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ABSTRACT 

The problem of this research lies in the existence of refugees’ crisis in the world. The 

current situation of these refugees requires a comprehensive study to clarify their 

rights and duties in the international law and the International conventions in the light 

of Islamic Shariah. The objectives of the research are (1) to state the refuge dilemma 

and the risks the refugees face, (2) try to contribute in find legal solutions for the 

crisis by clarifying the refugees’ rights in detail after explaining the concept of taking 

refuge, refugee, asylum, its types, and stating the duties of the refugees towards the 

countries of asylum and the commitments they must take, and (3) then present those 

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

results is that the issue of refugees is included in the Transaction Jurisprudence 

because it contains jurist practical rulings, and that the international relations are built 

on the interest whereas in the Islamic Shariah it is based on the human dignity, 

forbearance, cooperation, justice and reciprocally related treatment. The Islamic Law 

is unique in admitting the rights of the refugee in the asylum to a more extent that 

that of the International Law. The UN Refugee Convention involved articles about 

the refugees’ rights authorizing the country of asylum to impose commitments some 

which might be aggressive and deceiving. The research highlights the Islamic Law 

perspective regarding the duties of the refugee should commit himself to perform in 

the Muslim country’s laws in effect. The Muslim country must inform him about 

those laws when he is applying for asylum. The Islamic Law compels the refugee to 

fulfil his commitments he made to individuals in the country of oppression. Asylum 

in the Islamic Law is not to escape your duties and commitments. There are other 

results the researcher has come up with in the end of his research. 
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 ملخص ال

لالجئني حيتاج إىل دراسة وافية توضح فيها حقوقهم وواجباهتم يف القانون الدويل واالتفاقيات الدولية ملا كان الوضع احلايل 
وذلك من منظور الشريعة اإلسالمية، فقد هدف البحث إىل بيان مشكلة اللجوء واملخاطر اليت يتعرض هلا الالجئون يف 

ني وواجباهتم بعد عرض مفهوم اللجوء، والالجئ، وامللجأ، حماولة للمسامهة يف وضع أطر حلل املشكلة ببيان حقوق الالجئ
وأنواعه وبيان واجبات الالجئني جتاه دول اللجوء وااللتزامات الواقعة على عاتقهم مث إبراز تلك احلقوق والواجبات من 

قارنة يف كتب منظور الشريعة اإلسالمية، ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي ومنهج امل
القانون والدراسات القضائية واالتفاقيات واملعاهدات الدولية مث مراجع الفقه، وذلك يف حدود دراسة اتفاقية األمم 

م اخلاصني بوضع الالجئني والتعقيب عليهما، ومن أهم نتائج البحث 1967م وبروتوكول عام 1951املتحدة لعام 
قه املعامالت، لكوهنا تتضمن أحكامًا عملية اجتهادية، كما أن العالقات بيان أن مسألة الالجئني تندرج يف إطار ف

الدولية يف القانون الدويل تقوم على املصلحة يف حني أهنا تقوم  يف الشريعة اإلسالمية على الكرامة اإلنسانية والتسامح 
الجئ يف امللجأ إىل مدى أبعد منه يف والتعاون والعدالة واملعاملة باملثل، وقد تفردت الشريعة اإلسالمية بإقرار حق ال

ختول لدولة وقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة لالجئني مواد معيبة يف صياغتها بشأن واجبات الالجئني القانون الدويل.
أبرز البحث تصور الشريعة امللجأ فرض التزامات على الالجئني على حنو قد يشوبه التعسف و ينطوي على الغرر، وقد 

ة لواجبات الالجئ يف كونه يلتزم يف الدولة اإلسالمية حال وجوده يف إقليمها بالقوانني السارية فيها على أن اإلسالمي
وقد انفردت الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما  تلتزم هي بإعالمه هبذه القوانني خالل دراسة طلبه اللجوء فيها.

، فامللجأ يف الشريعة اإلسالمية ما شرع للتهرب من الواجبات، ومل يرد عليه من واجبات جتاه أفراد يف دولة االضطهاد
 نص يقر هذا االلتزام يف االتفاقية. 

 
 الكلمات املفتاحية: الشريعة، إتفاقية الالجئني، القانون الدويل، واجبات.
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، والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح اجلامع الكبري للحصريي، مطبعة املدين، 170،290، شرح السري الكبري، السرخسي1))
 295و  283هـ، ص 1411القاهرة، 

الوهاب، األشباه والنظائر، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض، بريوت، دار الكتب العلمية، ( ابن السبكي، تاج الدين عبد 2)
 .50م، اجلزء األول ص1991

 

 المقدمة
إنساين حىت لو جاء من ثقافات إن الدين اإلسالمي احلنيف وشريعته الغراء، مل تدخر وسعاً أمام كل ما هو 

أخرى وجمتمعات مغايرة و يعلي من قيم احلرية واحلق والعدل واملساواة و يراعي مصاحل العباد والناس على 
اختالف أجناسهم ولغاهتم وثقافاهتم وأصوهلم وأعراقهم، واحرتم عادات وتقاليد اجملتمعات، والثابت يف 

، وكذلك (1)شروط شرطاً(، وأن )الثابت بالعرف كالثابت بالنص(القواعد الشرعية أن )املعروف عرفًا كامل
 ( 2)فإن من القواعد الفقهيه املستقرة أن العادة يرجع إليها وحيتكم بأمرها فإن ) العادة حمكمة (

والقوانني ومن هنا تربز قيمة حبث حقوق الالجئ وواجباته وبيان احلماية الواجب متتعه هبا يف إطار املواثيق 
 واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، من منظور الشريعة اإلسالمية.

وإلقاء الضوء على ما يستتبع ذلك من التزامات على الدول واحلكومات جتاه من اضطرهتم األحداث 
 والظروف إىل ترك جمتمعاهتم وأوطاهنم إىل غريها.

هتمامها مبفاهيم عدة كاجلوار واألمان والعهد ومن هنا كذلك تتضح بعض معامل شريعة اإلسالم الثرية من إ
 ومصاحل املهاجرين.

آملني أن يتضح لنا أوجه الفروق والتوافق بني مقاصد الشريعة يف حق اللجوء وفلسفة ومرجعية القوانني 
الدولية واالتفاقيات واملعاهدات اليت شرعت للجوء واحلق فيه وتواترت على محايته وضمان أمان الالجئ 

وما يتبع ذلك من ثبوت التزامات وواجبات على طالب اللجوء من االلتزام بقانون البلد مانح  وسالمته
 اللجوء.
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 .261، صفحة 2اجلزء   ،هـ1424دار الكتب العلمية، بريوت،، الطبعة الثالثة  ( ابن العريب، أحكام القرآن،3)
 .81، 80، اجلزء الثالث، ص 2751يف السرية رقم ( أبو داوود، سنن أيب داوود، كتاب اجلهاد، باب 3)

 
وال شك أن من أخطر املشاكل اليت تواجه عاملنا املعاصر وخباصة يف السنوات القليلة املاضية مشكلة 

ده، وال شك أن الالجئني يف شىت اليت تواجه العامل بأسره بشىت دوله ومنظماته وهيئاته وأفرا تلك اللجوء،
 بقاع األرض هم من أكثر الفئات إحساسا باملعاناة يف اآلونة األخرية.

مفهوم محاية الالجئ واحملافظة على حقوقه ال ينفصل البتة عن  أنويعد اللجوء أبرز صور ممارسة اإلنسان حلقوقه، كما 
لونه وجنسه وعرقه وديانته على مكان آمن ووطن يأمن  فاختالالفكرة العامة حلقوق اإلنسان فإن حصول اإلنسان على 

 نفسه وماله وعرضه وعقله هلو أبسط احلقوق اليت ينبغي أن توفر له.دينه و  فيه على
وظاهرة اللجوء وإن كان هلا بعدها التارخيي، إال أهنا يف عاملنا املعاصر وإزاء وضوح مفاهيم إقليم الدولة 

لدولة على مراقبة حدودها، تظهر للجوء أمهية أكرب من أي وقت مضى، فإن األرقام وحدوده املتامخة، وتطور قدرة ا
مليون الجئ يف هناية عام  37,5واإلحصائيات عن الالجئني مفزعة ومقلقة، فعدد الالجئني الذي وصل إىل 

دد ، واجلدير بالذكر أن املفوضية تعلن أن ع2016مليون الجئ يف هناية عام  65,6، قد وصل إىل 2012
من سكان العامل.  113إىل  1الالجئني يقدر بـ   

وجدير بالذكر أن الشريعة اإلسالمية عرضت ملسألة اللجوء وكفلت لطالبه كافة وسائل الكرامة واألمان والتزمت جتاه 
القرآن الكرمي والسنة النبوية  اهتمبكافة األصول الواجب إتباعها لضمان حقوقهم ورعايتهم، وقد  واجملارين املستأمنني

