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تقديـــــم
املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

لقد شـكلت التقـاليد واألعراف العربية منذ أمٍد بعيد األساس الراسخ 
حلامية بني البرش واملحافظة عىل كرامتهم. وما استخدام مفردات مثل اإلجارة 
واالسـتجارة واإليواء وغريهـا اال تعبريا واضحا عن فكـرة احلامية التي هي 

اليوم يف  صميم والية املفوضية السامية لشؤون الالجئني.
وجاءت الرشيعة اإلسـالمية لتكرس مبادئ إنسـانية لألخّوة واملساواة 
والتسـامح بـني البـرش. إن إغاثة امللهـوف وإجـارة املحتاج ومحايتـه وإيوائه 
ومنحـه األمـان دون الرجوع عنه حتى ملـن كان من األعـداء هي من ضمن 
الرشائـع اإلسـالمية التي سـبقت بقرون عديـدة القوانني واملواثيـق الدولية 
احلديثـة حلقـوق اإلنسـان ومنها حـق اللجوء وعـدم جواز إرجـاع الالجئ 

وذلك حفاظا عىل سالمته وحتاشيا لتعريضه لالضطهاد أو القتل. 
لقد تناولت الرشيعة اإلسـالمية مسـألة اللجوء بتفصيل ووضوح تامني، 
وكفلت لطالب اللجوء »امُلسـتأمن« كل أمان وكرامة ورعاية، كام حدد املجتمع 
اإلسـالمي األصول الواجب اتباعها يف  االستجابة لطلبات اللجوء. فكان رد 
» املســتأمن« حمرما رشعا عىل نحو واضح. وما هو معروف اليوم باســم مبدأ  

»عدم الـرد« إنام يمثل نفس املبـدأ وحجر األساس  للقانون الدويل للجوء . 
إن ُعــرف »األمـان« يقتـي محاية  طالبي اللجوء سـواء كانوا مؤمنني 
أوغـري مؤمنـني  . وهذا مـا تؤكده بوضـوح ســورة التوبـة:} َوإِْن َأَحٌد ِمَن 
ُْم  لَِك بَِأنهَّ ِكنَي اْسـَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتهَّٰى َيْسـَمَع َكاَلَم اللهَِّ ُثمهَّ َأْبِلْغـُه َمْأَمنَُه  َذٰ امْلُرْشِ
َقْوٌم اَل َيْعَلُموَن }6{{ )التوبة( وكان مكنون االستجارة بمثابة مظلة شاملة 
لـطالـب اللجوء وعائلتـه وممتلكـاته، وكان مرتبطا بصفـة خاصة  باألماكن 
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املقدســة، كام جاء يف ســورة البقـرة : } َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنهَّاِس َوَأْمنًا 
َرا َبْيتَِي  ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلىًّ َوَعِهْدَنا إَِلٰ إِْبَراِهيَم َوإِْسـاَمِعيَل َأْن َطهِّ َواتهَّ
ـُجوِد}125{{ )البق���رة(. ويف احلديث  ـِع السُّ كهَّ اِئِفـنَي َواْلَعاِكِفـنَي َوالرُّ لِلطهَّ
النبوي الشــريف: )من دخل املسـجد احلرام فهو آمن،  ومن دخل بيت أيب 

سفيان فهو آمن، ومن القى سالحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن()1(. 

واذا كانـت هجرة املسـلمني وجلوئهم ال احلبشـة وكذلـك هجرة النبي 
عليه السـالم ال املدينـة املنورة جتنبـا الضطهاد أهل قريـش وظلمهم صنيع 
رمحـة،  كام يؤكد كثري من الدارسـني،  فقد شكلت ايضا سابقـة لعالقة وثيقة 
بني طالب اللجوء ومانح اللجوء تربط  بني حقوق األول وواجبات الثاين .

ويشكل القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة، أكثر من أي مصدر 
تارخيي آخر، األساس لقانون اللجوء املعارص. ومع أن الكثري من تلك القيم 
كانت تشـكل جزء مـن الثقافـة و التقاليد العربية السـابقة لإلسـالم، إال ان 
هـذه احلقيقـة ال يتم اإلعـراف هبا دائام، حتـى يف العامل العريب نفسـه. ينبغي 
عـىل املجتمـع الدويل أن يقدر أمهية تقاليد الكرم و حسـن الضيافة التي يمتد 
تارخيهـا ألربعـة عرش قرنا و أن يعـرف بمسـامهاهتا يف ظهورالقانون الدويل 

احلديث.   

ويف هذه الدراسـة املعمقة، متكن املؤلف من تفصيل الرشيعة اإلسالمية 
والتقاليد العربية، بام يف ذلك املعايري و القواعد السلوكية التي تشكل مرجعية 

)1( مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي 
)القاهـرة، دار إحيـاء الكتب العربية، 1347هـ/1954م( كتاب اجلهاد والسـري، 
بـاب فتـح مكـة، حديـث رقـم 1780 ج 3، ص 8ـ  14؛ ابـن أيب شـيبة، أبو بكر 
عبدالل، كتاب املغازي، حتقيق: عبدالعزيز إبراهيم العمري )الرياض، دار اشبيليا، 

1420هـ ـ 1999م(، حديث فتح مكة، ص 318، 319.
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لإلطـار القانـوين الـذي تدير بـه املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون 
الالجئني عملها. 

لقد أوضح املؤلف أيضا كيف كرم اإلسالم الالجئني ولو كانوا من غري 
املسـلمني ومنع إكراههم عىل تغيري معتقداهتم وعدل معهم ومل يقبل انتقاص 
حقوقهم ، وأمن هلم محاية حياهتم وأمواهلم وملّ شمل أرسهم ومجع العديد من 
نصوص  القرآن الكريم  والشـعر العريب القديم قبل وبعد اإلسـالم ، وأشبع 
تلـك النصوص رشحـا وبيانا. ومن هنا يـأيت متيز هذا الكتـاب  و مصداقيته 
يف رفـع السـتار عن  الشـواهد املضيئـة  يف التقاليد العربية و اإلسـالمية التي 
اعتـربت  أن مـن يأوي من هاجـر إليه هو املؤمن حقـا، واعتربت حق امللجأ 
حقا أساسـيا من حقوق بني البرش، سـواء كانو مسلمني او غري مسلمني، بل 

واعتربته حقا مقدسا هلم مجيعا. 
ويف وقتنا احلايل نجد أن الغالبية العظمى من الالجئني عىل مستوى العامل 
هم من املسلمني ، وهذه حقيقة راسخة يف  وقت  تتزايد  فيه  حدة  التعصـب 
بشتى اشكاله العرقية والدينية  يف العامل،  وحتى  يف  أكثر  املجتمعات  تقدمـا، 
حيـث نـرى ظهـور  العنرصيـة   و كراهية األجانب لتشـويش  الـرأي  العام 
و اسـتغالله وذلك باخللـط  بني  الالجئني  واملهاجريـن  وحتى  اإلرهابيني.  
وهـذه  املواقـف  ذاهتا هي التي سـامهت يف بـث الفهم  اخلاطـئ  لإلســالم  
والـذي دفـع  الالجئون  املسـلمون ثمنا باهظا له.  لنكــن  واضحني  متاما :  
الالجئـون  ليسـوا  إرهابيني ،  إنم  أول ضحايـا  اإلرهاب. و يف طيات هذا 

الكتاب  نتعرف إل  واجبنا  يف  التصدي  ملثل  هذه  املواقف  و حماربتها.  
ويعتربهـذا الكتاب دراسـة قّيمة تقـارن بني الرشيعة اإلسـالمية والقوانني 
الدوليـة فيام خيـص قضايا الالجئني واللجوء واهلجـرة والتهجري القرسي، ويأيت 

كنتيجة للتعاون املثمر بني املفوضية السامية ومنظمة املؤمتر االسالمي.  
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األمـر اهلـام حقيقة ليس االسـم الـذي ُيطلق عـىل أحد ما بقـدر ما هو  
احلامية امللموســة املمنوحة له. ومنح احلامية هو تقليد عريق وممارســة دائمة 
احلضور يف عمل منظمة  املؤمتر اإلسـالمي. ويمكن رؤيـة  ثمرة الرشاكة بني 
املفوضية وهذه املنظمة من خالل إعالن حقوق اإلنسـان يف اإلسـالم، الذي 
تم  التصديق عليه عام 1990م من قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي يف القاهرة، 
و الذي ينص عىل أن » كل إنسان ... اذا كان  مضطهدا ، حيق له طلب اللجوء 

يف دولة أخرى. وتضمن دولة اللجوء توفري احلامية له حتى يبلغ  األمان«.
وُيعـد هذا الكتاب مرجعا هاما مدروسـا بدراية وعناية كبريتني، موثقا 
باألمثلـة التارخييـة الواقعيـة  والنصوص القرآنيـة الكريمة. و جيـدر بجميع 
العاملـني يف املجـاالت املعنية بقضايا حقوق اإلنسـان والالجئـني و اهلجرة 
القرسيـة عمومـا و املهتمني هبا االطالع عليه، كونه دراسـة تصدر يف الوقت 
املناسـب للتعرف بالقيم اإلســالمية والعـربية التي لعبت بشـكل مبارش أو 

غري مبارش دور املرجعية لكثري من القوانني واألتفاقيات الدولية.
  وتعترب الشــراكة اإلسـراتيجية احلقيقية للمفوضـية الســامية  لألمم 
املتحـدة لشــئون الالجئـني مـع  العامل  االسـالمي  أمـرًا  رضوريـًا وحيويًا 
إلسـتمرار التــزام دام  أكـثـر مـن  14 قرنًا  شـكلته  رشائـع و تقاليد عريقة  
متواصـلـة  مـن  الكـرم  و حسـن  الضيافة  ومنـح  احلاميـة دون متييز، وهذه 
باإلضافـة ال إحـرام حقوق اإلنسـان األساسـية هي املبـادئ  التي رشحها 
الكتاب بالتفصيل و برهن أنا تشـكل ركيزة لكثري من القوانني الدولية التي 

حتكم العمل اإلنساين. 

أنطونيو جوتريس
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تقديـــــم

األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
احلمـد لل رب العاملـني، وأصيل وأسـلم عىل الرسـول الكريم وعىل آله 

املباركني وصحبه الطيبني، وبعد

فلقـد رسين أن تتـاح يل هذه الفرصـة الثمينة ألقدم هلـذا العمل العلمي 
الكبـري الذي حيظـى برعاية املفوضية السـامية لشـؤون الالجئني؛ املؤسسـة 
الدوليـة اإلنسـانية التـي تعمـل عىل رعايـة شـؤون الالجئني، والسـهر عىل 
أحواهلـم يف العديد من بلدان العامل، فام تقوم بـه املفوضية عمل مقدر وجهد 
مبـارك. ويطيـب يل أن أتقـدم هلا بالشـكر عـىل عنايتها بموضـوع الالجئني 

ألبعاده اإلنسانية، سيام وأن نسبة عالية من الجئي العامل هم من املسلمني.

إن يف تكليف املفوضية السامية لشؤون الالجئني للدكتور أمحد أبوالوفا 
بإعـداد دراسـة عـن حق اللجـوء يف الرشيعة اإلسـالمية لدليـل واضح عىل 
موضوعيتها، وحرصها عىل رسـالتها اإلنسـانية، ويؤكد هـذا قول مفوضها 
السـامي األسـتاذ أنطونيو جوتـريس يف تقديمه هلـذا العمل العلمـي املتميز 
حيث قـال: »وجاءت الرشيعة اإلسـالمية لتكـرس مبادئ إنسـانية لألخّوة 
واملسـاواة والتسـامح بني البـرش. إن إغاثة امللهوف وإجـارة املحتاج ومحايته 
وإيوائـه ومنحـه األمـان، دون الرجـوع عنه حتى ملـن كان مـن األعداء هي 
من ضمن الرشيعة اإلسـالمية التي سـبقت بقرون عديدة القوانني واملواثيق 
الدوليـة احلديثـة حلقوق اإلنسـان، ومنها حـق اللجوء وعدم جـواز إرجاع 
الالجئ، وذلك حفاظًا عىل سالمته وحتاشيًا لتعريضه لالضطهاد أو القتل«.

»لقـد تناولـت الرشيعة اإلسـالمية مسـألة اللجـوء بتفصيـل ووضوح 
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تامـني، وكفلـت لطالب اللجـوء »امُلسـتأمن« كل أمان وكرامـة ورعاية، كام 
حـدد املجتمع اإلسـالمي األصول الواجـب اتباعها يف االسـتجابة لطلبات 
اللجوء. فكان رد »امُلسـتأمن« حمرما رشعًا عىل نحو واضح. وما هو معروف 
اليوم باسم »عدم الرد« إنام يمثل نفس املبدأ وحجر األساس للقانون الدويل 

للجوء«.

ويقول: »يشـكل القـرآن الكريم واألحاديث النبويـة الرشيفة، أكثر من 
أي مصدر تارخيي آخر، األساس لقانون اللجوء املعارص. ومع أن الكثري من 
تلك القيم كانت تشـكل جزءًا من الثقافة والتقاليد العربية السابقة لإلسالم، 
إال أن هـذه احلقيقـة ال يتـم االعراف هبا دائـاًم، حتى يف العامل العريب نفسـه. 
ولذلـك فإنه ينبغي عـىل املجتمع الدويل أن يقدر أمهية تقاليد الكرم وُحسـن 
الضيافة التي يمتد تارخيها ألربعة عرش قرنًا وأن يعرف بمسامهاهتا يف ظهور 

القانون الدويل احلديث«.

وأن دراسـة موضـوع حق اللجـوء من وجهة نظر إسـالمية أمر أجاد فيه 
الباحـث األسـتاذ الدكتور أمحد أبو الوفا أسـتاذ القانون الـدويل العام ورئيس 
قسمه يف كلية احلقوق جامعة القاهرة أيام إجادة، فعرض فيها التعريف الدقيق 
للمقصـود بالالجـئ وامللجـأ يف القانون الـدويل والرشيعة اإلسـالمية، وبني 
بإفاضة رشوط منح امللجأ، واملبادئ التي حتكم حق اللجوء، وسـلط األضواء 
عىل الطبيعة اإلنسانية له، وبنّي بالتفصيل أنواع اللجوء مما يشمل اللجوء الديني 
واللجوء اإلقليمي واللجوء السـيايس، كام أوضح ما يتعلق بحقوق الالجئني 

بالتفصيل يف كل من الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل.

ولقـد متيز هذا البحـث ببيان القواعد العادلة والسـمحة التي ُتعامل هبا 
الرشيعة اإلسالمية الالجئني، وكيف حترص عىل رعايتهم وحتقيق مصاحلهم 
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يف إطـار مـن التأكيد عـىل الكرامة اإلنسـانية وحق اإلنسـان يف احليـاة احلرة 
الكريمة .. وقد سـجل الباحث يف أكثر من موقع من دراسـته سـبق اإلسالم 
يف هـذا املجال، ومتيز ما قرر من قواعـد وأحكام، فقد قال: »ولعل ما ذكرناه 
يبـني إل أي مـدى تفوق اإلسـالم عىل كثري من النُظـم الوضعية التي اتذت 
مـن اللـون أو العرق أساسـًا للتمييز بني البـرش ـ مع أن لونم أو جنسـهم مل 
يتدخلوا هم يف تقريرهـ  كام حدث يف الواليات املتحدة األمريكية وكام حدث 
يف بقـاع أخـرى )جنوب أفريقيا مثـاًل(. يؤيد ذلك ويؤكده مـا قرره كثري من 
أهـل الغرب بخصـوص هذا املوقـف املرشف لإلسـالم يف حماربتـه للتفرقة 
العنرصية. بل واعتربوا حماربة اإلسالم للتمييز بني األجناس أو األلوان سببًا 
من أسـباب انتشـاره وعاماًل من عوامل تنظيم العالقات الدولية بني أنصاره 
وغـري أنصـاره«. وقـد أشـاد الباحث هنـا بقرارت مؤمتـرات منظمـة املؤمتر 

اإلسالمي يف جمال حقوق اإلنسان، وعرف هبا)1(.

ومن مميزات هذه الدراسـة أنا اهتمت باسـتعراض النصوص الرشعية 
من كتاب وُسنة املؤصلة للمبادئ والقواعد الضابطة هلذا املوضوع. ومل تكتف 
بذلك إنام اسـتعرضت اآلراء الفقهيـة التفصيلية املنظمة ألبعاد هذا املوضوع 
وأحوالـه املتعددة، ومل يكتف الباحث بذلك أيضًا إنام اهتم بالوقائع التارخيية 
املتعلقـة باملوضـوع. وعىل املسـتوى املعارص كان يبـني باسـتمرار القرارات 
واملواثيق التي أصدرهتا منظمة املؤمتر اإلسـالمي واملنظامت الدولية األخرى 
هبـذا اخلصوص، ممـا أضفى عىل هـذه الدراسـة متيزًا نظريـًا واهتاممـًا عمليًا 
معـارصًا. وقد جـاء يف مطلع خامتة بحثه: »لقد وضعت الرشيعة اإلسـالمية 

)1( انظر الدراسة: ص 64 ، 67 ، 68
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القواعد املرعية واألسـس املرضية حلق اللجوء اسـاًم ورساًم، وروحًا ومعنى 
ولفظًا، حسًا ومادة، عماًل وقوالً. ومراعاة ما قرره اإلسالم يف هذا اخلصوص 

من آكد األمور، جيب أن يراعيها كل غيور)1(«.

وقد كان الباحث يف دراسـته أمينًا يف التوثيق ونسبة اآلراء لقائليها، وقد 
عرض موقف الرشيعة اإلسالمية بموضوعية واستقاللية، مهتاًم باملقارنة دون 
حماولة الفتعال التشابه أو التقريب بني الرشيعة والقانون الدويل وهذا يعطي 
الدراسـة قيمة علمية كبرية يف الدراسـات املقارنة ويف الدراسـات التعريفية، 
ملـا قدمت الرشيعة اإلسـالمية من إثراء متميز ملسـرية البرشيـة، وبخاصة يف 
جمـاالت القانون الدويل بصفة عامـة، ويف موضوع رعاية الالجئني واالهتامم 

بحقوقهم بصفة خاصة.

