا عليها بفارق بسيط جيد هو َّأهنم أصبحوا موظفني نظاميني فيها  .أما من غادر
تلك املؤسسات ،فلعثوره على وظيفة أخرى أو النتقاله إىل مكان آخر  .وكانت الوظائف األفضل
من ناحية االحتفاظ باملوظفني تُتاح يف قطاع صناعة اخلدمات كالعمل يف املطاعم وجتارة التجزئة
1
والوظائف األخرى يف جممعات التسوق التجاري.
د  -الالجئون السوريون في تركيا :
مع َّ
أن تركيا حققت أشواطاً إجيابية يف السنوات املاضية يف حتسن الظروف والرتتيبات التشريعية
للتعامل مع الالجئني وطاليب اللجوء فيها ،فقد ارتفعت أعداد الالجئني ارتفاعاً ملحوظاً  .ومبا َّ
أن
تركيا تتخذ موقعاً جغرافياً يف مقدمة خط التحصن ألوروبا ”وجتاور يف الوقت نفسه دوالً تعيش حالة
النزاع كسوريا ،فقد بذلت احلكومة الرتكية جهوداً يف استيعاب الالجئني مع َّ
أن تلك اجلهود ال
تضاهي االهتمام املبذول يف نقاش االندماج ادحملي والظروف ادحميطة بالالجئني احلضريني على وجه
اخلصوص .ويُقدر العدد غري الرمسي لالجئني السوريني يف تركيا مبن فيهم غري املسجلني ما يقارب
مليون شخص مع َّ
أن األرقام الرمسية تشري إىل وجود  750ألف الجئ مسجل .
أما املنظمات الدولية  ،فترتكز يف األطراف اجلنوبية من تركيا قرب احلدود مع سوريا  ،ومتكنت من
خالل التعاون مع احلكومة الرتكية من تقدمي احلماية لألشخاص يف املخيمات املدن ادحميطة هبا  .ومع
 1انوهبا سود ولويسا سيفريس  ،السوريون يسهمون يف النمو االقتصادي الكردي  ،األزمة السورية والتهجري واحلماية  ،نشرة اهلجرة
القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة اكسفورد  ،العدد  20سبتمرب /أيلول 4702م  ،ص. 02 – 02
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ذلك ،هناك توجه متزايد من الناس املتنقلني إىل املناطق احلضرية يف تركيا يف البداية أوالً حبثاً عن

العمل وثانياً العبور حنو االحتاد األورويب براً حبراً أما األرقام غري الرمسية حسب الفاعلني على أرض
الواقع فتشري إىل قرابة  100ألف سوري يعيشون يف مدينة اسطنبول يف مساكن غري آمنة ويف وظائف
غري رمسية .
وهناك غريهم ممن يذهبون إىل اسطنبول يومياً أو أسبوعياً للعمل مث العودة إىل األماكن املسجلني
فيها  .وهناك أعداد غري معروفة من السوريني يسافرون إىل أقصى الشمال بعيداً عن انتباه املنظمات
الدولية واملناصرين الدوليني  ،سعياً منهم إىل عبور احلدود الربية بني تركيا وبلغاريا  .وكان هناك أيضاً
زيادة بنسبة  % 077يف معدالت اكتشاف ما يُسمى حباالت العبور" غري املشروعة " يف بلغاريا
عام 4700م معظمهم من السوريني مقارنة باملعدالت املماثلة يف السنة السابقة  .وميكن عزو هذا
االرتفاع الكبري جزئياً إىل ازدياد طرق الرقابة واملنع على احلدود اليونانية-الرتكية خاصة بعد أن
أطلقت اليونان عملية أسبيدا) الدرع (عام 4704م  .وكما هو عليه احلال يف أماكن أخرى  ،بدالً
من توقف املوجات غري املشروعة ،يتغري طريقها ووجهتها ولذلك ارتفعت أعداد األشخاص الذين
حاولوا الوصول إىل اليونان عن طريق البحر.1
ويرى بعض املالحظني بان هناك مخسة أسباب جعلت الالجئني السوريني ال يرغبون اإلقامة يف
املخيمات املتواجدة يف تركيا وهي :
 – 0وجود أشخاص دخلوا بطرق غري رمسية ومل يسجلوا أنفسهم وال يرغبون يف التسجيل يف أي
مكان .
 – 4رغبة بعض األشخاص يف ترك املخيمات بعد أن أقاموا فيها فعلياً لعدم قدرهتم على التكيف .
 -0رغبة بعض األشخاص من ذوي الوضع املادي اجليد اإلقامة خارج املخيمات ألسباب شخصية
وخاصة .
 – 2هناك بعض األشخاص بقوا خارج املخيمات لعدم قدرهتا على استيعاب املزيد منهم وبالتايل
عدم وجود أماكن شاغرة .
 – 2تفضيل بعض األشخاص اإلقامة بالقرب من تواجد أقارهبم .
 1ميليسيا فيليبس وكاثرين ستاروب  ،حتديات التنقل املعيقة للحماية  ،األزمة السورية والتهجري واحلماية  ،نشرة اهلجرة القسرية ،
مركز دراسات الالجئني  ،جامعة اكسفورد  ،العدد  20سبتمرب /ايلول 4702م  ،ص. 49 – 40
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وبالتايل حنن أمام حالة نزوح أو هجرة من مكان إىل آخر واليت هلا تداعياهتا االجتماعية اليت تستدعي
1
القلق فبعد أن اعتربت ظاهرة اهلجرة كحالة مؤقتة حتولت مع مرور الوقت إىل حالة دائمة.

ه -الالجئون السوريون في مصر:

شهدت األشهر القليلة املاضية تصاعداً يف العدوانية جتاه الالجئني السوريني ؛ إذ شددت
السلطات املصرية قوانني التأشريات للسوريني  .فبعد أن كان السوريون معفيني من شرط احلصول على
تأشرية الدخول بات احلصول على التأشرية شرطاً مسبقاً لدخول األراضي املصرية  .وأصبح من
الصعب على السوريني احلصول على تصاريح لإلقامة يف مصر .
ومنذ يوليو 4700م شرعت قوات األمن املصرية يف سلسلة من االعتقاالت واالحتجازات
لالجئني السوريني  .وازدادت حدة التوتر لدى الالجئني السوريني بسبب احلملة اإلعالمية التحريضية
الواسعة ضدهم وهتديدهم بالطرد واحلرق وإىل ما هنالك ،واهتامهم بـ" دعم اإلخوان املسلمني
ومهامجة املتظاهرين املصريني".
يف 4700/78/00م فتحت قوات حرس احلدود املصرية النار على مركب يف اإلسكندرية على
متنه أكثر من مائة الجئ سوري و فلسطيين متجهني إىل إيطاليا ،وقتلت اثنني منهم وهم عمر دلول
وفدوى طه مما دفع بـ" الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان " بتاريخ 4700/78/42م إىل وصف
"مصر" بأهنا " بيئة معادية وغري ودية لالجئني السوريني"  .إذ يتعرض السوريون فيها ألعمال عنف،
واعتقال ،واحتجاز ،وإعادة قسرية إىل سورية ؛ بينما يقف اجملتمع الدويل غري مبال هبذه العدائية .
هذا باإلضافة إىل ما يعانيه الالجئون من غياب خدمات اإلرشاد القانوين والتعريف باألنظمة
والتعليمات اخلاصة باإلقامة يف مصر؛ ناهيك عن صعوبة حصول الالجئني على ترخيص بالعمل يف
2
ضوء حمدودية فرص العمل املتاحة.
ويف هذه املعاملة يقول " فيليب لوثر" مدير منظمة العفو الدولية ملنطقة الشرق األوسط ومشال

إفريقيا "إن تدفق الالجئني قد فرض ضغطاً هائالً على البلدان اجملاورة يف املنطقة وأدى إىل استنزاف

 1حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان  ،املرجع السابق  ،ص. 78
 2عيدة مصطفى املطلق قناة  ،املرجع السابق  ،ص 70
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مواردها"؛ ولكن هذا جيب أال يستخدم كذريعة حلرمان هؤالء من الدخول  ،أو إلرجاعهم قسراً إىل
1
الصراع واألزمة اإلنسانية يف سورية".
م -الالجئون الليبيون في تونس :
ختتلف ما يسمى بالثورة الليبية عن غريها بكوهنا دعمت مبا يسمى يف القانون الدويل بالتدخل
اإلنساين بقرار أممي حتت مربر محاية الشعب اللييب  ،هلذا قبل البدء باحلديث عن أوضاع الالجئني يف
تونس نلقي نظرة على التعريف هبذا املصطلح وما مدى جناح هذا التدخل من عدمه وهل حقق
األهداف املرجوة منه أم كانت نتائجه عكسية ؟ .
أولا -مفهوم التدخل ألغراض إنسانية :
يشري مفهوم التدخل حسب موسوعة علم السياسة إىل معان خمتلفة ،حيث يرتاوح بني محاية
الدولة املتدخلة الثنيتها املقيمة يف دولة أخرى ،أو إرغام دولة ما لدولة أخرى على الوفاء بالتزاماهتا
حتت ضغط التهديد باإلضرار مبصاحلها أو استخدام القوة ضدها ،2ويعتقد املفكرين الليرباليني إن
عملية التدخل تشري يف معناها إىل التدخل ملنع حكومة ما من ارتكاب جرائم القتل حبق الشعب
الذي حتكمه ،3بينما يراه الواقعيني بأنه تدخل عسكري ينتهك السيادة الوطنية حبجة رفع املعاناة
اإلنسانية عن الشعوب املضطهدة واملعرضة للقمع من قبل حكوماهتا ،4ويرى آخرون كمنظمة
الصليب األمحر بأنه تدخل سلمي يتم بتوافق اجملتمع الدويل ،يف حني ال ترى منظمة أطباء بال حدود
شرط التوافق ،على أن يهدف إىل إيصال املساعدات اإلنسانية وصوال إىل إجياد حلول لالزمات.

1

. Maha Abu Shama, "Early marriage and harassment of Syrian refugee women
)and girls in Jordan " (Amnesty Org: 5 September 2013
 2حممد ربيع  ،موسوعة علم السياسة ،جامعة الكويت0882 ،م  ،ص .004
 3ويلر ،نيكوالس  ،التدخل إلغراض إنسانية وعالقته بالسياسة الدولية ،يف :عوملة السياسة العاملية ،حترير جون بيليس وستيف
مسيث ،ترمجة مركز اخلليج4772 ،م ،ص.909
4
Vincent, R.J, 1986, Human Rights and International Relations, Cambridge
university press, p125-126.
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أما معىن كلمة إلغراض إنسانية فيشوبه كثري من الغموض ،ففي حني ترى اللجنة الدولية
للصليب األمحر بأن الكلمة األدق هي أعمال إنسانية ،وهي" أعمال هتدف إىل منع وقوع املعاناة
اإلنسانية وختفيف وطأهتا" ،فأن األمم املتحدة تطلق عليهم عبارة املصلحة اإلنسانية ،ولذلك فال
يوجد حتديد واضح ملفهوم األغراض اإلنسانية  ،ومهما اختلفت الرؤى للمفهوم فان منظروا فكرة
التدخل األوائل مثل ر.ج .فينسنت يرون بأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا العمل اإلنساين قانوين أو
غري قانوين ،ولكن من املهم أن يتوافق مع القيم اإلنسانية ،1واليت عمادها احرتام أدمية اإلنسان
والوقوف بشكل متضامن بوجه من ينتهكها ،أما أدوات التدخل فتأيت على شكل تدخل ثقايف،
2
اقتصادي ،سياسي ،عسكري.
ثانيا  -التدخل الدولي المسلح ألغراض إنسانية في ليبيا :
إن قضية التدخل اإلنساين تنطوي على إشكاليات بالغة الدقة ما بني أنصار هلا يتمسكون مببدأ
سيادة الدولة وواليتها الكاملة على شؤوهنا الداخلية ورفض التدخل فيها حتت عنوان التدخل
اإلنساين ،وبني من يؤيدون مبدأ عاملية حقوق اإلنسان خاصة بعد احلرب الباردة ويروجون ملبدأ
املسؤولية عن احلماية  ،أي محاية الشعوب يف مواجهة النظم الشمولية القمعية اليت تعجز عن محاية
وإنقاذ سكاهنا وشعوهبا من ويالت الكوارث واحلروب والنزاعات املسلحة.
هذا ما دفع جملس األمن عام 4700م إىل إصدار القرار  0807مؤكداً مبدأ املسؤولية الدولية
جتاه محاية املدنيني من دولتهم اليت استخدمت القوة املفرطة يف مواجهة احتجاجاهتم السلمية .إال أن
1

Vincent, R.J, 1974, Nonintervention and International order, Princeton
university press, p3-9.
 2وصفي عقيل  ،التدخل الدويل ألغراض إنسانية وعالقته باللجوء وحقوق اإلنسان  -ليبيا منوذجاً  -مؤمتر  ،الالجئون يف الدول
العربية اجملتمعات املضيفة واملصري الغامض  ،مركز دراسات الالجئني والنازحني واهلجرة القسرية ،جامعة الريموك  ،األردن  ،إربد ،
 00-07كانون أول 4700م  ،ص. 0 – 4
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اخلطوة احلامسة جاءت يف القرار  0800بفرض حظر جوي على الطريان احلريب اللييب ،وقد جاء يف
أعقاب التحول السليب على األرض يف غري صاحل املقاومة الشعبية املسلحة يف ليبيا ،لكن مبدأ
التدخل اإلنساين برغم توفري الغطاء القانوين من جملس األمن مل يزال وسيظل موضوعاً مثرياً للجدل
واخلالف بني مؤيد ومتشكك يف جدواه وفاعليته العسكرية ،والسؤال املطروح اآلن هل التدخل
املسلح ألغراض إنسانية سينهي معاناة الشعوب املضطهدة أم سوف يكون بداية لتمزيق الدولة
الوطنية ؟.
وبالرجوع إىل أوضاع الالجئني الليبيني يف تونس  ،فمن الصعب حتديد العدد اإلمجايل هلم وذلك
لكون إن عدد قليل منهم قام بالتصريح بذلك  ،ان الكثري من الالجئني هم من املدن الليبية  ،ووفقاً
إلحصائيات وزارة اخلارجية التونسية فإن عدد الالجئني الليبيني وصل إىل  07باملئة من إمجايل عدد
السكان  ،أما املصادر األخرى فتقدر عددهم حنو  0.2مليون الجئ  ،وطبقا التفاقية 0800م
املوقعة بني تونس وليبيا فان الليبيني ال حيتاجون إىل تأشرية دخول  ،كما يسمح هلم بالعمل والتنقل
1
وإنشاء مشاريع.
والشك إن العدد الكبري لالجئني الليبيني يف تونس يشكل ضغطاً على االقتصاد التونسي الذي
يعاين صعوبات  ،إضافة إىل ارتفاع أسعار إجيار السكنات واملنافسة على اخلدمات وخاصة املواد
املدعومة من احلكومة التونسية كالبنزين مثال املستورد أصالً من ليبيا هلذا فقد طلب وزير اخلارجية
التونسي يف  72ديسمرب 4702م من السلطات الليبية خفض أسعار واردات تونس من النفط اللييب
مشرياً انه من غري املعقول أن تشرتي بالده النفط اللييب بأسعار السوق كي يقوم الليبيون باستخدامه
بعد دعم احلكومة أسعاره .
كما اليسمح لألطفال الليبيني الدخول إىل املدارس احلكومية ولكن يف املقابل تسمح هلم املدارس
اخلاصة بالدراسة  ،ولكن إذا استمر الوضع أكثر من ذلك فمن املرجح أن تعجز العائالت الليبية عن
مواصلة دفع اقساط الدراسة  ،ويف حماولة منها الحتواء الوضع افتتحت احلكومة الليبية مدارس يف
تونس لكن اعدادها ما يزال قليل جداً .
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ويثري تدفق الالجئني الليبيني خماوف أمنية  ،فالسالح يف ليبيا اليزال خارج سيطرة الدولة  ،وهناك
توترات حادة داخل اجملتمع اللييب نفسة فقد هددت احلكومة التونسية برتحيل الليبيني املنخرطني يف
أنشطة سياسية إذا مل يلتزموا بالقانون وخيطروا السلطات الليبية بتجمعاهتم.
كما للتواجد اللييب جانب اجيايب على االقتصاد التونسي فقد عاد بالنفع على املطاعم والفنادق
واملستشفيات اخلاصة واملدارس وجتارة التجزئة وشركات التوريدات والعاملني هبا وتذهب بعض
1
التقديرات إن الليبيني يضخون سنوياً مليار دوالر سنوياً يف االقتصاد التونسي.
وبالرجوع إىل التدخل األجنيب يف ليبيا فيمكن القول إن التدخل الدويل يف األزمة الليبية يف واقع
األمر مل يسهم يف رفع أسباب املعاناة اإلنسانية لدى الشعب اللييب ،وان دل ذلك على شيء إمنا
يدل على عمق األزمة اليت قد تكون مغروسة يف البنية السياسية واالجتماعية للمجتمع اللييب،
فالتدخل الدويل مل يتمكن من التصدي لألسباب الكامنة وراء تلك املعاناة ،حيث أن انسحاب القوة
املتدخلة أدى إىل استئناف الصراع لكن بشكل جديد.
إن مسألة التدخل الدويل تواجه يف كثري من األحيان بانتقادات كثرية باعتبارها مسكن لآلالم ال
عالج له  ،فعلى املدى القصري جيري االحتفال بالنصر ،لكن النصر ال يلبث أن يتحول إىل وهم كبري
على املدى البعيد ،وان كان األمر كذلك فما هو األنسب يف عملية التدخل؟.
إن التدخل الدويل وألغراض إنسانية ادحمكوم باستخدام القوة العسكرية وحدها أو ذاك املقتصر
على إيصال املساعدات اإلنسانية ،لن يكون ناجحاً وفعاالً إذا مل يكن مدعوماً بربنامج سياسي
واجتماعي واقتصادي طويل األمد ،يكون ملزم جلميع األطراف املتدخلة واملتدخل هبا.
فهذه الدول املتدخلة واليت حصلت أو مل حتصل على إمجاع دويل واليت أخذت صفة الوكيل عن
اجملتمع الدويل ،يقع على كاهلها مسؤولية صياغة األهداف اإلنسانية املطلوب حتقيقها للرقي بالدول
املتدخل هبا ،وأن تعمل بشكل مشرتك ومع القوى الوطنية يف الدول املتدخل هبا لتكوين هياكل وبىن
مؤسساتية جديدة ختلق عالقات جمتمعية جديدة ،تؤمن بالتعددية وحترتم االختالف يف الرأي وفق ما
 1حممد مجال مظلوم و طارق حممد سليمان  ،املرجع السابق  ،ص . 04
- 222 -

الفصل الخامس

الحماية الدولية لالجئين في العالمين العربي واإلسالمي

يتناسب مع األسس الدميقراطية اليت تقوم على وجود انتخابات حرة ونزيهة  ،وعملية سلمية لتداول
1
للسلطة ،مع االلتزام بضمان حتقيق ذلك وبالقوة املسلحة.
ك  -الالجئون الروهنغيون:
يعود تاريخ الروهنغيني إىل بداية القرن السابع عندما قام التجار األوائل من العرب املسلمون
باالستقرار يف أراكان  .وقبل فرتة قصرية خالل احلقبة الربملانية يف مخسينات القرن املاضي ،كان يتم
اعتبارهم كجماعات عرقية حملية من قبل حكومة) يو نيو( ،بيد أهنم فقدوا هويتهم السياسية
واالنتخابية عندما قامت احلكومة العسكرية للجنرال ( ين وين ( بإعالن قانون مواطنة بورما يف عام
0890م .وقد حرم هذا القانون الروهنغيني متاماً من االعرتاف هبم كأقلية عرقية ،وسرعان ما أعقب
ذلك أشكال من ممارسات التمييز القاسية ضدهم .وال تزال اللجنة السياسية العسكرية متمسكة
مبوقفها املعلن بوضوح حول موضوع السكان الروهنغيني.
ففي بيان صحفي أصدرته وزارة خارجية ميامنار يف  40فرباير 0884م  ،أعلنت احلكومة ما
نصه“ يف واقع األمر ،على الرغم من أن هناك  135عرقاً قومياً يعيشون يف ميامنار اليوم ،لكن ال
ينتمي من يُسمون بالروهنغيني هلذه اجملموعات حيث مل يكن هناك يف تاريخ ميامنار أبداً جمموعة أو
عرقاً يُسمى بالعرق الروهنغي ”.واستجابة لالنتقادات اليت وجهتها جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل
يف أبريل من عام 4772م  ،صرحت اللجنة السياسية أهنا قد ساوت متاماً الروهنغيني بغريهم من
األعراق األخرى يف الشؤون اخلاصة بتسجيل امليالد والوفيات والتعليم والصحة والشؤون االجتماعية .
وعالوة على ذلك ،فقد ذكرت اللجنة السياسية كذلك أن الروهنغيني مدرجني كأحد اجلماعات
العرقية البنغالية ومن مث ُمعرتف هبم كسكان دائمني مليامنار .ورغم ذلك تظل حقوق السكان
الروهنغيني يف الواقع خاضعة لقيود شديدة  .وميكن أن يسهم وجود مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني وغريها من املنظمات غري احلكومية الدولية يف مشال والية راخني يف حتسني أوضاع ادحمنة
احلالية للروهنغيني .بيد أنه بدون انبثاق اإلرادة السياسية الالزمة للقيام بذلك من داخل احلكومة
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العسكرية مليامنار نفسها ،فما من سبيل إلنقاذهم من حمنتهم.
تشهد بورما (ميامنار) اليوم أحد أسوا أزمات اهلجرة القسرية يف العامل ،فقد تسببت أكثر من
مخسة عقود من الصراعات وانتهاكات حقوق اإلنسان إىل انتشار نطاق اهلجرة القسرية  ،بعدد ال
يقل عن مليون شخص داخلياً وأكثر من مليون الجئ إىل البلدان اجملاورة يف بنجالديش والصني
واهلند وماليزيا وتايالند .وتعد احلكومة البورمية ،والبعيدة كل البعد عن حماولة مد يد املساعدة
واحلماية ملن فروا من منازهلم ،أكرب مرتكب النتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد .
كانت القوات احلكومية مسئولة عن انتشار أشكال االضطهاد والتعذيب واإلعدام دون حماكمات
والسخرة القسرية لألطفال واالغتصاب وهدم أماكن العبادة والعمالة القسرية  .كذلك فقد قامت
القوات احلكومية كذلك بتنفيذ عمليات نزوح قسري للمدنيني يف برنامج ملكافحة ما أمسته بالتمرد
يعرف ب  -عمليات القطع األربعة ،واليت هتدف لقطع موارد الغذاء والتمويل واملتطوعني واملعلومات
جلماعات املقاومة .وال تأيت عمليات االستهداف واالضطهاد والقسر على النزوح املتعمدة للمدنيني
من األقليات العرقية من قبل اجليش البورمي بشكل منفصل أو متفرقة بل تأيت كممارسات واسعة
النطاق وكجزء ال يتجزأ من إسرتاتيجية احلكومة البورمية إلبقاء زمام سيطرهتا ومن مث فهي مبثابة جرائم
ضد اإلنسانية وتقول كافتيا شوكال  " 2أصبح من الضروري على اجملتمع الدويل من منطلق املسؤولية
3
الدولية الرد على احلكومة البورمية مع تزايد انتهاكاهتا اجلسيمة احلقوق اإلنسان ملدنييها.