َوِإْن َأَحٌد : بالغاً مبا عرف بأمان الالجئ، وإن كان خمالفاً يف العقيدة. ومن دالئل ذلك تلك اآلية الكرمية اهتمامااملطهرة 
ِلكَ  ۚ  تَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه حَ  َكْيَف َيُكوُن   6) يـَْعَلُمونَ  ّلَّ  قـَْومٌ  بِأَنَـُّهمْ  ذَٰ

 َلُهمْ  فَاْسَتِقيُموا َلُكمْ  ااْستَـَقاُمو  َفَما ۚ  لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعنَد اللَِّه َوِعنَد َرُسوِلِه ِإّلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
داللة اآلية: مْعَناُه َسَأَل ِجَواَرك، َأْي أََماَنك َوِذَماَمك فََأْعِطِه إيَّاُه لَِيْسَمَع اْلُقْرآَن؛ فَِإْن قَِبَل  7) اْلُمتَِّقينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  

 .(3)َمْأَمِنهِ أَْمرًا َفَحَسٌن، َوِإْن َأََب فـَُردَُّه إىَل 
املسلمون تتكافأ دماؤهم عليه وسلم قال "اهلل وقد وردت أحاديث دلت على مشروعية األمان منها أن رسول اهلل صلى 

 . (4)"يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أقصاهم، وهم يَد على من سواهم
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 .106م، ص 1996( البوطي، حممد سعيد، فقه السرية النبوية، دمشق، دار الفكر، طبعة 5)

 
ذلك هجرة الصحابة رضي اهلل عنهم إىل احلبشة وجلوئهم إىل أرضها عند ملٍك وصفه النيب صلى اهلل عليه  ومن أمثلة

وسلم بأنه ال يُظلُم عنده أحد وهو النجاشي وقد جلس الصحابة رضي اهلل عنهم يف جوار هذا امللك حىت السنة السابعة 
 من اهلجرة.

يصيب أصحابه من البالء وأنه ال يقدر على أن حيميهم ومينعهم مما هم  فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى ما
فيه قال هلم: لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملك ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حىت جيعل اهلل لكم فرجاً 

 مما أنتم فيه.
 (5)، فكانت أول هجرة يف اإلسالم.فخرج عند ذلك املسلمون إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة وفراراً إىل اهلل بدينهم

 

 مشكلة البحث

وإزاء تعقد العالقات الدولية وتشابكها وتعارضها  ،وتفاقمها يف كافة أرجاء املعمورة وازديادهامع بروز مشكلة الالجئني 
يف بعض األحيان وما يرتتب على ذلك من التأثري على حقوق الالجئني يف خمتلف أحناء العامل، فإن إفراد هذا املوضوع 

 .بالبحث ملن األمهية مبكان

من باهتم يف القانون الدويل وذلك الجئني يف العامل حيتاج إىل دراسة وافية توّضح فيها حقوقهم وواجلوالوضع احلايل 
 الشريعة اإلسالمية. منظور

 أسئلة البحث

 لتحقيق األهداف املرجوة من البحث حناول اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما واجبات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل؟ .1
ما  فقو و ما الشروط الواجب توافرها كي ينطبق على الشخص وصف الالجئ وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية  .2

 الدولية؟ باالتفاقيات واملعاهداتجاء 
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 حول حقوق الالجئني وواجباهتم مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟القانون الدويل  اختالفأو  اتفاقما مدى  .3
 ؟أنواعهم اختالفقوق الالجئني على حلة والربوتوكوالت الدولي ما مدى كفاية االتفاقيات .4

 أهداف البحث

بيان مشكلة اللجوء يف العامل، واملخاطر اليت يتعرض هلا الالجئني، وحماولة املسامهة يف وضع أطر قانونية حلل  .1
 املشكلة ببيان حقوق الالجئني، بعد عرض أنواع اللجوء من منظور الشريعة اإلسالمية.

 جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية يف اللجوء من حيث أنواعه وحقوق الالجئني املرتبطة به.بيان ما  .2
 بيان واجبات الالجئني جتاه دول اللجوء وااللتزامات الواقعة على عاتقهم. .3

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

 منهج البحث

سأعتمد بإذن اهلل يف منهج البحث على املنهج االستقرائي التحليلي يف مراجع الفقه والكتب القانونية والدراسات 
القضائية واالتفاقيات الدولية وكذلك سأعتمد على املنهج املقارن يف دراسة ظاهرة اللجوء وعناصرها ودراسة حقوق 

 سالمية. الالجئني وواجباهتم يف القانون الدويل والشريعة اإل
 لبحث: الموضوعية ل حدودال

األمم  اتفاقية حدود يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون الدويل يف موواجباهت يقتصر البحث على بيان حقوق الالجئني
 اخلاصني بوضع الالجئني. م1967م وبروتوكول 1951املتحدة لعام 
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 .17, ص أصول الفقه اإلسالمي ،زيدان (1)

 
 الدراسات السابقة

اجلامعية ) املاجستري والدكتوراه (  اليت تعرضت ملوضوع البحث من النواحي الشرعية والقانونية من الرسائل العلمية 
 والدولية:

دراسة مقارنة لنيل املاجستري يف السياسة الشرعية من أحكام اللجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي  -:أوّلا 
المية باململكة العربية السعودية، مقدمة من الباحث حممد بن املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس

 هـ.1419عبد ربه املورقي، عام 

، وهي دراسة مقدمة من الباحث حممد بن حق اللجوء السياسي بين الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية -:ثانياا 
ايف العربية للعلوم األمنية باململكة العربية السعودية عبد اهلل احلليبة لنيل درجة املاجستري بكلية الدراسات العليا يف جامعة ن

 م.2001يف عام 
دراسة مقارنة، للدكتور وليد خالد الربيع، بقسم  حق اللجوء السياسي في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي -ثالثاا:

 الفقه املقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت.
رسالة دكتوراه للدكتور محدي السيد حممد الغنيمي كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية الملجأ في القانون الدولي  -رابعاا:

 م.1976ام مجهورية مصر العربية ع
دراسة لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله من جامعة آل البيت باململكة اللجوء السياسي في اإلسالم  -خامساا:

 م عن دار البيارق بلبنان.1997األردنية اهلامشية، للدكتور حسام حممد سعد سباط، نشرت عام 
ية احلقوق جامعة القاهرة جبمهورية مصر العربية، دراسة لنيل درجة الدكتوراه من كل حق اللجوء السياسي-سادساا:

 بدار النهضة العربية القاهرة. 1982للدكتور برهان أمر اهلل نشرت عام 
  المبحث األول: واجبات الالجئين بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية

 متهيد:
الواجب يف الشريعة: هو ما يلزم اإلتيان به ويثاب فاعله، وتاركه متوعد بالعقاب، ويكفر من أنكر إذا كان ثابت بدليل 

 .(6)قطعي 
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  .146, صالمدخل للعلوم القانونية ،(املعداوي2)
 بوضع الالجئني.م، اخلاصة 1951( اتفاقية األمم املتحدة لعام 8)
 .1967ديسمرب  14، املؤرخ 2312( اإلعالن بشأن امللجأ اإلقليمي، املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 9)

 
والقانون يعرف استخدام كلمة االلتزام أكثر من كلمة الواجب، وااللتزام هو: هو واجب ثابت يستلزم من الشخص 

آخر أو ملصلحة معينة هو املسئول عنها، وال ميكنه تركها أو التخلف عن أدائها، القيام به واملداومة عليه لصاحل شخص 
 .(7)مثل االلتزام بإعطاء شيء ما، أو أداء عمل 

 المطلب األول: واجبات الالجئين في القانون الدولي
تنص املادة الثانية من االتفاقية أنه "على كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصاً أن ينصاع 

. وكذلك يتضمن إعالن اللجوء (8)لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة على النظام العام" 
دول اليت متنح حق اللجوء أن ال تسمح لألشخاص الالجئني أن يقوموا على " أنه جيب على ال 4اإلقليمي يف املادة 

 .(9)بأنشطة تنايف أهداف األممم املتحدة ومبادئها"
واملالحظ أن أغلب االتفاقيات واإلعالنات اخلاصة باللجوء تفرض على دولة امللجأ االلتزام بفرض القيود على الالجئني 

 أن هتدد أنظمة احلكم يف أي دولة أخرى.للحيلولة دون ممارستهم أنشطة من شأهنا 

 ينشأ على عاتق الالجئني نوعني من االلتزامات: 1951ومنه جتدر اإلشارة إىل أن نص املادة الثانية من اتفاقية 
 األول: االلتزام بالقوانني السارية بإقليم دولة امللجأ، كأي ساكن هلا.

متعاقدة أن تفرض التزامات خاصة على الالجئني، إذ مل حتدد االتفاقية والثاين: أنه وفقًا هلذا النص ميكن لكل دولة 
 مبوجب نصوصها حتديداً واضحاً التزامات الالجئني، وهو األمر الذي قد يكون جمحفاً يف حقهم.