أسأل الل سبحانه وتعال أن ينفع هبا، وأن يوفق صاحبها ملزيد من العطاء 
واإلنجـاز، مكـررًا الشـكر والتهنئة للمفوضية السـامية لشـؤون الالجئني، 
وسـعادة مفوضها العام عىل هذا اإلنجاز املثري ملسـرية الدراسـات القانونية 

الدولية املقارنة.

مع وافر التقدير واالحرام لألسـتاذ الدكتـور أمحد أبو الوفا، حفظه الل 
تعال.

الربوفيسور/ أكمل الدين إحسان أوغيل

)1( انظر الدراسة: ص241 .
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تقديـــــم
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

إن مـا يميـز رشيعتنا اإلسـالمية الغراء هو شـمولية مبادئهـا وأحكامها 
ومعاجلتها لكل ما حيقق األمن لإلنسـان يف حياتـه الدنيوية واألخروية، فهي 
حلامية حقوقه بصفة عامة ومنها حقه يف األمن الشامل، ويعد حق اإلنسان يف 
امللجأ من أهم احلقوق األساسـية التي كفلتهـا ووضعت اآلليات التي حتقق 
فاعليتهـا، وقد جاءت محاية الرشيعة اإلسـالمية هلذا احلق متسـقة مع الثقافة 

والتقاليد والشيم العربية الراسخة.

وإذا كان املجتمع الدويل قد سعى إل تنظيم حق امللجأ من خالل إصدار 
وإقرار العديد من اإلعالنات واالتفاقيات الدولية، إال أن فاعلية هذا التنظيم 
تتطلب التزامًا أدبيًا من القائمني عىل تنفيذه، ومن هنا تأيت أمهية التنظيم الذي 
قررتـه الرشيعة اإلسـالمية حلـق اللجوء، الـذي تناولته هذه الدراسـة، وهو 

تنظيم يتميز باتساع نطاق احلامية هلذا احلق وبطبيعته اإلنسانية.

وتبـدو أمهيـة موضوع هذه الدراسـة يف ظـل تزايد أعـداد الالجئني يف 
الـدول العربية واإلسـالمية يف السـنوات األخـرية نتيجة األحـداث العاملية 
واإلقليميـة التي شـهدهتا املنطقة، األمر الـذي يتطلب تعاونـًا دوليًا وتفعياًل 

لألحكام الرشعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.

ويطيـب يل هبـذه املناسـبة التأكيـد عـىل العالقـات الثنائيـة التـي تربط 
جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم األمنيـة باملفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة 
لشـؤون الالجئني، هـذه العالقة التي يمكن أن تفـي إل املزيد من الربامج 
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والدراسـات التـي تسـهم يف تسـليط املزيد مـن األضواء عىل هـذا املوضوع 
ودور العامل املتحرض يف معاجلة قضايا اللجوء والالجئني.

والل من وراء القصد،،،

أ.د. عبدالعزيز بن صقرالغامدي
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تقديـــــم
رئيس جامعة األزهر

اإلسالم هو الدين الوحيد الذى انفتح عىل األديان األخرى وعىل ثقافاهتا 
وذخائرهـا اخللقيـة والترشيعيـة، يأخذ منهـا ويضيف إل رصيـدها الفكرى 
والروحـى، ال يشـرط فيام يأخذه وما يضيفه إال رشطـًا واحدًا وحيدًا هو أن 
يكون العنرص املأخوذ من هنا أوهناك مستقياًم عىل طريق األخالق والفضائل 
العليا، وحمققًا ملصلحة معتربة تلتقى وهذه الفضائل ىف ناية املطاف. وحسبنا 
عن أيب هريرة عن الرسول >: )بعثت ألمتم صالح األخالق()1( والذى يدل 
عىل أن مكارم األخالق هى مقصد أعىل من مقاصد الرسالة اإلسالمية، وأن 
أمهات الفضائل اإلنسانية التى كادت تنطمس وتتفى آثارها ىف جمتمعات ما 
قبل اإلسالم قد ُبعثت من جديد ىف هذا الدين القيم، بل بعثت معه مواريث 

إهلية كادت تندثر إل األبد لوال ظهور اإلسالم. 
واملتأمـل ىف القرآن الكريم ال يعثر فيه عىل تعددية دينية أوأديان سـاموية 
خمتلفـة، ألن القـرآن رصيـح ىف أن الديـن اإلهلـى هـو ديـن واحـد جتىل عرب 
)1( احلاكـم، أبو عبدالل حممد بن عبدالل، املسـتدرك عـىل الصحيحني، حتقيق: مصطفى 
عبدالقـادر عطية )بـريوت، دار الكتب العلميـة، ط1 ، 1411هـ/1990م( وقال 
صحيح عىل رشط مسـلم ووافقه الذهبي يف التخليص رقم 4221، ج2، ص 67، 
والبخـاري، أبو عبدالل حممد بن إسـامعيل، األدب املفرد، خرج أحاديثه حممد فؤاد 
عبدالباقي )بريوت، دارالبشائر اإلسالمية، ط 4، 1417هـ/1997م( رقم احلديث 
273، ص 104؛ والبيهقي، أبو بكر أمحد بن حسني، اجلامع لشعب اإليامن،حتقيق: 
خمتـار أمحد الندوي )اهلنـد، بومباي، الدار السـلفية، ط 1، 1414هـ/1993م( ج 
14، حديـث رقـم 7608، ص 134، وقال املحقق إسـناده  حسـن، والسـيوطي، 
جالل الدين أبوبكر، اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير )بريوت، دار الكتب 

العلمية، د.ت( قال: حديث صحيح، رقم 2584، ص 155.
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ظهـورات ورسـاالت تارخيية متعاقبة، بـدأت بآدم وانتهـت بمحمد، مرورًا 
بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء واملرسلنيـ  صلوات الل 
وسـالمه عليهم أمجعني ـ ومشـريًا ىف وضوح إل أن »اهلدى اإلهلى« مل ينقطع 
عن اإلنسـان عـىل طول التاريـخ وأن احلكمة املذخورة ىف رسـاالت األنبياء 
واملرسـلني وإشعاعاهتا كانت هى اجلمرة املتقدة التى ال خيبو ضوؤها، والتى 

هتتدى هبا البرشية كلام أظلمت آفاقها وكلام ضاع الطريق من حتت قدميها. 
من هنا شـكلت رسـالة اإلسـالم مع سـائر الرسـاالت اإلهلية السـابقة 
»وحدة عضوية« جتلت ىف هذه»األخوة« احلميمة التى ربطت ربطًا وثيقًا بني 
رسـول اإلسالم حممد >ورسل الل السـابقني، دون تفرقة وال متييز بينه وال 
بني أحد منهم، ونحن نحفظ من حكمته النبوية ىف هذه املسـألة قوله عن أيب 
هريـرة ريض الل عنه قال سـمعت رسـول الل )>( يقول: )أنـا أول الناس 
بعيسـى ابن مريم يف الدنيـا واآلخرة، واألنبياء أخوة لعاّلت، أمهاهتم شـتى 
ودينهـم واحـد()1( كام نحفـظ ىف هذا املعنى آيـات عديدة ىف القـرآن الكريم 
تنـص عـىل أن اإليامن ال يتحقـق للمسـلم إال إذا آمن بكل األنبياء والرسـل 
مثلـام يؤمـن بنبى اإلسـالم متامـًا بتامم ومثـال بمثـل، وأن اإليـامن بالقرآن ال 
يتحقـق ىف قلب مسـلم إال إذا آمـن بكتب الل التى أنزهلا عىل أنبيائه ورسـله، 
وأن القرآن شقيق التوراة التى نزلت عىل موسى، وشقيق اإلنجيل الذى برش 
، وقـد وصف القـرآن الكريم كاًل من  بـه عيسـىـ  عليهام الصالة والسـالمـ 
هذين الكتابني السامويني بأنه: ُهدى ونور. والذى هيم القارئ ىف هذه املقدمة 
املتواضعـة هو معرفة أن هـذه الوحدة العضوية ال تقترص فقط عىل مسـتوى 
أخوة األنبياء وأخوة الكتب املقدسة، بل نلمحها بوضوح شديد ىف مضمون 
)1( البخـاري، أبو عبدالل حممد بن إسـامعيل، صحيح البخـاري ضبط وترقيم مصطفى 
ديـب البغـا )دمشـق، دار كثـري والياممـة، ط 5، 1414هــ، 1993م( رقم احلديث 
3259 ج 3 ص 1270، )أوالت عالت( هم األخوة ألب واحد من أمهات شتى.
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ى بِِه  يِن َما َوَصّ اإلسـالم نفسـه وىف ترشيعاته وأحكامه: }َش���َرَع َلُكْم ِمَن الِدّ
ْيَنا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَس���ى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا  ُنوًحا َواَلِّذي َأْوَحْيَنا إَِلْيَك َوَما َوَصّ
ُه َيْجَتبِي إَِلْيِه َمْن  ُقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه الَلّ يَن َوَل َتَتَفَرّ الِدّ
َيَش���اُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمْن ُينِيُب}13{{ )الشـورى(، وهذا ما تعكسه القاعدة 
ع من قبلنا رَشع لنا، ما مل يرد ناسخ)1(، والتي تدل  األصولية ىف اإلسالم: )رُشْ
عىل أن اإلسـالم هو الدين الضامن لتواصـل الفضائل اخللقية عرب األجيال، 
وأنـه الديـن الـذى يفتح أبوابه أمـام كل ما هو »إنسـانى« حتى لـو جاءه من 
عصـور اجلهـل والظالم، وعن أيب هريرة عن رسـول الل )>( )فعن معادن 
العـرب تسـأولون؟ خيارهم ىف اجلاهليـة خيارهم ىف اإلسـالم إذا فقهوا()2( 
وهنـا تظهر قيمـة »اجلوار« أو »احلاميـة« التى اضطلع بدراسـتها هذا البحث 
املتميـز دراسـة مقارنـة، بـني رشيعة اإلسـالم وبني مواثيـق القانـون الدول 
املعـارص ومعاهداته، وكشـفت عن ثـراء مفهوم »اجلـوار«، واألبعاد اخللقية 
التـى صاحبت هذا املفهوم ىف رشيعة اإلسـالم، واختفت أو كادت تتفي يف 
العالقات الدولية املعارصة. وقد كشـف البحث عن سبق اإلسالم إل تقرير 
حق »اجلوار«، وإن كنت أرى أنهَّ جمرد بيان سـبق اإلسـالم ىف هذا املضامر ال 
يكفى ىف بيان األبعاد اخللقية التى تشـكل اخللفيـة الثابتة وراء ترشيع حقوق 

اإلنسان ىف فلسفة اإلسالم.

)1( أن يكـون رشع مـن قبلنا ثبت عـن طريق مصادرنا من الكتاب والسـنة، بمعنى أنه 
إذا ثبـت عـن طريق مرويـات أهل الكتاب كالتـوراة واإلنجيـل وغريها املوجودة 
لدهيـم، أو املرويـات املوجـودة بني يدي املسـلمني من غـري الكتاب والسـنة، فال 
يصلـح االحتجـاج هبا وال أخذ األحكام منها: العبد السـالم، أتور شـعيب، رشع 
من قبلنا ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته، )الكويت، جامعة الكويت، 

2005م، ص 383(.
)2( البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، رقم 3175، ج 3 ص 1224؛ مسلم ، 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، رقم 2378، ج 3، ص 1846.
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هـذا البحـث الـذى نقـدم له يشـري يف مواضـع عـدة إل هـذا التأصيل 
املنهجي الذي ذكرنا طرفا منه، وقد وضع أيدينا عىل الفروق و أوجه التوافق 
بني حكمة اإلسـالم يف حق »اللجوء«، وفلسـفة القوانني املعارصة، فمفهوم 
»اللجـوء« أو »اإلجـارة«ـ  فيـام يشـري املؤلـفـ  قـد شـكل أساسـًا للقوانني 
املعـارصة، بـل كان معموالً بـه عند العرب قبل اإلسـالم، وهـو من األمور 
احلسنة التى استقرت ىف عاداهتم وتقاليدهم، والتى أقرهتا رشيعة اإلسالم ملا 
تتضمنه من حتقيق مكارم األخالق؛ إذ هو إغاثة للملهوف ونرصة للمظلوم، 
فال جرم أن حيض عليه اإلسـالم ويطالب به املسـلمني ىف كل زمان ومكان: 
رجاالً ونسـاء وصبيانـًا)1( وأحرارًا وعبيدًا، نعلم ذلك منـذ أن روى التاريخ 

)1( الصبـي غـري املميز ال يصـح أمانه بإمجاع الفقهـاء، والصبي املميـز اختلف الفقهاء 
يف صحـة أمانـه فقـال احلنفيـة والشـافعية وروايـة للحنابلـة: ال يصـح أمانه ألنه 
مرفـوع عنـه القلم، وال يلزمه بقولـه حكم. وقال مالك وحممد بن احلسـن ورواية 
للحنابلة إنه يصح أمانه لعموم قوله )>( )ذمة املسـلمني واحدة يسـعى هبا 
أدناهـم( والراجح عدم صحة أمان الصبي، قال ابن قدامة: من أعطاهم 
األمان منا، من رجل، أو امرأة، أو عبد جاز أمانه ويصح من كل مسـلم 
بالـغ عاقل خمتار، ذكـرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبـدًا، وال يصح أمان 
الصبـي، ابن قدامة، أبو حممد عبدالل بن أمحد، املغني، حتقيق: عبدالل بن 
عبداملحسـن الركي وعبدالفتاح حممـد احللو )القاهرة، دار هجر، ط 2، 

1413هـ/1992م(، ج 13، ص 75(.
وراجع الفتاوى اهلندية، ج 2، ص 155، مغني املحتاج، ج 4، ص 237، كشاف   
القنـاع، ج 3، ص 104، مواهـب اجلليـل، ج 3، ص 361؛ نقـاًل عـن: الزيد، 
صالح عبدالكريم، أحكام عقد األمان واملستأمنني يف اإلسالم، رسالة ماجستري 

منشورة )الرياض، الدار الوطنية للنرش، 1406هـ، ص 25،57ـ77(.
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أن أبا سفيان طلب ـ قبل إسالمه ـ من فاطمة بنت النبي )>( أن بني يدهيا، 
أن يمنحـه حـق اللجوء أو حق اإلجارة بني الناس ىف املدينة املنورة، وقد ُمنع 
أبو سـفيان من حتقيق طلبه ألنه كان ناقضًا للعهد الذى أبرمه النبي )>(مع 

املرشكني ىف صلح احلديبية)1(.

ومما يعتز به املسـلم وهو يقرأ هذا البحث ما أشـار إليه املؤلف الفاضل 
مـن أن اإلسـالم يتلمـس أدنى سـبب ليوفـر لغري املسـلم حق األمـان، فقد 
أعطـى النبـي )>( األمان للمرشكـني ملجـرد احتامئهم باملسـجد احلرام أو 
دخوهلم بيوهتم أو دخول دار أبى سـفيان، وهذا احلكم سـار ىف كل األحوال 
والظـروف واملالبسـات التى تتحقق فيهـا هذه الرشوط. وقـد أورد املؤلف 
قول عمر بن اخلطاب رىض الل عنه أن »مرس« كلمة فارسـية تعنى األمان، 
فإذا قاهلا مسـلم لعدو كافـر حمارب ال يعرف اللغة العربيـة، فإنا تعطيه حق 
األمان، رغم أن الكلمة ليسـت عربية، وهذا باب واسـع ىف الفقه اإلسالمى 
ن ال جيوز التعرض له وال ملاله وحيرم قتله. ولو أن  نقـرأ فيه أن املحارب املؤمهَّ
رجاًل مسـلاُمً قال ملحـارب »ال تف« فقد آمنه، بل مـن قال ملحارب: »قف« 
أو »ألـق سـالحك« فقد آمنه، ويقول ابن قدامـة: »إن عمر رىض الل عنه قال 
للهرمزان: تكلم وال بأس عليك ! فلام تكلم اهلرمزان أمر عمر بقتله، فقال له 
أنس: ليس لك إل ذلك سـبيل؛ فقد أمنته، فقـال عمر: كال، فقال الزبري: قد 
قلـت له: تكلم وال بأس عليك، فـدرأ عنه عمر القتل، وهذا كله ال نعلم فيه 
خالفـًا«)2( ويطـول بنا املقام لو رحنا نتوقف عنـد املقارنات القوية التى زخر 

)1( ابن سالم، أبو عبيد القاسم، كتاب األموال، حتقيق: أبو أنس سيد رجب 
)السعودية، دار الفضيلة، 1428هـ/2007م( ج 1، ص 295. 

)2( ابن قدامة، املغنى، مرجع سابق، ج 13، ص192- 193.
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هبا هذا البحث العلمى اجلاد، عن مفهوم اللجوء ىف اإلسـالم، ولكن نكتفى 
بالتأكيـد عىل دقة العرض وعمق املقارنـة، وأن أ.د. أمحد أبو الوفا كان موفقًا 
ىف هـذه النظرات العلميـة الصائبة، وبخاصة وهو يؤصـل »حق اللجوء« ىف 
اإلسـالم عـىل نظرية املصلحة، وكان سـيادته عىل علم ووعـى بضوابط هذه 
النظريـة وبمجـاالت تطبيقها، كام كان بصـريًا بالقواعـد األصولية والفقهية 
التـي مكنته من إحـكام القول والنظر فيـام تضمنه هذا البحـث املمتاز الذى 
يمنح قارئه انطباعًا قويًا بأن رشيعة اإلسـالم ليسـت نصوصًا تتىل، أو جريدة 

ظ، بل هى منهج حياة، يتحرك ىف دنيا الناس. أحكام حتفهَّ

وإنـى ألختـم مقدمتـى هبـذا النص الـذى ختم بـه أ.د. املؤلـف بحثه، 
وهـو نـص لإلمام ابن النابلسـى احلنفى يقول فيه: »فأما إجبار اإلنسـان عىل 
السكنى ىف مكان خمصوص، وإلزامه بذلك بطريق اإلقهار له، والتغلب عليه 
فهـو ظلم وتعّد، جيب كفه عن الرجل املسـلم، ومنع الظامل به وردعه وزجره 

وجوبا ًمتأكدًا عىل املسلمني«. 