 1ناي ناي كياو  ،شعب ميامنار املنسي  ،نازحو بورما  ،نشرة اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة اكسفورد ،
العدد  ، 07حزيران يونيو 4779م  ،ص . 20متاح على الرابط :
http://www.rsis.edu.sg/publications/ Perspective/RSIS0122008.pdf .
ينظر  ،كريس ليو  ،مهاجرو القوارب اجلدد يف اسيا  ،نازحو بورما  ،نشرة اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة
اكسفورد  ،العدد  ، 07حزيران يونيو 4779م  ،ص. 27
كريس  crhis.lewa@gmail.comهي منسقة مشروع أراكان ،وهي إحدى املنظمات غري احلكومية ادحملية العاملة يف
جمال البحث والدفاع احلقوقي عن األقلية الروهنغية يف بورما.
 2كافتيا شوكال  ،هي باحثة يف أوضاع الالجئني والنازحني البورميني .
 3كافتيا شوكال  ،احلماية ومسؤولية اجملتمع الدويل  ،نازحو بورما  ،نشرة اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة
اكسفورد  ،العدد  ، 07حزيران يونيو 4779م  ،ص. 70
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لقد قام حكام بورما بتقسيم البالد إىل ثالث مناطق :املناطق البيضاء :وهي تلك املناطق الواقعة
حتت سيطرهتم الكاملة واملناطق البنية  :وهي املناطق اليت يسعى هؤالء احلكام لكسبها واملناطق
السوداء  :وهي املناطق اليت ال ميلكون أي سيطرة عليها.
وتوصف املناطق السوداء كمناطق هبا حرية إطالق النار  ،حيث يستطيع فيها اجليش البورمي قتل
أميا شخص يعرتض سبيله  .فعلى سبيل املثال ،ففي والييت كارين وكاريين يف شرق بورما ،يطلق
اجليش البورمي بصفة منتظمة عمليات مسح ،واليت تتضمن ما يصل إىل أربعة كتائب ،يف القرى
واملناطق اليت تنشط فيها املقاومة وحيث يُشتبه باختباء النازحني داخلياً فيها  .ويقوم اجليش غالباً
بضرب القرى بقذائف اهلاون واملدافع الرشاشة يف البداية مث يقوم بدخول القرية للتحرش باملدنيني
وهنب املنازل وارتكاب أعمال الضرب واالغتصاب والتعذيب بال متييز ،ويقوم أفراد اجليش أحياناً
حبرق املنازل أو حبرق قرى بأكملها.
مث توضع بعد ذلك األلغام األرضية يف القرية وعلى الطرق اليت يستخدمها القرويون للدخول
واخلروج من القرية  .فإذا ما وقعت أعينهم على أحد القرويني ،فإهنم يطلقون عليه النار فور رؤيته.
يقول ديفيد يوبانك " : 1إن جل ما جيري يف مناطق الصراع يف شرق بورما يصعب التقاطه بالصور
أو الفيديو أو التقارير" .فما جيري عبارة عن حماولة خنق بطيئة وماكرة للشعب وليست حماوالت
2
مكشوفة لتحطيمهم ".
وقد ارتكبت هذه االنتهاكات يف والية كارين كجزء من محلة اإلرهاب املنظم اليت يقوم هبا ما
يسمى جملس الدولة للسالم والتنمية  .وتركز التقارير بصفة خاصة على االنتهاكات اليت تعانيها
النساء والفتيات وتعتمد على  2777حالة موثقة عن انتهاكات حلقوق اإلنسان– خاصة تلك
االنتهاكات اخلاصة باالغتصاب واالنتهاكات اجلنسية والسخرة  .ويأيت اإلجبار على العمل بالسخرة
غالباً ُمقرتناً بعدد من انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى مثل االغتصاب والضرب والتشويه والتعذيب
والقتل واحلرمان من احلق يف الغذاء واملاء واملأوى واإلنصاف القانوين .
 1هو مدير منظمة حراس بورما احلرة ،واليت توفر مساعدات الطوارئ وتوثيق األوضاع اإلنسانية يف مناطق الصراع يف بورما على
الرابط www.freeburmarangers.org :
 2ديفيد يوبانك  ،هجمات على أساليب وسبل احلياة  ،نازحو بورما  ،نشرة اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة
اكسفورد  ،العدد  ، 07حزيران يونيو 4779م  ،ص. 07
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وتغطي احلاالت املوثقة فرتة  25عاماً منذ عام 0890م وحىت 4770م  ،بيد أن انتهاكات
1
حقوق اإلنسان تتواصل إىل اليوم.
يف عام 0880م  ،مت اعتبار ما يقرب من  250ألف نسمة من الروهنغيني الجئني على أساس
أوضاعهم الظاهرية من قبل حكومة بنغالديش  .وكانت حكومة بنغالديش قد أعادت الغالبية
العظمى منهم إىل وطنهم ميامنار يف األعوام التالية  ،وعلى مدار الستة عشر عاماً السابقة  ،كانت
البقية الباقية من الروهنغيني اليت يصل قوامها إىل  27ألف نسمة يعيشون يف اثنني من خميمات
الالجئني يف اجلزء الواقع عند أقصى احلدود اجلنوبية من البالد ،جبوار كوكس بازار .وبنغالديش
ليست من الدول املوقعة على اتفاقية عام 0820م اخلاصة بأوضاع الالجئني وال يف بروتوكول
االتفاقية لعام 0800م كما مل تسن أي تشريعات وطنية تتناول التعامل مع الالجئني وحاالت
اللجوء السياسي  .ورغم ذلك فقد قامت احلكومة مببادرة خاصة منها باالعرتاف مبوجات الروهنغيني
العابرين إىل حدودها يف عام 0880م كالجئني ،كما كانت تقوم ،باالشرتاك مع مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،بتوفري املساعدات إليهم وحىت يومنا هذا.
إن دولة بنغالديش كغريها من الدول انضمت للعديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية احلالية
حلقوق اإلنسان ولديها أحكامها املتضمنة يف دستورها اليت تؤيد احلقوق والواجبات املنصوص عليها
يف ميثاق األمم املتحدة وتؤمن احلماية القانونية لغري املواطنني املتواجدين يف أراضيها  .وعليه فإهنا
تعرتف مبجموعة من القوانني الدولية اليت تؤمن إطار عمل حلماية الالجئني .وتكمن الصعوبة يف
ضمان االلتزام وقابلية االستدامة يف معايري احلماية عندما تغيب أي قوانني منظمة لوضعية الالجئني
نفسها  .ويظهر لنا موقف الالجئني الروهنغيني التحديات القائمة عندما يأيت توفري احلماية على
 1منظمة نساء كارين  ،دولة ارهاب ونساء عرضة للخطر ،نازحو بورما  ،نشرة اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني  ،جامعة
اكسفورد  ،العدد  ، 07حزيران يونيو 4779م  ،ص. 04
تعد منظمة نساء كارين  www.karenwomen.org،واليت تأسست يف عام 0828م بعضوية أكثر من  30ألف
امرأة ،إحدى املنظمات األهلية للنساء الكارينيات الالئي يعملن يف التنمية واإلغاثة يف خميمات الالجئني على احلدود التايالندية
ومع النازحني داخلياً والنساء داخل بورما .كذلك تعمل منظمة نساء كارين على تشجيع الوعي حبقوق املرأة وتعزيز مشاركة املرأة
يف صناعة القرارات اجملتمعية والعمليات السياسية .
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أساس اعتباطي مرتوك ألهواء القرارات الشخصية  ،و ال يزال الالجئون الروهنغيون حمرومني من حرية
التنقل واحلق يف العمل واحلق يف التعليم  ،ومن مث حمرومني من فرصة االعتماد على النفس وتقرير
املصري  .ولذلك فهم جمربون على املشاركة يف األنشطة السرية  ،ومزاولة أعمال يف اخلفاء وخارج
املظلة القانونية ومقابل أجور منخفضة .كما مت حرماهنم من الفرصة يف النمو والتعلم و على تطوير
أنفسهم  ،إذ اقتصرت فرص التعليم املتاحة هلم حىت عهد قريب على فصول التعليم غري الرمسي واليت
1
يقوم على التدريس هبا متطوعون من الالجئني من حمدودي اخلربة واملستوى.
إن أزمة مسلمي" الروهينجا " يف ميامنار ليست حديثة  ،ولكن وتريهتا تصاعدت جراء قتل
جمموعات بوذية متطرفة لعشرة من دعاة مسلمي الروهينجا يف شهر يونيو/حزيران عام 4704م لدى
عودهتم من العمرة وقيل من مهمة دعوية  ،حيث قامت هذه اجملموعات بضرب الدعاة بأبشع الصور
حىت أودت حبياهتم ،وذلك بعدما اهتمتهم ظلماً وجوراً بالوقوف وراء مقتل فتاة بوذية بعد اغتصاهبا .
األمر الذي أدى إىل اندالع حرب شاملة على الروهينجيني يف إقليم أراكان -راخني -من قبل
جمموعات بوذية مسلحة باألسلحة البيضاء واليت متارس كافة أعمال القتل والتعذيب وحرق وهدم
بيوت مسلمي الروهينجا.
هذه احلادثة أشعلت إقليم أراكان –راخني -ذا األغلبية املسلمة الواقع غرب ميامنار الذي مل يهدأ
يوماً  ،فما يواجهه مسلمو الروهينجا يف ميامنار من قمع وقتل وهتجري وجتويع ميتد أل كثر من ستة
عقود ،حاول فيها البوذيون بكل ما أوتوا من سلطة وسطوة النيل من حقوق املسلمني الروهينجا
هناك ،بدء من اعتبارهم مهاجرين غري شرعيني ،وممارسة الضغوط االقتصادية عليهم ،من خالل
طردهم من الوظائف احلكومية  ،وحصارهم اقتصادياً وجتارياً ،األمر الذي أدى إىل حصول شبه جماعة
دائمة لديهم  ،إىل حماولة حمو هويتهم اإلسالمية من خالل هدم املساجد واملدارس التارخيية واآلثار
اإلسالمية  ،ومنع ترميمها واحليلولة دون تطوير املدارس اإلسالمية وعدم مصادقة الشهادات الصادرة
عنها ،وإجبارهم على تغيري أمسائهم اإلسالمية ...وغري ذلك من صور االضطهاد والتطهري العرقي
والتهجري.

 1بيا بريتزي بريي  ،بنغالديش والروهينغيون وأوضاع الالجئني  ،نازحو بورما  ،نشرة اهلجرة القسرية  ،مركز دراسات الالجئني ،
جامعة اكسفورد  ،العدد  ، 07حزيران يونيو 4779م  ،ص. 02
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ويقف وراء عمليات العنف والتطهري العرقي الذي ميارس خالل العامني املاضيني ضد األقلية
الروهينجية يف ميامنار ،جمموعة من الرهبان البوذيني الراديكاليني املنضوين حتت حركة أو منظمة حتمل
رقم  ، 808هذا الرقم الذي أضحى يثري الفزع وينشر الرعب داخل نفوس املسلمني املستضعفني يف
ميامنار ،ألنه حيمل رائحة الغدر والدم وملطخ مبرارة اغتصاب النساء وحرق األحياء ،إنه الرقم الذي
ميثل اسم احلركة اليت مل تستطع دولة أن تضعها يف قائمة املنظمات اإلرهابية يف العامل ،رمبا لسبب
واحد فقط أن ضحاياها من املسلمني فقط !.
حركة  808وزعيمها الراهب البوذي املتطرف" آشني ويراثو "  Ashin Wirathuمسؤولون
بشكل أساسي عن إذكاء خطاب الكراهية وهيسترييا العداء  -غري املربر – ملسلمي الروهينجا ،هي
حركة دينية قومية بوذية ،هتدف إىل وقف انتشار اإلسالم وحماربته وجعل ميامنار قبلة للبوذيني يف
العامل ،وتدعو إىل محاية اهلوية البوذية يف البلدان البوذية.
وتقوم حركة  969بشن محالت حتريضية  ،وحتث على مقاطعة مسلمي" الروهينجا "جتارياً،
وعلى استخدام العنف ضدهم  .ورغم وجود أكثر من  135عرقية داخل دولة ميامنار ،إال أن حركة
 969يف دعوهتا إىل تطهري ميامنار تطهرياً عرقياً ختص هبذه الدعوة العرقية الروهينجية وهي العرقية
الوحيدة املسلمة يف ميامنار ،فتقوم بنشر العصبية الدينية والقومية بني األغلبية البوذية  ،وتعمل على
تقليل عدد املسلمني وهتجريهم وتشريدهم من إقليم أراكان– راخني  -ذي األغلبية املسلمة ،عرب
استخدام العنف والتضييق عليهم يف كل نواحي احلياة ،مما جعل" األمم املتحدة "تعترب األقلية
1
الروهينجية واحدة من أكثر األقليات املضطهدة يف العامل.
ويف األخري ميكن أن جنمل هذا الواقع اللجوء يف العاملني العريب واإلسالمي يف ثالثة نقاط أساسية
أوالً  :من حيث األسباب  ،وثانيا :من حيث اخلصوصية  ،وثالثا  :من حيث كيفية املعاجلة والتعاطي
مع هذه الظاهرة .

 1طارق الرشيد  ،الروهينقا يف ميامنار األقلية األكثر اضطهادا يف العامل  ،املرجع السابق  ،ص  . 70ينظر  ،جلنة إنقاذ مسلمي
أركان اإلعالمية  ،تقريرعن مأساة الروهنجيني املسلمني اجلديدة يف أركان – بورما – مكة املكرمة  0200 ،ه 4704 /م ،
ص. 74
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أولا  -من حيث األسباب :

 إن معظم موجات اللجوء كانت نتيجة الصراعات املسلحة يف املنطقة خاصة الصراع العريب معاالحتالل الصهيوين للدولة الفلسطينية  ،والثورات العربية ضد قوات اإلستدمار واالحتالل كما حدث
يف اجلزائر وأفغانستان والعراق وغريها  ،و اليت تزايدت يف الفرتة األخرية نتيجة حاالت االنفالت
األمين الناتج عن التدخالت األجنبية يف املنطقة .
 ظاهرة عدم االستقرار السياسي الداخلي يف الوطن العريب خاصة يف مرحلة الربيع العريب واليتشكلت دافعاً أو مسبباً رئيسياً يف الفرتات األخرية النتشار ظاهرة اللجوء اجلماعي  ،وتزايدت هذه
الظاهرة بفعل الصراعات العرقية والدينية والثقافية اليت تعاين منها الدول العربية واإلسالمية .
 األوضاع االقتصادية واالجتماعية املتخلفة اليت دفعت أعداد كبرية من املواطنني من الدول العربيةللبحث عن ملجأ آمن للخالص من هذا الوضع  ،باللجوء إىل خارج الوطن العريب حبثاً عن حياة
أفضل .
 االستبداد السياسي بالسلطة وغياب األنظمة الدميقراطية القادرة على صون احلقوق واحلرياتوحتقيق املساواة بني أفراد اجملتمعات العربية مما أدى إىل تفاقم من مشكلة اللجوء .
 فشل عمليات التكامل الوطين واالندماج داخل اجملتمعات العربية والفشل يف بلورة هوية وطنيةقادرة على صيانة الوحدة الوطنية  ،وترتبط هذه املشكلة يف كثري من األحيان مبشاكل احلدود مع
الدول املتجاورة واليت رمست يف الفرتة االستعمارية دون األخذ بعني االعتبار النسيج االجتماعي
والقبلي والثقايف .
 سهولة التنقل بني الدول العربية لعدم وجود حدود طبيعية وكذلك لوجود تقارب ثقايف واجتماعيإضافة إىل املصري املشرتك بني الشعوب العربية مما سهل عملية استقبال والتعامل مع الالجئني من
البالد العربية األخرى .
 مشاكل القمع واالضطهاد اليت عاىن منها السكان يف الدول العربية وتتعاظم هذه املشكلة معاألقليات املختلفة واالقتتال بني األخوة األعداء .
 التغريات املناخية وتزايد نسبة التصحر يف الوطن العريب وندرة املياه وانعدام األمن الغذائي  ،مما أجربأعداد كبرية من املواطنني على مغادرة أراضيهم كما حصل يف الصومال والسودان وغريها.
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ثاني ا  -خصائص ظاهرة اللجوء في العالمين العربي واإلسالمي :
 امتازت ظاهرة اللجوء يف الوطن العريب واإلسالمي بأن موجات اللجوء كانت بصورة مجاعية يفأغلب احلاالت ،وذلك من خالل جلوء أعداد كبرية يف فرتات قصرية مما يصعب عمليات التعامل مع
هذه اجملموعات من الالجئني كما حصل يف الصومال والعراق واليمن وسوريا وغريها .
 عدم وجود وكفاية القوانني والتشريعات العربية ادحملية اليت تنظم أوضاع الالجئني وحقوقهم ووسائلالتعامل معهم  ،وكذلك ضعف األجهزة اإلدارية والقضائية املعنية بشؤون الالجئني واليت جعلت من
مشكلة الالجئني ختضع العتبارات سياسية ومرتوكة لتقرير السياسات احلكومية يف الدول العربية بدون
وجود ضوابط قانونية تنظمها وحتكمها .
 غياب املنظومة القانونية الدولية واإلقليمية الكافية واليت تنظم شؤون الالجئني يف الوطن العريب ،حيث يالحظ قلة عدد الدول العربية املنضمة إىل االتفاقيات الدولية اخلاصة بتنظيم قضية الالجئني
لسنة 0820م وكذلك بروتوكول 0800م اخلاص بوضع الالجئني ،وكذلك اتفاقيات حقوق اإلنسان
حيث مل ينضم إىل اتفاقية الالجئني لسنة 0820م سوى لبنان ومصر من املشرق العريب وانضمت
دول مشال إفريقيا ما عدى ليبيا لالتفاقية .
 عدم االهتمام بوجود حلول دائمة ملسألة الالجئني والنظر هلذه القضية باعتبارها مشكلة مؤقتةبانتظار التطورات املستقبلية يف الدول املصدرة لالجئني  ،مع عدم االعرتاف باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية لالجئني .
 ارتباط مسألة الالجئني يف الوطن العريب واإلسالمي تارخيياً مبشكلة الالجئني الفلسطينيني وما عاناهالشعب الفلسطيين ويعانيه من تشرد يف حماولة لطمس اهلوية الوطنية من قبل ادحمتل الصهيوين
املغتصب ،مما خلق نوعاً من االرتباك يف النظرة العربية ملشكلة الالجئني اآلخرين يف الوطن العريب
حيث أصبحت عمليات اللجوء احلالية ترتبط باخلوف من األخوة األعداء يف الوطن العريب .
 نتج عن مشكلة الالجئني يف الوطن العريب واإلسالمي مشاكل إنسانية واجتماعية خلقت حتدياتأمنية وأخالقية بسبب تعرض الالجئني لظروف معيشية غري إنسانية  ،مما ضاعف من املعاناة
االقتصادية واالجتماعية للدول املضيفة خاصة يف جمال الضغط على البين التحتية وارتفاع نسب
التضخم وغريها من املشاكل االقتصادية واألمنية .
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ثالث ا  -معالجة مشكلة الالجئين على مستوى األنظمة العربية واإلسالمية :
 ارتبطت سياسات الدول العربية ملواجهة مشكلة الالجئني يف داخل الوطن العربية بالسخاء املاديملنظمات اإلغاثة للتعويض عن احللول احلقيقية ملشكلة الالجئني مثل دور اهليئة اإلسالمية لإلغاثة أو
مجعيات اهلالل األمحر وغريها .
 معاملة الالجئني معاملة سلبية ال تتناسب مع التقاليد العربية واإلسالمية اخلاصة مبعاملة الالجئنيوالقائمة على الكرم وحسن الضيافة ومؤازرة املظلومني واملضطهدين وبدالً من ذلك تقوم هذه املعاملة
على حجز الالجئني ووضعهم يف خميمات معزولة ال تليق بأواصر األخوة وحسن الضيافة .
 عدم احرتام حقوق الالجئني األساسية وذلك من خالل منعهم من العيش كأحرار يف بالد اللجوءمع ضرورة أن يتمتعون حبق احلياة واإلقامة والدراسة وغريها .
 عدم تطبيق االتفاقيات القانونية الدولية اخلاصة بالالجئني ،خاصة فيما يتعلق مبفهوم الالجئواقتصارها يف غالب األحيان على اللجوء السياسي الذي يتناسب مع اجتاهات السياسات احلكومية
القائمة .
 استغالل بعض الدول العربية لظروف الالجئني للحصول على مكاسب مادية وسياسية علىاملستوى العاملي  ،أو استغالل حاجات الالجئني الفردية ألغراض شخصية مثل االستعباد أو
االستغالل االقتصادي يف العمل بأسعار زهيدة أو املنافع تتعلق بالزواج والتبين وغريها  ،خاصة مع
ارتفاع نسبة النساء من بني الالجئني مما زاد من تعرضهن للمعاملة القاسية واستخدام العنف ضدهن
يف بعض األحيان.
وعليه ينبغي على الدول العربية واإلسالمية إجياد منظومة تشريعية منبطقة من أحكام الشريعة
اإلسالمية حىت تستطيع مبوجبها التعامل مع موجات اللجوء  ،ومعاملة الالجئني من الدول الشقيقة
معاملة ترقى إىل مستوى القيم العربية واإلسالمية املعروفة حبسن الضيافة  ،وذلك لتخيف حدة اآلثار
السلبية اليت وجد فيها هؤالء أنفسهم لظروف خارجة عن إرادهتم  .مع ضرورة تظافر اجلهود واقتسام
األعباء  ،واالنضمام إىل االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة ليتسىن هلا إبداء مالحظتها وحماولة
إثراؤها مبا يتوافق مع نظمها وتقاليدها .
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،دار اﻹﺳﻼم  ،وﻫﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ودار اﳊﺮب  ،وﻫﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،
ودار اﻟﻌﻬﺪ  ،وﻫﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻬﻮد
وﻣﻮاﺛﻴﻖ دوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻻزال اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﺮارﻩ ﺣﱴ اﻵن وﻫﻮ
ﻧﻈﺎم " اﻻﺳﺘﺌﻤﺎن" .واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء دار اﳊﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن دار اﻹﺳﻼم ﺑﻌﻬﺪ أﻣﺎن
ﻻﳝﻨﺢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ  ،ﺑﻞ ﳝﻨﺢ ﻣﻦ أي ﻣﺴﻠﻢ وﲟﻮﺟﺒﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺟﻨﱯ أن ﻳﺪﺧﻞ دار اﻹﺳﻼم ،
ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻌﺮض اﳌﺴﻠﻤﻮن  ،وﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،أﲰﻰ وأدق ﻗﻮاﻋﺪ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻓﺎﻷﺟﻨﱯ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ دار اﻹﺳﻼم وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﺴﻠﻢ  ،ﻓﻠﻪ ﺣﻖ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺮﺟﻮع إﱃ دوﻟﺘﻪ  ،دون أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﺣﺪ ﺑﺴﻮء .
وﰲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﻻﻳﻌﺪ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﱃ دوﻟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،
ﻓﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﻼم ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻟﺼﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ
أ  -اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺰﻳﺎرة أو ﻷي ﻏﺮض آﺧﺮ .
ب -اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن أراﺿﻲ دوﻟﺔ ﻟﻜﻮ�ﻢ ﻣﻄﺎردﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺘﻬﻢ .
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ – اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﳊﻘﻮق اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذﻟﻚ ﻟﺴﺒﱭ :
 – 1إن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ دﺳﺘﻮرﻫﺎ وﻻ
ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻣﻨﺤﻰ ﻟﻈﻠﻢ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،وﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻻ ﳍﻀﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﺰم
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ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲟﺎ اﻟﺰﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ وﻣﻦ وﺟﻮب اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﻮد واﳌﻮاﺛﻴﻖ  ،وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪي  ،وﱂ ﻳﻜﻦ
داع ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .
 – 2إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻨﻮع واﻟﻨﺸﺎط  ،ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻀﺮورة ﲪﺎﻳﺔ
ﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق ﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺻﻴﻐﺎً ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺑﺮاز
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﺎن اﻹﺳﻼم ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺮورة ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪوﱄ  ،وﻣﻨﻄﻠﻖ اﻹﺳﻼم ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى  .ﳑﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﺎون اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ وإﻗﺮار اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺎﻧﺐ .وﻟﺬﻟﻚ أﻗﺮ رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺮﺳﻞ  ،وإﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮف  .وﻧﺼﺮة اﳌﻈﻠﻮم  ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوف ﰲ اﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 – 1ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وذﻟﻚ ﻹﺑﺮاز أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻷﻣﻢ ﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ اﻹﺳﻼم  ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻟﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻋﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺄﺳﻴﺎً ﲝﻠﻒ اﻟﻔﻀﻮل وإﻗﺮار اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻪ .
 -2اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲝﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ
اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻏﲑﻫﺎ  ،واﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﻈﻠﻢ .
 – 3اﳊﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆو�ﺎ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم أﺧﺬﻫﺎ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ
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ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ أﻋﺪاءﻫﺎ ﻳﱰﺑﺼﻮن ﻬﺑﺎ  ،ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﻴﻄﺔ ﺣﺬر ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ .
 – 4ﳚﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم أوﻻً وأﺧﲑاً وأﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻄﻌﻴﺎت اﻹﺳﻼم
وأﺻﻮﻟﻪ وﺛﻮاﺑﺘﻪ ﳑﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 -5ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺘﻴﺴﲑ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﻬﺗﺎ ﰲ
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﻬﺑﺎ  ،ﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻢ إن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻘﻂ  ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﱴ وﻗﺖ اﳊﺮب،
وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم وﻟﻴﺲ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﳋﺎص .
 – 6اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﳚﺎﰊ واﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﳛﻔﻆ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ .
 – 7اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﺣﺪاث ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ دوﱄ ﳜﺘﺺ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ
اﻧﺘﻬﺎك ﺗﻠﻚ اﳊﻘﻮق .
أﻣﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻧﺴﺒﻴﺎً وﱂ ﻳﺘﺒﻠﻮر ﻛﻤﻔﻬﻮم
ﻗﺎﻧﻮﱐ إﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋﺎﳌﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻗﺘﻴﺔ
وﻇﺮﻓﻴﺔ ،ﳍﺬا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر  ،وﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﲔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع و ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  ،ﻓﺒﺪأ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻧﻮن دوﱄ وﻫﻴﺌﺎت
دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﶈﺎوﻟﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺄﺳﺎة اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﺄﺧﺬ إﺑﻌﺎداً ﻋﺎﳌﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪة 1951م
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ اﻟﺼﻚ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ إﱃ ﺣﺪ اﻵن ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ واﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﻟﻼﺟﺌﲔ  .ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺬي رﻓﻊ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺰﻣﺎﱐ واﳌﻜﺎﱐ ﻟﻜﻲ
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻛﻞ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺎرات  ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
- 338 -