ا وجدير بالذكر أن الالجئني إزاء هذا يتعني عليهم قبل اللجوء لدولة ما، التعرف على قـوانينها بصورة خاصة ليعرفو 
 االلتزامات اليت ستلقى على عاتقهم حال أصبحوا الجئني يف هذه البلد.

والبد من اإلشارة إىل املادة السادسة والثالثني من االتفاقية اليت تلزم الدول املتعاقدة أن توايف األمني العام لألمم املتحدة 
 بنصوص ما تقدمه من قوانني وأنظمة ختص تطبيق االتفاقية.

مم املتحدة أن تنشر وتذيع ما يتم موافاهتا به من الدول املتعاقدة ليكون متاحاً للجميع ملعرفة القوانني إذ يتعني على األ
 املختلفة للبلدان قبل اللجوء إليها.
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، املؤرخ 40/144( إعالن حقوق اإلنسان املتعلق باألفراد األجانب يف دولة ما، املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 10)
 .1985 ديسمرب 13

 م، اخلاصة بوضع الالجئني.1951( اتفاقية األمم املتحدة لعام 11)
 .648،ص4غر غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل، وغر به تغريراً وتغرة: عرضه للهلكة.املعجم الوسيط، ط(فالغرر يف اللغة: 2)
 .26ص  هـ،1410دار الجيل، بيروت، ، 2، طالغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، الصديق محمد األمين،(الضرير3)

 
 29كما أن هناك  واجبات عامة على األجانب تنطبق على الالجئ لكونه أجنبياً يف بلد امللجأ، وذلك تضمنته املادة 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وواجبات أخرى للفرد إزاء اجلماعة وإزاء اآلخرين تنص عليها تشريعات الدول من 
 املختلفة، حيث تنص مجيع التشريعات والقواعد الوطنية :

 على أن ال يسيء الفرد استخدام حقوقه ويتصرف بسالمة نية. •
 اعية.أن يتعاون مع الدولة يف جمال األمن والرفاهية االجتم •
 أن حيافظ على البيئة. •
 أن حيافظ على القيم الثقافية، واألماكن التارخيية. •
 أن خيضع للقوانني احمللية، و أال يطالب بإعفائه من والية احملاكم الوطنية، وأال جيهل القانون. •
 (10)أن يؤدي بعض اخلدمات يف حالة الطوارئ والكوارث، وأن يشارك يف اخلدمات املدنية. •

 أوّلا: موقف الشريعة اإلسالمية من واجبات الالجئ في القانون الدولي

اكتفت االتفاقية بالنص التايل "علي كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصاً، أن ينصاع 
 .(11)لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام "

، والغرر يف االصطالح الفقهي هو "ما (12)احث أن معاجلة هذه املسألة من الوجهة الشرعية تتم يف إطار الغرر ويرى الب
 .(13)كان مستور العاقبة" 

والتزامات الالجئني وفقاً للصورة الواردة يف االتفاقية هبا نوع من أنواع الغرر، إذ ال يعرف الالجئ ما هي االلتزامات الواقعة 
عليه يف دولة اللجوء، وذلك ناشئ عن أنه بالتأكيد غري عامل بالتشريعات والقوانني السارية يف دولة امللجأ، فإنه وإن كان 

عن أن يكون شخصاً ال صلة له بالقانون فبالطبع لن حييط بالقوانني كلها علماً، وهنا نناشد املفوضية فقيهاً قانونياً فضالً 
 بإعالن القوانني السارية يف الدول املتعاقدة من خالل 
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أوضحنا يف ما مضى أنه ليس شرطاً أن تكون اخلصومة حاصلة بني الالجئ والدولة وقد يكون جلوءه لعدم متكن الدولة من محايته (4)
ته يف أن حالة اخلصومة ما بني الالجئ وحكومة دول ندركمن مضطهدين هم شخص أو أشخاص غريها, ونورد الفقرة أعاله بصيغتها و 

 أنواع اللجوء األخرى اليت يتصور أن فيها خصومة أقل جسامة من حالة اللجوء السياسي. هي أشد مناللجوء السياسي 
 351, صحق اللجوء السياسيأمر اهلل, (1)
 .أوضحنا يف الفصل األول أحكام مسئولية الدولة عن منحها اللجوء بصورة تفصيلية(2)
 .253, ص السياسيحق اللجوء (أمراهلل, 3)

 

 
 موقعها على اإلنرتنت، حىت يتمكن كل طالب للجوء أن تتسىن له فرصة معرفتها قبل طلب اللجوء إىل دولة ما.

ر الذي ينطوي على غرر يف نص املادة الثانية من االتفاقية أنه وفقًا هلذا النص فإن دولة امللجأ حيق هلا أن األمر اآلخ
 تفرض على الالجئني قوانني استثنائية تتضمن التزامات إضافية عن غريهم من سكان هذه الدولة.

 الملجأثانياا: واجب الالجئ بعدم القيام بفعل يرتب مسئولية على دولة 
الالجئ بعد فراره من االضطهاد الذي يتعرض له يف دولته وحتصيله للملجأ يف دولة أخرى، ومتتعه باألمان يتصور أن 

، فإما أن يقعد عن اإلستمرار يف مناهضة حكومة (14)أمامه عدة سبل يسلكها حيال خصومته القدمية مع حكومة دولته
 يستمر يف أنشطته املناهضة حلكومة دولته.دولته أثناء مقامه يف دولة امللجأ أو 

وإذا استمر يف خصومته مع حكومة دولته، فبإمكانه ذلك مىت كان يف إطار استعماله حلقوق اإلنسان املعرتف هبا كحرية 
، ويقع على الالجئ االلتزام بعدم إتيانه عمال أثناء خصومته مع دولته (15)الفكر والتعبري عن الرأي والتجمع السلمي 

و مقيم يف دولة امللجأ ميكن أن يصنف على أنه خارج ممارسته حلقوق اإلنسان املتعارف عليه، بنحو يرتب هذا العمل وه
 مسئولية دولة امللجأ دولياً لصاحل دولته.

 ، فإهنا تلتزم بتقدمي اإلرضاء للدولة املضرورة، ويتم ذلك(16)إذ أنه لو قام بعمل يرتب مسئولية دولية على دولة امللجأ 
وفقًا لألحكام املتعارف عليه يف القانون الدويل، وخباصة دفع التعويضات أو معاقبة املسئولني عن تلك األعمال أو 

 .(17)األمرين معا 
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وصادق عليها  1889وهذه االلتزامات ناشئة مبوجب اتفاقيات دولية إقليمية يف نطاق هذه القارة منها معاهدة مونتفيديو لسنة (4)
مخسة دول هي "األرجنتني, بوليفيا, باراجواى, بريو,أوروجوى(ومثاين دول قد صادقت على معاهدة كاراكاس هي )الربازيل, 

 .اهنا بني هذه الدول وحسبيومينيكان, األكوادور, جواتيماال, نيكارجوا, باراجواى, فنزويال( وهذه املعاهدة نطاق سر كوستاريكا, الد
 .دولة أفريقية انضمت هلا من الدول العربية )تونس, السودان, مصر, اجلزائر, املغرب( 41هذه االتفاقية عدد أطرافها (1)

 

 
 ثالثاا: واجبات الالجئ اإلضافية في حالة كونه ّلجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية أو إفريقيا

 (18)كونه ّلجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية. واجبات الالجئ اإلضافية في حال  1

املنعقدة بني دول أمريكا الالتينية، تتقرر املسئولية الدولية على دولة امللجأ بصورة  1889وفقا ملعاهدة مونتفيديو سنة 
هذه املسئولية  أكرب من األحكام الواردة يف هذا الشأن يف االتفاقيات العاملية وهنا يفرض على الدولة من أجل عدم انعقاد

 الدولية قبلها عدة التزامات وإجراءات ودولة امللجأ بدورها تنقل هذه االلتزامات على عاتق الالجئ.

من معاهدة مونتفيديو يلتزم الالجئ مبا تفرضه عليه دولة امللجأ ملنع قيامه بأى عمل من شأنه هتديد  16وفقًا للمادة 
 منها.السلم العام يف الدولة اليت هرب 

من ذات املعاهدة يلتزم الالجئ بعدم تكوين عصابات أو مجاعات يكون غرضها إثارة االضطرابات  12ووفقاً للمادة 
 أو التحريض على أي دولة متعاقدة.

من ذات املعاهدة قد تفرض دولة امللجأ مراقبة على الالجئ أو حتدد إقامته على مسافة معينة من  13ووفقاً لنص املادة 
 لته بناء على طلب دولته.حدود دو 

جيب على الالجئ عدم القيام بأعمال دعاية منظمة ضد دولة  1954ووفقاً للمادة السابعة من اتفاقية كاراكاس سنة 
 أخرى مىت كانت هذه األعمال حترض على استعمال القوة والعنف ضد احلكومة.