أ.د. أمحد الطيب 
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املقدمـة العامــة
ُعنـي اإلسـالم ليس فقط باألمـور الدينية، وإنام أيضًا باألمـور الدنيوية 
التـي تص العالقات بني األفراد واجلامعات والشـعوب والـدول)1(. وهذا 
ليـس باألمر الغريب، ذلك أن اإلسـالم جاء تبيانًا لـكل يشء: ديني وتعاميل 
ْلَنا َعَلْي���َك اْلِكَت���اَب تِْبَياًنا  )دنيـوي(. وهو مـا أكده قولـه تعـال: }... َوَنَزّ
لُِكِلّ َش���ْيٍء ... }89{{ )النحل(، وقوله سـبحانه: }... َوَأْنَزْلَنا إَِلْيَك 
َل إَِلْيِه���ْم ...}44{{ )النحـل(، وقوله تعال:  ���اِس َما ُنِزّ َ لِلَنّ ْك���َر لُِتَبنِيّ الِذّ
}اْلَي���ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِْس���َ�َم 

ِديًناً}3{{ )املائدة(.
املهـدد)2(  الوضـع  ذوي  األشـخاص  طوائـف  مـن  الالجـئ  ويعتـرب 

Vulnerable persons.  ويكون الفرد الجئًا:

ـ   إمـا عـىل أسـاس فردي، وذلك بفـراره وحيدًا أو مع أرستـه من البلد 
الذي يتعرض فيه لالضطهاد إل بلد امللجأ.

ـ  وإما كجزء من نزوح مجاعي نتيجة ألحوال سياسية أو دينية أو عسكرية 
أو غريها يكون فيها عرضة خلطر االضطهاد.

وخيتلف الالجئ عن الشخص املهجر داخليًا، أو املهاجر اقتصاديًا:

)1( أمحــد أبوالوفا، كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدويل والعالقات الدوليـة يف رشيعـة 
اإلسـالم، دار النهضة العربيـة، القاهـرة، 1428هـ/ 2007م، ج1، ص 5ـ 6.

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  اإلنسان،  الدولية حلقوق  الوفا: احلامية  أبو  )2( أمحد 
53ـ62. 2008م، ص  1428هـ/  الثالثة،  الطبعة 
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فالالجئ refugee-refugié هو من يعرب احلدود الدولية إل بلد آخر  1 ـ  
التامسًا للحامية واألمن واملالذ.

2 ـ أمـا النازحـون داخليـًا internally displaced persons فقـد يكون 
هدفهـم هو عني هدف الالجئ إال أنـم خيتلفون عنه يف أنم يبقون 

يف إقليم دولتهم ويستظلون بحاميتها وتطبق عليهم قوانينها. 
أمـا املهاجـر االقتصـادي فهو يغـادر بلده ـ عـادة ـ طواعيـة ودون  3 ـ  
خـوف من اضطهاد وذلك رغبة يف حتسـني أوضاعه، والتامس حياة 
أفضل ماديًا. لذلك فإن اإلعالن العربى هلجرة العمل الدولية الذى 
تبنتـه جامعـة الـدول العربيـة عـام 2006م  ينص عىل أنـه: » جيب 
عـىل احلكومـات املعنية أن تعرف بالفرق اجلوهـرى بني املهاجرين 

والالجئني الذين هلم حقوق وحاجات مميزة وخمتلفة«.

أوالً:  فكرة الالجئ وامللجأ يف الرشيعة واإلسالمية  والقانون الدويل
نشـري إل فكـرة الالجـئ وامللجأ يف الرشيعـة اإلسـالمية  ونتلوها ببيان 

ذلك يف القانون الدويل.

1 ـ يف الرشيعة اإلسالمية

امللجأ يف العربية:

ولكلمة ملجأ يف العربية معاين كثرية منها:
 1  ـ جلأ الرجل ونحوه إل احلصن ونحوه: اعتصم به ليتقي اخلطر.

2 ـ امللجـأ: مـا يعتصم به من اخلطـر، كاحلصن واجلبل واملغـارة، ومنها 
ْوا إَِلْيِه  َخ���ً� َلَوَلّ قولـه تعال: }َلْو َيِج���ُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغ���اَراٍت َأْو ُمَدّ
َوُهْم َيْجَمُحوَن}57{{ )التوبـة(؛ واللفظ أيضًا يف التوبة: 118؛ 
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والشـورى 47()1(، ويف باب املصـادر املختلفة عن الصدر )الفعل( 
الواحد، يقول ابن قتيبة »وأويت له مأوية، وإية« أي: رمحته، وأويت 

إل بني فالن آوى أويا«. وآويت فالنًا إيواء)2(.
وال شك أن كل هذه املعاين قابلة للتطبيق عىل حق امللجأ عىل أساس   
أنـه إذا كان يف مظهره نوع من »اإليواء« فهو يف غايته وجوهره قبس 

من »الرمحة« لالجئ بالنظر للظروف التي أحاطت به.
ويالحظ أن العرب تستخدم »أويته« عىل وزن فعلت وأفعلت باتفاق املعنى،   

بينام تستخدم فقط »أويت إل فالن«)3(.

     ويعترب حق امللجأ أو اجلوار من الشـيم العربية األصيلة التي ال جيوز 
اخلـروج عليها. فقـد كانت إجارة امللهـوف خلقًا من أخـالق العرب 
واملسـلمني. لذلـك ذكرها الشـعراء يف شـعرهم تليـدًا وتثبيتـًا هلا يف 
نفوس الناس وحثًا هلم عىل عدم اخلروج عليها، ورضورة االلتزام هبا.

يقول أحد الشعراء)4(:
فـوارس هيجاء كرام النسب متى أدع قومي جيب دعويت  
يــروح بعقـد وثيق الســبب ترى جارهم آمنًا وسطهـم  

)1( راجع جممع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم، املجلد الثاين، اهليئة املرصية 
العامة للكتاب، القاهرة 1390هـ/1970م، ص 564 ـ 565(.

)2( ابـن قتيبـة: أدب الكاتـب، حتقيـق حممد حميى الديـن عبد احلميـد، دار الفكر طبعة 
مصـورة عـن الطبعـة الرابعـة للمكتبـة التجاريـة الكـربى بالقاهـرة، 1382هـ/ 

1962م، ص 257(.
)3(  املرجع السابق، ص 338.

)4( محد بن ثور اهلاليل، ديوان محد بن ثور، حتقيق: عبدالعزيز امليمني، مطبعة دار الكتب 
املرصية، القاهرة، 1371هـ ـ 1951م، ص 46.



24 

شددنا العناج وعقد الكـرب إذا ما عقدنـــا لـه ذمــــة  

بل ذهب شاعر آخر إل حد القول)1(:

أجارتـه املخافـــة والرجــاء وجـار سـار معتمـدًا إلينـا  

دعاه الصيف وانرصف الشتاء فجـاور مكـرمًا حتى إذا ما  

علـينا نقصـــه ولـــه النــامء ضمنا ما لـه فـغـدا سليمـًا  

ومل أر جــار بيــت يســـتباء فلم أر معرش أسـروا هديـًا  

أمـام احلـي عهـدمهـا ســواء وجار البيت والرجل املنادي 

وكان ملنح امللجأ واالستجابة إل طلبه نصيب أيضًا يف شعر املستجريين)2(، 

)1( أبو العباس ثغلب، رشح ديوان زهري بن أيب سلمى، الدارالقومية للطباعة والنرش، 
القاهرة، 1384هـ ـ 1964م، ص 79 ـ 80. 

)2( يقول طفيل الغنوي:
بنا نعلـنـا فـي الواطـئـني فزلــت جزى الل عنـا جعفـرًا حني أزلفــت 
إلـى حجــرات أدفـأت وأكــنت هـم خلطونـا بالنفــوس وأجلــأوا 
تالقــى الــذي ال قـوة منا مللــت أبــــوا أن يملونـا ولــو أن أمنـــا 
وتنجلــي العميــاء عمــا جتـلـت وقالـوا هلمــوا الـدار حتى تبينـوا 

هلا عندنــــا ما كـربت وأهـلـــت    سنجـزي بإحسـان األيادي التي مضت 
راجع ديوان طفيل الغنوي، دار الكتاب اجلديد، القاهرة، 1968، حتقيق حممد عبد    

القادر أمحد، ص 98.  
وقال مروان بن أيب حفصة يمدح معن بن زائدة ويصف مفاخر بني شيبان ومنعهم   

ملن استجار هبم:
أجابـوا، وإن أعطـوا أطابوا وأجزلـوا هم القوم إن قالـوا أصابـوا وإن دعـوا 
جلارهـــم بيــن السامكــــني منــزل =هــــم يمنعـون اجلــار حتـى كأنمــا 
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كمــا أن مــن كان ال يلبي طلـب املسـتنجد بــه يتجـرع املـر من ألسـنـة 
الشـعراء)1(، فضاًل عن نظرات االسـتهجان من الناس.

ومن الثابت أن منح امللجأ هيدف إل توفري األمن واألمان لالجئ.

ويبدو ذلك واضحًا من بيعة العقبة الثانية التي سبقت اهلجرة إل املدينة، 
إذ ملـا قبـل أهل يثرب هجرة الرسـول إليهم قال رسـول الل )>(:)أبايعكم 

عىل أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم()2(.

وقد كان العرب ـ ومن بعدهم املسلمني ـ يف هذا املجال سباقني:

قـال عبـد امللك بن مـروان جلعيل بـن علقمة: ما مبلـغ حفظكم؟ قال: 
يدفع الرجل منا عمن اسـتجار به من غري قومه كدفاعه عن نفسـه، قال عبد 

امللك: مثلك من يصف قومه)3(.

وقال آخر:  
كثيبـة زور بيـن خافيتــي نســر هـم يمنعـون اجلــار حتـى كأنــه 

ابـن عبد ربـه: العقد الفريد، دار الكتـب العلمية، بـريوت، 1404هـ/ 1983م،   
ج1، ص 121ـ 122. 

)1( حممد السـدييس: إجابة الداعي وغوث املسـتنجد عند العرب حسـب تصويرها يف 
الشـعر القديم، جملة جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسالمية، عدد 6، 1413هــ  

1992م، ص 441 ـ 446.
)2( أخرجـه أمحد يف مسـنده عن كعب بن مالـك )ريض الل عنه( رقم 15798 ج 25، 
ص 92 ، 95، بتحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 

2، 1420هـ ـ 1999م(، وقال املحققون: حديث قوي، وإسناد حسن.
)3( ابن عبد ربه: العقد الفريد، املرجع السابق، ج1، ص 531، ج2، ص 7 – 8.

=
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وقد ترتب عىل ثراء اللغة العربية ـ لغة القرآن ـ أن تم اسـتخدام العديد 
من األلفاظ للتعبري عن فكرة واحدة ونظام واحد »حق امللجأ«. فقد تستخدم 

تارة كلمة »اإليواء«)1(،  مثال ذلك قوله تعال:

َفُكُم  ْرِض َتَخاُفوَن َأْن َيَتَخَطّ }َواْذُكُروا إِْذ َأْنُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اْلَ
الَنّاُس َفآَواُكْم ... }26{{ )األنفال(.

)1( »يقـال أوى زيـد بالقـرص إذا كان فعاًل الزمًا  وآوى غريه باملـد إذا كان متعديًا وقد 
ْخَرِة  جـاء القـرآن العزيز هبام قـال الل تعال يف الـالزم }..  َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَـا إَِل الصهَّ
... }63{{ )الكهـف( وقـال تعـال: }إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إَِل���ى اْلَكْهِف...}10{{  
ـا إَِلٰ َرْبَوٍة َذاِت َقـَراٍر َوَمِعنٍي }50{{  )الكهف(وقـال يف املتعـدي }... َوآَوْينَامُهَ
)املؤمنـون( وقـال تعـال: }َأَل���ْم َيِج���ْدَك َيتِيًما َف���آَوى}6{{ )الضحـى( اإلمام 
النـووي: هتذيـب األسـامء واللغـات، القسـم الثـاين، ج1، إدارة الطباعـة املنريية 

بمرص، ص 16.
بل ومجع علامء اللغة بني اإليواء )أويته وآويته وأويت إل فالن( والتضيف )ضفت   
الرجل وتضيفته( حتت عنوان واحد هو »اإليواء والتضيف« راجع املخصص البن 

سيده، السفر الثاين عرش، بريوت، ص 313-312.  
ومـن ذلك مـا جاء يف وصية الرسـول باألنصـار )وهو يف مرض موتـه( من أنم:   
»كانوا عيبتي التي أويت إليها« )السـرية النبوية البن هشام، مطبعة مصطفى البايب 

احللبي، القاهرة، 1375 هـ ـ 1955م، ج2، ص 650(.
وجـاءت لفظة آووا  يف القرآن الكريم عىل معنيني، مها: ضموا، وانتهوا )مقاتل بن   
سليامن البلخي: األشباه والنظائر يف القرآن الكريم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

القاهرة، 1414هـ  ـ 1994م، ص 289(.
ْرِض  ِه َيِجْد ِفي اْلَ وجاء يف تفسري الطربي لقوله تعال: }َوَمْن ُيَهاِجْر ِفي َسبِيِل الَلّ  
ُمَراَغًم���ا َكثِي���ًرا َوَس���َعًة ...}100{{ )النسـاء(  أن العلـامء قسـموا اهلجـرة إل 
قسمني: هجرة هروب وهجرة طلب: وتشمل هجرة اهلـروب ستة أقسام: اهلجـرة 
مـن  دار احلرب إل دار اإلسالم، واخلروج من أرض البـدعة، ومن أرض غلب 
=عليهـا احلـرام، والفرار من اإلصابـة يف البدن كام فعل إبراهيـم حينام خاف قومه 
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ِئَك َبْعُضُهـْم َأْولَِياُء َبْعٍض... }72{{ وا ُأوَلٰ ِذيـَن آَوْوا َوَنرَصُ }... َوالهَّ
)األنفال(.

ـا ... }74{{ ِئـَك ُهـُم امْلُْؤِمنُوَن َحقىًّ وا ُأوَلٰ ِذيـَن آَوْوا َوَنـرَصُ }... َوالهَّ
)األنفال(.

فقال: »إين ذاهب إل ريب سيهدين«، واخلروج خوف املرض يف البالد الومخة إل 
األرض النزهـة، والفـرار خـوف األذيـة يف املـال.

أما هجرة الطلب فتنقسم إل قسمني: طلب دنيا، وطلب دين )ويشمل هذا األخري   
سفر العربة واحلج، واجلهاد، واملعاش، والتجارة والكسب، وطلب العلم، وقصد 

البقاع اخلرية، وزيارة اإلخوان(.
وحتـت بـاب امللجـأ والـوزر، يقـول قدامـة: »هو حصـن، وأمـن، وحـرز، وعز،   
وموئـل، ومالذ، ووزر، وعرص، وكهف، وكنف، وملجأ، ومنجي، ومآل، ومعاذ، 
ومعتصـم، ومعتـرص، وحميض، ومنـاص، ومعتمد، وملتحد، وصيـاص، وأطم« 

قدامة بن جعفر:  جواهر األلفاظ، املكتبة العلمية، بريوت، ص 223ـ 224.
تقول العرب: تفرت بفالن: إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفريًا، واخلفري:   
املانـع« )انظر أبو منصـور األزهري: الزاهـر يف غريب ألفاظ الشـافعي، حتقيق د. 
حممـد جـرب األلفي، وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية، الكويـت، 1399هـ ـ 

1979م، ص 392(. ولذلك من أمثلة كتب األمان، ما ييل:
»هـذا كتاب من فالن لفـالن: إين أمنتك عىل دمك ومواليـك وأتباعك، لك وهلم   
ذمـة الل املـويف هبا، ومهده املسـكون إليه، ثم ذمة األنبياء الذين أرسـلهم برسـالته 
وأكرمهم بوحيه، ثم ذمم النجباء من خالئقه: بحقن دمك ومن دخل اسـمه معك 
يف هذا الكتاب، وسـالمة مالك وأمواهلم وكذا وكذا، فاقبلوا معروضه، واسـكنوا 
إل أمانـه، وتعلقـوا بحبـل ذمته، فإنه ليـس بعدما وكد من ذلـك متوثق لداخل يف 
أمـان إال وقـد اعتقلتم بأوثق عراه، وجلأتـم إل أحرز كهوفه والسـالم« )ابن قتيبة 
الدينـوري: كتاب عيون األخبار، املجلد الثاين، دار الكتاب العريب، بريوت، طبعة 

مصورة عن ط دار الكتب املرصية لسنة 1343هـ ـ 1925م، ص 225(.

=
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}َأَلْم َيِجْدَك َيتِيًما َفآَوى }6{{ )الضحى(.

وتارة تسـتخدم لفظة »اهلجرة« للداللة عىل حق امللجأ، مثال ذلك قوله 
اَر َواْلِمَياَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحُبّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َوَل  ُءوا ال���َدّ ِذيَن َتَبَوّ تعـال: }واَلّ
َيِج���ُدوَن ِفي ُصُدوِرِه���ْم َحاَجًة ِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعَلى َأْنُفِس���ِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم 

َخَصاَصٌة ...}9{{ )احلرش(.