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﳌﻘﺮرة ﻟﻼﺟﺊ  ،ﰒ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ وﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ وأﻋﻄﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ
ﲤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺘﻤﻌﺎﻬﺗﺎ  ،ﻣﻊ اﻋﱰاﻓﻬﺎ إن ﻣﻌﺎﻫﺪة 1951م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 1967م ﳘﺎ ﺣﺠﺮ
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ .
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ اﻟﻴﻮم  ،ﻫﻮ وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﳓﻮ إﺿﻌﺎف اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ
ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،وإذا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﳊﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﺴﻴﻠﻘﻰ ﻣﺼﲑ اﳌﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻔﺲ اﳌﺼﲑ اﻟﺬي أﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﺜﻞ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة  .إن ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺠﻮء international
 refugee regimeواﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ :
أوﻻً  :ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎً ﻟﻠﺠﻮء  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،وﺛﺎﻧﻴﺎً  :أداة ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ إن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺻﺒﺢ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻬﺗﺪدﻩ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ إﱃ
اﻟﻮراء  .ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﳋﺮق اﳌﺘﻌﺪد ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﺔ 1951م وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮد  ،واﻟﺬي
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻞ ﻳﺒﺪو و ﻛﺄﻧﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻦ  ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﲡﺪﻫﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻗﻨﺎع اﻟﺪول ﺑﻌﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻩ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﺲ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  ،ﺑﻞ إن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ وﺗﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ،و ﻣﻦ ذﻟﻚ إن
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ وﻫﻲ ﻣﻀﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت  ،ﲢﺖ ﻣﱪر أ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷﻗﻞ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪون اﻷﻣﺎن ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء  ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﺜﻼً
ﻟﻌﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ إﱃ ﺑﻮرﻣﺎ وﻣﻦ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ واﻟﻜﻨﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ إﱃ رواﻧﺪا  ،وﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﱃ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺎ  ،وﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ ﻫﺎﻳﱵ  .وﻗﺪ اﻋﱰﻓﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن
ﻋﺪداً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدوا ﺣﺪﻳﺜﺎً إﱃ ﺑﻠﺪا�ﻢ أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲢﺖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻛﺮاﻩ .
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﶈﻠﻴﲔ ﻳﺸﲑ ﺑﺎن ﻧﻈﺎم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳜﻀﻊ اﻟﻴﻮم إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺪري ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻞ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﳑﺎرﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﺮص
ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ أراﺿﻴﻬﺎ ،وﻣﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻻ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺗﻘﻮﻳﺾ اﳊﻘﻮق
ﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ دوﻟﻴﺎً ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
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إن اﻟﺴﻌﻲ ﰲ إﺿﻌﺎف اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻪ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻻن اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰء ﻻﻳﺘﺠﺰاء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ أن ﻳﺒﺪي اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮة ،وﻳﻐﺾ
اﻟﻄﺮف ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻬﺑﻢ ﺧﺮق ﻧﻔﺲ اﳊﻘﻮق إﱃ ﺗﺮك أوﻃﺎ�ﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﳍﺬﻩ
ﲪﺎﻳﺔ .
ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ إن ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ إن ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮد  ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻴﺲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﳏﺪد ﺑﻞ ﻟﻌﺎﱂ ﻧﺰﻋﺖ
ﻣﻨﻪ " اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ "  ، deterritorializationوﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﱃ اﻟﻘﻮل ﲟﺎ إن اﳊﺮﻛﺔ
واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﱰﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎراً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﻌﻴﺶ  ،ﻓﺎن ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﱪون
ﺑﺪون " ﻣﻮﻃﻦ " " أو ﺑﺪون ﺟﻨﺴﻴﺔ " أو " إﻧﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ﻻﺟﺌﻮن " .
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺪل ﻣﻦ أن ﺗﻔﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ  ،ﻓﺈ�ﺎ ﻛﺮﺳﺖ اﻟﻌﻜﺲ  ،واﻟﺴﺒﺐ راﺟﻊ
ﰲ إﱃ أن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻزال ﻳﺘﻄﻠﺐ  ،ورﲟﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،
اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﲔ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﲔ ﻳﺮى اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ
اﱰاﺑﻂ اﻟﱵ وﻟﺪﻬﺗﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ  ،ﻓﺎن إﻗﺒﺎل ﻳﺪ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻠﻬﺎ اﻻﺛﲏ واﻟﻘﻮﻣﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ،أو اﻟﺪﻳﲏ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ�ﺎ
إﻗﻠﻴﻢ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً واﺛﻨﻴﺎً ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ " ﻛﺎﻟﻐﲑ " ﱂ ﻳﻜﻦ اﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم .
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻣﻐﺎدرة أوﻃﺎ�ﻢ  ،وﺟﻠﻬﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ
أو ﻫﺮوﺑﺎً ﻣﻦ اﳊﺮوب أو اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ أو اﻻﺿﻄﻬﺎد  ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻘﻔﻞ اﻷﺑﻮاب ﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ وذﻟﻚ
ﺑﺘﺤﺼﲔ ﺣﺪود اﻟﺪول ﺑﺸﱴ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ أوروﺑﺎ اﻟﱵ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ب " اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻷورﺑﻴﺔ " . " Fortress Europe
إن ﻏﻴﺎب ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﻜﻮارث إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻛﱪ ﺣﺠﻤﺎً وﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﱵ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ،إن ﺗﺪﻓﻖ ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺰداد وﻟﻜﻦ ﺳﺘﺰداد ﻛﺬﻟﻚ
اﳊﺼﻮن واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻟﺜﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﻮر ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻗﻨﺎع
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اﻟﺪول ﺑﺘﻐﻴﲑ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ أﺿﺤﺖ ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻬﺑﺎ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎدت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳎﺪﻫﺎ .ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺎﱄ واﻟﺬي ﳚﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﺎدام إن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲪﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻠﻰ  ،إن ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺑﺪو�ﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ
واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ واﺟﺒﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﰲ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪوﱄ ،
وذﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ودﺳﺘﻮر اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﲡﺎﻩ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
وﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول وﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ .
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ روح اﻹﺳﻼم وﻋﺪاﻟﺘﻪ وﻣﻀﻤﻮن رﺳﺎﻟﺘﻪ  ،وان ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻛﻤﺎ
ﻫﻲ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ  ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺰﻣﺎن وﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻛﺜﺮة اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮوب اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق .
وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﳝﻜﻦ ﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻣﺎﻳﻠﻲ :
 - 1دﻋﻮة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وذﻟﻚ
ﻟﻴﺘﺴﲎ ﳍﺎ إﺑﺪاء ﻼﺣﻈﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺒﺤﺚ .
 -2اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮء ﻫﺪﻓﻬﺎ
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ .
 – 3ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة  ،ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻌﺎﻫﺪات دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻴﺲ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﳌﺼﺎدﻗﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت .
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 -4ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951م وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ  ،وﻟﻜﻦ ﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ وإﺿﻔﺎء
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻟﺰام وﳏﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻪ .
 -5ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ
ﻤﻟﺎل اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،وﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ،واﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،وﻋﺪم اﻻﳒﺮار إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ.
 – 6ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ إزاء أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳌﺎﺿﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻫﻨﺎك  ،واﻟﺬي ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أوﻻً  ،اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء �ﻀﺘﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻗﺘﺼﺎد ﺴﺘﻌﻤﺮاﻬﺗﺎ ،ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﺘﻨﺰاف ﲑاﻬﺗﺎ أو ﺘﺴﺨﲑ ﺷﻌﻮﻬﺑﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺎ ،وﺛﺎﻧﻴﺎً  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ  ،ﲢﺖ ذرﻳﻌﺔ ﻣﺎ أﲰﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻏﺮاض إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
 -7ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻀﺮورة اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺸﻌﻮب واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت  ،واﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ ﺑﺴﻌﺔ اﻟﺼﺪر  ،وﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﲔ اﻟﺴﺨﻂ واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ .
 -8ﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ
اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺎت اﳍﺠﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻂ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺎن ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء  ،وذﻟﻚ ﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ أوﻃﺎ�ﻢ  ،وﺗﻘﻠﻴﺺ اﳍﻮة ﺑﲔ دول اﻟﺸﻤﺎل ودول اﳉﻨﻮب .
 – 9ﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة ﳌﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺨﺮق وﻋﺪم
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻞ ﲟﻜﻴﺎﻟﲔ  ،ﻓﻨﺮى ﻣﺜﻼً ا اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻌﻮب إﱃ اﻧﺘﻬﺎك ﳊﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق  ،ﻓﻴﺒﺎدر إﱃ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل وﰲ وﻗﺖ وﺟﻴﺰ  ،وﻳﻐﺾ اﻟﻄﺮف
إذا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻜﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق  ،ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺑﺸﻊ اﳉﺮاﺋﻢ  ،ﻛﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  ،واﳉﺮاﺋﻢ ﺿﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﺿﺪ ﺷﻌﻮب أﺧﺮى ﳑﺎ أﻃﺎل أﻣﺪ ﻌﺎﻧﺎﻬﺗﺎ  ،وﻣﺎ ﳚﺮي ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﺑﻮرﻣﺎ وﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ ﳋﲑ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮازل ﰲ ﺑﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ذو ﺷﺠﻮن وﳛﺘﺎج ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث  ،وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻻ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎت
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اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،وأرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ ﳏﻤﻮدة ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،وﺣﺴﱯ أﱐ اﺟﺘﻬﺪت ﻓﺈن وﻓﻘﺖ ﻓﻤﻦ
اﷲ وﺣﺪﻩ وﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ واﳌﻨﺔ  ،وان أﺧﻄﺄت ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺸﻴﻄﺎن واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن.
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 اﻟﻤﻠﺤﻖ أ -اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  1951اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻳﻮم  28ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ  1951ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﲔ ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋﺪﳝﻲ
اﳉﻨﺴﻴﺔ ،اﻟﺬي دﻋﺘﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮارﻫﺎ ) 429د(5-
اﳌﺆرخ ﰲ  14ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ 1950
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ 22 :ﻧﻴﺴﺎن/إﺑﺮﻳﻞ  ،1954ﻃﺒﻘﺎ" ﻟﻠﻤﺎدة 43
اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
إ ّن اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ،
إذ ﻳﻀﻌﻮن ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أ ّن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ  10ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  ،1948ﻗﺪ أﻛﺪا ﻣﺒﺪأ ﲤﺘﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ دون ﲤﻴﻴﺰ
ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وإذ ﺗﺮون أ ّن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺑﺮﻫﻨﺖ ،ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻋﻦ ﻋﻤﻖ إﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻋﻤﻠﺖ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻔﻞ ﳍﻢ أوﺳﻊ ﲤﺘﻊ ﳑﻜﻦ ﻬﺑﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وإذ ﻳﻌﺘﱪون أ ّن ﻣﻦ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ،
ودﻣﺞ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق إﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ.
وإذ ﻳﻌﺘﱪون أ ّن ﻣﻨﺢ اﳊﻖ ﰲ اﳌﻠﺠﺄ ﻗﺪ ﻳﻠﻘﻲ أﻋﺒﺎء ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺑﻠﺪان ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وأ ّن ذﻟﻚ ﳚﻌﻞ
ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ ،دون ﺗﻌﺎون دوﱄ ،إﳚﺎد ﺣﻞ ٍ
ﻣﺮض ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ اﻋﱰﻓﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪوﻟﻴﺔ
أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
وإذ ﻳﻌﱪون ﻋﻦ اﻷﻣﻞ ﰲ أن ﺗﺒﺬل ﲨﻴﻊ اﻟﺪول إدراﻛﺎ" ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻧﺴﺎﱐ ﳌﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺆول دون أن ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﺒﺒﺎ" ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺪول.
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وإذ ﻳﻠﺤﻈﻮن أ ّن ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻫﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻳﺪرﻛﻮن أ ّن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﲟﺆازرة اﻟﺪول ﻟﻠﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ .ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة  :1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻔﻈﺔ "ﻻﺟﻰء":
)أ( ﻷﻏﺮاض ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻟﻔﻈﺔ "ﻻﺟﻰء" ﻋﻠﻰ:
 -1ﻛﻞ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﱪ ﻻﺟﺌﺎ" ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت  12أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  1926و  30ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻪ ،1928
أو ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﱵ  28ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  1933و  10ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  1938وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل 14
أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1939أو ﲟﻘﺘﻀﻰ دﺳﺘﻮر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
وﻻ ﳛﻮل ﻣﺎ اﲣﺬﺗﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ أﺛﻨﺎء وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻌﺪم اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ،
دون ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﳌﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع.
 -2ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1951وﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮف ﻟﻪ
ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻪ أو دﻳﻨﻪ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو إﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ ﻓﺌﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﳋﻮف أن ﻳﺴﺘﻈﻞ ﲝﻤﺎﻳﺔ
ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،أو ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺟﻨﺴﻴﺔ وﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
اﻷﺣﺪاث وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أو ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﳋﻮف ،أن ﻳﻌﻮد إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﳛﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﺗﻌﲏ ﻋﺒﺎرة "ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ" ﻛﻼ" ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﳛﻤﻞ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﺮوﻣﺎ" ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ إذا ﻛﺎن ،دون أي ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺒﻮل ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺧﻮف
ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ،ﱂ ﻳﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ.
)ب( -1ﻷﻏﺮاض ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻔﻬﻢ ﻋﺒﺎرة "أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ،"1951اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﺮع )أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة ) ،(1ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺗﻌﲏ) :أ( إﻣﺎ "أﺣﺪاﺛﺎ" وﻗﻌﺖ ﰲ أوروﺑﺎ ﻗﺒﻞ
 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،"1951أو )ب( "أﺣﺪاﺛﺎ" وﻗﻌﺖ ﰲ أوروﺑﺎ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻗﺒﻞ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
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 ،"1951وﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻠﻦ ،وﻫﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺗﺼﺪﻗﻬﺎ أو ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﺄي
ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ي دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة اﺧﺘﺎرت اﻟﺼﻴﻐﺔ )أ( ،ﰲ أي وﻗﺖ ،أن ﺗﻮﺳﻊ إﻟﺘﺰاﻣﺎﻬﺗﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻴﻐﺔ )ب(،
وذﻟﻚ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺗﻮﺟﻬﻪ إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
)ج( ﻳﻨﻘﻀﻲ إﻧﻄﺒﺎق ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮع )أ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة:
 -1إذا اﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻹﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ.
 -2إذا اﺳﺘﻌﺎد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﳍﺎ ،أو.
 -3إذا اﻛﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وأﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،أو.
 -4إذا ﻋﺎد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ إﱃ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻏﺎدرﻩ أو اﻟﺬي ﻇﻞ ﻣﻘﻴﻤﺎ" ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻮﻓﺎ" ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﻬﺎد ،أو.
 -5إذا أﺻﺒﺢ ﺑﺴﺒﺐ زوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ اﻹﻋﱰاف ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ،ﻏﲑ ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﻓﺾ اﻹﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ.
وذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ" ﺑﺄ ّن أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻻﺟﻰء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮع )أ( ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺘﺞ ،ﰲ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ،ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة
ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺿﻄﻬﺎد ﺳﺎﺑﻖ.
 -6إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ" ﻻ ﳝﻠﻚ ﺟﻨﺴﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ،ﺑﺴﺒﺐ زوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ اﻻﻋﱰاف
ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ،ﻗﺎدرا" ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ" ﺑﺄ ّن أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻻﺟﺊ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮع )أ  (1-ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺘﺞ ،ﰲ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ،ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة
ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﺿﻄﻬﺎد ﺳﺎﺑﻖ.
)د( -ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ" ﲝﻤﺎﻳﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت
أووﻛﺎﻻت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻏﲑ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ.
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ﻓﺈذا ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻷي ﺳﺒﺐ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﲑ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻗﺪ
ﻮّى �ﺎﺋﻴﺎ" ﻃﺒﻘﺎ" ﳌﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ،ﲜﺮاء ذﻟﻚ ،ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﲟﺰاﻳﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
)ﻫـ( -ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ اﻋﺘﱪﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي
اﲣﺬ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ" ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎ" ﻟﻠﺤﻘﻮق وﻋﻠﻴﻪ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻨﺴﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
)و( -ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ:
 -1ارﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿ ّﺪ اﻟﺴﻼم أو ﺟﺮﳝﺔ ﺣﺮب أو ﺟﺮﳝﺔ ﺿ ّﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﺨﺪم
ﳍﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﺄ�ﺎ.
 -2ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺼﻔﺔ
ﻻﺟﻰء.
 -3ارﺗﻜﺐ أﻓﻌﺎﻻ" ﻣﻀﺎدة ﻷﻫﺪاف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة  :2إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻻﺟﺊ إزاء اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ،واﺟﺒﺎت ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ" أن ﻳﻨﺼﺎع ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ
وأﻧﻈﻤﺘﻪ ،وأن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
اﻟﻤﺎدة  :3ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ:
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ دون ﲤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق أواﻟﺪﻳﻦ أو ﺑﻠﺪ
اﳌﻨﺸﺄ.
اﻟﻤﺎدة  :4اﻟﺪﻳﻦ:
ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ داﺧﻞ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ذات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻷوﻻدﻫﻢ.
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اﻟﻤﺎدة  : 5اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
ﻻ ﻳﻌﺘﱪ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳐﻼ" ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻘﻮق أو ﻣﺰاﻳﺎ ﲤﻨﺤﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ ﲟﻌﺰل
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة  : 6ﻋﺒﺎرة "ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف":
ﻷﻏﺮاض ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﻌﲏ ﻋﺒﺎرة "ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف" ،ﺿﻤﻨﺎ" أ ّن ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﻖٍ ﻣﺎ ،أن ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺬا اﳊﻖ )وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪة أو ﺷﺮوط اﳌﻜﻮث واﻹﻗﺎﻣﺔ( ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻻﺟﺌﺎ" ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲢﻮل ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ دون
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻼﺟﺊ ﳍﺎ.
اﻟﻤﺎدة  :7اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ:
-1

ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻓﻀﻞ ،ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ.

 -2ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ،ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺪول
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻣﻦ ﺷﺮط اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ.
-3

ﺗﻮاﺻﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳊﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺆﻫﻠﲔ ﳍﺎ ﻓﻌﻼ" ،ﻣﻊ ﻋﺪم
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.

-4

ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﲔ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ،
ﺣﻘﻮﻗﺎ" وﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﳍﺎ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن )(2و) ،(3وﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻌﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻻﺟﺌﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ
اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ )(2و).(3

-5

ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ )(2و) (3ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﻮاد
)(13و)(18و)(19و)(21و) (22ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﻻ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة  :8اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺿ ّﺪ أﺷﺨﺎص أو ﳑﺘﻠﻜﺎت أوﻣﺼﺎﱀ ﻣﻮاﻃﲏ
دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻋﻠﻰ أي ﻻﺟﺊ ﳛﻤﻞ رﲰﻴﺎ" ﺟﻨﺴﻴﺔ
 اﻟﺪوﻟﺔ ﺠﻤﻟﺮد ﻛﻮﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أن ﺗﻘﻮم ،ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﳌﺜﻞ
ﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ.
اﻟﻤﺎدة  : 9اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ:
ﻟﻴﺲ ﰲ أي ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﰲ زﻣﻦ اﳊﺮب أو ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﳋﻄﲑة واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺆﻗﺘﺎ" ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ،ﲝﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ،ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪﻩ أﺳﺎﺳﻴﺎ" ﻷﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ،رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺜﺒّﺖ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أ ّن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺟﺊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،وأ ّن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺿﺮوري ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﺼﺎﱀ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
اﻟﻤﺎدة  :10ﺗﻮاﺻﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ:
-1

ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ أﺑﻌﺪ ﻗﺴﺮا" ﺧﻼل اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻧﻘﻞ إﱃ أرض دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة،
وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﱰة ﻣﻜﻮﺛﻪ اﻟﻘﺴﺮي ﻫﺬﻩ ﲟﺜﺎﺑﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ أرض ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ.

-2

ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﻟﻼﺟﺊ ﻗﺪ أﺑﻌﺪ ﻗﺴﺮا" أﺛﻨﺎء اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ أرض دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﰒ ﻋﺎد
إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻘﺎﻣﺎ" ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﻌﺘﱪ ﻓﱰﺗﺎ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﳍﺬا
اﻹﺑﻌﺎد اﻟﻘﺴﺮي ،ﻣﻦ أﺟﻞ أﻳﺔ أﻏﺮاض ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﱰة واﺣﺪة ﻏﲑ
ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ.
اﻟﻤﺎدة  : 11اﻟﺒﺤﺎرة اﻟﻼﺟﺌﻮن:

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﰲ ﻃﺎﻗﻢ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة،
ﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﲔ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ أرﺿﻬﺎ وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ
ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ،أو ﰲ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎ" ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼ" ،ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻻﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺎدة  :12اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
-1

ﲣﻀﻊ أﺣﻮال اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪ ﻣﻮﻃﻨﻪ ،أو ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
ﻣﻮﻃﻦ.

-2

ﲢﱰم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳊﻘﻮق
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰواج ،ﻋﻠﻰ أن ﳜﻀﻊ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳊﻖ اﳌﻌﲏ واﺣﺪا" ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻛﺎن
ﻴﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻮ ﱂ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻﺟﺌﺎ".
اﻟﻤﺎدة  :13ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ:

ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻛﻞ ﻻﺟﺊ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ،ﻻ ﺗﻜﻮن ﰲ أي ﺣﺎل أدﱏ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ،ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎز اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ واﳊﻘﻮق
ﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻬﺑﺎ ،وﺑﺎﻹﳚﺎر وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :14اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:
ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﺎﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ أو اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ واﻷﲰﺎء
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﳝﻨﺢ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ
اﳌﻌﺘﺎدة ﻧﻔﺲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻮاﻃﲏ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،وﳝﻨﺢ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى
ﻧﻔﺲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﳌﻮاﻃﲏ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة.
اﻟﻤﺎدة  :15ﺣﻖ اﻹﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت:
ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﺑﺼﺪد اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ،أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﲤﻨﺢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﳌﻮاﻃﲏ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﱯ.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﻤﺎدة  : 16ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ:
-1

ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻻﺟﺊ ،ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﳊﺮ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ.