 (19)يقيا. واجبات الالجئ اإلضافية في حال كونه ّلجئ من دولة من دول أفر 2

اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل الالجئني يف أفريقيا يلتزم الالجئ بأن يكون  1969من اتفاقية سنة  2وفقًا للمادة 
 مقامه يف دولة امللجأ على بعد معني من حدود دولته األصلية.
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, إال أننا نلحظ من صياغتها وخصوصاً ما ورد يف املادة الثالثة من 1969لنشأة يف عام هنا وإن كانت هذه االتفاقية حديثة ا(2)
وتراجع مفهوم  صالتسوية بني اهلجوم بالسالح واملهامجة بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون, هو األمر الدال على عدة أشياء منها نكو 

من الدول, انعدام األسلوب الفين يف الصياغة, وسعى حكومات  حقوق اإلنسان بني الدول املصدقة على هذه االتفاقية عن غريها
هذه الدولة املصدقة على االتفاقية للدخول يف اتفاقيات حتجم من ما مينحه امللجأ لالجئ, ويف ذلك داللة واضحة عن منط احلكم 

 .السائد فيها
 .85( املبسوط، السرخسي، اجمللد اخلامس، ص 21)
 .127م، القاهرة، دار احلديث، ص1996ألحكام القرآن، الطبعة الثالثة، ( القرطيب، اجلامع 22)

 

 
من ذات االتفاقية يلتزم الالجئ بعدم اهلجوم على أية دولة عضوة يف منظمة الوحدة اإلفريقية عن طريق  3ووفقاً للمادة 

 (20)أي نشاط وبصفة خاصة باستعمال السالح أو الصحافة أو اإلذاعة. 
 المطلب الثاني: واجبات الالجئين في الشريعة اإلسالمية

تالف الوصف من كونه مهاجر شرعي أو مستأمن أو الجئ ـ نظام اإلسالم وآدابه األصل أن حيرتم املستأمن ـ على اخ
عامة، فما دام أن املستأمن قد أمنه املسلمون يف دارهم، وحفظوا له كافة حقوقه، فإنه يتحمل تبعة االلتزام بتعاليم اإلسالم 

 وأعرافهم اليت ال ختالف الشريعة، فال وآدابه وما يفرضه من مظاهر يف احلياة العامة، وما جرت عليه عادات املسلمني
جيوز له البتة املساس حبرمة الدين وال السخرية من شعائر اإلسالم، فإنه مل يعطى األمان ليتمكن من شيء من هذا، وإن 
دخل يف أمان املسلمني بشرط على خالف هذا يبطل الشرط، كمن دخل مستأمنا بشرط أن يرتكب الفواحش فشرطه 

 (21)باطل.
 واستخالصاً من األصل السابق فإنه من املمكن أن نتصور واجبات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية على النحو التايل:

يقع على الالجئ التزام مؤداه احرتام الدين اإلسالمي، والبعد عن الطعن يف شيء من عقائده أو أحكامه أو تشريعاته، 
 تعاىل:فإن ذلك يعد أحد صور حماربة اهلل ورسوله، يقول 

  (12هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهوَن ) أمَْيَانَ  اَل  ِإنَـُّهمْ  ۙ  َوِإن نََّكثُوا أمَْيَانـَُهم مِّن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر 
ديننا فقد نقضوا العهد، فكان الطعن يف ومن داللة اآلية أن أهل العهد مىت خالفوا شيئًا مما عوهدوا عليه وطعنوا يف 

 (22)الدين مبنزلة نكث األميان.

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 199 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .559( ابن تيمية، الصارم املسلول، حتقيق حممدي عبد احلميد، دار الكتب العلمية، ص 23)
 ، بتصرف.4( ابن تيمية، الصارم املسلول، املرجع السابق، ص 24)
 بتصرف.، 95( ابن تيمية، الصارم املسلول، املرجع السابق، ص 25)
، اجلزء 1957القاهرة، ط  ،( السرخسي، السري الكبري، حتقيق صالح الدين املنجد، معهد املخطوطات، جامعة الدول العربية26)

 وما بعدها، بتصرف. 1528الرابع، ص 
 

 
ومن واجبات الالجئ أن ال يطعن يف كتاب اهلل بتحريف أو بذكر السوء، فيحذر على الالجئ أن يطعن  •

يف كتاب اهلل أو يتناوله بعيب أو حتريف، فلو عاب شيئًا من أحكام اهلل أو كتابه فإن حكمه إنقاض 
 (23)العهد.

ومن واجبات الالجئ يف الشريعة عدم تعرضه لرسول اهلل صل اهلل عليه وسلم بإزدراء أو سخرية، فإن كان  •
مسلماً فقد حرم عليه ذلك باإلمجاع فإن من سب رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم،أو كذب نبياً من أنبيائه، 

وإن كان الالجئ غري مسلم ومعاهد وعاند (24) أو دفع شيئًا مما أنزل اهلل عز وجل فقد اتفق على كفره.
 (25) فسب اهلل أو أحد من األنبياء أو جهر بذلك فقد نقض العهد.

من التزامات الالجئ يف دار اإلسالم االمتناع عن إظهار احملرمات بني املسلمني كتناول اخلمر، أو تعاطي  •
م، أو االستخفاف هبا، ومن ذلك املخدرات، أو اجلهر بأكل حلم اخلنزير، أو عدم مراعاة شعائر اإلسال

أيضاً منع الالجئني من التعامل بالربا وما شاهبه يف أسواق املسلمني، فقد نص الفقهاء على حرمة ذلك يف 
ومن املتصور كذلك أنه يقع على (26) أحكام أهل الذمة، وهو ما ينسحب على الالجئني من باب أوىل.

ي اخلاصة واحرتام نظام الدولة هبا وعدم التعرض إىل ما يسيء الالجئ التزام باحرتام آداب اجملتمع اإلسالم
 إليها.

ومن واجبات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية منعه من ممارسة األعمال اليت هتدد دولة الالجئ األصلية، فهذا الواجب 
من مقتضيات األخوة اإلنسانية واإلسالمية، لتحرير القلوب من وطأة التعصب املقيت، واحلقد القاتل الذي قد يدور 

 النيل منها أو من نظامها العام، أو من بعض حقوقها املشروعة،  خبلد الالجئ عقب نزوحه من دولته األصلية، مبحاولة
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 .8سورة املائدة , اآلية (1)
 .36, اآلية النساء سورة (2)
 .(6015، احلديث )1509الوصاية باجلار,ص (أخرجه البخاري, يف صحيحه,كتاب األدب, باب 3)

 

َشَنآُن قـَْوٍم َعَلٰى َأّلَّ تـَْعِدُلوا  َيْجرَِمنَُّكمْ  َوَّل  ۚ  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط اهلل تعاىل  يقول
 واملخاطب يف اآلية الكرمية ،(27) (8 َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلوَن )اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اللَّهَ  َواتَـُّقوا ۚ  ِللتـَّْقَوٰى  َأقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا ۚ  

"الذين امنوا"، والبحث املذكور قد قاس اللجوء على عقد األمان وعقد األمان ال ينعقد بني الدولة اإلسالمية ومسلم،  
فكيف قام بتعدية احلكم الوارد يف اآلية الكرمية لالجئ الذي هو يف رأيه )املستأمن(، األمر اآلخر وهو الصيغة اليت ورد 

األعمال اليت هتدد دولته" ويف هذه الصيغة التزام على دولة امللجأ بأن متنع الالجئ هبا االلتزام "منع الالجئ من ممارسة 
املنعقدة بني  1889من ممارسة األعمال اليت هتدد دولته وهي ذات الصيغة الواردة يف كل من معاهدة مونتفيديو سنة 

 الجئني يف أفريقيا.اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل ال 1969دول أمريكا الالتينية واتفاقية سنة 

 ثانياا: مدى صحة التزام الالجئ بعدم ممارسة األعمال التي تهدد دول الجوار
وكذلك بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " مازال  ،(28 َواْلَجارِ ِذي اْلقُْربَٰى َواْلَجارِ اْلُجنُبِ فقد استدل بقوله تعاىل: 

واألمر يف النصني الكرميني خماطب به املؤمنني فقد بدأت اآلية ،(29) جربيل يوصيين باجلار، حىت ظننت أنه سيورثه"
ُقْرََبٰ َواجْلَاِر اجْلُُنِب"، والبحث املذكور الكرمية بقوله تعاىل "َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا" قبل قوله تعاىل "َواجْلَاِر ِذي الْ 

قد قاس اللجوء على عقد األمان وعقد األمان ال ينعقد بني الدولة اإلسالمية ومسلم، فكيف قام بتعدية احلكم الوارد 
لالجئ من يف اآلية الكرمية لالجئ الذي هو يف رأيه )املستأمن(، األمر اآلخر وهو الصيغة اليت ورد هبا االلتزام "منع ا