كذلك قد يتم اسـتخدم لفظة »امللجأ« نفسـها للداللـة عىل هذه الفكرة. 
فقد استخدم القرآن الكريم كلمة »ملجأ« يف أكثر من موضع، منها قوله تعال:

ِكنهَُّهْم َقْوٌم َيْفَرُقوَن }56{ َلْو  ُْم مَلِنُْكْم َوَما ُهْم ِمنُْكْم َوَلٰ ِلُفـوَن بِاللهَِّ إِنهَّ } َوحَيْ
ْوا إَِلْيِه َوُهْم جَيَْمُحوَن{}57{ )التوبة(. َخاًل َلَولهَّ جَيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدهَّ

ْرُض ِبَا َرُحَبْت  ُفوا َحَتّى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْلَ ِذيَن ُخِلّ }َوَعَلى الَثَّ�َثِة اَلّ
���ِه إَِلّ إَِلْيِه ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم  َوَضاَق���ْت َعَلْيِهْم َأْنُفُس���ُهْم َوَظُنّوا َأْن َل َمْلَجَأ ِمَن الَلّ

... }118{{ )التوبة(.

}... َما َلُكْم ِمْن َمْلَجإٍ َيْوَمِئٍذ َوَما َلُكْم ِمْن َنِكرٍي }47{{ )الشورى(.

امللجأ يف العربية أذم: أجار ومحى، أما ذم فمعناها: عاب)1(.

يقـال يف العربيـة: »حصنـي وملجئـي، ومـالذي، وموئـىل، ومعقـيل، 
ومعـاذي، ووزري، وكهفي، ومقصدي، ومعتمدي، ومعتضدى، وحرزي، 

ومعتصمي، ومنجاي، وحمييص، ومآيل، وكنفي«)2(.
)1( جممـع اللغـة العربية، املعجم الوسـيط، قـام بإخراجه إبراهيم مصطفـى وآخرين، 

)تركيا، املكتبة اإلسالمية، 1392هـ/1972م( ج1، ص 345، مادة )أذم(.
)2( ابـن مالـك الطائي: كتاب األلفـاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفـة، حتقيق: نجاة نويل، 
جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1411 هـ/ 1991م، ص 34 – 35(. وحتت باب 

استجارة يورد ما ييل )ص 79(
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»اسـتجاره، واسترصخه، واسـتنجده، واستشـاره، واستجاشه، وهلف 
إليه، وجزع إليه، واسـتظهر به، واستوحش إليه« ومن ذلك لفظ االستعاذة، 
فهـو يف معنـاه ـ لغـة ـ االلتجـاء واالعتصـام والتحصن واملـأوى. وقد ورد 
���ْيَطاِن  ِه ِمَن الَشّ خصوصـًا يف قولـه تعال:}َف���إَِذا َقَرْأَت اْلُق���ْرآَن َفاْس���َتِعْذ بِالَلّ

ِجيِم}98{{ )النحل(. الَرّ

2 ـ يف القانون الدويل

الالجـئ هـو كل من وجد وبسـبب خـوف، له مـا يربره مـن التعرض 
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إل فئة اجتامعية معينة أو 
بسـبب آرائه السياسـية، خارج البالد التي حيمل جنسـيتها وال يستطيع أو ال 
يرغب يف محاية ذلك البلد بسـبب هذا اخلوف، أو كل من ال جنسـية له وهو 
خـارج بلد إقامته السـابقة وال يسـتطيع أو ال يرغب بسـبب ذلك اخلوف يف 

العودة إل ذلك البلد)1(.

وقد تم توسيع هذا التعريف الوارد يف اتفاقية 1951م)2(:

)1( )املـادة 1/أ-2 من اتفاقيـة  1951م املتعلقة بمركز الالجئني بعد تعديلها 
بربتوكول 1967م(، وكذلك نص القرار 152/50 لعام 1995 م الصادر عن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن اتفاقية 1951م وبرتوكول 1967م اخلاصان بوضع 

الالجئني يعتربان حجر الزاوية the cornerstone  للنظام الدويل حلامية الالجئني.
)2( انظر يف ذات املعنى املادة 1 من االتفاقية العربية التي تنظم وضع الالجئني يف البلدان 

العربية )1994م(، يف:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to the UNHCR, UNHCR,  Geneva, 
June 2007, vol. 3, p. 1130.
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يف اتفاقيـة منظمة الوحـدة اإلفريقية ـ التي حتكـم اجلوانب املحددة  أ - 
ملشـكالت الالجئني يف أفريقيـا )1969م()1(، وذلـك بأن أضافت 
إل تعريـف اتفاقيـة 1951م أن الالجئ هو أي شـخص اضطر إل 
مغادرة بلده: »بسـبب اعتداء خارجي أو احتالل أو هيمنة خارجية 
أو أحـداث تعكر بشـكل خطري النظام العـام يف كل أو جزء من بلد 
األصل أو بلد اجلنسية«. وهكذا وفقًا هلذه االتفاقية يمكن أن يصبح 
الجئًا الشـخص الـذي يتواجـد يف األحوال املذكـورة أعاله، حتى 
ولـو مل يكن لديه خوف من اإلضطهاد. وتسـتند تلـك االتفاقية إل 
مبدأ مفاده أن احلاجة إل احلامية الدولية حيتمها انعدام وجود احلامية 
الوطنيـة ىف أحوال تكـون فيها دولة األصل إما غـري راغبة ىف تأمني 
احلامية الالزمـة ملواطنيها، وإما عاجزة عن توفري تلك احلامية. وهذا 

ما حيدث ـ عادة ـ أثناء احلروب األهلية أو االحتالل احلربى.
بـ   يف إعالن كارتاجنا، الذي أضاف إل تعريف اتفاقية 1951م الناس 
الذين هربوا من بلدهم: »بسـبب التهديد عىل حياهتم أو سـالمتهم 
أو حريتهـم مـن العنف املعمـم أو االعتداء اخلارجـي أو النزاعات 
الداخلية أو انتهاكات حقوق اإلنسـان أو أية ظروف أخرى أخلت 
بشـكل خطري بالنظام العام«. وعىل الرغـم من أن هذا اإلعالن غري 
ملزم، ألنه جمرد إعالن وليس معاهدة دولية تم االرتباط هبا، ومن ثم  
 Pacta sunt servanda ال يـرسى عليه مبدأ االلتزام بالوفاء بالعهود
 ex consensus advenit vinculum أو مبـدأ االتفاق رابط أو ملـزم

)1( اتفاقيـة منظمـة الوحدة اإلفريقية )سـابقًا( التي حتكم اجلوانب املحددة ملشـكالت 
الالجئني يف أفريقيا التي اعتمدت يف 10 سـبتمرب 1969م ودخلت حيز التنفيذ يف 

20 يونيو 1974م.
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إال أنه جرى تطبيقه عمليًا يف ممارسـات بعض دول أمريكا الوسطى 
ويف ترشيعاهتا الوطنية.

وقد نصت املادة 14 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل أن:
»1 ـ لكل شخص حق التامس امللجأ يف بلدان أخرى والتمتع به خالصًا 

من االضطهاد.
2 ـ ال يمكـن االسـتفادة من هذا احلـق يف حالة املالحقات الناشـئة عن 
جرائـم غري سياسـية أو مـن أفعال تالـف أغراض ومبـادئ األمم 

املتحدة«)1(.

)1( جـاء أيضـًا يف املـادة األول مـن اإلعالن اخلـاص باللجوء اإلقليمـي، والذي تبنته 
اجلمعيـة العامة لألمم املتحدة عام 1967م بقرارها رقم )2312 ( التي تنص عىل 

ما ييل: 
جيب عىل سـائر الـدول احرام امللجأ الـذي متنحه إحدى الدول، ممارسـة منها  ـ   1 
لسـيادهتا لألشـخاص الذين حيق هلم االحتجاج باملادة 14 من اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان بمن فيهم املكافحون ضد االستعامر.
ـ ال جيـوز االحتجـاج بحق اللجـوء واحلصول عىل امللجأ ألي شـخص توجد    2 
دواع جديـة للظن بارتكابه جريمة ضد السـلم أو جريمة من جرائم احلرب أو 
جريمة ضد اإلنسانية عىل الوجه املبني يف الوثائق الدولية املوضوعة للنص عىل 

أحكام تلك اجلرائم.
يكون للدولة مانحة امللجأ تقدير مربرات منحه«.  3 ـ  

 refugee sur place (in جتدر اإلشـارة أن الشـخص يمكـن أن يكون الجئـًا حمليىًّـا  
situ(، مثـال ذلك الدبلوماسـيون وذوو املناصب الرسـمية وأرسى احلرب والطلبة 
والعامل املهاجرون: فهؤالء أشـخاص يقيمون خارج بلدهم األصيل دون أن يكون 
يف نيتهـم أصـاًل طلب اللجوء، لكن نتيجة لظروف الحقة – حدثت وهم يف اخلارج 
 a well founded fear of  أصبـح لدهيـم  خوف مبـرر من تعرضـهم لالضطهاد –
=persecution )بسبب العرق أو الدين أو اجلنسية أو االنتامء إل فئة اجتامعية معينة أو 
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واحلـق يف امللجـأ يعني »احلامية التـي متنحها دولة ما فـوق إقليمها أو يف 
أماكن أخرى تضع لسلطانا إل فرد ما يطلب تلك احلامية«)1(.

بسـبب ما أدلوا به من آراء سياسـية(، أو امتعاضهم مما حيدث يف بلدهم من أمور، أو 
اتصاهلم بالسياسـيني املوجودين يف اخلارج واملعارضني للنظام ... الخ(. مثل هؤالء 
األشـخاص إن توافـر فيهم الرشوط الالزمة العتبارهـم الجئني يمكن أن يصبحوا 

كذلك.
ومن املعلوم أن الشخص يعترب الجئًا لكونه كذلك، وبالتايل فإن االعراف به كالجئ   
not co رمن جانب دولة اللجوء له أثر كاشف أو مقر declaratory وليس منشئًا -
stitutive ) وفـارق كبري بني »األثر املقرر أو الكاشـف«، واألثر »املنشـئ«(، إذ حالة 
اللجـوء هي حالة واقعية تتوافر متـى توافرت رشوطها وعنارصها، دون توقف عىل 

أية عنارص خارجية عنها. 
لذلك قيل إن الشـخص ال يصبح الجئًا بسـبب االعراف به، لكن يتم االعراف به   

ألنه الجئ: 
“He does not become a refugee because of recognition, but is recog-
nized because he is refugee” Handbook on procedures and criteria for 
determining refugee status under the 1951 convention and the 1967 pro-
tocol relating to the status of refugees, UNHCR, Geneva, 1992, p. 9.

)1( انظر:
Ann. IDI, 1950, Vol. 43, t. I, p. 157.

انظر أيضًا:  
P. Weiss: The present state of international law of territorial asylum, 
Ann. Suisse de DI, 1975, vol. 31; Mubanga-Chipoya: The right to 
everyone to leave any country, including his own and to return to 
his country, E/C4/Sba. 2, 1988, p. 35, June 1988, pp. 103 – 106. 
S. Aga Khan: Legal problems relating to refugees and displaced 
persons, RCADI, 1976.

 ،UNHCR ،راجـع أيضًا تعريفًا حلق اللجـوء يف: مدخل إل احلامية الدولية لالجئني  
آب 2005م، ص 184.

=
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عنارص احلق يف امللجأ

معنى ذلك أن حق امللجأ يتضمن ثالثة عنارص، هي:
1 ـ قبول شـخص ما فوق إقليم دولة، ويفرض ذلك أن هذا الشـخص 
قد طلب اللجوء )يف لغة القانون: اإلجياب( الذي يقابله موافقة من 

الدولة املعنية )القبول(.
2 ـ السـامح لذلـك الشـخص بالبقـاء يف ذلـك اإلقليـم، ويرتـب ذلك 
نتيجتـني هامتـني، مها: مـن ناحية، عدم طرد ذلك الشـخص، ومن 
ناحية أخرى، رفض تسـليمه إل دولة أو جهة أخرى تطالب بذلك 
إذا كان سينتج عن هذا التسليم تعرض الشخص املعني لالضطهاد. 
3 ـ عدم معاقبة طالب اللجوء بسبب دخوله إلقليم تلك الدولة بطريقة 
غـري رشعية، ويربر ذلك فكرة »االضطـرار« التي تدفع الالجئ إل 
الفـرار من دولته إل الدولـة األخرى هروبًا من االضطهاد الذي قد 

يتعرض له.
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الفصل األول

رشوط منح امللجأ 

يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل
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1 . رشوط منح امللجأ  
يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدوىل

تتعل�ق محاية الالجئني أساس�ًا بأولئك األش�خاص الذي�ن تتوافر فيهم 
ال�روط الالزم�ة العتبارهم الجئ�ني، أو وفقًا للفقرة 1/أ م�ن امللحق رقم 
»1« بدس�تور املنظمة الدولية لالجئني )1946م(، الالجئون حس�ني النية)1( 

. bona fide refugees

1 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية
أوالً: الرشوط املقررة للحق يف اللجوء

لكي يتم منح امللجأ وفقًا ألحكام الريعة اإلسالمية جيب توافر الروط اآلتية:

الرشط األول: وجود الشخص يف دار اإلسالم أو يف مكان خاضع للدولة اإلسالمية

هذا رشط بدهي. إذ لكي تعطي الدولة اإلسالمية امللجأ، جيب أن يوجد 
الش�خص يف إقليمها، أي يف »دار اإلس�الم«. وتش�مل دار اإلسالم األقاليم 
الت�ي تطبق فيها رشيعة اإلس�الم، ويأم�ن من يقطنها � من مس�لمني وذميني 
ومس�تأمنني � بأم�ان اإلس�الم. ويش�رط اإلمام أب�و حنيفة يف دار اإلس�الم 

رشوطًا ثالثة:

)1( راجع أيضًا بخصوص الالجئني حسني النية، االستنتاج رقم 15 الذي أقرته اللجنة 
التنفيذي�ة لربام�ج املفوضية الس�امية لألمم املتح�دة لش�ئون الالجئني بخصوص 
»الالجئني الذين ليس هلم بلد ملجأ«، يف التوصيات بشأن احلامية الدولية لالجئني 
التي اعتمدهتا اللجنة التنفيذية، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني ، 

النسخة العربية، القاهرة 2004م، ص 31.
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األول: ظه�ور األحكام اإلس�المية فيه�ا، بأن يكون القان�ون املطبق فيها هو 
الريعة اإلسالمية.

الثاين: أن تكون متامخة لديار املسلمني.
الثالث: أن يأمن سكاهنا � من مسلمني وذميني � بأمان املسلمني)1(.

وقال املالكية: دار اإلس�الم هي ما جتري فيه أحكام املس�لمني)2(. وقال 
الش�افعية: هي كل بالد يس�تطيع س�كاهنا املس�لمون أن يظهروا فيها أحكام 
اإلس�الم و،يف الفق�ه احلنب�ي: »فكل دار غل�ب عليها أحكام املس�لمني فدار 

اإلسالم، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر وال دار لغريمها«)3(.

كذل�ك يمك�ن من�ح امللج�أ � ك�ام س�نرى � يف أماك�ن خاضع�ة للدولة 
اإلسالمية )كدور البعثات الدبلوماسية، أو السفن احلربية()4(.

ويع�رف فقهاء املس�لمني كذل�ك بامللجأ الذي متنحه ال�دول األخرى، 
وذل�ك بالتطبيق لقاعدة »إقليمي�ة االختصاص« وعدم امت�داد والية الدولة 

اإلسالمية إىل األقاليم التي ال تشكل جزء من دار اإلسالم.

)1( »ال خالف بني أصحابنا � احلنفية، يف أن دار الكفر تصري  دار اإلسالم بظهور أحكام 
اإلس�الم فيها«، الكاس�اين، أبو بكر مس�عود، بدائ�ع الصنائع يف ترتي�ب الرائع، 
حتقيق: حممد عدنان ياس�ني درويش )بريوت، دار إحياء الراث اإلس�المي، ط 3، 

1421ه�/2000م، ج 6، ص 12(.
)2( ابن رشد، أبو الوليد )اجلد( املقدمات املمهدات، حتقيق حممد حجي وآخرون )قطر، 
دار الراث اإلس�المي، 1408ه�(، 2: 153؛ وزكريا األنصاري، أس�نى املطالب، 

رشح روض الطالب، )مصور عن املطبعة امليمنية 1313ه�(، ج 4، ص 204.
)3( ابن مفلح احلنبي: اآلداب الرعية واملنح املرعية، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 

1391ه� � 1971م، ج1، ص213.
)4( انظر الحقًا: اللجوء الدبلومايس، ص 119.
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الرشط الثاين: يستوي يف اإلسالم أي سبب دافع للجوء

أن يوجد س�بب دافع للجوء ولكن ال يش�رط أن يكون الشخص قد فر 
إىل دار اإلس�الم خوفًا م�ن »اضطهاد« يتعرض ل�ه. إذ  � إىل جانب ذلك)1( � 
يمكن منح امللجأ ألي ش�خص يري�د املقام يف دار اإلس�الم: العتناقه الدين 
اإلس�المي، أو لرغبت�ه يف أن يكون من أهل الذمة. فع�ى العكس من اتفاقية 
1951م وبرتوك�ول 1967م اخلاص�ني بوض�ع الالج�ئ والل�ذان يقرصان 
مفه�وم الالج�ئ عى م�ن يفر خوفًا م�ن االضطهاد، يأخذ اإلس�الم بمفهوم 

واسع لالجئ.

الرشط الثالث: عدم رغبة أو عدم إمكانية متتع الالجئ بحامية دولته

إن جميء الشخص إىل دار اإلسالم، ورغبته يف املقام فيها يتضمن ذلك. 
وقد سبق القول إن لفظة »االستجارة« تتضمن ذلك، وأيضًا كلمة »اإلجارة« 

اللتان وردتا يف القرآن الكريم.