-2

ﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ،ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة ،ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ اﳌﻮاﻃﻦ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﻤﺎن
أداء اﶈﻜﻮم ﺑﻪ.

-3

ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎوﳍﺎ اﻟﻔﻘﺮة ) ،(2ﳝﻨﺢ ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ﰲ ﻏﲑ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة ﻣﻦ
ﺑﻠﺪان اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﻮاﻃﲏ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎدة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻋﻤﺎل اﻟﻜﺴﺐ
اﻟﻤﺎدة  :17اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮر:

-1

ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻈﺮوف ،ﳌﻮاﻃﲏ اﻟﺒﻠﺪ أﺟﻨﱯ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺄﺟﻮر.

-2

وﰲ أي ﺣﺎل ،ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ أوﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء
ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ،أو إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ" أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)أ( -أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ.
)ب( -أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ زوج ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﻼﺟﺊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺬرع
ﺑﺎﻧﻄﺒﺎق ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﺠﺮ زوﺟﻪ.
)ج( -أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وﻟﺪ أو أﻛﺜﺮ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ.
-3

ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﲔ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ أﻣﺮ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﳌﺴﺎواة ﺣﻘﻮق ﲨﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﲝﻘﻮق
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺄﺟﻮر ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺣﻘﻮق أوﻟﺌﻚ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا
أراﺿﻴﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﳉﻠﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺧﻄﻂ ﻻﺳﺘﻘﺪام ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ
اﻟﻤﺎدة  : 18اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ:
ﺗﻨﻤﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ أﻻّ
ﺗﻜﻮن ﰲ أي ﺣﺎل أﻗﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ،ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﲟﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ" ﳊﺴﻬﺑﻢ اﳋﺎص ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﻧﺸﺎء
ﺷﺮﻛﺎت ﲡﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :19اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة:
-1

ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ،إذا ﻛﺎﻧﻮا ﳛﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدات
ﻌﱰﻓﺎ" ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة ،أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳑﻜﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻜﻮن ﰲ أي ﺣﺎل أﻗﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻈﺮوف.

-2

ﺗﺒﺬل اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ،وﻓﻘﺎ" ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ودﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ،ﻟﺘﺄﻣﲔ اﺳﺘﻴﻄﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻏﲑ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﳌﱰو ﺑﻮﱄ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﺎ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة  :20اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻘﻨﻦ:

ﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﲔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻜﺎن وﳜﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻓﺮة
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ،ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
اﻟﻤﺎدة  :21اﻹﺳﻜﺎن:
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺳﻜﺎن ،وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺧﺎﺿﻌﺎ" ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أوﺧﺎﺿﻌﺎ" ﻹﺷﺮاف
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳑﻜﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻜﻮن ﰲ أي ﺣﺎل أﻗﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف.
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اﻟﻤﺎدة  :22اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ:
-1

ﺗﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﱄ.

-2

ﺗﻨﻤﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﻜﻮن ﰲ أي ﺣﺎل أﻗﻞ رﻋﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ إﱃ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ،ﰲ ﻓﺮوع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻷوﱄ وﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻹﻋﱰاف ﺑﺎﳌﺼﺪﻗﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ
اﳋﺎرج ،واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :23اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﺗﻨﻤﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﰲ
ﳎﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :24ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
-1

ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ( -ﰲ ﺣﺪود ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺆون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﻹﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ،
اﻷﺟﺮ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا" ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ،وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ،
واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،واﻹﺟﺎزات اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ،واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﰲ اﳌﻨﺰل ،واﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻠﻤﺬة واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ ،وﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﺣﺪاث،
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
)ب( -اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ
واﻷﻣﻮﻣﺔ واﳌﺮض واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻮﻓﺎة واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،وأﻳﺔ ﻃﻮارئ أﺧﺮى
ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ،رﻫﻨﺎ" ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ
ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ:

 -1ﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻬﺗﺪف ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ أو اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻹﻛﺘﺴﺎب.
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 -2ﻗﻮاﻧﲔ أو أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض أﺣﻜﺎﻣﺎ" ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
أو اﳉﺰﺋﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺸﺄن اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﺷﺮوط اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﳌﻨﺢ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻋﺎدي.
 -3إ ّن ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ وﻓﺎة ﻻﺟﺊ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ أو ﻣﺮض ﻣﻬﲏ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ
ﳌﺴﺘﺤﻖ ﺧﺎرج إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪة.
 -4ﻌﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﻋﻘﺪﻬﺗﺎ أو اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ،
واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ أو اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻹﻛﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،دون أن ﻳﺮﻬﺗﻦ ذﻟﻚ إﻻّ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻼﺟﺊ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.
 -5ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺎﻋﺪة ﺑﻌﲔ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ،اﻟﻨﺎﻓﺬة اﳌﻔﻌﻮل أو اﻟﱵ
ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة اﳌﻔﻌﻮل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺎﻋﺪة ودول ﻏﲑ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪة ،ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة  :25اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹدارﻳﺔ:
-1

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﺣﻘﺎ" ﻟﻪ أن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺎدة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻠﺪ أﺟﻨﱯ
ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﱵ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ
ﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻠﻄﺎﻬﺗﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻠﻄﺔ دوﻟﻴﺔ.

-2

ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،أو ﺗﺴﺘﺼﺪر ﳍﻢ ﺑﺈﺷﺮاﻓﻬﺎ،
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﱵ ﳚﺮي إﺻﺪارﻫﺎ ﻟﻸﺟﻨﱯ ،ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ.

-3

ﺗﻘﻮم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻘﺎم اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻠﻢ
ﻸﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﻬﺗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ،وﺗﻈﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪة إﱃ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ.
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-4

رﻫﻨﺎ" ﺑﺎﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺜﲏ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻮزون ،ﳚﻮز اﺳﺘﻴﻔﺎء رﺳﻮم ﻟﻘﺎء اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺬﻛﻮرة
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ،وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ وﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ رﺳﻮم ﻟﻘﺎء اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.

-5

ﻻ ﲤﺲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﺑﺎﳌﺎدﺗﲔ )(27و).(28
اﻟﻤﺎدة  :26ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ:

ﲤﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺣﻖ إﺧﺘﻴﺎر ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ
واﻟﺘﻨﻘﻞ اﳊﺮ ﺿﻤﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ رﻫﻨﺎ" ﺑﺄﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف.
اﻟﻤﺎدة  :27ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ:
ﺗﺼﺪر اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻻﺟﺊ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ
ﺻﺎﳊﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :28وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ:
-1

ﺗﺼﺪر اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻼف ذﻟﻚ أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ
أواﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،وﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ،وﻟﻠﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة
إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳌﻦ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ.

-2

ﺗﻌﱰف اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﱵ أﺻﺪرﻫﺎ أﻃﺮاف اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻇﻞ
ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ،وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة.
اﻟﻤﺎدة  :29اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮورﻳﺔ:

-1

ﲤﺘﻨﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ أﻳﺔ أﻋﺒﺎء أو رﺳﻮم أو ﺿﺮاﺋﺐ ،أﻳﺎ" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ،
ﺗﻐﺎﻳﺮ أو ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻓﺎة ،أو اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﺎر إﱃ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﰲ أﺣﻮال ﳑﺎﺛﻠﺔ.
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ﻟﻴﺲ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﳛﻮل دون أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳍﻮﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة  : 30ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات:

-1

ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻓﻘﺎ" ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ،ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﲪﻠﻮﻩ إﱃ أرﺿﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﲰﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻪ.

-2

ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﲔ اﻟﻌﻄﻒ إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻟﻠﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﻨﻘﻞ أي
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ﳍﻢ ،أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت ﳛﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﲰﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة  :31اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدون ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻠﺠﺄ:

-1

ﲤﺘﻨﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﳍﻢ أو وﺟﻮدﻫﻢ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ أو ﻳﻮﺟﺪون ﻓﻴﻪ دون إذن ،ﻗﺎدﻣﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ
ﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﻬﺗﻢ أو ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﰲ اﳌﺎدة ) ،(1ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت دون إﺑﻄﺎء وأن ﻳﱪﻫﻨﻮا ﻋﻠﻰ وﺟﺎﻫﺔ أﺳﺒﺎب دﺧﻮﳍﻢ أو وﺟﻮدﻫﻢ ﻏﲑ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.

-2

ﲤﺘﻨﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ ﻓﺮض ﻏﲑ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻼت ﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻻ
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد إﻻّ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺴﻮى وﺿﻌﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻼذ أو رﻳﺜﻤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﲤﻨﺢ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﺑﺪﺧﻮﳍﻢ إﻟﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة  :32اﻟﻄﺮد:

-1

ﻻ ﺗﻄﺮد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻻﺟﺌﺎ" ﻣﻮﺟﻮدا" ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ إﻻّ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

-2

ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻃﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻼﺟﺊ إﻻّ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ" ﻟﻘﺮار ﻣﺘﺨﺬ وﻓﻘﺎ" ﻟﻸﺻﻮل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﳚﺐ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻼﺟﺊ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻼف ذﻟﻚ أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﺗﺘﺼﻞ
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ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ ،ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻹﺛﺒﺎت ﺑﺮاءﺗﻪ ،وﺑﺄن ﳝﺎرس ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻳﻜﻮن ﻟﻪ وﻛﻴﻞ
ﳝﺜﻠﻪ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﳐﺘﺼﺔ أو أﻣﺎم ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻌﻴﻨﲔ ﺧﺼﻴﺼﺎ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
-3

ﲤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻴﻠﺘﻤﺲ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ
آﺧﺮ ،وﲢﺘﻔﻆ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﲝﻘﻬﺎ ﰲ أن ﺗﻄﺒﻖ ،ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻠﺔ ،ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ" ﻣﻦ
اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :33ﺣﻈﺮ اﻟﻄﺮد أو اﻟﺮد:

-1

ﻻ ﳚﻮز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻄﺮد ﻻﺟﺌﺎ" أو ﺗﺮدﻩ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر إﱃ ﺣﺪود اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻬﺪدﺗﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻪ أو دﻳﻨﻪ أوﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ ﻓﺌﺔ
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

-2

ﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﻬﺑﺬا اﳊﻖ ﻷي ﻻﺟﺊ ﺗﺘﻮﻓﺮ دواع ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﻄﺮا" ﻋﻠﻰ
أﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ أو ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳝﺜﻞ ،ﻧﻈﺮا" ﻟﺴﺒﻖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ �ﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ
ﺟﺮﻣﺎ" اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﳋﻄﻮرة ،ﺧﻄﺮا" ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ.
اﻟﻤﺎدة  :34اﻟﺘﺠﻨﺲ:

ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ وﺗﺒﺬل ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻛﻞ
ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﻨﺲ وﲣﻔﻴﺾ أﻋﺒﺎء ورﺳﻮم ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :أﺣﻜﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة  :35ﺗﻌﺎون اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة:
-1

ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ،أو أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﲣﻠﻔﻬﺎ ،ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،وﺗﺘﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
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ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ،أو أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺄن:

)أ( -وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ.
)ب( -وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
)ج( -اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة أو اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ اﻵن ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺸﺄن اﻟﻼﺟﺌﲔ.
اﻟﻤﺎدة  :36ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ:
ﺗﻮاﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺼﻮص ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وأﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة  :37ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻣﻊ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﳌﺎدة ) (28ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﲢﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ
اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت  5ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ  1922و 31أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  1924و  12أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 1926
و  30ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻪ  1928و  30ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1935واﺗﻔﺎﻗﻴﱵ  28ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 1933
و  10ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ،1938وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  14أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1939واﺗﻔﺎق  15ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ .1946
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة  :38ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت:
ﻛﻞ ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،وﻳﺘﻌﺬر ﺣﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى،
ﳛﺎل إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء" ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻨﺰاع.
اﻟﻤﺎدة  :39اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم:
-1

ﺗﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ﰲ  28ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1951وﺗﻮدع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺪى
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻫﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﰲ اﳌﻜﺘﺐ اﻷوروﰊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﲔ 28
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ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ و  31آب/أﻏﺴﻄﺲ  1951ﰒ ﺗﻌﺮض ﳎﺪدا" ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﰲ اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﺑﲔ  17أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  1951و  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ .1952
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ﻳﺘﺎح ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻛﺬﻟﻚ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى
دﻋﻴﺖ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ أووﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻋﻮة ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ،وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ وﺗﻮدع ﺻﻜﻮك اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪى اﻷﻣﲔ
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
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ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪول اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة إﺑﺘﺪاء"
ﻣﻦ  28ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1951وﻳﻘﻊ اﻹﻧﻀﻤﺎم ﺑﺈﻳﺪاع ﺻﻚ إﻧﻀﻤﺎم ﻟﺪى اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة  :40ﺑﻨﺪ اﻻﻧﻄﺒﺎق اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ:
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ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم أن ﺗﻌﻠﻦ أ ّن ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ أو واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا
اﻹﻋﻼن ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
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وﰲ أي وﻗﺖ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﴰﻮل ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﺷﻌﺎر إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻳﺼﺒﺢ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل اﺑﺘﺪاءا" ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺴﻌﲔ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ اﺳﺘﻼم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻫﺬا اﻹﺷﻌﺎر ،أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻳﻬﻤﺎ
ﺟﺎء ﻻﺣﻘﺎ".
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وﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳉﻌﻠﻪ ﺷﺎﻣﻼ" ﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
أو اﻹﻧﻀﻤﺎم ﺗﻨﻈﺮ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﲣﺎذ اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﳉﻌﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺬﻩ
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻼ" ﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻨﺪ اﻗﺘﻀﺎء ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻜﻮﻣﺎﻬﺗﺎ.
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اﻟﻤﺎدة  :41ﺑﻨﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ:
ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ إﲢﺎدﻳﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ( -ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاد ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻹﲢﺎدﻳﺔ ،ﺗﻜﻮن إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﻧﻔﺲ إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ
ﻟﻴﺴﺖ دوﻻ" إﲢﺎدﻳﻪ.
)ب( -وﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاد ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول
أواﻟﻮﻻﻳﺎت أو اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻺﲢﺎد وﻏﲑ اﳌﻠﺰﻣﺔ ،وﻓﻘﺎ" ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﳍﺬا اﻹﲢﺎد،
ﺑﺎﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد،ﻣﻊ
ﺗﻮﺻﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول أو اﻟﻮﻻﻳﺎت أو اﳌﻘﺎﻃﻌﺎت.
)ج( -ﺗﺰود اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﲢﺎدﻳﺔ اﻟﻄﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أﺧﺮى ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻋﻦ
ﺮﻳﻖ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﻬﺑﺎ ﰲ
اﻹﲢﺎد واﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﺑﺸﺄن أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻣﺪى اﳌﻔﻌﻮل
اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻟﻪ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺑﺈﺟﺮاء آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة  :42اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت:
-1

ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو اﻹﻧﻀﻤﺎم ﺣﻖ إﺑﺪاء ﲢﻔﻈﺎت ﺑﺸﺄن أﻳﺔ ﻣﻮاد ﰲ
اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻮاد )(1و)(3و)(4و)(1-16و) (33واﳌﻮاد ) 36إﱃ  (46ﺷﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎدة
اﻷﺧﲑة اﳌﺬﻛﻮرة.
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ﻷي دوﻟﺔ أﺑﺪت ﲢﻔﻈﺎ" وﻓﻘﺎ" ﻟﻠﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة أن ﺗﺴﺤﺐ ﲢﻔﻈﻬﺎ ﰲ أي ﺣﲔ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺎدة  :43ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ:
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ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺴﻌﲔ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﺻﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أواﻹﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺴﺎدس.
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أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪق اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ﺻﻚ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أو اﻹﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺴﺎدس ﻓﻴﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إزاءﻫﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺴﻌﲔ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﻚ
ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ أو اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة  :44اﻹﻧﺴﺤﺎب:
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ﻷي دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ أي ﺣﲔ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻣﻮﺟﻪ إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

-2

ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺤﺎب إزاء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻗﺮار اﻹﻧﺴﺤﺎب.

-3

ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أﺻﺪرت إﻋﻼﻧﺎ" أو إﺷﻌﺎرا" وﻓﻘﺎ" ﻟﻠﻤﺎدة ) (40أن ﺗﻌﻠﻦ ﰲ أي ﺣﲔ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻣﻮﺟﻪ
إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ،أ ّن ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﴰﻮل إﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳍﺬا اﻹﺷﻌﺎر.
اﻟﻤﺎدة  :45إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ:

-1

ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﰲ أي ﺣﲔ أن ﺗﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻣﻮﺟﻪ إﱃ
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

-2

ﺗﻮﺻﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إزاء ﻫﺬا
اﻟﻄﻠﺐ.
اﻟﻤﺎدة  :46اﻹﺷﻌﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة:

ﻳﻘﻮم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﻋﻼم ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺪول ﻏﲑ اﻷﻋﻀﺎء
اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ):(39
)أ( -ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت واﻹﺷﻌﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﺮع "ب" ﻣﻦ اﳌﺎدة ).(1
)ب( -ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت وﺻﻜﻮك اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ).(39
)ج( -ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت واﻹﺷﻌﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ).(40
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)د( -ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ورﺳﺎﺋﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ).(42
)ه( -ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ" ﻟﻠﻤﺎدة ).(43
)و( -ﺑﺎﻹﻧﺴﺤﺎﺑﺎت واﻹﺷﻌﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ).(44
)ز( -ﺑﻄﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة ).(45
إﺛﺒﺎﺗﺎ" ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ذﻳﻠﻪ اﳌﻮﻗﻌﻮن أدﻧﺎﻩ ،اﳌﻔﻮﺿﻮن ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎﻬﺗﻢ ﺑﺘﻮاﻗﻴﻌﻬﻢ.
ﺣﺮر ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﲤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم أﻟﻒ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وواﺣﺪ وﲬﺴﲔ،
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ وﺣﻴﺪة ﻳﺘﺴﺎوى ﰲ اﳊﺠﻴﺔ ﻧﺼﺎﻫﺎ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺗﻮدع ﰲ ﳏﻔﻮﻇﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
وﺗﻌﻄﻰ ﺻﻮر ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻟﻠﺪول ﻏﲑ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ
اﳌﺎدة ).(39