ممارسة األعمال اليت هتدد دول اجلوار" ويف هذه الصيغة التزام على دولة امللجأ بأن متنع الالجئ من ممارسة األعمال اليت 
 املنعقدة بني دول أمريكا الالتينية 1889هتدد دول اجلوار وهي ذات الصيغة الواردة يف كل من معاهدة مونتفيديو سنة 
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بسات اليت مرت هبا القارتني من اضطراب سياسي وحروب أهلية وثورات مسلحة يف خالل املالو من املؤكد أن طبيعة الظروف (1)
الحظ من املائة عام األخرية كانت هي الداعي هلذه الدولة لتضمني اتفاقياهتا اإلقليمية ملثل هذه النصوص, وأن هذه النصوص ي

اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل الالجئني يف أفريقيا اليت ما فرقت  1969صياغتها وخصوصاً ما ورد يف املادة الثالثة من اتفاقية سنة 
وتراجع مفهوم حقوق  صبني اهلجوم بالسالح واملهامجة بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون, هو األمر الدال على عدة أشياء منها نكو 

حكومات هذه الدول  ياألسلوب الفين يف الصياغة, وسع وخللبني الدول املصدقة على هذه االتفاقية عن غريها من الدول,  اإلنسان
 .ااملصدقة على االتفاقية للدخول يف اتفاقيات حتجم مما مينحه امللجأ لالجئ, ويف ذلك داللة واضحة عن منط احلكم السائد فيه

 .1951ني، لعام ( اتفاقية األمم املتحدة لالجئ31)

 
اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل الالجئني يف أفريقيا، بذا فإن النقدين نفسهما قائمني يف االلتزامني  1969واتفاقية سنة 

املتصور أهنما من االلتزامات اليت تفرضها الشريعة اإلسالمية على الالجئ، باإلضافة لالنتقادات املوجهة هلذين االلتزامني 
 .(30)نون الدويلكالتزامني مقررين على نطاق إقليمي يف القا

 ثالثاا: التصور الصحيح ّللتزامات الالجئ في الشريعة اإلسالمية 
وفقاً للتصور الذي عرضناه يف ما مضى من تعداد جمموعة من االلتزامات على أهنا التزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية 

فهناك انتقاد آخر وهو لطريقة البحث وليس لنتيجته كما االنتقادات السابقة، فريى  -وخبالف االنتقادات اليت أوردناها-
يف النتيجة، وأول قصور ميكن أن تقع فيه، هو أن يفوت على الباحث بعض  الباحث أن هذه الطريقة تؤدي إىل قصور

االلتزامات أثناء تعدده هلا، أو يدخل فيها ما ليس منها، كما أن احلصر والتعداد يكون مناسب لتقنني مؤقت، خبالف 
 الصالحية املمتدة يف الزمان واملكان اليت هي مسة أساسية من مسات التشريع اإلسالمي. 

ضري على الالجئ أن ميارس كافة األعمال الشرعية اليت حيارب هبا جور الدولة اليت اضطهدته أو فسادها، بل إن  فال
ذلك يف أحيان كثرية يعد واجبًا عليه القيام به وال يتصور أن متنعه الشريعة من ذلك بدعوى اضراره بدولة جارة على 

 لك دليل.النحو املنتقد طاملا مل يرتكب جرماً أو لو يقم بذ
قد جتاوز هذا القصور يف تعدد االلتزامات، وما عبنا عليه إال الغرر وعدم  (31)وهنا نشري أن نص املادة الثانية من االتفاقية

 التحديد الذي اقرتحنا طريقة للتغلب على الغرر احلاصل فيه.
ونؤسس له مبا أوردناه يف املبحث   -يف رأينا-ونعود لتحديد التصور الصحيح اللتزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية 

دي حتت عنوان النطاق الشخصي للشريعة اإلسالمية، وقررنا أن الشريعة اإلسالمية خياطب هبا الثاين من الفصل التمهي
 الناس كافة خماطبة دعوة، وخياطب هبا املسلمون خماطبة إلزام سواء عاشوا يف دولة 
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وهذا االختالف مرده الختالف النطاق الشخصي للشريعة اإلسالمية عن النطاق الشخصي للقانون الدويل العام على النحو (1)
 .األولالذي أوضحناه تفصيالً يف الفصل 

 
لو كانوا مسلمني أياً كانت ديانتهم، إسالمية أم دولة غري إسالمية وخياطب هبا سكان الدولة اإلسالمية خماطبة إلزام 

، والالجئ يف موقفه من فالتزامهم باألحكام باعتبارها ديناً، ولو كانوا غري مسلمني فالتزامهم باألحكام باعتبارها قانوناً 
اإلسالم إما أن يكون مسلماً أو غري مسلم، ويف احلالة األوىل يندرج التزامه بأحكام الشريعة اإلسالمية حتت الفئة الثانية 

نطاق الشخصي للشريعة اإلسالمية، ويف احلالة الثانية يندرج التزامه حتت الفئة الثالثة من فئات النطاق من فئات ال
 الشخصي للشريعة اإلسالمية.

وعليه نتصور أن الصياغة املثلى اللتزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية تكون بأن "يلتزم الالجئ يف الدولة اإلسالمية 
القوانني السارية فيها" وصياغة القاعدة هبذه الطريقة جتعلها تتالىف العيوب اليت ذكرناها يف حال وجوده يف إقليمها ب

الطريقة السابقة وجتعلها متسمة بالصالحية يف أي مكان وزمان، وال يبقى هلا إال انتقاد عدم التحديد "الغرر" الذي 
 وجهناه لنص املادة الثانية من االتفاقية.

وجه منا لنص املادة الثانية من االتفاقية ناشدنا املفوضية بإعالن القوانني السارية يف الدول املتعاقدة ولتاليف هذا النقد امل
من خالل موقعها على اإلنرتنت، حىت يتمكن كل طالب جلوء أن يتسىن له فرصة معرفتها قبل طلب اللجوء إىل دولة 

قية، لكن األمر خمتلف يف رأينا حيال صياغة التزامات الالجئ ما، وكان هذا هو تصورنا للقضاء على الغرر الوارد يف االتفا
، ولكن هذا االختالف يف الوسيلة فقط، فالغرر وإن كان يقضى عليه بالتبصرة بالعواقب، إال (32)يف الشريعة اإلسالمية

التبصرة اليت يتعني على الدولة أن وسيلة تبصرة الالجئ بالتزاماته اليت يتعني على املفوضية أن تقوم هبا، ختتلف عن وسيلة 
 اإلسالمية أن تقوم هبا.

وإلكمال صياغة التزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية بلفظ عام جمرد البد أن نضيف عليه "وتلتزم الدولة اإلسالمية 
نتقادات املوجهة بإعالمه هبذه القوانني خالل فرتة دراسة طلبه للجوء إليها"، وهبذا نصل إىل نص عام يتالىف العيوب واال

 للنصوص السابقة، ونأمل أن يكون تعبرياً صحيحاً عن جوهر التشريع اإلسالمي.
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 .229، صفحة 4اجلزء   ،هـ1424ابن العريب، أحكام القرآن،دار الكتب العلمية، بريوت،، الطبعة الثالثة  (33)
 

 
 رابعاا: واجب الالجئ بأداء التزاماته تجاه أفراد دولة اّلضطهاد

 فَِإنْ  ۙ  أَْعَلُم بِِإميَاهِنِنَّ  اللَّهُ  ۙ  ا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ انطالقا من قوله تعاىل : 
  ُهمْ  َواَل  هلَُّمْ  ِحل   ُهنَّ  اَل  ۙ  ْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّاِر َعلِ 

َلمَّا َصاحلََ أَْهَل احلَُْديِْبَيِة  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّيبَّ »ثـََبَت َأنَّ   داللة اآلية: ۙ   أَنَفُقوا مَّا َوآتُوُهم ۙ  نَّ حيَِلُّوَن هلَُ 
ِمْن اْلُمْسِلِمنَي إىَل اْلُمْشرِِكنَي ملَْ يـَُردَّ؛ َوََتَّ اْلَعْهُد َكاَن ِفيِه َأنَّ َمْن َجاَء ِمْن اْلُمْشرِِكنَي إىَل اْلُمْسِلِمنَي ُردَّ إلَْيِهْم، َوَمْن َذَهَب 

َردَّ أَبَا َبِصرٍي ُعْتَبَة ْبَن أَُسْيِد ْبَن َحارِثََة الثَـَّقِفيَّ ِحنَي َقِدَم، َوَقِدَم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعَلى َذِلَك، وََكاَن َرُسوُل اللَِّه 
ُرمُهَا، فَ أَْيًضا ِنَساءٌ  َعُة اأْلَْسَلِميَُّة، َوَغيـْ ُهنَّ أُمُّ ُكْلثُوٍم بِْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأيب ُمَعْيٍط، َوُسبَـيـْ َجاَء اأْلَْولَِياُء إىَل َرُسوِل اللَِّه  ُمْسِلَماٌت ِمنـْ