)1( مما يدل عى احرام فقهاء املسلمني الستغاثة الالجئ، ما قاله اإلمام ابن عبد السالم:
»ل�و ه�رب من اإلمام من حتت�م قتله فأمر اإلمام م�ن يلحقه ليقتله فاس�تغاث بنا   
لنمنع�ه م�ن قتل�ه فإغاثت�ه واجبة علينا إذا مل نعل�م بالواقعة، بل ل�و مل يندفع اهلام 
بقتل�ه إال بالقت�ل لقتلن�اه. ول�و أطلعن�ا ع�ى الباطن لس�اعدنا عى ذل�ك، وكان 
األج��ر يف مس�اعدته ألن ذل�ك هو الواجب عند اهلل ع��ز وج�ل «. )اإلمام ابن 
عبد الس�الم: قواعد األحكام يف مصالح األنام، حتقيق طه عبد الرؤوف س�عد، 

مكتب�ة الكلي�ات األزهري�ة، القاه�رة، 1411ه��/1991م، ج�� 2، ص 95(.
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الرشط الرابع: عدم تعارض امللجأ مع قواعد الرشيعة اإلسالمية

من الطبيعي أن منح امللجأ جيب أال يصطدم � من حيث ماهيته أو نتائجه 
أو آثاره � بقواعد وأحكام الريعة)1(.

ثانيًا: القواعد املقررة للحق يف اللجوء يف القرآن الكريم
وضعت اآلية رقم 9 من سورة احلر، مخس قواعد أساسية بخصوص 

احلق يف اللجوء وكيفية استقبال أو معاملة الالجئني؛
ِبُّوَن َمْن َهاَجَر  ياَمَن ِمْن َقْبِلِهْم يحُ اَر َواإْلِ وا الدَّ ءحُ ِذيَن َتَبوَّ يق�ول تعاىل: }َوالَّ
ِسِهْم َوَلْو َكاَن  وَن َعَىٰ َأْنفحُ ْؤثِرحُ وِرِهْم َحاَجًة مِمَّا أحُوتحُوا َويحُ دحُ وَن يِف صحُ إَِلْيِهْم َواَل جَيِدحُ

وَن}9{{)احلر(. محُ امْلحُْفِلححُ ِئَك هحُ حَّ َنْفِسِه َفأحُوَلٰ ِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يحُوَق شحُ
فيتضح يف هذه اآلية الكريمة القواعد اآلتية:

1 � ال�رور الس�تقبال الالجئ�ني )أو املهاجري�ن وهم م�ن ينتقلون من 
سن معاملتهم. يتضح ذلك من قوله تعاىل:  إقليم إىل إقليم آخر( وححُ
)يب�ون م�ن هاجر إليه�م(، ومن ث�م  ال جيوز رده�م إىل احلدود أو 

رفض استقباهلم.
2 � اإلحس�ان إليه�م واإليث�ار نحوه�م. ويتض�ح ذلك من قول�ه تعاىل: 
)ويؤثرون عى أنفس�هم(. واإليثار »هو تقدي�م الغري عى النفس يف 
حظوظه�ا الدنيوي�ة رغبة يف احلظ�وظ الدينية، وذلك ينش�أ عن قوة 

النفس، ووكيد املحبة، والصرب عى املشقة«)2(.
)1( لذل�ك ي�رى اإلم�ام أبو حنيف�ة أن عهد الذمة ينتق�ض إذا فعل الذم�ي ما فيه رضر 
عى املس�لمني مث�ل أن يأوي »جاسوس�ًا للكفار« راج�ع اإلمام اب�ن مجاعة: حترير 
األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، حتقيق: فؤاد عبداملنعم أمحد، دار الثقافة، الدوحة، 

1408ه�/ 1988م، ص 262.
)2( ابن العريب: أحكام القرآن، دار اجليل ، بريوت، 1407ه�/ 1987م، ج4، ص 1777.
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كذلك فإن )اإليثار بالنفس فوق اإليثار باملال، وإن عاد إىل النفس()1(.  
3 � اس�تقبال الالجئني س�واء أكانوا أغنياء أو فقراء. يدل عى ذلك قوله 
تعاىل: }وال جي�دون يف صدورهم حاجة مما أوتوا{. فغنى الالجئ 
أو فقره ليس له أي أثر، ألن األمر يتعلق فقط بحاميته، ومنحه األمن 

واألمان، واستقراره يف املكان الذي هاجر إليه.
4 � عدم رفض املهاجرين، ولو كان أصحاب اإلقليم، الذي تتم اهلجرة 
إلي�ه، يف فاقة وفقر ويف حاجة ش�ديدة. يتضح ذل�ك من قوله تعاىل: 
)ولو كان بم خصاصة( أي فقر وحاجة وقلة موارد وندرة أموال.

5 � أن اآلي�ة الكريمة دليل عى اللج�وء اإلقليمي. يتضح ذلك من قوله 
تع�اىل: }والذين تبوؤا الدار واإليامن{ أي )متكنوا فيهام وجعلومها 
مستقرًا هلم()2(. فهذا يدل عى أن أصحاب اإلقليم عليهم قبول جمئ 

من يأيت إليهم من املهاجرين.

1 . 2 يف القانون الدويل
يتض�ح من التعريف الوارد يف املادة »1« من اتفاقية 1951م وبرتوكول 

1967م أنه يشرط الكتساب صفة الالجئ توافر الروط اآلتية:
أن يتواجد الشخص خارج البلد الذي يمل جنسيته، أو بلد اقامته    � 1

املعتادة إذا كان هذا الشخص من عديمي اجلنسية.

)1( نفس املرجع، نفس املوضع.
)2(اب�ن الركامين، بج�ة األريب يف بيان م�ا يف كتاب اهلل العزيز م�ن الغريب، املجلس 

األعى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 1422ه�/2002م، ج 2، ص 157.
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2 � أن يوجد خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد)1( بسبب عرقه، 
أو دينه، أو جنس�يته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو بس�بب آرائه 

السياسية.
3 � أن الش�خص املعني ال يس�تطيع أو ال يرغب يف محاية بلده األصي أو 

بلد إقامته املعتادة إذا كان هذا الشخص من عديمي اجلنسية.

)1( لذلك رفضت هولندا إدعاء مسيحي تركيا بوقوع اضطهاد عليهم كسبب للحصول 
عى حق امللجأ بقوهلا:

«The Government considers that Christian Turkish nationals have 
no Well-founded grounds to fear persecution in their homeland 
within the meaning of the Geneva Refugees Convention.
The application made by Turkish christian for the grant of refugee 
status have, therefore, been dismissed without exception (NYIL, 
1985, P. 345).
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املبادىء التي حتكم حق اللجوء 

يف الرشيعة اإلسالمية ويف القانون الدويل
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2 . املبادىء التي حتكم حق اللجوء 
يف الرشيعة اإلسالمية ويف القانون الدويل

م�ن الثاب�ت أن احل�ق يف اللجوء حتكم�ه العديد من املب�ادئ يف الريعة 
اإلسالمية ويف القانون الدويل. لكن قبل أن نوضح  تلك املبادئ، جيدر بنا أن 

نشري إىل الفارق بينها وبني اهلدف )الغاية( من منح امللجأ.

2 . 1  الفارق بني اهلدف من منح امللجأ واملبادئ التي حتكمه
يمث�ل اهل�دف الغاية النهائية الت�ي ترتب عى منح امللج�أ، وهي: كفالة 

األمن واحلامية للشخص الذي يستظل بام يف إقليم الدولة التي يوجد فيها.
أم�ا املب�ادئ التي حتك�م امللجأ فه�ي قواعد الس�لوك واجب�ة املراعاة أو 
االتباع وصوالً إىل اهلدف املذكور: فهي وس�ائل الوص�ول إىل الغاية النهائية 
م�ن امللج�أ، وهلذا جي�ب مراعاهتا أيض�ًا، ألن امللجأ غايت�ه النهائية مروعة، 
وم�ن ثم جيب أن تكون وس�ائله كذلك. ففي إطار احل�ق يف اللجوء � كام هو 

احلال بالنسبة لغريه من النظم األخرى � الغاية ال تحُربر الوسيلة.
وقد أشارت ديباجة امليثاق العريب حلقوق اإلنسان )2004م( إىل املبادئ 
اخلال�دة لألخوة واملس�اواة والتس�امح بني بني البر التي كرس�ها اإلس�الم 

والديانات الساموية األخرى.
وتن�ص ديباج�ة االتفاقي�ة العربي�ة اخلاص�ة بتنظيم وض�ع الالجئني يف 
البلدان العربية )1994م( عى أن أطرافها يتمسكون »بمعتقداهتم ومبادئهم 
الدينية التي جتد جذورها العميقة يف التاريخ العريب واإلسالمي، والتي جتعل 
من اإلنسان قيمة كبرية وهدفًا نبياًل تتعاون خمتلف النظم والتريعات لكفالة 

سعادته، وحريته وحقوقه«.
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كام أشارت احللقة الدراسية األوىل للخرباء العرب حول اللجوء وقانون 
امللجأ إىل »التقاليد العربية اإلسالمية األزلية للجوء وامللجأ«. وأشارت احللقة 
الدراس�ية الرابع�ة أيضًا إىل املب��ادئ اإلنس�انية التي جتد جذوره�ا يف التقاليد 
العربية واإلسالمية، خصوصًا مبادئ »التضامن االجتامعي واللجوء«وكذلك 

املبادئ اإلنسانية للجوء يف الريعة اإلسالمية والقيم العربية.

كام اس�تند البي�ان اخلتامى الصادر ع�ن ندوة الربملاني�ني العرب واحللقة 
الدراسية حول قوانني اللجوء الدولية واإلقليمية وقضايا اهلجرة والذى عقد 
ىف مدينة رشم الش�يخ ىف ش�هر أكتوبر 2008م إىل »ما تذخر به القيم العربية 
واإلس�المية من أعراف وتقاليد، من شأهنا أن تشكل مرتكًزا راسًخا للحامية 

املتكاملة لالجئني وحترم إنسانيتهم وكرامتهم«.

2 . 2 أهم املبادئ التي حتكم احلق يف اللجوء
تتمثل أهم املبادئ التي حتكم احلق يف اللجوء يف املبادئ األربعة اآلتية:

 Non refoulement 2 . 2 . 1 مبدأ عدم الرد أو عدم اإلبعاد

أوالً: يف الرشيعة اإلسالمية
يرف�ض اإلس�الم رفضًا بات�ًا إرجاع الالج�ئ إىل مكان خيش�ى عليه فيه 
بخص�وص حرياته وحقوقه األساس�ية )كتعرضه لالضطه�اد، أو التعذيب، 
أو املعامل�ة املهين�ة أو غريها( بل قيل إن اإلس�الم هو أول م�ن أقر مبدأ عدم 
اإلبعاد وقاعدة عدم تس�ليم األش�خاص الذين ارتكبوا جرائم سياس�ية )1(. 

(1) S. Mahmassani: The principles of international law in the light of 
the Islamic doctrine, RCADI, vol. 117, 1966, p. 256.
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تكمن علة ذلك يف اآليت:

أن مب�دأ ع�دم ال�رد يحُعد م�ن املب�ادئ العرفي�ة)1(، والثاب�ت يف القواعد 
الرعي�ة أن »املع�روف عرف�ًا كامل�روط رشط�ًا«)2(، وأن »الثاب�ت بالعرف 

كمة«)4( أي يتكم إليها ويحُرتكن عليها. كالثابت بالنص«)3(، وأن »العادة حمحُ

أن هذا املبدأ طبق منذ بدايات الدولة اإلس�المية عى النبي >، والذي 
أقره لذلك، ومن ثم فهو يرى أيضًا عى أي الجئ.

م�ن ذلك حين�ام طلبت قريش من أيب طالب )عم النبي >( تس�ليمه إليها، 
فرفض ذلك وأنشد يقول إنه لن يحُسلمه إليهم حتى يقتل دونه)5(:

ولـمــا نطاعــن دونـه ونناضــل كذبتم وبيت اهلل نبذى حممداً 
ونذهــل عن أبنائنــا واحلالئـــل ونسلمه حتى نرصع حولـه 

)1( انظر الحقًا ص 53 وما بعدها.
)2( الفرغاين، أبو املحاس�ن حسن، فتاوى قاضيخان )الفتاوى اخلانية(ج 1، ص 385 

)حاشية عى الفتاوى اهلندية(.
)3( الرخيس، رشح الس�ري الكبري 170، 290، والقواعد والضوابط املستخلصة من 
رشح اجلامع الكبري للحصريي، مجع وحتقيق: عي بن أمحد الندوي اهلندي، مطبعة 

املدين، القاهرة، 1411ه�، ص 283 ، 295.
)4( ابن الس�بكي، تاج الدين عبدالوهاب، األش�باه والنظائ�ر، حتقيق: عادل عبداملوجود 
وع�ي ع�وض )بريوت، دار الكت�ب العلمية، 1411ه��/1991م(، ج 1 ص 50، 
ناظر زادة حممد بن سليامن: ترتيب الآليل يف سلك األمايل )كتاب يف القواعد الفقهية( 

دراسة وحتقيق: خالد بن عبدالعزيز )الرياض: مكتبة الرشد(، ج2، ص 821.
)5( اب�ن كثري: البداية والنهاية، دار احلدي�ث، القاهرة، 1418ه�/1998م، ج 3، ص 

.104�103
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هنوض الروايا حتت ذات الصالئل وينهض قوم باحلديد إليكـم 

ش�ى فيه عليه م�ن االضطه�اد أو التعذيب  أن رد الالج�ئ إىل م�كان خيحُ
يتعارض واملبدأ اإلس�المي املعروف: »مبدأ عدم جواز خرم األمان« أو مبدأ 

»عدم جواز إخفار ذمة اآلمن أو املستأمن«.

ومن املشهور عن عمر عبارته التي قال فيها:

»إن مرس بالفارسية هو األمان، فمن قلتم له ذلك ممن ال يفقه لسانكم 
فقد آمنتموه«)1(.

ومما ال شك فيه أن ذلك يعني أن األمان ليس رشطًا فيه أن يكون باللغة 
العربية، وإنام جيوز بأية لغة كانت.

ويقول جعفر بن أيب طالب بعد أن رفض النجايش تسليم املهاجرين من 
املس�لمني إىل مبعوثي قريش )عمرو بن العاص وعامرة بن الوليد(: »فكنا يف 

خري دار وأكرم جوار«)2(.

أن رد الالجئ إىل دولة خيش�ى فيها عى حياته أو انتهاك حقوقه األساس�ية 
يعد غدرًا، والغدر حرام يف رشيعة اإلس�الم. وينطبق ذلك س�واء أكان الالجئ 
مس�لاًم »أو أصبح مس�لاًم« ألنه يف هذه احلالة يتمتع بكافة حقوق املس�لم، ومنها 
املحافظة عى حياته وس�المته اجلسدية، وس�واء أكان الالجئ حربيًا مستأمنًا أو 
رمة تساوي حرمة املسلم.  من أهل الذمة، ألنه باألمان أو الذمة أصبح يتمتع بححُ

)1( ابن قدامة، املغني، ج 3، ص 193.
)2( راج�ع اإلم�ام اب�ن حدي�دة األنص�اري: املصب�اح املض�ئ يف كت�اب النب�ي األم�ي 
ورس�له إىل مل�وك األرض م�ن عريب وأعجم�ي، )دار الن�دوة اجلدي�دة، بريوت، 

1406ه�/1986م(، ص 231.
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بل ذهب الفقهاء إىل أن الدولة اإلسالمية ال جيوز هلا أن تحُسلم الرهن أو املستأمن 
بدون رضاه إىل دولته، ولو عى س�بيل مفاداته برهن أو أس�ري مس�لم، وحتى لو 

هددهتا دولة املستأمن بالقتال إذا أبت تسليمه؛ إذ جاء يف السري الكبري)1(:

»فإن دخل حريب منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة األسري بذلك املستأمن، 
وك�ره ذلك املس�تأمن، وق�ال إن دفعتموين إليهم قتلوين فلي�س ينبغي لنا أن 
ندفع�ه إليه�م ألنه يف أمان منا فيكون كالذمي إذا كره املفاداة وألنا نظلمه يف 
التعريض بقتله بالرد عليهم والظلم حرام عى املس�تأمن والذمي واملس�لم. 
ولكنا نقول له إحلق ببالدك أو حيث ش�ئت من األرض إن رىض املركون 
ب�ذا من�ا ألن لإلمام هذه الوالي�ة يف حق املس�تأمن وإن كان ال خياف القتل 
عى األس�ري املس�لم أال ترى أنه لو أطال املقام يف دارنا يقدم إليه يف اخلروج 
فعند اخلوف عى األس�ري املسلم أو عند مفاداة األسري بذه املقالة إذا رضوا 

ب�ا  أو  إىل أن يثب�ت ل�ه الوالي�ة«.

كذل�ك ال جيوز للدولة اإلس�المية القيام بتس�ليمه إىل دولته، حتى ولو 
كان يف ذل�ك مفاداة ألرسى املس�لمني. يرجع ذل�ك إىل أن التحرز عن الغدر 

واجب يف اإلسالم، ويف تسليمه إليهم غدر)2(.

بل ويذهب اإلمام الشيباين إىل عدم جواز تسليم املستأمن فينا حتى ولو 
هددونا بالقتال وإعالن احلرب:

)وإن ق�ال املرك�ون للمس�لمني ادفع�وه إلين�ا، وإال قاتلناك�م ولي�س 

)1( راج�ع: رشح الس�ري الكب�ري لإلمام للش�يباين، معه�د املخطوط�ات بجامعة الدول 
العربي�ة، القاه�رة، 1972م، ج4، ص 1612 – 1614؛ انظر كذلك طبعة حيدر 

أباد الدكن، ج3، ص 301-300.
)2( ذات املرجع، ذات املوضع. 