363

اﻟﻤﻼﺣﻖ

اﻟﻤﻠﺤﻖ – ب -
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إن ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
ﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪاﻬﺗﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﺑﻌﻴﺪا ﰲ ﺟﺬور اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،واﻟﱵ
ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻴﻤﺔ ﻛﱪى وﻫﺪﻓﺎ أﲰﻰ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎدﻩ وﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ .
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أ�ﺎ ﲤﺜﻞ اﻣﺔ ﻣﺘﺤﻀﺮة واﻛﺒﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱐ وأدت داﺋﻤﺎ دورا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﰲ
ﻮﺣﻴﺪ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻬﺑﺎ .
وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻹﺣﻜﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎم 1951
واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎم  ، 1967وإﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﻮل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ و اﻟﻨﺎزﺣﲔ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎم . 1993
ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ رواﺑﻂ اﻹﺧﺎء ﺑﻴﻨﻬﺎ .
اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
ﻣﺎدة :1
اﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ:
 – 1ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ،أو ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺪﱘ
اﳉﻨﺴﻴﺔ وﳜﺸﻰ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ إن ﻳﻀﻄﻬﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻋﺮﻗﻪ أو دﻳﻨﻪ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ ﻓﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﻈﻞ ﲝﻤﺎﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ أو أن ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ .
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 – 2ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻠﺘﺠﺊ ﻣﻀﻄﺮا إﱃ ﺑﻠﺪ ﻏﲑ ﺑﻠﺪﻩ اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪوان
اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ أو اﺣﺘﻼﻟﻪ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﻮﻗﻮع ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﺣﺪاث
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺧﻼل ﻛﺒﲑ ﺑﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﻼد أو ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ .
ﻣﺎدة : 2
ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ :
 – 1أدﻳﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﺣﺮب أو ﺟﺮﳝﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺟﺮﳝﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 – 2أدﻳﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻻﺟﺊ ﱂ
ﻳﺼﺪر ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﱪﺋﺘﻪ ﲝﻜﻢ �ﺎﺋﻲ ﺑﺎت .
ﻣﺎدة : 3
ﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺒﺪل ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮل
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻌﺮﻓﲔ ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ .
ﻣﺎدة :4
 –1إذا اﺳﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻻﺳﺘﻈﻼل ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ .
 – 2اﻛﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ وﲤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ .
 – 3ﻋﺎد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ إﱃ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻏﺎدرﻩ ﺧﻮف اﻻﺿﻄﻬﺎد .
 – 4اﺳﺘﻌﺎد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﳍﺎ .
 – 5ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ رﻓﺾ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻟﺰوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ
اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻﺟﺌﺎ .
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 – 6إذا ﻛﺎن ﻋﺪﱘ اﳉﻨﺴﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ﺑﺰوال اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ اﻻﻋﱰاف ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻻﺟﺊ ﻗﺎدرا أن
ﻳﻌﻮد إﱃ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد .
ﻣﺎدة: 5
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺒﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ
ﺗﻜﻮن دون ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .
ﻣﺎدة : 6
ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻤﻼ ﺳﻠﻤﻴﺎ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﳚﺐ أن ﻻ ﺗﻌﺘﱪﻩ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋﻤﻼ ﻋﺪاﺋﻴﺎ ﺿﺪﻫﺎ.
ﻣﺎدة : 7
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﳉﻨﺲ
أواﻟﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻣﺎدة : 8
أ – ﻻ ﻳﻄﺮد اﻟﻼﺟﺊ اﳌﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم .وﻟﻼﺟﺊ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﻗﺮار اﻟﻄﺮد وﺗﻠﺘﺰم
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲟﻨﺢ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ إﱃ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ
وﲢﺘﻔﻆ اﻟﺪوﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻠﺔ ﲝﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺮﻩ ﺿﺮورﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ داﺧﻠﻴﺔ .
ب – ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻼﺟﺊ ﻣﺆﻗﺘﺎ إذا ﻛﺎن ﻃﺮدﻩ أو ردﻩ ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ
ﻣﺎدة : 9
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳚﺐ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﺮﻏﺒﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ
وﻻ ﳚﻮز ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻻﺟﺊ إﱃ ﺑﻠﺪﻩ رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ .
وﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﻀﻊ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﺟﻮع أﻻﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ وﻃﻨﻬﻢ ﺳﺎﳌﲔ .
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ﻣﺎدة : 10
ﲤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ووﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻼﺣﻘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ
اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﲢﻮل
دون ذﻟﻚ .
ﻣﺎدة : 11
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ اﺣﱰام ﻗﻮاﻧﲔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .
ﻣﺎدة : 12
ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎط إرﻫﺎﰊ أو ﲣﺮﻳﱯ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ .
ﻣﺎدة : 13
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺊ أن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﲨﺔ أﻳﺔ دوﻟﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دوﻟﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ
أو أن ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻵراء أو اﻷﻧﺒﺎء ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳜﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮا ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺪول .
ﻣﺎدة: 14
إذا واﺟﻬﺖ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻣﻨﺢ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﲟﻮﺟﺐ
ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻔﺎﺟﺊ أو اﳉﻤﺎﻋﻲ أو ﻷي أﺳﺒﺎب ﻗﻬﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻔﺮدة أو ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ اﻟﻠﺠﻮء .
ﻣﺎدة : 15
ﻳﻘﻮم اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻷداء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻣﺪﻩ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺑﺸﺎن اﻟﻼﺟﺌﲔ
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ﻛﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺆون ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ
وﻳﻌﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮا إﱃ ﳎﻠﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ .
ﻣﺎدة : 16
ﻛﻞ ﻧﺰاع ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳛﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﺎوﺿﺔ أو اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ،ﻓﺈذا ﺗﻌﺬرت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻌﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻠﻪ
وﻓﻘﺎ ﻹﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﳉﺎﻣﻌﺔ .
ﻣﺎدة : 17
ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻮدع وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ
ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﻀﻢ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪول ﻏﲑ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎر
ﺗﺮﺳﻠﻪ إﱃ اﻷﻣﲔ اﻟﻌم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃ إﻋﻼم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻬﺑﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم .
وﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﻳﺪاع وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺼﺪﻳﻖ أو اﻧﻀﻤﺎم ﺛﻠﺚ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت
 – 1ﺗﺆﻛﺪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻈﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 – 2ﺗﺆﻛﺪ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
 – 3ﺗﺘﺤﻔﻆ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار .
 – 4ﺗﺆﻛﺪ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻈﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺎدة ) (8ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
 – 5ﺗﺘﺤﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺎدﺗﲔ )  ( 10 ) ، ( 8ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
 – 6ﺗﺘﺤﻔﻆ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
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 – 7ﺗﺆﻛﺪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻧﻀﻤﺎم
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﻌﺎم  1951واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﻼﺟﺌﲔ .
 – 8ﻳﺆﻛﺪ وﻓﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ :
أ – إن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻼﺟﺊ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﰲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ وﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ،وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻼﺟﺊ
ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﻜﺮس ﻣﺒﺪأ اﻟﻠﺠﻮء ﲝﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺪل ﻣﺒﺪأ اﻟﻠﺠﻮء ﲝﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ب – أﺳﻨﺪت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻼﺟﺊ ﻣﻦ ﻗﺮار
ﻟﻄﺮد وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﺎري ﻬﺑﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﳜﻮل ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮي اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﺪل وﳑﺜﻞ
ﻋﻦ اﳌﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳍﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮد .
ﻟﺬا  ،ﻓﻤﻦ اﻷﻧﺴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﲝﻴﺚ ﺗﺄﰐ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺎدة 22
ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ .
وﻗﻊ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت :
 .اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ
 .دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
 .دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 .اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
.اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 .ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻴﺒﻮﰐ
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 .اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 .ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان
 .اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
 .ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
 .ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق
 .ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 .دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ
 .دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
 .ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻤﺮ اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
 .اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
 .اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ
 .ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
 .اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
 .اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
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اﻟﻤﻠﺤﻖ – ج -
إﻋﻼن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء اﻟﻌﺮب اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  21إﱃ  24ﲨﺎدى اﻷوﱃ  1413ﻫـ
إﱃ  19ﻧﻮﻓﻤﱪ  /ﺗﺸﺮﻳﻦ  1992ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل )) اﻟﻠﺠﻮء وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ
(( اﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ .
 – 1إذ ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻷﺳﻒ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ وﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ  .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﺑﻘﻠﻖ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ وﻣﺎ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺂس .
 – 2وإذ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻼذ وﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ .
 – 3وإذ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻧﺴﺎﱐ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ دون اﳌﺴﺎس
ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ .
 – 4وإذ ﻳﺆﻛﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻘﺮة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ 194
)  ( 111اﳌﺆرخ ﰲ  11دﻳﺴﻤﱪ  /ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  1948اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﰲ
اﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ دﻳﺎرﻫﻢ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
 – 5وإذ ﻳﺮى أن اﳊﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺮار 181ﻟﻌﺎم  1948واﻟﻘﺮار  3236ﻟﻌﺎم  1973اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻀﻤﻨﺎن ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺣﻘﻪ ﰲ
إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻪ اﻟﻮﻃﲏ .
 – 6وإذ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻌﺪم ﲤﺘﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب واﻟﻔﻌﺎل .
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 – 7وإذ ﻳﺪرك ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ  ،ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺄﺳﺒﻬﺑﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ واﳊﻠﻮل اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ .
 – 8وإذ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﺑﺎن ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻛﺪت ﻣﺒﺪأ ﲤﺘﻊ اﻟﺒﺸﺮ
ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ دون ﲤﻴﻴﺰ
 –9وإذ ﻳﻌﺘﱪان ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﺸﻜﻼن ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي
ﳚﺐ ﺿﻤﺎن اﺣﱰاﻣﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،
 – 10وإذ ﻳﻘﺮ ﺑﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ 29ﻳﻮﻟﻴﻮ  /ﲤﻮز  1951وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  31ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ  1967ﻳﺸﻜﻼن اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﲔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳊﻜﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،
 – 11وإذ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  :اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1969
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ » ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ« و إﻋﻼن »ﻛﺮﺗﺎﺟﻴﻨﺎ « ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺴﻨﺔ . 1984
 – 12وإذ ﻳﻘﺮ ﺑﺎن اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ إدراﻛﻬﺎ وﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد
 ﻫﻴﺌﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ أن ﻳﺴﺘﻬﺪي ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام  ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﺣﱰام ودﻋﻢ
ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﺸﺮ ،
 – 13وإذ ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ اﻟﺪور اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وان اﺣﱰام ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،
 – 14وإذ ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪور اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
وﲪﺎﻳﺘﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ .
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 – 15وإذ ﻳﻘﺪر ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺟﻬﻮدﻩ اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ وﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﰲ ﺳﺎن رﳝﻮ  1984وﺗﻮﻧﺲ
 1989وﻋﻤﺎن  1991و اﻟﻘﺎﻫﺮة ، 1992
 – 16وإذ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ
أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ،
ﻓﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء اﻟﻌﺮب ﻳﺘﺒﲎ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺎﱄ :
ﻣﺎدة 1
ﻳﺆﻛﺪ اﳊﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻩ وﻣﻐﺎدرﺗﻪ إﱃ أي ﺑﻠﺪ آﺧﺮ واﻟﻌﻮدة إﱃ ﺑﻠﺪﻩ
اﻷﺻﻠﻲ ﲝﺮﻳﺔ .
ﻣﺎدة 2
ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رد اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود أو إﻋﺎدﺗﻪ ﻗﺼﺮا إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳜﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ
أوﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻗﺎﻋﺪة آﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم.
ﻣﺎدة 3
ﻳﻌﺘﱪ أن ﻣﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﻏﲑ ودي ﲡﺎﻩ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى.
ﻣﺎدة 4
ﻳﺄﻣﻞ ﰲ أن ﺗﺒﺎدر اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻀﻢ ﺑﻌﺪ إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم  1951وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
 1967إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ .
ﻣﺎدة 5
ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻧﺎﻓﺬة ذات ﺻﻠﺔ أو ﻟﻘﺮارات
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻼﺟﺌﻮن وﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺎزﺣﻮن ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة وﻓﻖ ﻣﺎﻳﻠﻰ :
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)أ( -اﳌﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
)ب( – ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
)ج (– اﳌﺒﺎدئ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ .
ﻣﺎدة 6
ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ ﻟﻼﺟﺊ واﻟﻨﺎزح وﺑﺈرﺳﺎء ﺣﺪ أدﱏ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺪي ﻣﻦ ﻧﺼﻮص وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
،وذﻟﻚ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ .
ﻣﺎدة 7
ﻳﺪﻋﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻻﻋﺘﻤﺎد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وﻳﺄﻣﻞ أن
ﲢﻘﻖ اﳉﻬﻮد أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺮﺟﻮة ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .
ﻣﺎدة : 8
ﻴﺐ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﺰود اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﰲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .
ب ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ .
خ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – واﳌﺮاﺳﻴﻢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺎن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ  .وذﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ .
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ﻣﺎدة : 9
)أ( ﻳﺆﻛﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﻀﺮورة اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
دون اﳌﺴﺎس ﲝﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﻮدة وﺗﻘﺮﻳﺮ
اﳌﺼﲑ .
)ب( ﻳﻄﺎﻟﺐ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟﻚ
ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ  681ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20دﻳﺴﻤﱪ  /ﻛﺎﻧﻮن اﻷول . 1990
)ج( ﻳﻄﺎب اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي اﻗﺮ ﰲ اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11ﺳﺒﺘﻤﱪ  /أﻳﻠﻮل ﻋﺎم  1965ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮدﻩ .
ﻣﺎدة 10
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ
ﻋﺪدا وﺗﻀﺮرا وﻣﻌﺎﻧﺎت .
ﻣﺎدة : 11
ﻳﻨﺎدي ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم .ﻛﻤﺎ
ﻳﺪﻋﻮ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺻﺪر ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  24ﲨﺎدى اﻷوﱃ 1413ﻫـ .
اﳌﻮاﻓﻖ ل  19ﻧﻮﻓﻤﱪ  /ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ  1992م .
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اﻟﻤﻠﺤﻖ – د -
إﻋﻼن ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮزاري اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ - -1ﳓﻦ ،وزراء ورؤﺳﺎء وﻓﻮد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻤﻟﺘﻤﻌﲔ ﰲ ﻋﺸﻖ أﺑﺎد،
ﺑﱰﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻳﻮﻣﻲ  11و  12ﻣﺎﻳﻮ  2012ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﻮزاري ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل
اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛
 -2ﻧُﺪرك ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ أرﺳﻰ ،ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎً ﺧﻠﺖ ،أﺳﺲ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء،

وﻫﻮ أﻣﺮ أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم راﺳﺨﺎً ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛

 -3ﻧﻌﺮب ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻠﻘﻨﺎ إزاء أوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﻢ اﻟﺪول

اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ؛

 -4ﻧُﺸﻴﺪ ﲟﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻮق أراﺿﻴﻬﺎ،

وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ واﳋﻤﺴﲔ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺰﻫﺎء10,7
ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﲬﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﲏ) ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ وردﻬﺗﺎ اﻷوﻧﺮوا(؛
وﻧُﺸﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺘﻮﻓﲑ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺪراﻬﺗﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﶈﻠﻴﺔ؛
 -5ﻧُﺸﲑ إﱃ أن ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﺎم  1951اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎ ﻟﻌﺎم 1967

ﳝﺜﻼن ﻗﻴﻤﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﻧُﺸﲑ إﱃ أﳘﻴﺔ اﺣﱰام اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ
اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﺎن؛
 -6ﻧُﺪرك اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﺎﻬﺑﺎ اﳉﺬرﻳﺔ،
اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﺣﱴ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺼﺪراً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮﺗﺮ؛
وﳓﺚ ﻤﻟﺘﻤﻊ ُ

 -7ﻧﺜﻤﻦ ﻛﺮم اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ أﻋﺪادا ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻧُﻘﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﻣﲏ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ،وﻧﺸﲑ
ﺑﻘﻠﻖ
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ﺑﺎﻟﻎ إﱃ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛

 - 8ﻧُﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﰊ

اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ  ،وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ ) (194واﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻧُﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن
وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ)اﻷوﻧﺮوا (ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﲡﺴﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﰲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻧﺜﻤﻦ ﻋﺎﻟﻴﺎً اﻟﺪور اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻷوﻧﺮوا ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ،
وﻧﺪﻋﻮ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪاءات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ودﻋﻤﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﱃ دﻳﺎرﻫﻢ؛
 -9ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ-38/10 :س ﺑﺸﺄن“ ﻋﺪوان ﲨﻬﻮرﻳﺔ أرﻣﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ

ﲨﻬﻮرﻳﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن ”اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﺲ وزراء اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ووﺛﺎﺋﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ  .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻧُﻌﺮب ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻠﻨﺎ إزاء ﳏﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎزح وﻻﺟﺊ
أذرﺑﻴﺠﺎﱐ ﻃُﺮدوا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺘﻠﺔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ ﻧﺎﻏﻮرﻧﻮ ﻛﺎراﺑﺎخ وﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ﰲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ آذرﺑﻴﺠﺎن،
وإزاء ﺣﺠﻢ ِ
وﺣﺪﱠة ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  .وﻧﺪﻋﻮ إﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻵذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﲔ وﻣﻦ ﻃﺮدوا ﻣﻦ
اﻟﻌﻮدة إﱃ دﻳﺎرﻫﻢ ﰲ أﻣﺎن وﺷﺮف وﻛﺮاﻣﺔ  ،وﻧُﺆﻛﺪ ﳎﺪداً ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ودﻋﻤﻨﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺐ آذرﺑﻴﺠﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺘﻐﻰ  .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﺮارات
ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳎﻠﺲ
اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ.
 -10ﻳُﺴﺎورﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ،ﻋﻤﻴﻖ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺄن اﻟﻜﺜﲑ ﺟﺪاً ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﻃﺎل أﻣﺪﻫﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ،
وﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﳊﻞ ﳏﻨﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﻮﺻﻞ
اﻟﺪوﱄ وﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ .
إﱃ ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ُ
وﻧﺪرك ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺿﺮورة ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳉﻬﻮد ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳊﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء وﻓ ًﻘﺎ
اﻟﺪوﱄ ،ﻣﻊ اﺣﱰام ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ُ
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 -11ﻧﺆﻛﺪ ﳎﺪداً أن اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺗﻈﻞ اﳊﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﳊﺎﻻت اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻧﺪﻋﻮ دول اﳌﻨﺸﺄ،

وﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء ،وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻛﻜﻞ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ دﻳﺎرﻫﻢ  .وﰲ ﻫﺬا
اﻟﺴﻴﺎق ،ﻧﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ.
 - 12ﻧُﺮ ﱢﺣﺐ ﺑﺎﳋﻄﻮات واﳉﻬﻮد اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ إﱃ ﺑﻠﺪا�ﻢ
ﺑﺄﻣﺎن وﻛﺮاﻣﺔ وﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻀﻤﺎن إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ .وﻧُﺸﺠﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻠﺪان
ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
 -13ﻧُﺴﺠﻞ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأﻣﺎﻛﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى

اﻟﻌﺎﱂ وﺑﲔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ  .وﳓﺚ ﺑﻠﺪان إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻔﻌﺎل واﳌﺮن وﻏﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﳍﺬا اﻹﺟﺮاء ،ﻛﻤﺎ ﳓﺚ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ وﺛﻴﻖ ،ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل
اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.
أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﺜﺮ ً
اﻟﺪوﱄ ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻣﻊ
 -14ﻧﺪﻋﻮ ﻤﻟﺘﻤﻊ ُ
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻴﲔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﻤﻞ
اﻷﻋﺒﺎء .ﻛﻤﺎ ﻧُﺆﻛﺪ ﳎﺪداً أن اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺪﻓﻖ أﻋﺪاد ﻏﻔﲑة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﻈﻰ
ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ وﻓﻘﺎً ﳌﺒﺎدئ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﲢﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء.

 -15ﻧُﺸﻴﺪ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ  ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ
وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
 -16ﻧﺴﺘﺬﻛﺮ ﻗﺮار ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ 38/11 - :س اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

واﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﺲ وزراء اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،وﻏﲑﻩ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻧﺮﺣﺐ“ ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻞ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷﻓﻐﺎن ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻟﺪاﺋﻢ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺪول
اﳌﻀﻴﻔﺔ” ،واﻟﱵ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻦ اﳌﺸﺎورات ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﲨﻬﻮرﻳﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
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اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وردت ﺑﻪ ﰲ اﻹﻋﻼن اﳌﺸﱰك اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﰲ
ﺟﻨﻴﻒ ﻳﻮﻣﻲ  2و  3ﻣﺎﻳﻮ  2012 .وﻧﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻷﻓﻐﺎن ﺑﺄﻣﺎن وﻛﺮاﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺪف وﺿﻊ ﺣﻞ ﻟﻮاﺣﺪة
وﳓﺚ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدرات ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻦ أﻛﱪ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء وأﻃﻮﳍﺎ أﻣﺪاً ﰲ اﻟﻌﺎﱂُ .
اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﳉﻮء ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 -17ﻧُﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون ﻟﻼﺟﺌﲔ وﻧﺜﲏ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد
اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻧُﻨﻮﻩ ﲟﻮﻇﻔﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﳌﺎ أﺑﺪوﻩ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة
وﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﻔﺎن ﻋﻨﺪ اﺿﻄﻼﻋﻬﻢ ﺴﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﻢ  .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﻧﺪﻋﻮ ﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﲑ
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻨﻬﻮض ﺴﺆوﻟﻴﺎﻬﺗﺎ.

 -18ﻧﻌﺮب ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ رﻏﻢ ﻣﻜﺎﻧﺎﻬﺗﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﺪودة
ﺗﺄﻛﻴﺪاً ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ،ﻧﺜﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻼﺟﺌﲔ ،وﻧﺜﻤﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﳉﻬﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﻓﺔ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻢ .
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي ﻹﳒﺎح ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ.
 -19ﻧﻌﺮب ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻨﺎ ﻟﱰﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒًﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻮزاري
اﻟﺪوﱄ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻋﺪﳝﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن.
اُﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻋﺸﻖ أﺑﺎد ﰲ  12ﻣﺎﻳﻮ2012 .
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اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻵﻳﺔ
ﺑ ﻴ
ِﺬ ِﻦ
ذ
ًَّﻰ وَ َﻋ ِﻬ ْﺪﻧَﺎ 
ﻣُ ﻠ
 ﺟَ ﻠَْﻨَﺎ اﻟْﺒـَﻴْﺖَ ﻣَﺜ َﺎﺑَﺔً ﻟﱢﻠﻨﱠﺎسِ وَأَﻣْﻨ ًﺎ وَاﲣﱠ وُا ﻣ ﻣ ﻘﱠ ﺎَمِ إِـﺮْاَﻫِﻢَ ﺼ
﴿ َإ ِْ ﻌ
ِ
ِ
َ وَاﻟﺮﱠﻛﻊِ اﻟ ﱡﺴ ُﺠﻮدِ  ﴾ .ﺳﻮرة
إِ َ ٰﱃ  إِﺑـْﺮَاﻫِﻴﻢَ وَإِﲰَْﺎﻋِﻴﻞَ أَن ﻃَﻬﱢﺮَا ﺑـَﻴْﱵَِ ﻟِﻠﻄﱠﺎﺋِﻔﲔَ وَاﻟْﻌَﺎﻛِﻔﲔ ﱡ
اﻟﺒﻘﺮة  ،اﻵﻳﺔ . 125
﴿ ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا أَوْ ﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌُﻘُﻮدِ  ﴾ .ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ،اﻵﻳﺔ . 01
ِ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠـﻪ َِ
َْرضِ ﻣُﺮَا َﻏﻤًﺎ ﻛَﺜِﲑًا وَ ﺳَﻌَﺔً  وَﻣَﻦ ﳜَْﺮُجْ ﻣِﻦ 
ِ ﳚﺪْ ﰲ
﴿ وَﻣَﻦ ﻳـُﻬَﺎﺟِﺮْ ﰲ
ِ اﻷ ْ
ﺑـَﻴْﺘِﻪِ ﻣُﻬَﺎﺟِﺮًا إِﱃَ اﻟﻠﱠـﻪِ وَ َر ُﺳﻮﻟِﻪِ ﰒُﱠ ﻳُ ْﺪ ِرْﻛﻪُ اﻟْ َﻤ ْﻮتُ ﻓـَﻘَ ﺪْ وَ ﻗَﻊَ أَﺟْﺮُﻩُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠـﻪِ  وَﻛَﺎنَ اﻟﻠﱠـﻪُ 
َﻏ ُﻔﻮرًا  ﱠرﺣِﻴﻤًﺎ ﴾ .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ .100
﴿ إِنﱠ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ ﺗـَ َﻮﻓﱠﺎﻫُﻢُ اﻟْ َﻤ َﻼﺋِﻜَﺔُ ﻇَﺎﻟِ ِﻤﻲ  أَﻧ ُﻔ ِﺴﻬِﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻓِﻴﻢَ ﻛُﻨﺘُﻢْ  ﻗَﺎﻟُﻮا ﻛُﻨﱠﺎ 
ُﻦْ أَرضُ اﻟﻠﱠـﻪِ وَاﺳِﻌَﺔً ﻓـَﺘـُﻬَﺎﺟِﺮُوا ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺄُوﻟَـٰﺌِﻚَ 
ﻣُ ْﺴﺘَﻀْﻌَ ِﻔﲔَ ﰲ
ِ اﻷ ْ
َْرضِ  ﻗَﺎﻟُﻮا أَﱂَْ ﺗَﻜ ْ
ﻣَ ﺄْوَاﻫُﻢْ ﺟَ ﻬَﻨﱠﻢُ  وَ ﺳَﺎءَتْ ﻣَﺼِ ﲑًا ﴾ .ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ . 98
ِ
وَإِ
ُ ﺣﱴﱠ ﻳَ ْﺴ َﻤﻊَ  َﻛﻼَمَ اﻟﻠّﻪِ ﰒُﱠ أَﺑْﻠِ ْﻐﻪُ ﻣَ ﺄْﻣَﻨَﻪُ 
ْ أَﺣ ٌﺪ  ﻣﱢﻦَ اﻟْ ُﻤﺸْﺮِﻛﲔ ْ
َﺎركَ ﻓَﺄَﺟِﺮْﻩ َ
﴿ ن َ
َ اﺳﺘَﺠ َ
ذَﻟِ
ْم ﻻﱠ ﻳـَﻌْﻠَ ُﻤﻮنَ ﴾ .ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 06
ﻚَ ﺑِﺄَﻧـﱠﻬُﻢْ ﻗـَﻮٌ
﴿ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮاْ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ ﻻَ ﻳـُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَﻻَ ﺑِﺎﻟْﻴـَ ﻮْمِ اﻵﺧِﺮِ وَﻻَ ﳛَُﺮﱢﻣُﻮنَ ﻣَﺎ ﺣَﺮﱠمَ اﻟﻠّﻪُ وَ َر ُﺳﻮﻟُﻪُ 
َ دﻳﻦَ اﳊﻖﱢ ﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِ
ﻻَ ﻳ ِﺪﻳ ﻮن ِ
ِ
َ ﺣﱴﱠ ﻳـُﻌْ ﻄُﻮاْ اﳉِْْﺰﻳَﺔَ ﻋَﻦ ﻳَ ٍﺪ  وَﻫُﻢْ 
وَ َ ﻨُ
ﻳﻦَ أُوﺗُﻮاْ اﻟْﻜﺘَﺎب َ
َْ
ﺻَﺎﻏِﺮُونَ  ﴾ .ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 29
﴿ وَإِن ﺟَﻨَ ُﺤﻮا ﻟِﻠﺴﱠﻠْﻢِ ﻓَﺎﺟْﻨَﺢْ ﳍََﺎ وَ ﺗـَ َﻮﱠﻛﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠـﻪِ  إِﻧﱠﻪُ ﻫُ ﻮَ اﻟ ﱠﺴﻤِﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ  ﴾.ﺳﻮرة
اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ . 61
ِ
﴿ إِﻻﱠ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ ﻋَﺎﻫَ ﱡ
ُﻢْ أَﺣﺪًا 
ﺪﰎ ﻣﱢﻦَ اﻟْ ُﻤﺸْﺮِﻛﲔَ ﰒُﱠ ﱂَْ ﻳَﻨﻘُﺼُﻮﻛُﻢْ ﺷَﻴْﺌًﺎ وَﱂَْ ﻳُﻈَﺎﻫِﺮُوا ﻋَﻠَﻴْﻜ َ
َﺄَﲤِﱡﻮا إِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﻋَﻬْﺪَﻫُﻢْ إِﱃَٰ  ﻣُﺪﱠﻬﺗِِﻢْ  إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪ ُِ
ﺐ اﻟْ ُﻤﺘﱠﻘِ ﲔَ  ﴾.ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ.04
َ ﳛ ﱡ
ُﻢْ أَﻋﻤَﺎﻟَﻜُﻢْ ﴾.
﴿ َﻼَ ﻬﺗَِﻨُﻮا وَ ﺗَ ْﺪﻋُﻮا إِﱃَ اﻟﺴﱠﻠْﻢِ وَأَﻧﺘُﻢُ اﻷَْﻋْﻠَ ْﻮنَ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻣَﻌَﻜُﻢْ وَﻟَﻦ ﻳََِﱰﻛ ْ
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83