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -ْوا ِمْنُه اْلَوفَاَء بِاْلَعْهِد، فـََقاَل النَّيبُّ َفَسأَُلوُه َردَُّهنَّ َعَلى الشَّْرِط، َواْسَتْدعَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -
َا الشَّْرُط يف الرَِّجاِل اَل يف النَِّساءِ -َوَسلََّم  ، وََكاَن َذِلَك ِمْن اْلُمْعِجزَاِت إالَّ َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قـََبَض أَْلِسَنتَـُهْم َعْن َأْن «: إمنَّ
 .)33(ا: َغَدَر حُمَمٌَّد، َحىتَّ أَنـَْزَل اللَُّه َذِلَك يف النَِّساِء، َوَذِلَك إْحَدى ُمْعِجزَاتِهِ يـَُقوُلو 

ا أَنفَقُوا(وقوله:  أي: وأعطوا املشركني الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهّن مؤمنات، ما أنفقوا  )َوآتُوهُم مَّ
 .يف نكاحهم إياهّن من الصداق

اإلسالم ما شرع إيواًء ملن عليه جرم يتهرب من عقابه أو حق يتهرب من أدائه، وإمنا جعل ليكون خمرجاً وإن امللجأ يف 
لإلنسان من أن جيرب على أن يدع ما يؤمن به حىت يأمن العقاب واالضطهاد، ليكون اإلنسان متمتعًا باحلرية والكرامة 

رئيسي لتقرير امللجأ يف اإلسالم، فإن اآلية الكرمية، تشري إىل أمر اإلنسانية اليت حببها له اهلل، وملا كان هذا هو الغرض ال
مل ينظم يف القانون الدويل حىت اآلن، أال وهو مقاضاة الالجئ إن كان عليه حق، فاآلية الكرمية نصت وكذلك جرى 

حن وال ترد إىل الكفار، فقد العمل هبا إبان صلح احلديبية على أن املرأة املؤمنة اليت جاءت مهاجرة إىل املدينة بعد أن متت
 كان أهلها وزوجها يأتون املدينة طلباً هلا، وقد كان يبعث مبهورهّن إىل أزواجهّن من املشركني.
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 .(13073ب) ،2003، بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طالسنن الكبرى البيهقي, يف (2)
وروي أيضاً من حديث عمرو بن شعيب رواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم، من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، (35)

 .255، 245/10عن أبيه عن جده وابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة رضي اهلل عنها، انظر جامع األصول 

 
ومن سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم دليل آخر على هذا االلتزام، فبعد أن انتهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

وآلياهتا مع صديقه الصديق رضي اهلل عنه، استقدم علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه لُيَكلِّفه بعدَّة وضع خطة اهلجرة 
مهامَّ منها ردُّ الودائع إىل أهل مكة، وهي مهمَّة خطرية؛ حيث إن هذه الودائع الثمينة أمانة يف حوزة رسول اهلل صلى 

 . (34) اهلل عليه وسلم يُريد قضاءها على الوجه األكمل
الخاصة بوضع  1951المبحث الثاني: مقارنة بين حقوق وواجبات الالجئين في اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 الالجئين وبين الشريعة اإلسالمية.
 : وتتمثل يف: المطلب األول: أوجه اّلتفاق

 املنشأ.عدم التمييز، فال جيوز التمييز بني الالجئني بسبب العرق أو الدين أو الطائفة أو بلد  .1

 عدم الرد إىل دولة االضطهاد فال جيوز رد الالجئ إىل بلد يكون مهدد فيه خلطر التعرض للخوف أو االضطهاد. .2

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

 محاية أموال وممتلكات الالجئ. .4

 الضرورية واإلنسانية لالجئ.توفري احلاجيات  .5

 متتع الالجئ باحلريات واحلقوق الضرورية له كإنسان وكشخص قانوين. .6

 عدم جواز منح اللجوء للمجرمني. .7

 وتتمثل يف: المطلب الثاني: أوجه اّلختالف:
 جهة منح اللجوء .1

ني تطبيقًا لقوله: )املسلمون جيوز إعطاء امللجأ يف الشريعة اإلسالمية من جانب سلطات الدولة، وكذلك األفراد العادي
وبالتطبيق لفكرة اجلوار اليت  (35)هم، يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم( ؤ تتكافأ دما

 مارسها النيب، حينما دخل يف جوار املطعم بن عدي ومارسها املسلمون 
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 .304، ص 1، ج853صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم (36)
 .61، ص4العالقات الدولية يف شريعة اإلسالم، املرجع السابق، جأمحد أبو الوفا: كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدويل و (37)
لتقييد عدد طاليب امللجأ جلأت الدول األوربية إىل وضع العديد من القيود مثل: توقيع اجلزاءات على شركات الطريان اليت جتلب (38)

 اقليم الدولة بتحديد احلاالت اليت يتم فيها أشخاصاً ال حيملون وثائق تسمح هلم بدخول البالد، ووضع قيود على دخول الالجئني إىل
  رفض دخوهلم، وإنشاء أجهزة ختتص بوضع الالجئ.

 .223ـ  222هـ، ص1430أمحد أبو الوفا، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني، الرياض، (39)

 
من بعده، بينما يف القانون الدويل املعاصر يقتصر منح حق امللجأ على الدول وحدها، ويكون الالجئ حتت سلطان 

 ومحاية الدولة فقط.
وحيث أن للدولة يف اإلسالم وحدها حق التصرف يف إطار شئوهنا اخلارجية لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )كلكم راع، 

، ويستفاد من احلديث أن للحكام وحدهم حق رعاية (36)وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته...( 
بذلك إذا كان احلاكم مل يفوضه أو يأذن له يف القيام مبثل شئون األمة  وليس من املسوغ ألحد من املسلمني أن يقوم 

، فإن حق امللجأ يشكل استثناء على هذه القاعدة: إذ ميكن أيضاً لألفراد العاديني منح امللجأ يف الشريعة (37)هذا العمل
 اإلسالمية.
 من له حق اللجوء .2

للمسلمني، وأهل الذمة، بينما يف القانون الدويل املعاصر تقيد حري بالبيان أن حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية مينح 
 .(38)العديد من الدول منح امللجأ، خصوصاً يف اآلونة األخرية

م فقط كل شخص يكون لديه 1951أ من اتفاقية /1كذلك يف القانون الدويل يكتسب وصف الالجئ وفقاً للمادة 
أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية،  خوف مربر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه

بينما يف اإلسالم ميكن، إىل جانب ذلك، أن يستفيد من امللجأ من يأيت لسماع كالم اهلل )اللجوء الديين( أو أي شخص 
 .(39)يأيت ـ ألي سبب ـ للحصول على وضع آمن )املستأمنون( أو يقيم بصورة دائمة )أهل الذمة( 
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كلها داراً لكل مسلم( الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية،   وهكذا تقول دار اإلفتاء املصرية إن )... البالد اإلسالمية تعترب(40)
  (.2645، ص7م، ج1982هـ/1402اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة 

راجع التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون (41)
  .27، ص2004جئني، املرجع السابق، الال

 
 مكان اللجوء .3

يف القانون الدويل املعاصر، والذي يقوم أساسًا على تقسيم الدول إىل وحدات سياسية مستقلة تقتصر كل منها على 
 حدود معينة ـ فيقتصر تبعاً لذلك منح اللجوء على الدولة اليت متنحه وال يسري بالضرورة جتاه الدول األخرى.

ألن طبيعة   (40)م إسالمي متتع الالجئ هبذا احلق يف كل أقاليم دار اإلسالم بينما يرتتب على منح اللجوء يف إقلي
 األحكام واحدة، ولوحدة الدولة اإلسالمية، وإن كان تفرق املسلمني إىل دول عديدة مينع اآلن من تطبيق هذا احلكم.

 12الالجئني يف استنتاجها رقم وعلى الرغم من أن اللجنة  التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون 
م متكن الالجئ املقيم 1951خبصوص )األثر املمتد إقليمياً لتحديد وضع الالجئ( قالت أن )نصوصاً عديدة يف اتفاقية 

يف إحدى الدول املتعاقدة من ممارسة بعض احلقوق باعتباره الجئاً ـ يف دولة أخرى متعاقدة ـ وأن ممارسة مثل هذه احلقوق 
 .(41)على حتديد جديد لوضعه كالجئ( ال تتوقف 

إال أنه من الواضح أن ذلك يقتصر على ممارسة )بعض احلقوق( بينما يف دار اإلسالم ميكن لالجئ ممارسة كل حقوقه 
 يف أي بلد إسالمي.