50 

باملس�لمني عليهم قوة فليس ينبغي للمس�لمني أن يفعلوا ذلك( ألنه غدر منا 
بأمانه، وذلك ال رخصة فهو بمنزلة ما لو قالوا إن رأيتم وإال قاتلناكم ولكن 
أن يقولوا له أخرج من بالد املسلمني فاذهب حيث شئت من أرض اهلل تعاىل 

فإن قالوا له اخرج إىل كذا من املدة وإال دفعناك إليهم فقال هلم نعم.

)ث�م مل خي�رج فإن طابت نفس�ه بالدفع إليهم فال بأس ب�أن يدفعه، وإن 
ك�ره ذل�ك مل ينبغ لن�ا أن ندفعه إليه�م( ألنه آمن فين�ا ما مل يبل�غ مأمنه )فإن 
قي�ل( مقامه فينا إىل ميض املدة دليل الرض�اء بدفعه إليهم، فينبغي أن نجعل 
ذلك كرصيح الرضاء كام لو قال األمري للمستأمن إن خرجت إىل وقت كذا 
وإال جعلت�ك ذمة، ثم مل خيرج فإنه جيعله ذمي�ًا لوجود داللة الرضا منه بذا 
الطري�ق )قلنا( ه�و كذلك األمان هذا دليل حمتمل فال جي�وز تعريضه للقتل 
بمث�ل هذا الدليل، ما مل يحُرصح بالرضا ب�رده عليهم فأما صريورته ذميًا فهو 

حكم ثبت مع الش�بهة وجيوز اعتامد الدليل املحتمل يف مثله«)1(.

ونستنبط مما قرره اإلمام الشيباين � يف هذا اخلصوص � ما يي:
1 � أنه ال جيوز بأي حال من األحوال تس�ليم املس�تأمن إىل دولته، حتى 
ل�و كان ذلك ملفاداة أرسى املس�لمني، أو ترتب عى ذلك قيام دولته 
بش�ن احلرب عى الدولة اإلس�المية، ألن يف تسليمه نوعًا من الغدر 

ال رخصة فيه.
2 �  أن لرئيس الدولة أو الس�لطات املختصة فقط س�لطة ختيري املستأمن 
يف اخلروج من دار اإلس�الم إىل أية بقعة أو دولة أخرى يحُريدها هو، 

ولذلك فاخليار خيار املستأمن نفسه.

)1( رشح الس�ري الكب�ري، املرجع الس�ابق، حيدر آباد، ج��3، ص 300-301، املرجع 
السابق، القاهرة، ج�4، ص 1612 - 1614. 
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3 �  أن الش�يباين يك�ون بذل�ك قد س�بق، بق�رون عديدة، م�ا أخذت به 
املواثي�ق الدولية احلديثة حلقوق اإلنس�ان وللح�ق يف اللجوء والتي 
 prohibition of تق�يض بعدم ج�واز إرج�اع الالجئ عن�د احل�دود
expulsion – le non - refoulement أو ط�رده إىل بل�د تك�ون فيه 

حياته أو حريته مهددة.
قدم عى كل يشء. 4 � أن الوفاء باألمان املعطي لالجئ محُ

5 � أن الغ�رض م�ن عدم تس�ليم الالج�ىء إىل دولته  ه�و املحافظة عى 
الس�المة اجلس�دية لالج�ئ، وذل�ك بع�دم تعريض�ه لالضطهاد أو 

فقدان احلياة، وهو أمر ال جيوز التهاون بشأنه يف اإلسالم.
واألمثلة عى عدم تسليم الالجئ يف اإلسالم كثرية نذكر منها:

� رفض نجايش احلبش�ة تس�ليم املهاجرين املسلمني إىل وفد قريش حينام 
طلب�وا منه ذلك وأعطى النجايش األمان للمس�لمني، فأقاموا مع خري 

جار يف خري دار � كام تقول أم سلمة ريض اهلل عنها)1(.
� م�ا ح�دث يف اليمن من حماولة اإليق�اع بابن نجيب الدول�ة الذي جاء 
إلعانة الس�يدة بنت أمحد م�ن أنه راود الناس ع�ى البيعة له ضد اآلمر 
العبيدي والذي ما إن علم بذلك حتى أرسل ابن اخلياط يف مائة فارس 
للقب�ض عليه. وملا قدم ابن اخلياط عى الس�يدة بنت أمحد وطلب منها 
تس�ليم ابن نجيب الدولة إليه، امتنعت أش�د االمتن�اع، وقالت له: إنام 
أنت رس�ول حامل لكتاب، فخ�ذ جوابه وانرصف، أو قم حتى نكتب 
إىل اخلليف�ة، ويع�ود علين�ا جوابه بام ي�راه. فخوفها أرب�اب دولتها ومل 
يزال�وا با حتى اس�توثقت البن نجي�ب الدولة بأربعني يمين�ًا من ابن 
اخلياط، وكتبت يف شأنه إىل العبيدي، وطلبت منه العفو عنه، وأن يقبل 

)1( ابن اسحاق، السري واملغازي 213 � 217، وسرية ابن هشام: 289؛  بإسناد حسن.
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شفاعتها فيه، ثم سلمت ابن نجيب الدولة إىل ابن اخلياط. فلام انفصل 
عن ذي جبلة بمقدار مرحلة نكث العهود، وجعل يف رجل ابن نجيب 
الدولة لبنة من حديد وزهنا مائة رطل، وشتمه وأهانه وبادر به إىل عدن 

ثم أركبه يف سفينة إىل مرص)1(.
� وحين�ام عني عبداهلل القعري حاك�اًم عى العراق، ويف هذه األثناء كان 
إمرباط�ور إي�ران قد أم�ر بقتل »م�اين« زعي�م الفرقة املانوي�ة، وتقيص 
أتباعه�م وقتله�م، بحيث ال يبق�ى عى األرض منه�م واحد، ولكنهم 
وج�دوا األمن واألمان والطمأنينة يف ظل احلكومة اإلس�المية، وكان 

خالد يراعيهم كثريًا)2(.
� وم�ا ح�دث حينام ه�زم عثامن ب�ن أيب العالء قرب ف�اس عى يد جيش 
الس�لطان س�ليامن ب�ن الربي�ع املرين�ي ع�ام 707ه )1309م( ففر إىل 
األندلس خوف�ًا عى حياته، وذهب إىل غرناطة، حيث واله الس�لطان 
نرص أبو اجليوش قيادة اجليش األندليس فحقق يف معظم معاركه نرصًا 
م�ؤزرًا األمر الذي جعلهم يرفضون طلب الس�لطان املريني بتس�ليمه 
إلي�ه رغم جلوء ه�ذا الس�لطان إىل التهديد تارة والوعي�د بقطع املعونة 

املغربية عن األندلس تارة أخرى)3(.
)1( راجع ييى بن احلس�ني: غاية األماين يف أخبار القطر اليامين، حتقيق: سعيد عاشور، 

دار الكتاب العريب، القاهرة، 1388ه� / 1968م، ص 287-286.
)2( العالم�ة اهلن�دي ش�بي النع�امين: فضل اإلس�الم عى احلض�ارة اإلنس�انية، ترمجة: 
عبدالعزيز عبد اجلليل، جممع البحوث اإلس�المية، القاهرة، 1401ه�/ 1981م، 

ص 18.
)3( انظ�ر الوزي�ر اب�ن اخلطيب: كناس�ة الدكان بعد انتقال الس�كان � ح�ول العالقات 
السياس�ية ب�ني مملكتي غرناط�ة واملغ�رب يف القرن الثام�ن اهلج�ري، دار الكاتب 

العريب، القاهرة، 1386ه�/ 1966م، حتقيق: كامل شبانة، ص 24-22.
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ثانيًا: يف القانون الدويل
يعن�ي مب�دأ ع�دم اإلبع�اد حظ�ر ط�رد أو إرج�اع الالجئ�ني إىل حدود 
األقالي�م التي تكون فيها حياهتم أو حرياهتم معرضة للخطر بس�بب العرق، 
أو الدي�ن، أو اجلنس�ية، أو لكوهن�م أعض�اء يف مجاع�ة اجتامعي�ة، أو آلرائهم 
السياس�ية، وس�واء ت�م منحهم رس�ميًا وض�ع الالج�ئ أم ال )م 1/33 من 
اتفاقية 1951م()1(، وكذلك أولئك األش�خاص الذين توجد أسباب جدية 
ع�ى أهنم س�يتعرضون للتعذي�ب، إذ تنص املادة 3 من اتفاقي�ة منع التعذيب 
 وغ�ريه م�ن صن�وف املعامل�ة أو العقوب�ة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهين�ة 

)1984م( عى أنه:

» ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )»أن ترده«( 
أو أن تس�لمه إىل دول�ة أخ�رى، إذا توافرت لدهيا أس�باب حقيقي�ة تدعو إىل 

االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب «)2(.

كذلك نصت املادة 16 من االتفاقية الدولية حلامية كل األش�خاص ضد 
االختفاء القري عى أنه:

» ال جي�وز ألي دول�ة أن تطرد أو تعيد )ترد( أو تتنازل عن أو تس�لم أي 

)1( راجع أيضًا املادة 1/3 من اإلعالن اخلاص باللجوء اإلقليمي )1967م(.
)2( املقصود بالدولة األخرى تلك التي س�يطرد أو يعاد أو يسلم إليها الشخص، راجع 

التعليق العام رقم »1« الذي أقرته جلنة حماربة التعذيب عام 1997م، يف:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. I, p. 587.
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ش�خص إيل أي دولة أخري إذا قامت أس�باب جوهرية لإلعتقاد بأنه أو أهنا 
ستتعرض عندئذ خلطر االختفاء القري «)1(.

ويكم مبدأ عدم الرد قواعد مخسة يف القانون الدويل املعارص:
1 � أن�ه ال جي�وز وضع حتفظات ع�ى النص أو النص�وص القانونية التي 

تقرره)2(، بالنظر إىل اآلثار اخلطرية التي ترتب عى ذلك)3(.
2 � أنه ال جيوز اخلروج عليه يف أي حال من األحوال)4(.

)1( انظ�ر ق�رار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 177/61 يف 20 ديس�مرب 2006م، 
وقرار جملس حقوق اإلنسان رقم 1/1 يف 29 يونيو 2006م.

)2( راجع، عى س�بيل املثال، املادة 42 من اتفاقية 1951م  التي نصت عى عدم جواز 
وضع حتفظات عى املادة 33.

)3( م�ن أفض�ل النصوص، يف هذا اخلصوص، التوصية العامة رقم 30 )التمييز ضد غري 
املواطن�ني( التي تبنتها اللجنة اخلاصة بالقضاء عى التميي�ز العنرصي يف أول أكتوبر 
2004م، والتي نصت عى أنه ال جيوز إعادة غري املواطنني إىل بلد أو إقليم »يكونون 
فيه عرضة خلطر أن خيضعوا إلس�اءات خطرية حلقوق اإلنسان، بام يف ذلك التعذيب 

واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
)4( لذلك فقد تم التأكيد عى:

«The fundamental importance of the observance of the principle 
of non-refoulement-both at the border and within the territory of a 
state – of persons who may be subjected to persecution if returned 
to their country of origin irrespective of whether they have been 
formally recognized as refugees» conclusions on the international 
protection of refugees adopted by the executive committee of the 
UNHCR programme, Geneva, 1996, p. 14, No. 6 (28)

كذلك قيل إن: »مبدأ عدم اإلبعاد ال خيضع ألي خروج عليه«.  
The principle of non-refoulement is not subject to derogation, Ibid, 
p. 214, No. 79 (47). 
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3 �  أنه يعترب جزًء من القانون الدويل العريف، ومن ثم  تلتزم به أية دولة بغض النظر 
عن ارتباطها بأي نص اتفاقي)1(.

4 �  أن ل�ه طبيعة القواعد اآلم��رة)Jus cogens )2، ومن ثم ال جي�وز االتفاق عى 
خمالفت�ه، ويق�ع باطاًل مث�ل هذا االتف�اق )م 53 من اتفاقية فيين�ا لعام 1969 

اخلاصة بقانون املعاهدات الدولية(. 

5 � أنه يعد أحد األسباب امللزمة لرفض التسليم)3(.

وبخصوص طرد الالجئ، تنص املادة 32 من اتفاقية 1951م:
1 � ال تطرد الدولة املتعاقدة الجئًا موجودًا يف إقليمها بصورة نظامية إال 

ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام.
2 � ال ينف�ذ طرد مثل هذا الالج�ئ إال تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لألصول 
اإلجرائي�ة التي ينص عليه�ا القانون، وجيب أن يس�مح لالجئ، ما 

)1( نص إعالن الدول األطراف يف اتفاقية 1951م وبرتوكول 1967م اخلاص بوضع 
الالجئني )والذي تم تبنيه يف 12 ديس�مرب 2001م بمناسبة مرور مخسني عامًا عى 
اتفاقي�ة 1951م( ع�ى أن مب�دأ ع�دم الرد أصب�ح تطبيقه جزء م�ن القانون الدويل 

العريف )الفقرة 4 من الديباجة(، راجع:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. I, p. 51.

)2( نص�ت ديباجة إعالن املكس�يك وخط�ة العمل لتدعيم احلامي�ة الدولية لالجئني يف 
 jus أمري�كا الالتينية )2004م( عى أن مب�دأ عدم اإلبعاد له طبيعة القواعد اآلمرة

Ibid, vol. 3, p. 1221. :الفقرة 7(، راجع( cogens nature

)3( يعترب عدم الرد إذا كان خيشى تعرض الشخص للتعذيب أو غريه من املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أحد »األسباب اإلجبارية لرفض التسليم«، انظر:

South African development community protocol on extradition 
(2002), Ibid, vol. 3, p. 1096 (art. 4/F). 
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مل تتطل�ب خالف ذلك أس�باب قاه�رة تتصل باألم�ن الوطني، بأن 
يق�دم بينات إثبات براءته، وبأن ي�امرس حق االعراض)1(، ويكون 
ل�ه وكيل يمثله هلذا الغرض أمام س�لطة خمتصة أو أمام ش�خص أو 

أكثر معينني خصيصًا من قبل السلطة املختصة.
3 � متن�ح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خالهلا 
قبول�ه بصورة قانونية يف بلد آخر. وحتتفظ الدولة املتعاقدة بحقها يف 

أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما تراه رضوريًا من التدابري الداخلية.
وتقع انتهاكات مبدأ عدم الرد يف أحوال كثرية، منها:

� رفض ملتمس�ى اللجوء عند احلدود بينام يتوافر هلم إمكانية التامس�ه يف 
أماكن أخرى.

� طرد الالجئ أو إرجاعه إىل مكان يكون معرضًا فيه لالضطهاد، س�واء 
أكان دولته األصلية أو دولة أخرى.

� عدم متكني الالجئ، عن طريق منحه وقتًا مالئاًم، من البحث عن مكان 
آمن آخر.

وي�رد ع�ى املبدأ االس�تثناءات اآلتية فق�ط، واملنصوص عليه�ا يف املادة 
2/33 من اتفاقية 1951م:

)1( ه�ذه الرمجة وردت يف »جمموع�ة من املواثيق الدولي�ة واإلقليمية اخلاصة بالالجئني 
وغريهم ممن يدخلون يف نطاق اهتامم املفوضية« املفوضية السامية لشئون الالجئني، 
املكت�ب اإلقليمي بمرص، القاهرة، أبري�ل 2006م، ص 20. ونحن نرى أن الرمجة 
 to appeal األفض�ل ه�ي »وبأن يس�تأنف ذلك« والتي تتفق م�ع النص اإلنجلي�زي

والنص الفرنيس Présenter un recours )يقدم طعنًا(.
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� إذا كان الالج�ئ يحُش�كل هتدي�دًا لألم�ن القوم�ي للبلد ال�ذي يعيش فيه 
أو للمحافظة عى الس�كان، كام يف حالة تدفق األش�خاص بأعداد ضخمة 
جداً)1(، وإذا توافرت االس�تثناءات اخلاصة بمبدأ عدم جواز الرد، فإن 
عى الدولة املعنية أن تعطي الشخص املعني، عن طريق اللجوء املؤقت 

أو غريه، فرصة اللجوء إىل دولة أخرى)2(.
� أو كان ق�د أدي�ن بارتكاب ج�رم خطري، من ش�أنه أن جيعله خطرًا عى 
املجتم�ع ال�ذي يعي�ش في�ه، إال أنه ال جي�وز إبع�اده إىل بلد يك�ون فيه 
معرضًا خلطر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاس�ية أو الالإنسانية أو 

املهينة أو انتهاك حقوقه األساسية.

2 . 2 . 2 مبـدأ عـدم جـواز فـرض عقوبات عـى الالجئ الذي 
يدخل أو يوجد بطريقة غري مرشوعة يف إقليم الدولة

أوالً: يف الرشيعة اإلسالمية

م�ن الثاب�ت أن قوان�ني ال�دول اس�تقرت حالي�ًا ع�ى رضورة حصول 
األجانب عى تأش�ريات دخول أو إذن مس�بق قبل الق�دوم إىل إقليمها. وقد 
أخذ بذلك أيضًا فقهاء املسلمني، يكفي أن نذكر هنا ما قاله اإلمام ابن قدامة:

)1( م 2/3 من اإلعالن اخلاص باللجوء اإلقليمي لعام 1967م.
)2( )م 3/3 من اإلعالن اخلاص باللجوء اإلقليمي 1967(.

انظ�ر أيض�ًا التوصي�ة رق�م 22 )97( الصادرة عن جلن�ة الوزراء يف جمل�س أوربا،   
بخصوص اإلرشادات اخلاصة بتطبيق مفهوم الدولة الثالثة اآلمنة، يف:

Collection of international instruments and legal texts concerning refu-
gees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 4, p. 1403. 
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»وال يدخل أحد منهم إلينا بال إذن ولو رسوالً وتاجرًا«)1(.