ﺳﻮرة ﳏﻤﺪ  ،اﻵﻳﺔ . 35

﴿ ﻓَﻤَﺎ اﺳﺘ ﻮاْ ﻟَﻜُﻢْ ﻓَﺎﺳﺘَﻘِﻴﻤﻮاْ ﳍَُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪ ُِ
ﺐ اﻟْ ُﻤﺘﱠﻘِ ﻲ﴾.ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،اﻵﻳﺔ 07
َ ﳛ ﱡ
ْ ـَﻘَﺎﻣُ
ْ ُ
ـَﺮَ إِ َ اﻟﱠﺬِ
ِ
ﻮف ﺣَﺬَ رَ اﻟْ َﻤ ْﻮتِ ﻓـَﻘَﺎلَ ﳍَُﻢُ اﻟﻠﱠـﻪُ 
ﻮا ﻣِﻦ دﻳَﺎرِﻫِﻢْ وَﻫُﻢْ أُﻟُ ٌ
﴿ أَﱂَْ ﺗ ﱃ ﻳﻦَ ﺧَﺮَﺟُ
- 381 -
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ﻀ ٍﻞ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ وَﻟَـٰﻜِﻦﱠ أَﻛْﺜـَﺮَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻻَ ﻳَ ْﺸﻜُﺮُونَ ﴾.
ﻣُﻮﺗُﻮا ﰒُﱠ أَﺣْﻴَﺎﻫُﻢْ  إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻟَﺬُو ﻓَ ْ
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ . 243 ،
﴿ وَإِذْ ﳝَْﻜُﺮُ ﺑِﻚَ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ  َﻛﻔَﺮُوا ﻟِﻴُﺜْﺒِﺘُﻮكَ أَوْ ﻳـَﻘْ ﺘـُﻠُﻮكَ أَوْ ﳜُْﺮِﺟُ ﻮكَ  وَﳝَْﻜُﺮُونَ وَﳝَْﻜُﺮُ 
اﻟﻠﱠـﻪُ  وَاﻟﻠﱠـﻪُ ﺧَﻴـْﺮُ اﻟْﻤَﺎﻛِﺮِﻳﻦَ ﴾.ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل اﻵﻳﺔ.30 ،
َْﻠِ
ْم ﻳـَﻔْﺮَﻗُﻮنَ  ﴿ ﴾٥٦ﻟﻮْ 
﴿ وَﳛ ُﻔﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﱠـﻪِ إِﻧـﱠﻬُﻢْ ﻟَﻤِﻨﻜُﻢْ وَﻣَﺎ ﻫُﻢ ﻣﱢﻨﻜُﻢْ وَﻟَـٰﻜِﻨـﱠ ﻬُﻢْ ﻗـَﻮٌ
ٍ
ﱠﺧﻼً ﻟﱠﻮَﻟﱠﻮْا إِﻟَﻴْﻪ
ِ وَﻫُﻢْ ﳚ َﻤ ُﺤﻮنَ ﴿.﴾٥٧ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ 
َْ
َِﳚﺪُونَ ﻣَﻠْ َﺠﺄً أَوْ ﻣَ ﻐَﺎرَات  أَوْ ﻣُﺪ َ
اﻵﻳﺔ 57 – 56 ،
ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِـﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤـٰ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣﻴﻢ
إِ ِ ِ
ِِﻹ َﻳﻼفِ ﻗـُﺮَﻳْ ٍ
ُوا ربﱠ ﻫَـٰﺬَا
ﺶ ﴿َ ﴾١ﻳﻼﻓﻬِﻢْ رﺣْﻠَﺔَ اﻟ ﱢﺸﺘَﺎءِ وَاﻟﺼﱠﻴْﻒِ  ﴿﴾٢ﻓـَﻠْﻴـَﻌْﺒُﺪ َ
اﻟﱠﺬِ
ﻮع آﻣَﻨـَ ﻬُﻢ ﻣﱢﻦْ ﺧﻮ ٍ
ف ﴿. ﴾٤ﺳﻮرة ﻗﺮﻳﺶ
َْ
اﻟْﺒـَﻴْﺖِ  ﴿ ﴾٣ي  أَﻃْﻌَ َﻤﻬُﻢ ﻣﱢﻦ ﺟُ ٍ  وَ
اﻵﻳﺔ  01 ،إﱃ . 04
َ وَاﻹﳝَﺎنَ ﻣِﻦ ﻗـَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﳛُِﺒﱡﻮنَ ﻣَﻦْ ﻫَﺎﺟَﺮَ إِﻟَﻴْﻬ ﻻ َِ
﴿ وَاﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ ﺗـَﺒـَ ﱠﻮءُوا اﻟﺪﱠار ِْ
ِ 
َ ﳚﺪُونَ ﰲ
ِﻢْ وَ
ﺮُونَ ﻋََﻰٰ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ وَﻟَﻮْ ﻛَﺎنَ ﻬﺑِِﻢْ ﺧَﺼَﺎﺻَﺔٌ وَﻣَﻦ ﻳُﻮقَ 
ُﺪُورِﻫِ
ﻢْ ﺣَﺎﺟًَ ﳑﱢﱠﺎ أُوﺗُﻮا وَﻳـُﺆْﺛ ِ ﻠ
ﺔ
ُﺷﺢﱠ ﻧـَ ْﻔ ِﺴﻪِ ﻓَﺄُوﻟَـٰﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْ ُﻤﻔْﻠِ ُﺤﻮنَ  ﴾ .ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  ،اﻵﻳﺔ . 09
﴿ وَﻟَﻤﱠﺎ ﺑـَﻠَﻎَ أَﺷ ﱠﺪﻩُ وَاﺳﺘ ﻮ ٰى آﺗـَﻴـْﻨَﺎﻩُ ﺣ ْﻜﻤ ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻛ ٰ ﻟِ
َ ﳒ ِﺰي  اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴِﻨِﲔَ  ﴾
ُ
َﺬَ ﻚ َْ
ُ ًﺎ وَ
ْ ـَ َ
وَ
ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 14
﴿ دﺧﻞَ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔَ ﻋَﻠَﻰ ِﺣﲔِ  َﻏﻔ ٍ
ِْ ﻳـَﻘْ ﺘَﺘِ َﻼنِ ﻫَـٰﺬَا ﻣِﻦ 
ْﻠَﺔ ﻣﱢﻦْ أَﻫْﻠِﻬَﺎ ﻓـَﻮَﺟَ ﺪَ ﻓِﻴﻬَﺎ رَﺟُﻠَﲔ
ٰ
وَ َ َ َ
 ﻣِﻦْ ﻋﺪُوﱢﻩِ ﻓـَ َﻮَﻛَﺰﻩُ 
َﺎﺳﺘـَ ﻐَﺎﺛَﻪُ اﻟﱠﺬِ ي  ﻣِﻦ ﺷِﻴﻌَﺘِﻪِ ﻋَﻠَﻰ  اﻟﱠﺬِ ي
ﺷِﻴﻌَﺘِﻪِ وَﻫَـٰ
َ
َ
ﺬَا ﻣِﻦْ ﻋﺪُوﱢﻩِ  ﻓ ْ
 ﻣ ِ
ﲔ ﴾ ﺳﻮرة
ﻀ ٰﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ  ﻗَﺎلَ ﻫَـٰ
ﻀﻞﱞ ﱡ
ُو ﱡ
ﺬَا ﻣِﻦْ ﻋ َﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ  إِﻧﱠﻪُ  َﻋﺪ ﱞ
ﻮﺳ ٰﻰ ﻓـَﻘَ َ
 ﻣﺒِ ٌ
َ
ﻣُ َ
اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 15
ِ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔِ ﺧَﺎﺋِﻔًﺎ ﻳ ﺘ ﻗﱠﺐُ ﻓَﺈِذَا اﻟﱠﺬِ
ي اﺳﺘَﻨﺼَﺮَﻩُ ﺑِﺎﻷَْﻣْ ﺲِ ﻳَ ْﺴﺘَﺼْﺮِ ُﺧﻪُ  ﻗَﺎلَ 
ْ
﴿ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺢَ ﰲ َ
ـَ ـَﺮَ
ﲔ ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ اﻵﻳﺔ .18
يﱡ
ﻮﺳ ٰﻰ إِﻧﱠﻚَ ﻟَﻐَ ِﻮ ﱞ
 ﻣﺒِ ٌ
ﻟَﻪُ ﻣُ َ
ِ
ﻮﺳ ٰﻰ  إِنﱠ اﻟْ َﻤﻸََ ﻳَﺄْﲤَِﺮُونَ ﺑِﻚَ 
﴿ وَﺟَﺎءَ رَﺟُ ٌﻞ  ﻣﱢﻦْ أَﻗْﺼَ ﻰ  اﻟْ َﻤﺪﻳﻨَﺔِ ﻳَﺴْﻌَ ٰﻰ ﻗَﺎلَ ﻳَﺎ ﻣُ َ
ِ
َ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎﺻ ِﺤﲔَ  ﴿ ﴾٢٠ﻓَﺨَﺮَجَ ﻣِﻨـْ ﻬَﺎ ﺧَﺎﺋِﻔًﺎ ﻳـَﺘـَﺮَﻗﱠﺐُ  ﻗَﺎلَ 
ﻟِﻴـَﻘْ ﺘـُﻠُﻮكَ ﻓَﺎﺧْﺮُجْ إِﱐﱢ ﻟَﻚ
ِ ﻣِﻦَ اﻟْﻘَ ﻮْمِ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﲔَ  ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 21 – 20
َربﱢ ﳒَﱢﲏ
2T
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110

110

172

174

174
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﴿ ﻓَﺠَﺎءﺗْﻪُ إِﺣﺪَاﳘَُﺎ ﲤَْ ِﺸﻲ ﻋَﻠَﻰ اﺳﺘِﺤ ٍ
ِ ﻳَ ْﺪﻋُﻮكَ ﻟِﻴَ ْﺠ ِﺰﻳَﻚَ أَﺟْﺮَ ﻣَﺎ 
ْﻴَﺎء ﻗَﺎﻟَﺖْ إِنﱠ أَﰊ
َ ْ
ْ
ﺳَﻘَﻴْﺖَ ﻟَﻨَﺎ ﻓـَﻠَﻤﱠﺎ ﺟَﺎءَﻩُ وَ ﻗَﺺﱠ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟْﻘَﺼَ ﺺَ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﲣََﻒْ  ﳒََ ْﻮتَ ﻣِﻦَ اﻟْﻘَ ﻮْمِ 
اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﲔَ  ﴾  .ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 25
ﻮﺳﻰ اﻷَْﺟَ ﻞَ وَ ﺳَﺎرَ ﺑِﺄَﻫْﻠِﻪِ آﻧَﺲَ ﻣِﻦ ﺟَﺎﻧِﺐِ اﻟﻄﱡﻮرِ ﻧَﺎرًا ﻗَﺎلَ ﻷَِﻫْﻠِﻪِ 
﴿ ﻓـَﻠَﻤﱠﺎ ﻗَ َ
ﻀ ٰﻰ  ﻣُ َ
اﻣْ ﻜُﺜُﻮا إِﱐﱢ آﻧَﺴْﺖُ ﻧَﺎرًا ﻟﱠﻌَﻠﱢﻲ آﺗِﻴﻜُﻢ ﻣﱢﻨـْ ﻬَﺎ ﲞٍََِﱪ  أَوْ ﺟَﺬْوَ ٍة  ﻣﱢﻦَ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ 
ﺗَﺼْ ﻄَﻠُﻮنَ  ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ .29
 ﻣ ِ
َ ربﱢ إِﱐﱢ 
﴿ ﻗَﺎلَ ﻫَـٰ
ﻀﻞﱞ ﱡ
ُو ﱡ
ﻪُ ﻋﺪ ﱞ
 ﻣﺒِ ٌ
ﺬَا ﻣِﻦْ ﻋ َﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ  إِﻧﱠ َ
َ
ﲔ ﴿ ﴾١٥ﻗَﺎل َ
إِ
َ ربﱢ ﲟَِﺎ 
ﻇَﻠَﻤْﺖُ ﻧـَ ْﻔ ِﺴﻲ ﻓَﺎ ْﻏﻔِﺮْ ﱄ
ِ ﻓـَﻐَﻔَﺮَ ﻟَﻪُ  ﻧﱠﻪُ ﻫُ ﻮَ اﻟْﻐَ ُﻔﻮرُ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢُ﴿ ﴾١٦ﻗَﺎل َ
أَﻧـْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓـَﻠَﻦْ أَ ُﻛﻮنَ ﻇَ ِﻬﲑًا ﻟﱢﻠْ ُﻤﺠْﺮِﻣِ ﲔَ  ﴾ .ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ 16 ،15
17،
ِ
ِ ﺳﻮَاءَ اﻟﺴﱠﺒِﻴﻞِ ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 22
﴿ َﻋ َﺴ ٰﻰ َرﰊﱢ أَن ﻳـَ ْﻬﺪﻳَﲏ َ
ﱢ ﻟِ
َﱠ ﻣِﻦْ ﺧ ٍْﲑ ﻓَﻘِ ﲑٌ ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ  ،اﻵﻳﺔ . 24
َ ربﱢ إِﱐ ﻤَﺎ أَﻧﺰَﻟْﺖَ إِﱄ َ
﴿ ﻓـَﻘَﺎل َ
﴿ ﻗُﻞ  ﻟﱢﻠﱠﺬِ ﻳﻦَ  َﻛﻔَﺮُوا إِن ﻳَﻨﺘـَ ُﻬﻮا ﻳـُ ْﻐﻔَﺮْ ﳍَُﻢ ﻣﱠﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ وَإِن ﻳـَﻌُﻮدُوا ﻓـَﻘَ ﺪْ ﻣَ ﻀَﺖْ 
ﺳُﻨﱠﺖُ اﻷَْوﱠﻟِﲔَ  ﴾ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ . 38
ﺪِ ﻋﻬﺪ ﻃ ﻮا ﰲ ِ
ِ دﻳﻨِﻜُﻢْ ﻓـَﻘَﺎﺗِﻠُﻮا أَﺋِﻤﱠﺔَ اﻟْ ُﻜﻔْﺮِ  إِﻧـﱠﻬُﻢْ 
﴿ وَإِن ﻧﱠﻜَﺜُﻮا أَﳝَْﺎﻧـَﻬُﻢ ﻣﱢﻦ ﺑـَﻌْ َ ْ ِﻫِﻢْ وَ َﻌَﻨُ
ﻻَ أَﳝَْﺎنَ ﳍَُﻢْ ﻟَﻌَﻠﱠﻬُﻢْ ﻳَﻨﺘـَ ُﻬﻮنَ  ﴾ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ .12
﴿ وَإِﻣﱠﺎ ﲣََﺎﻓَﻦﱠ ﻣِﻦ ﻗـَﻮٍْم ﺧِﻴَﺎﻧَﺔً ﻓَﺎﻧ ﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺳﻮ ٍ
َاء إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻻ ُِ
ﺐ  اﳋَْﺎﺋِﻨِﲔَ  ﴾
َ ﳛ ﱡ
ﺒِﺬْ إِﻟَﻴْ
ٰ َ
ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  ،اﻵﻳﺔ . 58
﴿ ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِﳕﱠَﺎ اﻟْ ُﻤﺸْﺮِ
ﺲ ﻓَﻼَ ﻳـَﻘْﺮَﺑُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠﺪَ اﳊَْﺮَامَ ﺑـَﻌْﺪَ ﻋَﺎﻣِ ﻬِﻢْ 
َ ﳒ
ن
ﻮ
ﻛ
ُ
ََ
ٌ
ْﻠِ
وَإِ ِ
إِ
ِ إِ
َﻠِﻴﻢ
ﻫَـٰﺬَا نْ ﺧ ْﻔﺘُﻢْ ﻋَﻴـْﻠَﺔً ﻓَ َﺴ ْﻮفَ ﻳـُﻐْﻨِﻴﻜُﻢُ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻣِﻦ ﻓَﻀ ﻪ ن ﺷَﺎءَ  نﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻋ ٌ
ِﻴﻢ ﴾ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،اﻵﻳﺔ . 28
َﺣﻜ ٌ
﴿ وَﻟَﻦ ﳚَْﻌَﻞَ اﻟﻠﱠـﻪُ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْ ُﻤﺆْﻣِﻨِﲔَ ﺳَﺒِﻴﻼً  ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ . 141
﴿ ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِ ﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِذَا ﺟَﺎءﻛُﻢُ اﻟْﻤﺆْﻣِﻨَﺎت ﻬ ٍ
َﺎﺟِﺮَات ﻓَﺎﻣْ ﺘَﺤِﻨُﻮﻫُﻦﱠ  اﻟﻠﱠـﻪُ أَﻋْﻠَﻢُ 
ُ ُ ﻣُ
َ
ﺑِِﺈﳝَﺎ�ِِﻦﱠ  ﻓَِﺈنْ ﻋَﻠِﻤﺘﻤﻮ ﺆ ٍ
ِ
ْﻣِﻨَﺎت ﻓَﻼَ ﺗـَﺮْﺟِﻌُﻮﻫُﻦﱠ إِﱃَ اﻟْ ُﻜﻔﱠﺎرِ  ﻻَ ﻫُﻦﱠ  ﺣﻞﱞ ﳍﱠُﻢْ وَﻻَ 
ْ ُ ُ ﻫُﻦﱠ ﻣُ
ﻫُﻢْ ﳛَِﻠﱡﻮنَ ﳍَُﻦﱠ  آﺗُﻮﻫُﻢ ﻣﱠﺎ أَﻧﻔَﻘُﻮا ﻻَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋ ﻜُﻢْ أَن ﺗ ِ
َﻨﻜ ُﺤﻮﻫُﻦﱠ إِذَا آﺗـَﻴْﺘُ ُﻤﻮﻫُﻦﱠ 
َﻠَﻴْ
وَ
وَ
1
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232
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ِ
ِﺮِ وَاﺳﺄَﻟُﻮا ﻣَﺎ أَﻧﻔَﻘْ ﺘُﻢْ وَﻟْﻴَ ْﺴﺄَﻟُﻮا ﻣَﺎ أَﻧﻔَﻘُﻮا ٰذَﻟِﻜُﻢْ 
أُﺟُ ﻮرَﻫُﻦﱠ  وَﻻَ ﲤُْﺴ ُﻜﻮا ﺑِﻌِﺼَﻢِ اﻟْ َﻜﻮَاﻓ ْ
ِﻴﻢ ﴾ ﺳﻮرة اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ  ،اﻵﻳﺔ .10
َﻠِﻴﻢ َﺣﻜ ٌ
ُﺣﻜْﻢُ اﻟﻠﱠـﻪِ  َْﳛﻜُﻢُ ﺑـَﻴـْﻨَﻜُﻢْ  وَاﻟﻠﱠـﻪُ ﻋ ٌ
ِ
وَأَﻋﺘَ ْﺪﻧَﺎ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ 
﴿ وَأَﺧْﺬِﻫِﻢُ اﻟﺮﱢﺑَﺎ وَ ﻗَﺪْ ﻧـُ ُﻬﻮا ﻋَﻨْﻪُ وَأَﻛْﻠِﻬِﻢْ أَﻣْ ﻮَال
َ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃﻞِ  ْ
ﻣِﻨـْ ﻬُﻢْ ﻋَﺬَاﺑًﺎ أَﻟِﻴﻤًﺎ ﴾ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  ،اﻵﻳﺔ .161
ِ
ﱢ ﺷﻲ ٍء  وَﻫُ ﻮ ُِ
َ ﳚﲑُ وَﻻَ ﳚَُﺎرُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗـَﻌْﻠَ ُﻤﻮنَ ﴾
ﻞ
ﻛ
ُ 
ت
ﻮ
ﻜ
ﻩ
ﺪ
ُ
ِ ﻣَﻠَ
ُ
َ
﴿ ﻗُﻞْ ﻣَﻦ ﺑِﻴَ
ْ
ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن  ،اﻵﻳﺔ . 89
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ﻓﻬﺮس اﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﺼﻔﺤﺔ

اﻟﺤﺪﻳﺚ
» أن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺮم ﻣﻜﺔ ودﻋﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ ،وإﱐ ﺣﺮﻣﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺮم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻜﺔ،
واﱐ دﻋﻮت ﳍﺎ ﰲ ﻣﺪﻫﺎ وﺻﺎﻋﻬﺎ ﲟﺜﻠﻲ ﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﳌﻜﺔ «.

10

ﻗﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻣﻦ دﺧﻞ دار أﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻬﻮ آﻣﻦ«.
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن :وﻣﺎ ﺗﺴﻊ داري؟ ﻓﻘﺎل» وﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ« .ﻗﺎل :وﻣﺎ
ﺗﺴﻊ اﻟﻜﻌﺒﺔ؟ﻓﻘﺎل » وﻣﻦ دﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ « .ﻗﺎل :وﻣﺎ ﻳﺴﻊ
اﳌﺴﺠﺪ؟ ﻓﻘﺎل» وﻣﻦ أﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ « .ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن :ﻫﺬﻩ واﺳﻌﺔ.

21 ، 10

» اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓﺊ دﻣﺎؤﻫﻢ وﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ أدﻧﺎﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ «

171 ، 20

» ﻻ ﺣﻠﻒ ﰲ اﻹﺳﻼم وأﳝﺎ ﺣﻠﻒ ﻛﺎن ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﱂ ﻳﺰدﻩ اﻹﺳﻼم إﻻ ﺷﺪة

«.

27

ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﰲ دار ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن
ﺣﻠﻔﺎ ﻣﺎ أﺣﺐ أن ﱄ ﺑﻪ ﲪﺮ اﻟﻨﻌﻢ وﻟﻮ أدﻋﻰ ﺑﻪ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻷﺟﺒﺖ « .

27

» اﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ،اﻏﺰوا وﻻ ﺗﻐﻠﻮا ،وﻻ ﺗﻐﺪروا،
وﻻ ﲤﺜﻠﻮا ،وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪا. «....... ،

189 ، 76

ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ ﻋﻤﺮا ،ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ ،وﻋﻤﺮو ﺑﻦ أوس
ﻓﺤﺪﺛﻬﻤﺎ ﲜﺎﻟﺔ - ،ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ."......... ،

76

1T

" ﻫﺎﺟﺮت أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻋﻘﺒﺔ اﺑﻦ أﰉ ﻣﻌﻴﻂ ﰱ اﳍﺪﻧﺔ ،ﻓﺨﺮج أﺧﻮاﻫﺎ ﻋﻤﺎرة
واﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﺣﱴ ﻗﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . "........... ،-

82

» ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻻن أﻧﺘﻤﺎ؟« ﻗﺎﻻ  :ﻧﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ،ﻗﺎل» أﻣﺎ واﷲ ﻟﻮﻻ أن اﻟﺮﺳﻞ ﻻ ﺗﻘﺘﻞ
ﻟﻀﺮﺑﺖ أﻋﻨﺎﻗﻜﻤﺎ «.

103

» ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ،ﺣﱴ ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ « .

107

» ﻮ ﺧﺮﺟﺘﻢ إﱃ أرض اﳊﺒﺸﺔ ،ﻓﺈن ﻬﺑﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ أﺣﺪ ،وﻫﻲ أرض
ﺻﺪق ،ﺣﱴ ﳚﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﺟﺎ ﳑﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﻴﻪ «

176 ، 110 28

»ﻣﻦ أﺻﺒﺢ آﻣﻨﺎ ﰲ ﺳﺮﺑﻪ ،ﻣﻌﺎﰱ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ ،ﻋﻨﺪﻩ ﻃﻌﺎم ﻳﻮﻣﻪ ،ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺣﻴﺰت ﻟﻪ
اﻟﺪﻧﻴﺎ«

111

» ﻧﺼﺮت ﻳﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﺎﱂ « ﰒ ﻋﺮض ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء

149
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ﻓﻘﺎل » إن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻟﺘﺴﺘﻬﻞ ﺑﻨﺼﺮ ﺑﲏ ﻛﻌﺐ« .
» إن اﻟﻔﺘﻨﺔ ﲡﻲء ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ« وأوﻣﺄ ﺑﻴﺪﻩ ﳓﻮ اﳌﺸﺮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻊ ﻗﺮﻧﺎ
اﻟﺸﻴﻄﺎن وأﻧﺘﻢ ﻳﻀﺮب ﺑﻌﻀﻜﻢ رﻗﺎب ﺑﻌﺾ ،وإﳕﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ،ﻣﻦ آل
ﱠﺎك
ﺎك ِﻣ َﻦ اﻟْﻐَ ﱢﻢ َوﻓَـﺘَـﻨ َ
ﺖ ﻧَـ ْﻔ ًﺴﺎ ﻓَـﻨَ ﱠﺠْﻴـﻨَ َ
ﻓﺮﻋﻮن ،ﺧﻄﺄ ﴾ ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻪ﴿ َوﻗَـﺘَـ ْﻠ َ
ﻓُـﺘُﻮﻧًﺎ ﴾ .