 نشأة الحق في الملجأ وطبيعته .4

من  2/1يطلب اللجوء. كذلك تكتفي املادة م ال متنح احلماية التلقائية أو الدائمة ملن 1951من الثابت أن اتفاقية 
م بالنص على أن تبذل 1969اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية ـ اليت حتكم اجلوانب احملددة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا 

 تقبال الالجئني وكفالة استقرارهم، دون حتديد لطبيعة هذا احلق جتاه الدول.الدول كل ما يف وسعها الس
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل إنسان يف أن يطلب أو يبحث عن امللجأ، وليس  14دة كما تنص املا

 عن حقه يف أن حيصل عليه.
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بل يقرر البعض أن الشريعة اإلسالمية جعلت امللجأ حقا لالجئ و إلتزاما يقع على عاتق الدولة اإلسالمية، كما أن امللجأ مينح (42)
(. وإن كان ميكن االتفاق للمسلم وغري املسلم دون تفرقة استنادا إىل املبدأ العام الذي يقرر )أن املسلم والكافر يف مصائب الدنيا سواء

على عدم إعطاء حق امللجأ كما حدث يف صلح احلديبية من النص على رد من يأيت من قريش إىل املسلمني مع عدم رد من يأيت من 
ن ، محد الغنيمي: امللجأ يف القانو 720املسلمني إىل قريش، حممد طلعت الغنيمي: األحكام العامة يف قانون األمم، املرجع السابق، ص

  .132م، ص1976الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية، 

 
يف حني ميكن القول أن امللجأ يف الشريعة اإلسالمية هو حق ثابت لألفراد من حيث منحه وبالنسبة للتمتع به واحلصول 

 عليه.
أن  م1981ان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجمللس اإلسالمي يف لندن من البي 9فقد قررت املادة 

)لكل شخص يلقي االضطهاد والظلم احلق يف البحث عن ملجأ ومالذ، وهذا احلق مضمون لكل إنسان مهما كان 
 عنصره أو دينه أو لونه أو جنسه(.

م: )ولكل شخص احلق 1983من وثيقة حقوق اإلنسان يف اإلسالم يف املومتر اإلسالمي، دكا،  13وكذلك تقرر املادة 
يف التنقل حبرية، واختيار مكان إقامته داخل بلده أو خارجه، وإذا لقى اضطهاداً فإن له احلق يف البحث عن مالذ يف 

إليه بطلب يف هذا الشأن أن مينحه اللجوء السياسي وحيميه، إال بلد آخر غري بلده األصلي، وعلى البلد الذي يتوجه 
 .(42)إذا كان اللجوء السياسي قد طلب ألسباب تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية( 

 إجبار الدولة على منح اللجوء .5
 ع إىل أحد أمرين:حري بالبيان أن عدم قيام دولة ما بتنفيذ التزاماهتا مبنح امللجأ يف القانون الدويل املعاصر، يرج

م أنه: 1967من اإلعالن اخلاص بامللجأ  1/3أواًل: أهنا هي اليت هلا تقدير أسباب منحه، يف هذا املعىن تنص املادة 
 )يعود للدولة ماحنة امللجأ تقدير أسباب منح امللجأ(.

البلدان واالتفاقيات  ثانياً: أن حق الشخص يف طلب احلصول على امللجأ يف دولة أخرى )يكون وفقًا لقوانني تلك
 م.1981من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،  12/3الدولية( م

يف حني أنه ويف الشريعة اإلسالمية الغراء وجدنا أهنا تنفرد بأنه ال جيوز رد الالجئ إىل دولته رغماً عنه إذا اكتسب وصف 
 و وافق الالجئ على الرجوع أهل الذمة أو صار مسلماً أو كان من املستأمنني، وأنه حىت ل
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  م اخلاصة بوضع الالجئني.1951اتفاقية األمم املتحدة لعام (43)

 
إىل دولته فإنه ال جيوز ذلك إذا خشي من رجوعه فقدانه حلق احلياة ألن ذلك ال رخصة فيه، وإال اعتربت الدولة اإلسالمية 
 مشاركة يف االعتداء على هذا احلق اجلوهري من حقوق اإلنسان، وال شك أن ذلك غري مطبق يف القانون الدويل املعاصر.

وقد سبق اإلشارة إىل نظام امللجأ اإلجباري يف الشريعة اإلسالمية املتمثل يف التزام الدولة اإلسالمية  مبنحه ملن يطلب 
ُه َمْأَمَنُه َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلغْ  مساع كالم اهلل بالتطبيق لقوله تعاىل: 

ِلكَ  ۚ    (6) يـَْعَلُمونَ  ّلَّ  قـَْومٌ  بِأَنَـُّهمْ  ذَٰ

 منح الالجئ جنسية دولة اللجوء .1

م اخلاصة بوضع الالجئ على أن: )تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان 1951من اتفاقية  34يف حني تنص املادة 
استيعاب الالجئني ومنحهم جنسيتها، وتبذل على وجه اخلصوص كل ما يف وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وختفيض 

 .(43)أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إىل أدىن حد ممكن( 
ردت الشريعة اإلسالمية مبا يفوق النص املذكور فإن احلصول على صفة أهل الذمة يرتتب عليه فورا اكتساب بينما انف

 جنسية الدولة اإلسالمية.
متلك الدولة  1951من اتفاقية  34وبالتايل فليست هناك سلطة تقديرية يف منح أو منع التجنس. بينما وفقا للمادة 

 عدم جتنس الالجئ. سلطة تقديرية واسعة خبصوص جتنس أو
 من حيث أنواع الملجأ .2

الشريعة اإلسالمية وعلى خالف القانون الدويل تسمح بإمكانية منح اللجوء الديين وذلك على حنو ما ورد بالبحث من 
ة إمكانية منح اللجوء لسماع كالم اهلل أو عند اإللتجاء للحرم الشريف، بينما قواعد القانون الدويل واتفاقية األمم املتحد

 لالجئني ال تتخذ للدين أساساً لقواعدها وبالتايل فال وجه عندها ملنح اللجوء على هذا األساس.
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 الخاتمة

 النتائج -أوّل:
 تندرج مسألة الالجئني يف إطار فقه املعامالت، لكوهنا تتضمن أحكاما عملية اجتهادية. -1
على عدة ركائز منها )الكرامة اإلنسانية،  الشريعة اإلسالمية يف  -دولية وغري دولية- تقوم العالقات اإلنسانية  -2

 والتسامح، والتعاون، والعدالة، واملعاملة باملثل، وأن الناس أمة واحدة(.
قياس اللجوء على عقد األمان يف الفقه اإلسالمي قياس مع الفارق على الرغم من أن األمان هو استثناء كما  -3

 يقارب اهلجرة يف املصطلح اإلسالمي.اللجوء، كما أن اللجوء 
ال مسئولية على دولة امللجأ إذا تضررت دولة الالجئ األصلية من جمرد تواجده، أو من قيامه بعمل يندرج حتت  -4

 استعمال حق من حقوقه اإلنسانية كحرية الفكر والتعبري عن الرأي.
امللجأ عن أعمال الالجئني والراجح حيال هذه  هناك اختالف يف فقه القانون الدويل حول حدود مسئولية دولة -5

املسألة أن دولة امللجأ تنعقد مسئوليتها عن أفعال الالجئ, بذات الدرجة اليت تسأل فيها عن أفعال أي مقيم آخر ما 
 مل تكن هناك اتفاقية تنص على غري ذلك.

لتفرد نتوقع له االستمرار، إذ أن سببه تفردت الشريعة اإلسالمية وستظل متفردة بإقرار حق امللجأ لالجئ، هذا ا -6
 اختالف األساس الذي تبىن عليه العالقات الدولية، بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل.

مبنح امللجأ استثناًء لشخص ارتكب جرما، مىت ثبت هلا أنه لبواعث االضطهاد تنتوى  تتفرد الشريعة اإلسالمية  -7
 ع ما بدر منه.دولته توقيع عقوبة ال تتناسب م

 ترفض الشريعة اإلسالمية رد الالجئ إىل مكان اضطهاده. -8
الصيغة اليت وردت هبا واجبات الالجئني يف االتفاقية صيغة معيبة، فإىل جانب اشتماهلا على إلزام الالجئ بالقوانني  -9

على الالجئني على حنو قد يشوبه التعسف، السارية على إقليم دولة امللجأ، فإهنا ختول دولة امللجأ فرض التزامات خاصة 
 وهي هبذه الصيغة تنطوي على غرر، إذ ال يعلم الالجئ ما هي االلتزامات الواقعة عليه حتديدا.
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يف القانون الدويل هناك التزامات إضافية تقع على الالجئ إذا كان الالجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية أو  -10

 ل قارة منهما أبرمت اتفاقيات دولية إقليمية.إفريقيا، إذ أن دول ك
التصور األقرب للصواب اللتزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية هي أنه " يلتزم الالجئ يف الدولة اإلسالمية  -11

طلبه حال وجوده يف إقليمها بالقوانني السارية فيها، على أن تلتزم الدولة اإلسالمية بإعالمه هبذه القوانني خالل دراسة 
 للجوء إليها".

تتفرد الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما عليه من التزامات جتاه أفراد يف دولة االضطهاد، فامللجأ يف الشريعة  -12
 اإلسالمية، ما شرع لإلفالت أوالتهرب من االلتزامات.