وقد اس�تثنى فقهاء املس�لمني م�ن رضورة احلصول عى إذن أو تأش�رية 
دخول، طوائف من األشخاص، منهم:

1 ـ  السفري أو الرسول أو التاجر الذي توجد معه إمارات تدل عى ذلك

يقول ابن مفلح احلنبي:

»وي�رم دخ�ول أحد منهم إلين�ا بال إذن وعن�ه جيوز للرس�ول والتاجر 
خاصة«)2(.

ويقول اإلمام البيضاوي:

)1( اب�ن قدام�ة، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنب�ل:  دار املعرفة،  بريوت، ج�2، ص 
38، البه�ويت: كش�اف القناع ع�ن متن اإلقن�اع، ج�� 3، ص 108. ويقول اإلمام 

البغوي )بخصوص من يدخل كمحارب(:
»م�ن دخ�ل دار اإلس�الم م�ن أه�ل احل�رب م�ن غري أم�ان ح�ل قتل�ه« )اإلمام   
دار  الش�اويش،  وزه�ري  األرن�اؤوط  ش�عيب  حتقي�ق  الس�نة،  رشح  البغ�وي: 
أيض�ًا: جم�د  71. راج�ع  2709، ج��11، ص  القاه�رة، حدي�ث رق�م  ب�در، 
الدي�ن أب�و ال�ربكات: املح�رر يف الفق�ه ع�ى مذه�ب اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل، 
181؛  ص  ج��2،  1369ه��/1950م،  القاه�رة،  املحمدي�ة،  الس�نة  مطبع�ة 
امل�رادي: اإلنص�اف يف معرف�ة الراج�ح من اخلالف ع�ى مذهب اإلم�ام املبجل 
 أمح�د ب�ن حنب�ل، دار إحي�اء ال�راث الع�ريب، ب�ريوت، 1400ه��/1980م، 

ج��4، ص 208.
)2( اب�ن مفل�ح: كت�اب الف�روع يف فقه اإلمام أمح�د بن حنب�ل، مطبعة املن�ار، القاهرة، 
1354ه�، ج�3، ص 627. وكذلك كتابه املبدع يف رشح املقنع، ج�3، ص 394.
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»والسفري والقاصد لسامع القرآن مأمون من الرع بخالف التاجر، فإنه 
ال يأمن حتى يؤمن«)1(.

2 ـ أن جترى العادة عى أن الشخص آمن

من أحسن اآلراء � يف هذا املقام � ذلك الذي ورد يف حاشية ابن عابدين:

»واحلاصل أن من فارق املنعة عند االستئامن فإنه يكون آمنًا عادة والعادة 
جتع�ل حك�اًم إذا مل يوجد الترصي�ح بخالفه ول�و وجدنا حربي�ًا يف دارنا فقال: 
دخلت بأمان مل يصدق وكذا لو قال: أنا رس�ول امللك إىل اخلليفة إال إذا أخرج 
كتابًا يش�به أن يكون كتاب ملكهم، وإن احتمل أنه مفتعل، ألن الرس�ول آمن 
كام جرى به الرسوم جاهلية وإسالمًا وال جيد مسلمني يف دارهم ليشهدا له«)2(.

ويقرر البهويت :

» )ومن دخل( منهم )دار اإلسالم بغري أمان وادعى أنه رسول أو تاجر 
ومع�ه متاع يبيعه قبل من�ه إن صدقته عادة كدخول جتارهتم إلينا ونحوه( ألن 
ما ادعاه ممكن، فيكون شبهة يف درء القتل. وألنه يتعذر إقامة البينة عى ذلك 
ف�ال يتعرض له وجلريان العادة جمرى الرط )وإال( فإن انتفت العادة وجب 
بق�اؤه عى م�ا كان عليه من عدم العصمة، وك�ذا إن مل يكن معه جتارة مل يقبل 

)1( ق�ايض القضاة البيضاوي: الغاية القصوى يف دراية الفتوى، حتقيق عى حميى الدين 
داغي، دار النرص للطباعة اإلسالمية، القاهرة، 1982م، ج�2، ص 953.

)2( راج�ع حاش�ية رد املحتار البن عابدين، مطبعة مصط�فى الب�ايب احلل�بي، القاهرة، 
1386ه�/ 1966م، ج�4، ص 135. انظر أيضًا املبسوط للرخيس، دار املعرفة، 

بريوت، ج� 10، ص 93-92.
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منه إذا قال جئت مس�تأمنًا ألنه غري صادق وحينئذ )ف�( يكون »كأس�ري« خيري 
فيه اإلمام بني قتل ورق ومن وفداء«)1(.

3 ـ أن يدعي الشخص شيئًا تؤيده شواهد احلال

يقول اإلمام الشافعي :

»... وإذا وج�د الرج�ل من أهل احلرب عى قارعة الطريق بغري س�الح 
وق�ال جئت رس�والً مبلغًا قب�ل منه ومل نعرض له فإن ارتي�ب به أحلف، فإذا 
حلف ترك وهكذا لو كان معه سالح وكان منفردًا ليس يف مجاعة يمتنع مثلها 
ألن حاهلام مجيعًا يش�به ما ادعيا ومن ادعى ش�يئًا يشبه من قال ال يعرف بغريه 

كان القول قوله مع يمينه«)2(.

وال ش�ك أن م�ا قال�ه فقهاء املس�لمني بخصوص األخ�ذ بادعاء طالب 
اللجوء الذي تؤيده شواهد احلال، يقرب من قاعدة مقررة يف القانون الدويل 
 le � the denefit of doubt تقيض برضورة اس�تفادة الش�خص من أي ش�ك

bénéfice du doute أو تفسري الشك لصالح طالب اللجوء)3(.

4 ـ إذا دخل ألخذ األمان

أخ�ذ بذا االجت�اه اإلمام أب�و الوفاء بن عقي�ل. وبيان ذلك أن�ه إذا كان 

)1( البهويت: كشاف القناع عن متن اإلقناع، املرجع السابق، ج�3، ص 108.
)2(  اإلمام الشافعي، األم، دار الشعب، القاهرة، ج�3، ص 201.

)1( راج�ع ه�ذه القاع�دة يف: »دلي�ل اإلج�راءات واملعاي�ري الواجب تطبيقه�ا لتحديد 
وضع الالجئ بمقتىض اتفاقي�ة عام 1951م وبرتوكول 1967 م اخلاصني بوضع 
الالجئ، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني، جنيف، 1992م، ص 

.62
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يشرط فيمن يدخل دار اإلسالم احلصول عى إذن، بقوله: »وال جيوز ألحد 
من أهل احلرب أن يدخل دار اإلسالم بغري إذن اإلمام ألنه ال يؤمن أن يدخل 
جاسوس�ًا يطلع عى أحوال املس�لمني فال يؤمن أن جيتمعوا يف مكان فتكون 
منهم نكاية يف دار اإلسالم«، فإنه يضيف أنه إن: »دخل لرسالة للمسلمني أو 

نفع مثل سعي يف مصلحة هلم دخل بغري يشء«)1(.

ويضيف أبو الوفاء بن عقيل:

»ف�إن دخلوا بغ�ري إذن وال لعقد أمان وال لتج�ارة فحكم الداخل منهم 
عى هذه الصفة وحصوله يف دار اإلس�الم حكم األس�ري خي�ري فيه اإلمام بني 

أربعة أشياء القتل أو امل�ن أو الفداء أو االسرقاق...«)2(.

5 ـ تلخيص لألسانيد التي تؤيد أمان الالجئ الذي يدخل بال إذن

يتض�ح مم�ا تقدم أنه � وفقًا آلراء فقهاء املس�لمني � يكون مل�ن يلجأ إىل دار 
اإلسالم، بال إذن، األمان أي عدم فرض عقاب عليه، استنادًا إىل احلجج اآلتية:
� أن الع�ادة جاري�ة بذلك: وهذا هو املس�تقر يف القانون الدويل املعارص، 
ويف عادات وشيم العرب واملسلمني التي حتمي الالجئ وتؤمنه لكونه 

»الجئًا« أو »مستجريًا«.
� أن ش�واهد احل�ال تؤيد ذل�ك: ويتمثل ذلك خصوص�ًا يف حالة الذعر 
الت�ي يكون عليه�ا الالجئ نتيج�ة للخوف من التع�رض لالضطهاد، 

ويدخل ذلك يف باب إغاثة اللهفان.

)1(  صالح الرش�يد: أب�و الوفاء بن عقيل، حياته واختياراته الفقهية، رس�الة دكتوراه، كلية 
الريعة والقانون، جامعة األزهر، القاهرة، ج3، ص 344-343. 

)2( املرجع السابق، ص 444.
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� أنه يطلب األمان، وهو أمر تفردت به رشيعة اإلسالم: تعطيه لكل من 
يطلبه، وتوافق عى منحه، كام سنرى، حتى من األفراد العاديني.

ثانيًا: يف القانون الدويل
 تنص الفق�رة األوىل من املادة 31 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني 
)1951م( ع�ى أن: »ال توق�ع الدول املتعاقدة جزاءات، بس�بب الدخول أو 
التواجد غري املروع، عى الالجئني الذين يرضون مبارشة من إقليم تكون 
حياهتم أو حريتهم مهددة وفقًا للامدة 1، إذا دخلوا أو تواجدوا فوق إقليمهم 
دون إذن، ب�رط أن يقدموا أنفس�هم دون تأخري إىل الس�لطات وأن يظهروا 

سببًا وجيهًا لدخوهلم أو تواجدهم غري املروع«.

معن�ى ذل�ك أن عدم ف�رض العقوب�ات ع�ى الدخ�ول أو التواجد غري 
املروع يكمه أربعة رشوط:

ال�رط األول: أن يكون س�ببه تعرض حياة أو حري�ة الالجئ للتهديد 
وفقًا للامدة 1 )وجود خوف مربر لتعرضه لالضطهاد بسبب العرق أو الدين 

أو اجلنسية أو االنتامء إىل فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية(.
الرط الثاين: أن يقدم الالجئون أنفسهم دون إبطاء إىل السلطات.

ال�رط الثال�ث: أن يثبت�وا وجود س�بب وجي�ه لدخوهل�م أو تواجدهم غري 
املروع.

ال�رط الراب�ع: أن ي�رض الالجئ »مب�ارشة« م�ن اإلقليم الذي تك�ون فيه 
حيات�ه أو حريته مهددة بالتعرض لالضطه�اد، وتعني أن الالجئ 
وصل مبارشة: من بلده األصي، أو من بلد آخر مل يكفل له احلامية 



63 

واألمان، أو من بلد عبور وجد فيه لفرة قصرية دون التقدم بطلب 
للحصول عى اللجوء)1(. 

وتضيف الفقرة الثانية من ذات امل�ادة أن�ه ال جيوز للدول املتعاقدة فرض 
قي�ود عى حتركات أولئ�ك الالجئني غري تلك التي تكون رضورية إىل أن يتم 
»تسوية وضعهم يف بلد امللجأ أو يقبلون يف بلد آخر، وعى الدول املتعاقدة أن 
»متنح الالجئني املذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التس�هيالت الرضورية 

ليحصلوا عى قبول بلد آخر )ليدخلوا فيه(«)2(.

2 . 2. 3 مبدأ عدم التمييز

أوالً: يف الرشيعة اإلسالمية
من�ح امللجأ يف اإلس�الم يكون لكل م�ن يطلبه، بغ�ض النظر عن دينه 

أو جنس�ه أو لونه أو ثروته)3(.

)1( راج�ع دلي�ل القان�ون ال�دويل لالجئني، رق�م 2 � 2001م، مكت�ب مفوض األمم 
املتحدة لشئون الالجئني � االحتاد الربملاين الدويل، ص 84.

)2( راجع النص يف »جمموعة من الوثائق الدولية واإلقليمية اخلاصة بالالجئني وغريهم 
مم�ن يدخلون يف نطاق اهتامم املفوضية«، املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لش�ئون 

الالجئني، املكتب اإلقليمي بمرص، القاهرة، أبريل 2006م، ص 20. 
انظر أيضًا املادة 5 من االتفاقية اخلاصة باللجوء اإلقليمي )كاراكاس 1954م(.  

)3( راجع الشيخ عثامن بن فودى: بيان وجوب اهلجرة عى العباد وبيان وجوب نصب 
اإلمام وإقامة اجلهاد، حتقيق فتحي املرصي، دار جامعة اخلرطوم للنر، 1977م، 

ص 124.
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ويرجع ذلك أيضًا إىل أن اإلسالم يمي حقوق اإلنسان لكل بني البر 
بال متييز)1(.

لذلك نص اإلعالن اإلس�المي العاملي حلقوق اإلنسان )1981م( عى 
أن:

»لكل شخص مضطهد أو مظلوم احلق يف طلب املالذ وامللجأ، وهذا احلق 
 مضمون لكل كائن إنساين بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو اللون، أو النوع« 

)م 9(.

 ويعترب حق املساواة بني الناس من أهم األسس التي قامت عليها رشيعة 
اإلس�الم: إذ ال تفاضل بني الناس بس�بب اجلنس أو اللون أو القوة أو الغنى 

إال بالتقوى.

وقد أكد القرآن الكريم عى املساواة يف مواضع كثرية منها قوله تعاىل: }َيا 
َها الَنّاُس إَِنّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثىَوَجَعْلَناُكْم ُش���ُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إَِنّ  َأُيّ

َه َعِليٌم َخبِيٌر}13{{ )احلجرات(. ِه َأْتَقاُكْم إَِنّ الَلّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلّ

َباِت  يِّ ْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الَطّ }َوَلَقْد َكَرّ
ْلَناُهْم َعَلىَكثِيٍر ِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًل}70{{  )اإلرساء(. َوَفَضّ

(1) «L’islam a bien protégé les droits de l›homme de toutes les per-
sonnes, musulmans ou non musulmans, hommes et femmes, en-
fants ou adultes, en temps de paix ou en temps de guerre, dans des 
situations normales ou exceptionnelles», voir «La nouvelle charte 
arabe des droits de l’homme», op. c. Zangi et R. Ben Achourm 
Giappichelli editor, Torino, 2004. reponses d’Ahmed Abou-el-wa-
fa, p. 609.
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�ْم ِم�ْن َذَك�ٍر َأْو  حُ�ْم َأينيِّ اَل أحُِضي�عحُ َعَم�َل َعاِم�ٍل ِمنْكحُ } َفاْس�َتَجاَب هَلحُ�ْم َربُّ
ْم ِمْن َبْعٍض...}195{{  )آل عمران(. كحُ أحُْنَثٰى َبْعضحُ

ْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها  �ِذي َخَلَقكحُ محُ الَّ وا َربَّكحُ قحُ َا النَّاسحُ اتَّ } َي�ا َأهيُّ
اَم ِرَجااًل َكثرًِيا ...}1{{  )النساء(. َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْهحُ

���ِذي َخَلَقُكْم ِم���ْن َنْفٍس َواِح���َدٍة َوَجَع���َل ِمْنَها َزْوَجَها لَِيْس���ُكَن  }ُه���َو اَلّ
إَِلْيَها...}189{{  )األعراف(.

}َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثَمّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ...}6{{  )الزمر(.

وق�د أكدت الس�نة النبوية عى املس�اواة أيضًا، فيق�ول > : »عن أيب ذر 
قال: إين س�اببت رجاًل فعريته بأمه، فقال النب�ي> : )يا أبا ذر، أعريته بأمه، 
إنك ام�رؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعله�م اهلل حتت أيديكم، فمن 
كان أخ�وه حتت يده، فليطعمه مما يأكل، ويلبس�ه مم�ا يلبس، وال تكلفوهم مما 

يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم(«)1(.

وم�ن ذل�ك قول�ه > أليب ذر ملا ع�ري رجاًل بقول�ه: يا ابن الس�وداء)2(: 
أعريته بأمه، إنك إمرؤ فيك جاهلية)3(. 

)1( أبو داود س�ليامن بن األش�عت، سنن أيب داوود، حتقيق: عزت عيد الدعاس وعادل 
الس�يد )ب�ريوت، دار اب�ن ح�زم، 1418ه��/1997م(، كت�اب األدب، ب�اب يف 

العصبية رقم 5121، ج 5، ص 215.
)2( لعل هذا احلديث هو ما استند إليه الرأي اآليت:

«Shari’a contains many prohibitions against racisim, labeling it 
Jahiliyah (injustice)» Human rights practices in the Arab states, the 
modern impact of shari’a values, the Georgia Journal of international 
and comparative law, vol. 12, 1982, p. 62-63.

=)3( البخ�اري، أبو عبداهلل حممد بن اس�امعيل، صحيح البخاري، مرجع س�ابق، كتاب 



66 

وق�د بني الق�رآن الكريم عل�ة نبذ التمييز العنرصي املس�تند أساس�ًا إىل 
الصورة أو اللون أو الشكل، بتقريره أنه يرجع إىل أنه ال دخل لإلنسان فيها)4(. 
���ِذي َخَلَقَك  ���َك اْلَكِرميِ }6{اَلّ َك بَِربِّ َها اْلِْنَس���اُن َما َغَرّ بقول�ه تعاىل: }َي���ا َأُيّ

َبَك َ}8{{ )االنفطار(. اَك َفَعَدَلَك }7{ ِفي َأِيّ ُصوَرٍة َما َشاَء َرَكّ َفَسَوّ

ْرِض َواْختَِلُف َأْلِسَنتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إَِنّ  َماَواِت َواْلَ }َوِمْن آَياتِِه َخْلُق الَسّ
ِفي ذلَِك َلَياٍت لِْلَعاِلنَِي  }22{{ )الروم(.