177

وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﻣﻮي ﰲ ﻣﻐﺎزﻳﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ أرﻳﻘﻂ إﱃ
اﻷﺧﻨﺲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻖ ،ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﳚﲑﻩ ﲟﻜﺔ ،ﻓﻘﺎل :إن ﺣﻠﻴﻒ ﻗﺮﻳﺶ ﻻ ﳚﲑ
ﻋﻠﻰ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ"....................

186

» ﱂ أﻋﻘﻞ أﺑﻮي ﻗﻂ إﻻ وﳘﺎ ﻳﺪﻳﻨﺎن اﻟﺪﻳﻦ.«............................. ،

218 ، 187

» ﻣﻦ ﻫﺬﻩ؟ «،ﻓﻘﻠﺖ :أﻧﺎ أم ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻨﺖ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻓﻘﺎل» ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺄم ﻫﺎﻧﺊ «،
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ ،ﻗﺎم ﻓﺼﻠﻰ ﲦﺎﱐ رﻛﻌﺎت ﻣﻠﺘﺤﻔﺎ ﰲ ﺛﻮب واﺣﺪ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ
رﺳﻮل اﷲ زﻋﻢ اﺑﻦ أﻣﻲ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ رﺟﻼ ﻗﺪ أﺟﺮﺗﻪ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻫﺒﲑة ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» ﻗﺪ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﺮت ﻳﺎ أم ﻫﺎﻧﺊ « ،ﻗﺎﻟﺖ أم ﻫﺎﻧﺊ :
وذﻟﻚ ﺿﺤﻰ.

188

» ﻣﻦ دﺧﻞ دار أﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻬﻮ آﻣﻦ ،وﻣﻦ أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻼح ﻓﻬﻮ آﻣﻦ ،وﻣﻦ أﻏﻠﻖ
ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ آﻣﻦ « ،ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻷﻧﺼﺎر :أﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺪ أﺧﺬﺗﻪ رأﻓﺔ ﺑﻌﺸﲑﺗﻪ ،ورﻏﺒﺔ ﰲ
ﻗﺮﻳﺘﻪ ،وﻧﺰل اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎل " :ﻗﻠﺘﻢ :أﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ
ﻓﻘﺪ أﺧﺬﺗﻪ رأﻓﺔ ﺑﻌﺸﲑﺗﻪ ،ورﻏﺒﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ ،أﻻ ﻓﻤﺎ اﲰﻲ إذا؟  -ﺛﻼث ﻣﺮات  -أﻧﺎ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻫﺎﺟﺮت إﱃ اﷲ وإﻟﻴﻜﻢ ،ﻓﺎﶈﻴﺎ ﳏﻴﺎﻛﻢ ،واﳌﻤﺎت ﳑﺎﺗﻜﻢ
"ﻗﺎﻟﻮا :واﷲ ،ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ إﻻ ﺿﻨﺎ ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﻗﺎل  :ﻓﺈن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻳﺼﺪﻗﺎﻧﻜﻢ
وﻳﻌﺬراﻧﻜﻢ «

188

» أﻧﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ اﺑﻦ أرﺑﻌﲔ ،ﻓﻤﻜﺚ ﲟﻜﺔ ﺛﻼث
ﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،ﰒ أﻣﺮ ﺑﺎﳍﺠﺮة ﻓﻬﺎﺟﺮ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻤﻜﺚ ﻬﺑﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ ،ﰒ ﺗﻮﰲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ «

190

» اﳌﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﳌﺴﻠﻢ ،ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻪ ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ ﻛﺎن اﷲ ﰲ

217
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ﺣﺎﺟﺘﻪ وﻣﻦ ﻓﺮج ﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺑﺔ ﻓﺮج اﷲ ﻋﻨﻪ ﻬﺑﺎ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ
ﺳﱰ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﱰﻩ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ «

» ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻹﺳﻼم ﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ؟ وأن اﳍﺠﺮة ﻬﺗﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ؟ وأن

217

اﳊﺞ ﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ؟ «

"ﳌﺎ رأى ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﻣﺎ ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﺒﻼء وﻫﻮ ﻳﺮوح وﻳﻐﺪو ﰲ أﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﻗﺎل :واﷲ إن ﻏﺪوي ورواﺣﻰ
"................................

219

ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إن ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﲑ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻟﻴﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﻨﻚ ﺗﺎﺋﺒﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻓﻬﻞ
أﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻪ إن ﺟﺌﺘﻚ ﺑﻪ؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » :ﻧﻌﻢ «
ﻓﻘﺎل :إذا أﻧﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﲑ.

220

ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق :ﻓﺤﺪﺛﲏ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة أﻧﻪ وﺛﺐ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ
اﻷﻧﺼﺎر ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ دﻋﲏ وﻋﺪو اﷲ أﺿﺮب ﻋﻨﻘﻪ.
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » دﻋﻪ ﻋﻨﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎء ﺗﺎﺋﺒﺎ ﻧﺎزﻋﺎ «.
ﻗﺎل  :ﻓﻐﻀﺐ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﳌﺎ ﺻﻨﻊ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﻢ،
وذﻟﻚ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻻ ﲞﲑ.

220

" ﻓﻘﺪ أﺳﻠﻤﺖ زوﺟﺘﻪ  ،ﻓﺄﺗﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﺄﻣﻨﺘﻪ ﻟﻌﻜﺮﻣﺔ
ﻓﺂﻣﻨﻪ  ،ﻓﻠﺤﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺣﱴ ﺟﺎءت ﺑﻪ  ،ﻓﺄﻗﺮﻫﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ اﻷول ".

221

ﻗﺎﻟﻮا  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،وإن ﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ أﺟﺮا؟ ﻗﺎل » ﰲ ﻛﻞ ﻛﺒﺪ رﻃﺒﺔ أﺟﺮ«

232

أﻣﺜﻠﺘﻪ رﻓﺾ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﱯ إﱃ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻟﻪ " :اﻣﺾ ﻋﻠﻰ أﻣﺮك
واﻓﻌﻞ ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺖ  ،ﻓﻮاﷲ ﻻ أﺳﻠﻤﻚ "
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أن ﲡﺎرا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺄﺗﻮن أرض اﳊﺮب ﻓﻴﺄﺧﺬون ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺸﺮ" ،ﻗﺎل
ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻢ" :ﺧﺬ أﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ ﲡﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ "..........
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أوﻻً -اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً -اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :
 .1اﺑﻦ اﳌﻠﻔﻦ ،ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺼﺎري  ،اﻟﺒﺪر اﳌﻨﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ
اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ،ج ، 09ﲢﻘﻴﻖ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،دار اﳍﺠﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﺪون ﺑﻠﺪ ط .
 .2اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ج ، 02ﲢﻘﻴﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ،
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  1396 ،ه 1976 /م .
 .3اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺛﺎﻣﺮ وآﺧﺮون  ،ج ، 04ﻣﺼﺮ،دار اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻌﺮﰊ .
 .4اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ج ، 01ﺑﺪون ط  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .5اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،ج ، 06ط  ، 08ﺑﲑوت  ،دار اﻷﻧﺪﻟﺲ 1986 ،م .
 .6اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﺞ  ، 5ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار ﺻﺎدر ص. 251
 .7اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ج ، 01ﺑﺪون ط  ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط.
 .8اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﻣﺞ  ، 2وﻣﻌﻪ أﻟﻔﻴﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﺗﻘﺪﱘ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﺪﻗﻲ
اﻟﻌﻄﺎر  ،ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻠﺤﺎم  ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ 1419 ،ه /
1998م .
 .9اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﻳﻮب اﳊﻤﲑي  ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﻌﺮوف ﺑﺴﲑة اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ج،02
ﺑﺪون ط  ،ﻣﺼﺮ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .10أﺑﻮ داوود  ،أﺑﻮ داوود ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ،ﺳﻨﻦ اﳌﺼﻄﻔﻰ ،ج ، 02ﺑﲑوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮﰊ.
 .11أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﺔ  ،اﳋﺮاج  ،ج ، 2ﲢﻘﻴﻖ  ،ﻃﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﺳﻌﺪ  ،ﺳﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ  ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث  ،ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ -
ﳏﻘﻘﺔ وﻣﻔﻬﺮﺳﺔ  ،ﺑﺪون ط ،وﺗﺎرﻳﺦ ط .
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 .12أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﻛﺘﺎب اﳋﺮاج  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ1399،ه1979 /م .
 .13أﺣﻜﺎم اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل – ج ،8ﲢﻘﻴﻖ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻏﺮرﻣﻪ اﻟﻌﻤﻮري – دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﲑوت – ﻟﺒﻨﺎن  ،ط، 1
1417ﻫـ 1997 /م .
 .14أﲪﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﲢﻘﻴﻖ  ،ج ، 01ﺑﺪون ط  ،ﺷﻌﻴﺐ
اﻻرﻧﺆوط ،وآﺧﺮون ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط.
 .15أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ط  ، 1اﻟﺮﻳﺎض 1430 ،ه2009/م .
 .16أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ
اﻟﺒﺨﺎري،ج ، 6اﻟﻨﺎﺷﺮ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  -ﺑﲑوت 1379 ،ه .
 .17أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ  ،ﻃﺮاف اﳌ ْﺴﻨِﺪ اﳌﻌﺘَﻠِﻲ ﺑﺄﻃﺮاف اﳌﺴﻨَﺪ
ُ
اﳊﻨﺒﻠﻲ  ،ج  ، 5دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ  ،ﺑﲑوت  ،ﺑﺪون ط وﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .18أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ  ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ط ، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب 2008 ،م.
 .19إﲰﺎﻋﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺮب ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺘﺢ  ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،
ط  1401 ،1ه 1981/م .
 .20ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ  ،ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺪون ط  ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻻﲢﺎد اﶈﺎﻣﲔ
اﻟﻌﺮب ،اﳌﻐﺮب 1993 ،م .
 .21اﻟﺒﺨﺎري  ،اﻷدب اﳌﻔﺮد  ،ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ج ، 5اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،
،اﻟﺮﻳﺎض  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف  ،ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ 1375 ،ه .
 .22ﺑﺮﻫﺎن أﻣﺮ اﷲ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،دراﺳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،دار
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻃﺒﻌﺔ 2008م 1983،م .
 .23اﻟﺒﻬﻮﰐ ،ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﱳ اﻹﻗﻨﺎع  ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ج ، 3دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1418 ،1ﻫـ1997 /م .
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 .24اﻟﺒﻬﻮﰐ  ،ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹرادات  ،ﻣﺞ  ، 1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب  ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط1416 ، 2ﻫـ/
1996م .
 .25اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ  ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ،ج ، 06ﲢﻘﻴﻖ  ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﻋﻄﺎ ،ط  ، 03ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 2003 ،م .
 .26اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  ،ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء و ﻃﺒﻘﺎت
اﻷﺻﻔﻴﺎء ،ج ، 01ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ 1416 ،ه 1996/م .
 .27اﳊﺎﻛﻢ  ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ  ،اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،ج ، 03ﲢﻘﻴﻖ،
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ  ،ط  ، 01ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 1411 ،ه1990/م .
 .28ﺣﺴﻦ اﳌﻴﻤﻲ  ،ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺎذﱄ اﻟﻘﻠﱯ  ،أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ط،1
دار اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﲑوت  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .29ﲪﺰة ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ  ،ﻣﻨﺎر اﻟﻘﺎر ﺑﺸﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ج ، 04راﺟﻌﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺎؤوط  ،ﺑﺪون ط  ،دﻣﺸﻖ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺎن  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﳌﺆﻳﺪ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط.
 .30ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﺪ أﻧﺼﺎرى ﻳﻮﺳﻒ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﺑﺪون ط  ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻣﺼﺮ 2015 ،م .
 .31اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ  ،ﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ أﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻬﺎج  ،ج ، 4ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻠﱯ ،
ﻣﺼﺮ 1352 ،ه.
 .32ﻟﺬﻫﱯ  ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء وﻬﺑﺎﻣﺸﻪ – أﺣﻜﺎم اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل –
ج ،8ﲢﻘﻴﻖ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻏﺮرﻣﻪ اﻟﻌﻤﻮري – دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1417 ، 1ﻫـ 1997 /م .
 .33رﻣﺰي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ دراز  ،ﻓﻜﺮة ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ـ دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ،
ﻣﺼﺮ  ،ﺑﺪون ط 2004 ،م .
 .34اﻟﺰﻣﺎﱄ ﻋﺎﻣﺮ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﺗﻮﻧﺲ  ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻃﺒﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ 1997 ،م .
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 .35ﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﱂ اﳊﺎج  ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﱪ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن  ،ﻣﻨﺸﻮرات
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  ،ﻟﻴﺒﻴﺎ  ،ط1998 ، 2م .
 .36ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺎرب اﳌﻬﲑي  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -ط، 01
ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  1417 ،ه  1994 /م .
 .37اﻟﺴﻨﺪي  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪي  ،ج 2ﺑﺪون ط  ،ﺑﲑوت  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .38اﻟﺴﻨﺪي  ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﲝﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪي  ،ج ، 01ﺑﺪون ط  ،ﺑﲑوت  ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .39ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﲔ اﻟﻔﺘﻼوي  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
اﻟﻌﺎم  ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ، 5ط  ، 01دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻷردن،
1435ه 2014/م .
 .40ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ  ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج ، 2ط  ، 3دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ  ،ﺑﲑوت  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .41ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ  ،ﻛﺘﺎب اﳌﺒﺴﻮط  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط1914،ﻫـ ـ
1993م .
 .42اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ اﳌﻼح – اﻹﻣﺎم اﻷوزﻋﻲ ﳏﺪﺛﺎً ﺣﺎﻓﻈﺎً  ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪون
ط 1413 ،ﻫـ 1993 -م .
 .43ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺼﺎﱐ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت ،
ﻟﺒﻨﺎن1972،م .
 .44ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ  ،اﺛﺮ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ط  ، 01ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 2009 ،م .
 .45اﻟﻄﱪي  ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﳌﻠﻮك اﳌﻌﺮوف ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﱪي ،ج، 10
ﲢﻘﻴﻖ  ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ط ، 02ﻣﺼﺮ  ،دار اﳌﻌﺎرف  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .46اﻟﻄﱪي  ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي  ،اﳌﺴﻤﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﺞ  ، 6دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ط  1418 ، 2ﻫـ 1997/م .
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 .47ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﰊ  ،ﺑﺪون ط ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار
اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء 2000 ،م .
 .48ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺨﺎدﻣﻲ  ،اﳍﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﺑﺪون ط  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﳉﺰاﺋﺮ 2012،م.
 .49ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ و اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ط1408 ، 2ﻫـ 1993 /م .
 .50ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﻲ  ،اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﺪون
دار ﻧﺸﺮ  ،ط1414 ، 2ﻫـ .
 .51ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺠﺎزي  ،اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﺎوي  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ،ج ، 2ﺑﺪون ط ،
دار اﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط.
 .52ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﻋﺒﺎس  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ج ، 2ﺑﺪون ط  ،دار اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ
واﻟﻨﺸﺮ 1995 ،م .
 .53ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻜﻴﻼﱐ  ،اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ج ، 5ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻨﺸﺮ 1993م .
 .54ﻋﺜﻤﺎن ﲨﻌﺔ ﺿﻤﲑﻳﺔ  ،أﺻﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻣﺞ  ، 1دار اﳌﻌﺎﱄ  ،ط 1419 ،1ﻫـ1999/م .
 .55ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ج ، 1ط1975 ،11م .
 .56ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ط ، 05اﳉﺰاﺋﺮ  ،دﻳﻮان
اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  2009،م.
 .57ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ اﷲ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﳉﺰاﺋﺮ  ،ط، 1
2005م .
 .58ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي  ،أﺣﻜﺎم اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ ،ط ، 1ﻋﻤﺎن اﻷردن  ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  1438 ،ه 2017 /م .
 .59ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺑﻮﻧﻴﻪ ﺳﻮﻟﻴﻨﻴﻪ  ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد  ،ط ، 1
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ 2006 ،م .
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 .60اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي  ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ  ،ج ، 2ﺑﺪون ط  ،دار اﳉﻴﻞ  ،ﺑﲑوت  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط.
 .61ﭬﲑوﻧﻴﻚ ﭘﻼﻧﺲ  ،وآﺧﺮون  ،اﻟﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :ﻣﻨﺎر وﻓﺎء  ،دراﺳﺔ ﺣﻮل اﳍﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء ﰲ

ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ  :أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
واﻟﻼﺟﺌﲔ وﻃﺎﻟﱯ اﻟﻠﺠﻮء  ،اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷورو -ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /
دﻳﺴﻤﱪ 2010م .
 .62اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد  ،ط  ، 1ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،دار اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ 2006 ،م .
 .63اﻟﻘﺮﻃﱯ  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻻ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﺞ  ، 4 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﲑوت  ،ط ،5
 1417ﻫـ ـ 1996م .
 .64ﻟﻴﻠﻰ ﻫﻼل و ﺷﻬﲑة ﺳﺎﻣﻲ  ،اﻟﻠﺠﻮء واﳍﺠﺮة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ  ،اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷورو -
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دﻳﺴﻤﱪ  2008 ،م .
 .65ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ  ،ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ  ،ﺑﺪون ط ،ﲢﻘﻴﻖ  ،ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻣﺼﺮ  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ1406 ،ه .
 .66ﳎﻤﻊ اﻷ�ﺮ ﺷﺮح ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﲝﺮ ج ، 1دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،ص .255
 .67ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻋﻼن
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ط  ، 03دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ  ،دﻣﺸﻖ  ،ﺑﲑوت 1464،ه /
2003م .
 .68ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ  ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺧﺎرج أرﺿﻪ  ،ط ، 01اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ  ،ﺑﺪون
ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .69ﳏﻤﺪ أﻣﲔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﶈﺘﺎر  ،ج ، 4ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻠﱯ  ،ﻣﺼﺮ 1966 ،م.

 .70ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ  ،ج ، 2اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﲟﺼﺮ ،
 1931م .
 .71ﳏﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﺳﺒﺎط  ،اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،دار اﻟﺒﻴﺎرق  ،ﺑﲑوت 1418،ه
1997/م
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 .72ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ  ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﳊﻜﻴﻢ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر  ،ج  ، 10دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن  ،ط 1420 ، 1ﻫـ1996 /م .
 .73ﳏﻤﺪ ﴰﺲ اﳊﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ آﺑﺎدي  ،ﻋﻮن اﳌﻌﺒﻮد  ،ط  ، 03ﺑﲑوت دار اﻟﻔﻜﺮ1415 ،ه .
 .74ﳏﻤﺪ ﺻﺎﰲ ﻳﻮﺳﻒ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎً داﺧﻞ دوﳍﻢ  ،ﺑﺪون ط  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،
ﻣﺼﺮ  ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2004 ،م .
 .75ﳏﻤﻮد ﺳﻼم زﻧﺎﰐ  ،ﻧﻈﺎم اﳉﻮار أو ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷﻋﺮاف اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ،ط ، 1دار
أﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،اﻟﺮﻳﺎض  1414 ،ه .
 .76ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﺒﺎد  ،اﻷﻣﺎن  ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ،ﺑﺪون ط  ،وﺗﺎرﻳﺦ ط  ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .
 .77ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺞ ، 1
ﻃﺒﻌﺔ 2006م  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﲨﺔ 2007 ،م .
 .78ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺊ  ،اﻟﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﺒﺪ
اﷲ رﻳﻨﻮ2009 ،م .
 .79ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ  ،ﺟﻨﻴﻒ .
 .80ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲪﺎﻳﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ  01 ،آب 2005 ،م .
 .81اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺑﺎﻷرﻗﺎم  ،ﻗﺴﻢ ﺷﺆون
اﻹﻋﻼم ،ﺟﻨﻴﻒ 2003 ،م .
 .82اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة ﺑﺸﺎن
اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة  ،ﺑﺎرﻳﺲ  15 ،ﻧﻮﻓﻤﱪ2011م .
 .83ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻹﻋﻼم ،
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،دار اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،
ﻃﺒﻌﺔ 2003م .
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 .84ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ،ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ  ،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ  ،ط2006 ، 1م .
 .85اﻟﻨﻮوي  ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي  ،ج ، 01اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻷﳝﺎن  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .86اﻟﻨﻮوي  ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي ،ج ، 05ط ، 05ﻣﺼﺮ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ط .
 .87اﻟﻨﻮوي  ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي ،ج ، 06ط  ، 05ﻣﺼﺮ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳝﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ .
 .88وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،آﺛﺎر اﳊﺮب ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ  ،ط2
1419ﻫـ 2003 /م .
ﺛﺎﻟﺜﺎً -اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ :

 .1ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺴﻴﺪ  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق 2008م .
 .2ﳏﻤﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺰ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﺮاق  ،دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ  ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻴﻤﻨﺴﻦ ،اﻟﻌﺮاق  ،ﺑﻐﺪاد 1434 ،ه2013 /م .
 .3ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻌﻮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﲣﺼﺺ ﻋﺪاﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 1427 ،ه 2007 /م .
 .4ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻏﻤﺮي  ،ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺣﻘﻮق
اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﳕﻮذﺟﺎً -رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان  ،اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1435،ه 2013/م .
 .5ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ  ،اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ – ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ – رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وﻫﺮان -ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ 1999 ،م .
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 .6ﻧﻌﻢ ﲪﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ  ،اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم  ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012،م .
 .7ﻫﺸﺎم ﻓﻬﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ  ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﻬﺗﺎ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 1991 ،م .
 .8ﳛﻴﻮش ﺳﻌﺎد  ،ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 2002 ،م .
راﺑﻌﺎً  -اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت :

 .1إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪراﺟﻲ  ،ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ " اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﳕﻮذﺟﺎً "،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ  5إﱃ 1432 /11 / 6ه اﳌﻮاﻓﻖ  3إﱃ / 10 / 4
2011م .
 .2اﺳﺤﺎر ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺎﺳﻢ  ،ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ،
أﲝﺎث اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ  :اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ " اﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ  :اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ودور اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ – ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﳏﻜﻢ – ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،ارﺑﺪ  ،اﻷردن  ،ط2017 ، 1م .
 .3ﻧﻮﻬﺑﺎ ﺳﻮد وﻟﻮﻳﺴﺎ ﺳﻴﻔﲑس  ،اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻳﺴﻬﻤﻮن ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺮدي  ،اﻷزﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻬﺠﲑ واﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  47ﺳﺒﺘﻤﱪ /اﻳﻠﻮل 2014م .
 .4ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﺘﺰي ﺑﲑي  ،ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ واﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﻴﻮن وأوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻧﺎزﺣﻮ ﺑﻮرﻣﺎ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة
اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  ، 30ﺣﺰﻳﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008م.
 .5ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻠﻜﺎوي  ،ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻌﺮﰊ_اﻟﻌﺮﰊ  :اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮء
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﻣﻘﱰﺣﺎً  -ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮا ﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
ﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ واﳌﺼﲑ اﻟﻐﺎﻣﺾ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،ارﺑﺪ ﻣﻦ  10إﱃ  11ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2013م .
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 .6ﺟﺎك ﺳﱰو  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  ،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن
ﻣﺞ ،2اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﻌﺪد 2001 ، 122م .
 .7ﺟﺎن – ﺑﻴﲑﻫﻮﻛﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،أﻏﺴﻄﺲ /
آب  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ .ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ذﻛﺮاﻫﺎ اﳋﻤﺴﲔ  ،..ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺴﻢ
اﻹﻋﻼم  ،اﻟﻌﺪد 2001 ، 123م .
 .8ﺟﻮﻓﻴﺘﺸﺎ ﺑﺎﺗﺮﻧﻮﻏﻴﺘﺶ  ،أﻓﻜﺎر ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ
ﺟﺌﲔ  ،وﺗﻌﺰﻳﺰﳘﺎ وﻧﺸﺮﳘﺎ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،أﻏﺴﻄﺲ  /أب  ،اﻟﺴﻨﺔ
اﻷوﱃ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ 1988 ،م .
 .9ﺧﺪﳚﺔ اﳌﻀﻤﺾ  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،
دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﺞ  3دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  ،ﺑﲑوت  ،ﻟﺒﻨﺎن .
 .10داﻟﻴﺎ ﻋﺮﻧﻜﻲ واوﻟﻴﻔﻴﺎ ﻛﺎﻟﻴﺲ  ،ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن  ،اﻷزﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻬﺠﲑ واﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  47ﺳﺒﺘﻤﱪ /اﻳﻠﻮل 2014م .
 .11دﻳﻔﻴﺪ ﻳﻮﺑﺎﻧﻚ  ،ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺎﻟﻴﺐ وﺳﺒﻞ اﳊﻴﺎة  ،ﻧﺎزﺣﻮ ﺑﻮرﻣﺎ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ،
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  ، 30ﺣﺰﻳﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008م .
 .12زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺰﻳﺪ  ،ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم 1951م  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض  32 ،إﱃ  24ﺷﻌﺒﺎن  1421ه اﳌﻮاﻓﻖ ل  19إﱃ  20ﻧﻮﻓﻤﱪ
2000م .
 .13ﺳﻌﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ وﺿﺎري رﺷﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﲔ  ،اﻟﻠﺠﻮء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ – دراﺳﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻮاﻗﻊ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،
اﻟﻌﺮاق .
- 397 -