 ثانيا:التوصيات
لإلنسان يف املواثيق والعهود الدولية، فإن النصوص أوصي شباب األمة اإلسالمية بعدم االغرتار مبا يقر من حقوق  .1

تصاغ دائما بصياغة فضفاضة، تؤدي حلدوث فجوة بني مفهومها يف ذهن القارئ العابر عن مفهومها يف ذهن 
 املدقق، وهي الفجوة اليت تظهر ما بني ظاهر النصوص والتطبيق، وأوصيهم 

يعة اإلسالمية تنطوي على مفاهيم حلقوق اإلنسان ستظل متفردة هبا بالقراءة يف الشريعة اإلسالمية ليتأكد هلم أن الشر 
 ولن تلحقها متأخرة أحكام القانون الدويل.

أوصي حكومات البالد ذات أغلبية السكان املسلمة باألخذ يف إحالل أحكام اللجوء يف الشريعة اإلسالمية بدال  .2
 أخرى سارية فيها. من أية أحكام

القرتاح أحكام  غلبية املسلمة باستخدام ما هلا من أصوات فردية يف املنظمات الدوليةأوصي حكومات البالد ذات األ .3
 اللجوء يف الشريعة لتتضمن أحكام االتفاقيات املنظمة هلذا الشأن.

أوصي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة، بإقرار حق امللجأ لالجئ بقوانينها، إذ أنه واجب أن مينح له يف الشريعة  .4
 اإلسالمية خبالف القانون الدويل الذي حوى قصورا شديدا يف هذا احلق.

أوصي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي إلبدال حق التقاضي املقرر لالجئني يف االتفاقية وجعله مساويا  .5
 ز من التجائهم للقضاء.ملواطنيها، إذ أن إقرار حق التقاضي هلم بدرجة أقل، رمبا أقام مانعا من الواقع والظروف والعو 
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من إعالن األمم املتحدة  3/1أوصي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي السباغ اإللزام على نص املادة  .6

 من االتفاقية. /33وإحالله بديال لنص املادة  1967ديسمرب  14بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر يف 
املسلمة بإقامة موقفها من امللجأ الدبلوماسي على مبدأ املعاملة باملثل، وبأال أوصي الدول ذات أغلبية السكان  .7

 يكون موقفها هو السماح لغريها مبمارسته لديها وهي ال متارسه لديهم.
.  أوصي بتقرير عقوبة على الالجئ املزيف حىت يرتدع عن تضييق فرص اللجوء على الالجئ احلقيقي الذي اضطر 8 

 لتحصيل امللجأ.للخروج من موطنه 
. أوصي كل إنسان أال يفضل البقاء يف وطنه وترك ما يعتقده صوابا حىت يزول عنه االضطهاد وأن يسعى ولو إىل 9

 .أقصى بقاع األرض وال يهجر ما يعتقده صوابا
 قائمة المصادر والمراجع

 م(.1998العربية، ، )القاهرة، دار النهضة 1، طالعالقات الدولية في وقت السلمإبراهيم، علي،  -
 م(.2005، )سورية، دار ابن كثري، 1، طاإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان إبراهيم، علي، -
 م(. 2002)اإلسكندرية، منشأة املعارف،  14، طمدخل الفقه اإلسالميإمام، حممد كمال الدين،  -
، 1، ط قانون الدولي(حق اللجوء السياسي )دراسة في نظرية الملجأ في ال أمر اهلل، برهان حممد توحيد، -

 م(. 2008)القاهرة، دار النهضة العربية، 
، حتقيق حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، شرح حدود ابن عرفة األنصاري، أبو عبد اهلل حممد الرصاع، -

 م(. 1993)بريوت، دار الغرب اإلسالمي،  1ط
،)اإلسكندرية، دار اجلامعة 1، طالقانون الدولي للجوء السياسيأنصاري، يوسف، خالد سعد،  -

 م(. 2015اجلديدة،
 م(. 2007، )القاهرة، مكتبة مصر، 1، طصحيح البخاري البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل، -
، حتقيق حممود األرناؤوط المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي، أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب الفتح،  -

 م(. 2003، )جده، مكتبة السودي، 1وياسني حممود اخلطيب، ط
)الرياض، دار طيبة للنشر  1(، اجلزء الثامن،طمعالم التنزيل )تفسيرالبغويالبغوي، احلسني بن مسعود،  -

 م(. 1989والتوزيع، 
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 م.1996، دمشق، دار الفكر، طبعة فقه السيرة النبويةالبوطي، حممد سعيد،  -
، ) 1، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ط السنن الكبرى البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، -

 م(. 2003بريوت،دار الكتب العلمية، 
 ، حتقيق حممدي عبد احلميد، دار الكتب العلمية.الصارم المسلولابن تيمية،  -
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون إجراءات تحديد المركز القانوني لالجئ لدى حدادين، سامر،  -

 م. 2002رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة احلكمة، لبنان، بريوت، الالجئين،
 هـ1411، مطبعة املدين، القاهرة، القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبيراحلصريي،  -
، جامعة الة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتطور الحماية الدولية لالجئين، رسحورية، أيت قاسي،  -

 .2014تيزى وزو، اجلزائر،عام  -مولود معمرى
 هـ.1415، اجلزء األخري ـ  اجلوار، جملة األزهر، مقدمة قبل هجرة النبياخلطيب، علي أمحد،  -
 بريوت. ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا،سنن أبي داوودأبو داوود،  -
،)اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، -، طالنظريات العامة في الفقه اإلسالمي دراز، رمزي حممد علي، -

 م(. 2003
، حبث منشور ، حق اللجوء السياسي في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي )دراسة مقارنة(الربيع، وليد خالد -

 م.2008، عام 72اإلسالمية، الصادرة عن جامعة الكويت، العدد يف جملة الشريعة والدراسات 
 .حقوق اإلنسان في اإلسالم )دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي الزحيلي، حممد مصطفى، -
)القاهرة،دار الفكر العريب، 1،طالعالقات الدولية في اإلسالمأبو زهرة،حممد أمحد مصطفى، -

 ه(. 1415م/1995
 م(.2007، )املنصورة، مطابع البشبيشى، -، طلدراسة الفقه اإلسالميالمدخل  زيدان، زكي زكي، -
 م.1999، دار الوعي اإلسالمي، الكويت، عام التعايش مع غير المسلمينسامل البهنساوي،  -
، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض، بريوت، دار األشباه والنظائرابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب،  -

 م.1991العلمية، الكتب 
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، حتقيق صالح الدين املنجد، معهد املخطوطات، جامعة الدول العربية، القاهرة، ط السير الكبيرالسرخسي،  -
 ، اجلزء الرابع.1957

 ، اجمللد اخلامس، بدون طبعة، دار املعرفة بريوت.المبسوطالسرخسي،  -
، رسالة ماجستري، جامعة نايف والقانون حقوق الالجئين بين الشريعة السعودي، عبد العزيز حممد عبد اهلل، -

 م.2007العربية للعلوم األمنية، 
 م(.1999)القاهرة، دار اهلالل، 1، ط أضواء على فلسفة العقوبة العظمىالسقا، حممود،  -
 م(.1972)القاهرة، دار النهضة العربية،  6، ط القانون الدولي العام سلطان، حامد، -
، حتقيق علي حممد معوض، غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجم الشربيين، حممد بن حممد اخلطيب، -

 م(.2000)بريوت، دار الكتب العلمية،  1ط عادل أمحد عبد املوجود،
 م.1،1981، مكتبة الفالح، الكويت، طنظرية الحرب في الشريعة اإلسالميةأبو شريعة، إمساعيل إبراهيم،  -
، )بريوت، دار 2، طالغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة الضرير، الصديق حممد األمني، -

 هـ(. 1410اجليل، 
، )األردن، دار وائل 1، طاّللتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدوليالطالباين، ضحى نشأت،  -

 م(.2015للنشر،
 م(1984، دار النهضة العربية،)القاهرة1، طمقدمة لدراسة القانون الدولي العام عامر، صالح الدين، -
)اإلسكندرية، منشأة  6ط األمم المتحدة( –التنظيم الدولي )الجماعة الدولية  عبد احلميد، حممد سامي، -

 م(.2000املعارف، 
 هـ.1424، دار الكتب العلمية، بريوت،، الطبعة الثالثة أحكام القرآنابن العريب،  -
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 م(. 2008
)القاهرة، دار النهضة العربية، 3، طالحماية القانونية لالجئ في القانون الدوليعطية، أبو اخلري أمحد،  -

2008.) 
 )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ت(. 14، طاإلسالميالتشريع الجنائي عودة، عبد القادر،  -
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 القوانين والوثائق الدولية

 اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان. -
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. -
 .االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني -
 الدويل لالجئني الروس واألرمن ومن يف حكمهم.االتفاقية املتعلقة باملركز  -
 .1967ديسمرب  14امللجأ اإلقليمي الصادر يف  إعالن األمم املتحدة بشأن -
 قانون العقوبات املصري. -

 مراجع اإلنرتنت

- http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/7/55e57e0f6.html 
- http://www.thefreedictionary.com/refugee 

- http://www.thefreedictionary.com/Refuge 

- www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A9/ 
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