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .14ﺳﻨﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ  ،ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺟﺊ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،ﳎﻠﺔ اﻟﻐﺮي
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
 .15ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ  ،ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﻮارد ﳎﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد  ، 21ﺳﻨﺔ 2014م .
 .16اﻟﺼﺎدق ﺷﻌﺒﺎن  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺤﺎوﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،اﻟﺮق واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق  ،اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي  ،اﻟﻠﺠﻮء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ،ﻣﺞ  ، 2أﻏﺴﻄﺲ ،
1998م .
 .17ﻃﺎرق اﻟﺮﺷﻴﺪ  ،اﻟﺮوﻫﻴﻨﻘﺎ ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺿﻄﻬﺎدا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،
ص  . 03ﻳﻨﻈﺮ  ،ﳉﻨﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﺴﻠﻤﻲ أرﻛﺎن اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺮوﻫﻨﺠﻴﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ
اﳉﺪﻳﺪة ﰲ أرﻛﺎن – ﺑﻮرﻣﺎ – ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ  1433 ،ه 2012 /م .
 .18ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﺜﺎﻣﻨﻪ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ،
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ  ،ﻛﺎﻧﻮن أول 1997 ،م .
 .19ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﲢﺪﻳﺎت داﺋﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ
اﻟﻠﺠﻮء  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك اﻷردن  ،إرﺑﺪ  ،ﺗﻄﻮر اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻨﺰوح اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳌﻤﺎرﺳﺔ  ،أوراق
ﻋﻤﻞ ﻧﺪوة ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﻦ  14إﱃ  18ﲤﻮز
2002م .
 .20ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﱄ  ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻌﺎم 1951م  ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ  ،وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻦ  23إﱃ  24ﺷﻌﺒﺎن  1421ه اﳌﻮاﻓﻖ  19إﱃ 20
ﻧﻮﻓﻤﱪ 2000م .
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 .21ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان  ،ﲝﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ و اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﳎﻠﺔ اﳊﻘﻮق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ،اﻟﻌﺪد  3ﻟﺴﻨﺔ  7ذو اﳊﺠﺔ 1403ﻫـ ﺳﺒﺘﻤﱪ
1989م.
 .22ﻋﺒﺪ اﷲ ﺧﻠﻴﻞ  ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة  ،ﻧﺪوة
اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﺼﺮ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 5 – 4 ،ﻣﺎﻳﻮ 2004م .
 .23ﻋﻼء اﻟﻌﻨﺰي  ،وﺳﺆدد ﻃﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪي  ،ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ  ،ﳎﻠﺔ اﶈﻘﻖ اﳊﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺜﺎﱐ  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ .
 .24ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮ ﻫﻴﻒ  ،اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﺴﻔﺎرات واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ  ،ﻣﺞ 1966 ، 22م .
 .25ﻋﻠﻲ ﳏﺴﻦ ﺣﺴﻨﲔ ﲪﺎد  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض 1431 ،ه 2010/م.
 .26ﻋﻴﺪة ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻄﻠﻖ ﻗﻨﺎة  ،أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ :اﳊﻴﺜﻴﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻵﺛﺎر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة اﻟﻼﺟﺌﺔ  ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮا ﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ واﳌﺼﲑ اﻟﻐﺎﻣﺾ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة
اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،إرﺑﺪ ﻣﻦ  10إﱃ  11ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2013م .
 .27ﻏﺴﺎن ﻣﻌﺮوف اﻻرﻧﺎؤوط  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،ﺟﻨﻴﻒ 1987،م .
 .28اﻧﺴﻮاز ﻛﺮﻳﻞ  ،أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،أﻏﺴﻄﺲ  /آب  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ 1988 ،م.
 .29زي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ  ،ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺴﻮدان  ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،ﻣﺞ 1989 ، 3م .
 .30ﻓﻴﺘﻴﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎرﺑﻮرن  ،ﲪﺎﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻓﻜﺎر ﺣﻮل وﻻﻳﱵ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ واﳍﻼل اﻷﲪﺮ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ
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ﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ   ،اﺠﻤﻟﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﲪﺮ  ،أﻏﺴﻄﺲ  /آب ،اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ،
اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ 1988 ،م .
 .31ﻓﺘﻴﺎ ﺷﻮﻛﻼ  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ  ،ﻧﺎزﺣﻮ ﺑﻮرﻣﺎ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ،
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  ، 30ﺣﺰﻳﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008م .
 .32ﻛﺮﻳﺲ ﻟﻴﻮ  ،ﻣﻬﺎﺟﺮو اﻟﻘﻮارب اﳉﺪد ﰲ آﺳﻴﺎ  ،ﻧﺎزﺣﻮ ﺑﻮرﻣﺎ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  ، 30ﺣﺰﻳﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008م .
 .33ﳉﻨﺔ إﻧﻘﺎذ ﻣﺴﻠﻤﻲ أرﻛﺎن اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺮوﻫﻨﺠﻴﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ
أراﻛﺎن – ﺑﻮرﻣﺎ – ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ  1433 ،ه 2012 /م .
 .34ﳏﺎﺿﺮة ﺑﺎﺳﻜﺎل وردا – اﳊﻤﺎﻳﺔ – اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻧﻌﺪام اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت  ،ﻗﺎﻋﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﺟﻨﻴﻒ 25 ،
–  26ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ 2014 ،م .
 .35ﳏﻤﺪ ﺑﻠﻤﺪﻳﻮﱐ  ،وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،اﻟﻌﺪد  ، 17ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017م .
 .36ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ﻣﻈﻠﻮم وﻃﺎرق ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮء  ،اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﻮء وأﺑﻌﺎدﻩ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض 1436 ،ه /
2015م .
 .37ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻠﺔ  ،اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻧﺪوة ﺗﻄﻮر اﻟﻠﺠﻮء
واﻟﻨﺰوح  :اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن ﻣﻦ  14إﱃ  18ﲤﻮز 2002م .
 .38ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻮان  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻷردن،
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻧﺪوة ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان  :ﺗﻄﻮر اﻟﻠﺠﻮء
واﻟﻨﺰوح اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﳊﻤﺎﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ  14 ،إﱃ  18ﲤﻮز 2002م .
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 .39ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﺎن ﺷﻮﻛﺖ  ،واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻹﺳﻼم  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،
اﻟﺮﻳﺎض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .
 .40ﳏﻤﺪ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺮو  -ر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
وﲪﺎﻳﺘﻬﻢ  -اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﳕﻮذﺟﺎً  -ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮا ﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ واﳌﺼﲑ اﻟﻐﺎﻣﺾ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة
اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،إرﺑﺪ ﻣﻦ  10إﱃ  11ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2013م .
 .41اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ – ﻗﺪﻣﺖ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون أﻻﺟﺌﲔ – دورة  – 39ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺞ ، 2دراﺳﺎت
ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ1989 ،م .
 .42اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ  ،ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻗﺪﻣﺖ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ دورة  distr . general 39ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻣﺞ ، 2دراﺳﺎت
ﺣﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 1997 ،م .
 .43ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم  ،اﺳﺘﻌﺮاض أﺣﺪاث  2004 ،م ،
ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻣﺞ  4رﻗﻢ 2004 ، 137م .
 .44ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ـ اﻟﺴﻮر اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳛﺘﻤﻲ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن ـ
ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻮن ـ رﻗﻢ 2001 ، 123م .
 .45ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺑﺸﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ2003م .
 .46ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ 1995م.
 .47اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺑﺎﻷرﻗﺎم  ،ﻗﺴﻢ ﺷﺆون
اﻹﻋﻼم  ،ﺟﻨﻴﻒ 2003م .
 .48اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﳍﺠﺮة ﺑﺸﺎن
اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﳍﺠﺮة  ،ﺑﺎرﻳﺲ  15ﻧﻮﻓﻤﱪ 2011م .
 .49ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ
ﰲ ذﻛﺮاﻫﺎ اﳋﻤﺴﲔ  ،..ﳎﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻮن  ،ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم  ،اﻟﻌﺪد 2001 ، 123م .
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 .50ﳑﺪوح ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي  ،ﺟﻬﻮد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﶈﺎت ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ 2008 ،م .
 .51ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ـ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم 1997م.
 .52ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺴﺎء ﻛﺎرﻳﻦ  ،دوﻟﺔ إرﻫﺎب وﻧﺴﺎء ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﻧﺎزﺣﻮ ﺑﻮرﻣﺎ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة
اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  ، 30ﺣﺰﻳﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ ،
2008م .
 .53ﻣﻴﻠﻴﺴﻴﺎ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ وﻛﺎﺛﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎروب  ،ﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻘﻞ اﳌﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ  ،اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
واﻟﺘﻬﺠﲑ واﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد ،
اﻟﻌﺪد  47ﺳﺒﺘﻤﱪ /اﻳﻠﻮل 2014م .
 .54ﻧﺎي ﻧﺎي ﻛﻴﺎو  ،ﺷﻌﺐ ﻣﻴﺎﳕﺎر اﳌﻨﺴﻲ  ،ﻧﺎزﺣﻮ ﺑﻮرﻣﺎ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻛﺴﻔﻮرد  ،اﻟﻌﺪد  ، 30ﺣﺰﻳﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008م .
 .55ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻛﺎت  ،اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ
ﲤﺮا ﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ واﳌﺼﲑ اﻟﻐﺎﻣﺾ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،إرﺑﺪ ﻣﻦ  10إﱃ 11
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2013م .
 .56ﻧﻮر اﻹﺳﻼم ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻰ آل ﻓﺎﺋﺰ  ،اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﺑﻮرﻣﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،ﳎﻠﺔ دﻋﻮة
اﳊﻖ  ،ﺗﺼﺪرﻫﺎ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ  ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﺷﺮة  ،اﻟﻌﺪد  1412 ، 115ه 1991 /م .
 .57وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ و اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ
اﻟﲑﻣﻮك  ،اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻧﺸﺮة اﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﺟﺌﲔ
واﻟﻨﺎزﺣﲔ  ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن ،
اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن أول 1997 ،م .
 .58وﺻﻔﻲ ﻋﻘﻴﻞ  ،اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﱄ ﻷﻏﺮاض إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  -ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﳕﻮذﺟﺎً  -ﻣﺆﲤﺮ  ،ﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ واﳌﺼﲑ اﻟﻐﺎﻣﺾ  ،ﻣﺮﻛﺰ
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دراﺳﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳍﺠﺮة اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك  ،اﻷردن  ،إرﺑﺪ 11-10 ،
ﻛﺎﻧﻮن أول 2013/م .
 .59وﻳﻠﺮ ،ﻧﻴﻜﻮﻻس ،اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻﻏﺮاض إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﰲ :ﻋﻮﳌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﲢﺮﻳﺮ ﺟﻮن ﺑﻴﻠﻴﺲ وﺳﺘﻴﻒ ﲰﻴﺚ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ2004 ،م.
 .60ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪرادﻛﺔ  ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺠﻮء واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﻮء وإﺑﻌﺎدﻩ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻣﻦ  01إﱃ  02أﻳﻠﻮل 2015م .

ﺧﺎﻣﺴﺎً -اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت :

 .1ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻬﺗﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ رﻗﻢ  (28) 03ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺔ وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ (A / 32/ 12/ Add ) 12اﻟﻔﻘﺮة
) أ( .
 .2اﳉﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ)1980م( اﻟﺪورة اﳊﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن رﻗﻢ  (31)18اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة) أ ي(
 .3رﻗﻢ  (36) 40اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ  ،ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ .
 .4ﻗﺮار رﻗﻢ  (27 ) 8اﻟﻄﺮد ﺳﻨﺔ  .1977ورد وﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ
 12أﻟﻒ )  ، ( A/32/12 / Add . 1ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم
. 1997
 .5ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻗﻢ )  (A/RES / 60 / 158واﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﺷﺒﺎط 2006
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴﺘﻮن  ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم
.2006
 .6ﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻗﻢ ) ) 896د (9 -واﻟﺼﺎدرة ﰲ  04ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
دﻳﺴﻤﱪ  1954م ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻨﻔﺎذ  13ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﻳﺴﻤﱪ 1975م ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم
اﳌﺎدة  18ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 .7ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ  ( 31 ) 19اﻟﻠﺠﻮء
اﳌﺆﻗﺖ  ،و ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ )  1ـ 12 / Add
.( A / 35/
- 403 -

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .8ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ  ( 28 ) 6ﻋﺪم اﻟﻄﺮد
ﺳﻨﺔ .1977
 .9ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  ( 31 ) 17 :ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻨﺔ 1980م  ،ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ
) .( A / 35 / 12 / Add 1
 .10ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ  (41 ) 61ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﻘﺮة )ج( ،ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ ) dd 1
.( A/45/12/12/
 .11ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  :رﻗﻢ 1987 ( 38 ) 48م،
اﳍﺠﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﻴﻤﺎت وﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أف ) ( A /42/12 Add . 1
 .12ﻗﺮار رﻗﻢ  ( 32 ) 24ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮ  ،ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ ) .( A/12 Add . 1
 .13اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ( 28 ) 9ﲨﻊ ﴰﻞ اﻷﺳﺮة  ،ﻗﺮار أﻳﺪﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  1977،وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة رﻗﻢ  12أﻟﻒ )  1ـ .(A/32/12 / Add
 .14اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1989ﰲ اﻟﺪورة اﻷرﺑﻌﻮن وورد ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
رﻗﻢ  12أﻟﻒ ) . ( A / 44/ 12 /Add/.1
 .15ﻣﻮﺟﺰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﺘﺎوى واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﳉﺰء اﻷول ﻟﻠﻔﱰة
ﻣﻦ )  1991 – 1938م (  SI/LEG/SER-F/1-ﻣﻨﺸﻮرات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم
 1992م ﻧﻴﻮﻳﻮرك . A – 92-v-5-
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:  اﻟﻤﻼﺣﻖ-ًﺳﺎدﺳﺎ

. م اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ1951  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ- أ
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2T
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻇﺮوﻓﻬﺎ ﺎﻟﻴﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ﰲ ا ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﻠﺠﺄ ﲜﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ
وأﺷﻜﺎﻟﻪ  ،إذ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﳌﻜﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻼﺟﺊ اﻷﻣﺎن  ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ
اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ وﻫﻮ اﳌﻠﺠﺄ .
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﲟﺴﺎﻟﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ  ،إذ ﱂ
ﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻬﺑﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ وﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﳉﻮء ﻟﺒﻌﺾ
ﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوروﺑﺎ  ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﻴﻨﺔ ،
ذﻟﻚ اﻋﺘﻘﺎداً ﺑﺎن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻠﺠﻮء ﻇﺎﻫﺮة وﻗﺘﻴﺔ ﻓﻘﻂ  ،ﰒ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ إن ﻓﺸﻠﺖ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮل ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ دﻣﺎر ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت  ،أدى إﱃ ﺗﺸﺮﻳﺪ
اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰاﻳﺪت ﺣﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة  ،ﳑﺎ دﻓﻊ ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ وﺿﻊ
آﻟﻴﺔ ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺠﻮء اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻨﺔ 1951م  ،ﰒ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب وﻫﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،ﻛﻤﺎ أﺳﻨﺪت ﳍﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ 1951م وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺪول ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ  ،اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻳﺘﻨﺎول
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻄﻠﺐ اﻷول  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﺴﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻛﺎﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﺠﺎرة
واﳉﻮار و اﳍﺠﺮة ﻣﺜﻼً  ،واﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻨﺎول ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺳﻮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أم اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى  ،ﻛﻤﺎ إن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع آﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء
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وﻫﻮ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻼﺟﺊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﱂ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺣﺪ اﻵن ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻋﻠﻴﻪ.
وﰲ آﺧﺮ اﳌﺒﺤﺚ  ،ﳒﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ ﻣﻌﺎ ﻹﺑﺮاز أﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
وﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﱪرة ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻳﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﱪرة اﳌﻨﺢ اﻟﻠﺠﻮء – ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن  -ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،و اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ  ،ﻳﺘﻨﺎول
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﱪرة اﳌﻨﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ آﺧﺮ اﳌﺒﺤﺚ .
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻨﺎول آﻟﻴﺎت وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺎﻳﺔ و ﻣﱪرات زواﳍﺎ  ،و ﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ
ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻷول آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ  ،اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻳﺘﻨﺎول
آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  ،وﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ زﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰒ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ  ،وﻳﺘﻨﺎول اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ،
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ،أﻣﺎ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻨﺎول اﻷﺳﺒﺎب اﳌﱪرة ﻟﺰوال اﳊﻤﺎﻳﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ  ،اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻳﺘﻨﺎول
أﺳﺒﺎب زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،واﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻨﺎول أﺳﺒﺎب زوال اﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﱄ  ،وﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ وواﺟﺒﺎﺗﻪ وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ  ،اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻳﺘﻨﺎول
ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ  ،وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻳﺘﻨﺎول اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺊ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،وﰲ آﺧﺮ اﳌﺒﺤﺚ ﳒﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ  ،أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻨﺎول واﺟﺒﺎت اﻟﻼﺟﺊ وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول .
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أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ واﻷﺧﲑ ﻓﻴﺘﻨﺎول اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻌﺪ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ  ،واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ أوﻻً إﱃ اﻟﻈﺮوف
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﱵ ﳝﺮ ﻬﺑﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،وﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﳝﺜﻼن أﻛﺜﺮ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺼﺪرة
واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ آن واﺣﺪ  ،إذ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻼﺟﺌﲔ  ،وﻫﻨﺎ ﻳﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ  ،وإن وﺟﺪت ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﻔﻌﻠﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب  ،أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻨﺎول اﻟﻮاﻗﻊ
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻳﺘﻨﺎول ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﺎﺿﻲ
اﻟﻠﺠﻮء وﺣﺎﺿﺮﻩ ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،واﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻛﺎﳊﺎﻟﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻘﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﳌﻀﻄﻬﺪة ﰲ ﻣﻴﺎﳕﺎر  ،وﰲ اﻷﺧﲑ ﺧﺎﲤﺔ ﻷﻫﻢ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ.
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syrian situation and the oppressed muslim minority of rohingya in myanmar, and
finally the conclusion of the main findings and the most important
recommendations.

III
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justifying reasons grant the refugee status in international law and with
comparison in the last subject.
the third chapter deals with the mechanisms and guarantees of this protection
and the reasons for its disappearance. it is divided into two sections. the first
topic deals with the mechanisms of guaranteeing protection. it is divided into
two requirements. the first one deals with the mechanisms of guaranteeing
protection in the islamic jurisprudence from the qur'aan and sunnah. the second
issue deals with the mechanisms of guaranteeing protection in international law
in both international refugee law, international human rights law and
international humanitarian law. the second section deals with the reasons for the
disappearance of protection, which is divided into two requirements. yeh in
islamic jurisprudence, and the second requirement deals with the reasons for the
demise of the protection of international law, through a comparison between
them illustrated the extent of the approval of international law and the provisions
of islamic sharia law in this area.
the fourth chapter deals with the rights and duties of the refugee, which is
divided into two sections. the first topic deals with the rights of the refugee. it is
divided into two requirements. the first concerns the rights of the refugee in
islamic jurisprudence, and the second relates to the rights of refugees in
international law. the second deals with the duties of the refugee, the first one
deals with the duties of the refugee in islamic jurisprudence, and the second one
deals with the duties of the refugee in international law.
the fifth and last chapter deals with the international protection of refugees in
the arab and muslim worlds. this is a model for studying the application of
asylum and refugees. this is due first to the current circumstances of the arab and
islamic world, and secondly to being the world's most exporting and receiving
countries. the first section deals with the legal documents relating to the
protection of refugees. here, our attention is drawn to the absence of a legal
system of asylum both at the level of internal or regional legislation and the lack
of adherence to the relevant international conventions. the second study
examines the contemporary reality of asylum in the arab and islamic world. it is
divided into the first one, which studies asylum and its present in the arab and
islamic worlds. the second demand examines the current situation in the arab
countries and their implications for the future of asylum, the arab and islamic
world, focusing on the most tragic models such as the palestinian situation, the
II

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
Summary .
the present chapter deals with the historical development of the shelter in all its
forms and forms. the latter is the natural place where the refugee seeks safety.
the asylum can not be studied without knowing its natural place. it is a refuge.
chapter i deals with international attention to the question of the international
protection of refugees at present. the international community did not care about
this issue until after the first world war and the resulting refugee situations in
some regional societies, especially in europe. in the belief that the phenomenon
of asylum only a temporary phenomenon, and then if all these solutions failed,
especially after the outbreak of world war ii and the resulting massive
destruction at all levels, led to the displacement of millions of people, this
phenomenon has intensified, prompting the international community to think in
the mode a mechanism for comprehensive solutions to all similar refugee
situations. the first was the establishment of an international convention on
refugees in 1951, and the establishment of an international body representing all
peoples, the united nations high commissioner for refugees (unhcr), whose main
task is to provide protection. the obligation of states to apply them and to
encourage states to accede to them.
the first chapter deals with the definition of international protection. it is
divided into two sections dealing with the first requirement, the definition of
protection in islamic jurisprudence, the definition of the relevant terms and their
relevance to the issue of asylum, safety, the second requirement deals with the
definition of international protection in international law with reference to the
definition of all types of refugees, whether those of the convention or those
outside the scope of the convention but covered by other regional conventions.
environmental asylum and environmental refugees, the international community
has not yet reached an agreed definition. in the last topic, we compare the
concept of international protection of refugees in both islamic jurisprudence and
international law to highlight the most important points of agreement and
differences between them.
the second topic deals with the reasons for protection. it is divided into two
requirements that deal with the first requirement. reasons for granting asylum the safety contract - in islamic jurisprudence and in the second demand the
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ﻣﻠﺧــص
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﺟوء ﺑﺈﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وظروﻓﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وواﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ
 ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر  ،وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﮫ ھذه اﻟظﺎھرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟذﯾن ﺳﯾﺟدون أﻧﻔﺳﮭم ﻓﺟﺄة ﺑدون وطن أو ﻣﺄوى .ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ دﻓﻌت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ دق ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر ﻷﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔ
وإﺣﺎطﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن وطﺄة ھذه اﻟﻣﺄﺳﺎة .ﻛﻣﺎ أن
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻓﺿل اﻟﺳﺑق ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن
أرﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻗرﻧﺎ ً ﺧﻠت  ،وﻗد ﻋﺎﻟﺟت ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ -ﻋﻘد اﻷﻣﺎن -واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻼﺟﺊ أﻣﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻣﻊ ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻟﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
وﺑذﻟك ﯾﻘﯾم ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ:
اﻟﻼﺟﺋﯾن؛ اﻟﻠﺟوء؛ اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن؛ اﻟﮭﺟرة؛ اﻟﻣﻠﺟﺄ؛ ﻋدﯾﻣﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ؛ اﻟﻧﺎزﺣﯾن؛ ﻋﻘد اﻷﻣﺎن؛
اﻟﻣﺳﺗﺄﻣﻧﯾن؛ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء.
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