���َماِء َم���اًء َفَأْخَرْجَن���ا بِِه َثَم���َراٍت ُمْخَتِلًفا  ���َه َأْنَزَل ِمَن الَسّ }َأَل���ْم َت���َر َأَنّ الَلّ
َب���اِل ُجَدٌد بِي���ٌض َوُحْم���ٌر ُمْخَتِل���ٌف َأْلَواُنَها َوَغَرابِيُب ُس���وٌد  َأْلَواُنَها َوِم���َن اْلِ
َا َيْخَش���ى  ْنَع���اِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه َكَذلَِك إَِنّ َواِبّ َواْلَ ���اِس َوالَدّ }27{َوِمَن الَنّ

َه َعِزيٌز َغُفوٌر }28{{ )فاطر(. َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء إَِنّ الَلّ الَلّ

اإليامن، باب: املعايص من أمر اجلاهلية، رقم 30، ج 1، ص 20؛ ومسلم، صحيح 
مس�لم، مرجع س�ابق، كتاب اإليامن، باب: إطعام اململوك مما يأكل، رقم 1661، 

ج 3، ص 1661.
)4( ب�ل يق�رر الدكتور عبد العزيز كامل أن حل مش�كلة التفرقة العنرصية تم بواس�طة 
طريق�ني خمتلفني مها: العلم والدين. وملا كان اإلس�الم كديان�ة قد اهتم بالعلم منذ 
أول س�ورة نزلت )س�ورة اق�رأ( فقد عرف اإلس�الم من�ذ البداية كيفي�ة التصدي 

للمشكلة املذكورة، راجع :
A. Kamil: L’Islam et la question raciale, UNESCO, Paris, 1970, p. ii.

ويضيف )ص 30(:  
«L’Islam voit l’humanité comme un immense jardin, dont les fleurs sont 
de couleurs multiples, mais aucune couleur n’a priorité sur l’autre».

وانظ�ر أيض�ًا حممود ش�لتوت: اإلس�الم عقيدة ورشيع�ة، دار ال�روق، القاهرة،   
1400 ه�/ 1980م، ص 452.

=
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ولع�ل ما ذكرن�اه يبني إىل أي مدى تفوق اإلس�الم عى كث�ري من النظم 
الوضعي�ة التي اخت�ذت من اللون أو العرق أساس�ًا للتمييز ب�ني بني البر – 
م�ع أن لوهنم أو جنس�هم مل يتدخلوا هم يف تقري�ره – كام حدث يف الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة وكام حدث يف بق�اع أخرى )جنوب أفريقي�ا مثاًل(. يؤيد 
ذل�ك ويؤك�ده ما قرره كثري من أهل الغرب بخص�وص هذا املوقف املرف 
لإلسالم يف حماربته للتفرقة العنرصية)1(. بل واعتربوا حماربة اإلسالم للتمييز 
بني األجناس أو األلوان س�ببًا من أسباب انتشاره، وعاماًل من عوامل تنظيم 

العالقات الدولية بني أنصاره وغري أنصاره)2(.

وقد نصت قرارات منظمة املؤمتر اإلسالمي عى رضورة عدم التمييز يف 
جمال حقوق اإلنسان:

)1( وهكذا عند مقارنته بني اإلسالم وموقف األمريكيني جتاه العبيد، يقول دونان:
«Quelle différence entre cette conduite de la plupart des améric-
ains, et celle si humaine des sectateurs du koran envers les hommes 
de couleur! Chez les Musulmans les lois ont été faites en faveur de 
l’esclave, tandis qu’en Amérique, dictées par l’avarice et l’égoisme, 
elles l’enserrent, de toutes parts, comme une prison aux murs de fer. 
Chez les premiers, non seulement le noir ou le mulâtre est traité 
avec ménagement et bonté, mais il est considéré par les moeurs et 
par la loi comme l’égal de l›homme blanc; aucun mépris ne pèse 
sur lui: en un mot, c›est un frère» H. Dunant: L’esclavage chez les 
musulmans et aux Etats – Unis d’Amérique, Genève, imprimerie 
Jules – Guillaume Fick, 1863, p. 43-44.

)2( وهكذا يقرر رأي:
«No doubt part of its wide appeal is because the Moslem religion 
makes no distinction of race or color» Wormser: The legal system 
of Islam, American Bar Association Journal, 1978, p. 1361.
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 -  إذ جاء يف القرار 20/37 � س اإلشارة إىل: »وحدة القيم اإلسالمية 
اخلاص�ة بحق�وق اإلنس�ان واالهت�امم الكب�ري ال�ذي تولي�ه الريع�ة 
اإلس�المية حلق�وق اإلنس�ان واحلري�ات األساس�ية لكل الب�ر دون 
متييز«، كام أش�ار القرار إىل رضورة تيسري إعالء »القيم اإلسالمية كافة 

يف جمال حقوق اإلنسان«.
 � وم�ن ذلك الق�رار 6/6 � س )املؤمتر الوزاري جدة 1395 � 1975( 
بشأن الفصل والتمييز العنرصيني يف جنوب أفريقيا وروديسيا وناميبيا 

وفلسطني، والذي جاء فيه:
»وإذ يلت�زم بمب�دأ اإلس�الم ال�ذي ال يف�رق ب�ني الن�اس م�ن خمتلف   

األجناس واأللوان«)1(.

ثانيًا: يف القانون الدويل

يش�كل مبدأ عدم التمييز أحد املبادئ األساس�ية للقانون الدويل حلقوق 
اإلنسان)2( بصفة عامة، ويف إطار حق امللجأ بصفة خاصة.

وق�د نص�ت املادة 3 م�ن االتفاقية اخلاصة بوض�ع الالجئني )1951م( 
عى أن:

)1( وج�اء يف الق�رار 7/3 � س )املؤمت�ر ال�وزاري اس�طنبول 1396ه��/ 1976م( 
بخص�وص نف�س املوض�وع: »التزام�ًا منه باملب�ادئ اإلس�المية الت�ي تفرض عى 
املس�لمني مقاومة التفرقة العنرصية يف أي ش�كل من األش�كال« بيانات وقرارات 
مؤمت�رات القم�ة ووزراء اخلارجية، 1389ه�/ 1401ه�� � 1969 م/ 1981م، 

منظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة، ص 182.
)2( أمحد أبو الوفا: احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص 138� 139.
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»تطبق الدول املتعاقدة نصوص االتفاقية عى الالجئني دون متييز يستند 
إىل العرق، أو الدين، أو بلد املنشأ«.

2 . 2 . 4 مبدأ الطبيعة اإلنسانية حلق اللجوء

ملا كان احلق يف امللجأ يرتب عليه حصول الشخص املعرض لالضطهاد 
ع�ى األمان، فإن طبيعته اإلنس�انية ال ختفي عى أحد، ب�ل هي تقع يف أخص 

جذور ذلك احلق.

أوالً: يف الرشيعة اإلسالمية
يتف�ق اإلس�الم م�ع القانون ال�دويل املعارص يف ه�ذه الطبيعة اإلنس�انية 
للح�ق يف اللجوء. إذ كام قلنا يتجى هذا احلق يف رضورة إجابة إغاثة اللهفان 
واملضط�ر، وم�ن هنا طبيعت�ه اإلنس�انية)1(. فامللجأ هو قبس م�ن الرمحة التي 

تعطي إلنسان معرض النتهاك حقوقه وحرياته األساسية.

لذلك نتفق مع الرأى الذى يقرر أن تنظيم »وضع الالجئني يشمله جمال »املعامالت« 
التى تقوم أحكامها عى احِلَكم التى هتدف إىل حتقيق املصالح ودرء املفاسد«)2(.

)1( كذلك قيل:
«La conception de l’asile dans la théorie musulmane est une conception 
humanitaire qui prend en considération le bien être de l’individu et 
non les intérêts de leurs gouvernants» Cf, «l’asile et les refugiés 
dans la tradition musulmane», International law association, Report 
of the Sixty-nine conference (2000), p. 321.

)2( أمحد اخلمليشى : مدى توافق الريعة مع التريعات الدولية اخلاصة بالالجئني، دراسة 
نرهتا ISESCO ىف إطار خطة عمل املنظمة لألعوام 2004 �  2006م، ص 38.
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ونضيف إىل ذلك أنه ما دام منح امللجأ يدخل ىف باب »املعامالت«، فهو 
خيضع أيًضا للقاعدتني اآلتيتني:

قاع�دة تغري األح�كام بتغ�ري الزمان)1(، ذل�ك أن النص�وص متناهية    � 1
واحل�وادث غري متناهي�ة، وما ال يتناهى ال يضبطه م�ا يتناهى، لذلك 
جي�ب االجتهاد إلجياد حل�ول للوقائع اجلدي�دة أو املتجددة للحق ىف 

امللجأ تأخذ ىف االعتبار خصوًصا طابعه اإلنساين.
القاعدة املستمدة من حديث الرسول > )أنتم أعلم بأمر دنياكم()2(،    � 2
والت�ي وردت ىف حديث رشيف للنب�ى >. األمر الذي يتم معاجلة 

مشاكل الالجئني ىف ضوء االعتبارات اإلنسانية التي حتيط با.

)1( قاع�دة )الينكر تغري األحكام بتغري األزمان(، املادة 39 من املجلة العدلية، الزرقا، 
مصطفى، املدخل الفقهي العام )دمش�ق، دار القل�م، 1418ه�/1998م(، ج 2، 

ص 941 � 942.
)2( ع�ن عائش�ة، وعن ثاب�ت، عن أنس، أن النب�ي > مر بقوم يلقح�ون، فقال: )لو مل 
تفعلوا الصلح( قال: فخرج ش�يصا، فمر بم فقال: )م�ا لنخلكم؟(، قالوا: مكث 
كذا وك�ذا، قال: )أنتم أعلم بأمر دنياكم(، صحيح مس�لم، كتاب الفضائل، باب: 
وج�وب امتثال ما قاله رشعًا دون ما ذكره > من معايش الدنيا عى س�بيل الرأي 
رق�م 2363، ج 4، ص 1836، وس�نن اب�ن ماج�ة، كت�اب الرهون، ب�اب تلقيح 

النخل رقم 2471، ج 2، ص 825.
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ثانيًا: يف القانون الدويل

ن�ص عى الطبيعة اإلنس�انية والس�لمية للحق يف اللج�وء، وبالتايل عى 
عدم اعتباره عماًل غري ودي، العديد من املواثيق الدولية)1(.

)1( منها: الفقرة رقم 5 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني )1951م(؛ ديباجة اإلعالن 
اخل�اص باللجوء اإلقليمي )القرار 2312 ال�ذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ع�ام 1967م(، الفق�رة 2 من إعالن الدول األط�راف يف اتفاقية 1951م وبرتوكول 
1967م اخلاص بوضع الالجئني )والذي تم تبنيه يف 12 ديس�مرب 2001 م بمناسبة 
مرور مخس�ني عام�ًا عى اتفاقي�ة 1951م(، الق�رار 152/50 الص�ادر عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة عام 1995م )الفقرة 13(؛ املادة 2/2 من اتفاقية منظمة الوحدة 
اإلفريقي�ة � التي حتكم اجلوانب املحددة ملش�كالت الالجئ�ني يف أفريقيا )1969م(، 
امل�ادة 6 م�ن االتفاقي�ة العربي�ة اخلاصة بتنظي�م وضع الالجئ�ني يف البل�دان العربية 
)1994م(، املادة 3 من اإلعالن اخلاص باللجوء اإلقليمي )جملس أوربا 1977م(. 
ب�ل نصت امل�ادة 2 من هذا اإلعالن األخ�ري عى منح امللجأ ملن تتواف�ر فيه الروط 
املقررة يف اتفاقية 1951م اخلاصة بوضع الالجئني وكذلك أي شخص آخر يستحق 

منحه امللجأ »ألسباب إنسانية«.
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الفصل الثالث

أنواع امللجأ  يف الرشيعة اإلسالمية
والقانون الدويل
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3 . أنواع امللجأ  يف الرشيعة اإلسالمية
والقانون الدويل

امللجأ يف ثالثة أنواع: ديني، وإقليمي، ودبلومايس.

3 . 1 اللجوء الديني

3 . 1 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

يأخذ اللجوء الديني يف اإلسالم صورتني أساسيتني:

أوالً: اللجوء لسامع كالم اهلل

ِكنَي اْس�َتَجاَرَك َفَأِجْرهحُ َحتَّٰى َيْس�َمَع  يق�ول تع�اىل: } َوإِْن َأَحٌد ِم�َن امْلحُْرِ
َكاَلَم اهللَِّ ثحُمَّ َأْبِلْغهحُ َمْأَمنَهحُ ... }6{{)التوبة(، فاآلية السابقة)1( � وهذا واضح 

من ألفاظها وسياقها � خاصة فقط:
أ  � بمن يأيت من املركني )الرط الشخيص لتطبيق اآلية(.

ب � ليسمع كالم اهلل )الرط الغائي لتطبيق اآلية(.

)1( يق�ول الزرك�ي إن اآلي�ة »يس�تفاد منه�ا عموم النكرة يف س�ياق ال�رط« )اإلمام 
الزركي: الربهان يف علوم القرآن، عيس�ى البايب احللب�ي، القاهرة، الطبعة الثانية، 
ج��2، ص 6(. ذلك أن »العام يس�تغرق الصالح ل�ه من غري حرص«، راجع اإلمام 
الس�يوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الراث، 

القاهرة، ج�3، ص 24-23. 
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ج � وبرط أن يطلب اإلجارة )موضوع تطبيق اآلية(.
د � فحينئذ جيب إجارته )األثر املرتب عى اآلية(.

ه � وأخريًا إبالغه مأمنه )لتحقيق الغرض من تطبيق اآلية(.

ثانيًا: اللجوء إىل احلرم

يعت�رب اللج�وء إىل احل�رم أيًض�ا)1(، عن�د ق�دوم الالجئ من خ�ارج دار 
اإلس�الم، نوعًا م�ن اللجوء اإلقليمي. وقد أراد اهلل س�بحانه وتعاىل � تعظياًم 

للحرم وتقديسًا له � أن يعترب من جلأ إىل احلرم آمنًا، ودليل ذلك قوله تعاىل:

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِْلَعاَلنَِي}96{ ِذي بَِبَكّ َل َبْي���ٍت ُوِضَع لِلَنّاِس َلَلّ }إَِنّ َأَوّ
َناٌت َمَقاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا ..}97{{ )آل عمران(.  ِفيِه آَياٌت َبيِّ
ُف الَنّاُس ِمْن َحْولِِهْم ... وقول�ه: }َأَوَلْم َيَرْوا َأَنّا َجَعْلَن���ا َحَرًما آِمًنا َوُيَتَخَطّ
}67{{ )العنكبوت(. وقوله أيضًا: }َفْلَيْعُبُدوا َرَبّ َهَذا اْلَبْيِت }3{ اَلِّذي 
َأْطَعَمُهْم ِمْن ُج���وٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف }4{{)قري�ش( وكذلك قوله: }َوإِْذ 

َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلَنّاِس َوَأْمًنا ...}125{{ )البقرة()2(.

)1( يعت�رب البعض اللجوء إىل املس�جد احلرام بمثابة نوع م�ن »امللجأ الديني يف الريعة 
اإلس�المية« بره�ان أمر اهلل: النظرية العامة حلق امللج�أ يف القانون الدويل املعارص، 

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1983م، ص 41-40. 
)2( يف تفس�ريه لكلم�ة »وأمنا« ال�واردة يف قوله تعاىل: }وإذ جعلن�ا البيت مثابة للناس 
وأمنًا{ يقول اإلمام أبو الس�عود: »أي آمنا كام يف قوله حرمًا آمنًا عى إيقاع املصدر 
موق�ع اس�م الفاع�ل للمبالغ�ة أو ع�ى تقدي�ر املض�اف أي ذا أمن أو عى اإلس�ناد 
املجازي أي آمنًا من حجه من عذاب اآلخرة من حيث أن احلج جيب ما قبله أو من 
دخله من التعرض له بالعقوبة وإن كان جانيًا حتى خيرج عى ما هو رأي أيب حنيفة 
=وجي�وز أن يعت�رب األمن بالقي�اس إىل كل يشء كائنًا ويدخل في�ه أمن الناس دخوالً 
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ويق�ول الرس�ول > : »من دخل املس�جد احلرام فه�و آمن، ومن دخل 
بيت أيب س�فيان فهو آمن، ومن ألقى س�الحه فهو آمن، وم�ن أغلق بابه فهو 

آمن«)1(.

وي�رى الكاس�اين أن األس�باب املحرمة للقت�ال ثالثة: اإلي�امن واألمان 
وااللتجاء إىل احلرم.

وبخصوص االلتجاء إىل احلرم يقرر ما ييل:

»وأم�ا االلتج�اء إىل احلرم فإن احلريب إذا التج�أ إىل احلرم ال يباح قتله يف 
احلرم ولكن ال يطعم وال يس�قى وال ي�ؤوي وال يبايع حتى خيرج من احلرم. 
وعن�د الش�افعي رمح�ه اهلل يقتل يف احلرم واختل�ف أصحابنا في�ام بينهم. قال 
أب�و حنيفة وحمم�د رمحهام اهلل ال يقتل يف احلرم وال خي�رج منه أيضًا. وقال أبو 

يوسف رمحه اهلل: ال يباح قتله يف احلرم ولكن يباح إخراجه من احلرم«)2(.

وإذا كان العل�امء ق�د اتفق�وا ع�ى أن من اق�رف ما يوج�ب القصاص يف 
األطراف، ثم جلأ إىل احلرم فإنه يحُقتص منه، وعى أن من جنى جناية عى النفس 
أو م�ا دوهن�ا يف احلرم، فاس�توجب ذلك ح�دًا فإنه يحُقتص من�ه يف احلرم، فإهنم 

اختلفوا بالنسبة للجاين خارج احلرم الذي يلجأ إىل احلرم، هل يحُقتص منه؟

)1( أخرجه مسلم، باب فتح مكة، من كتاب اجلهاد والسري، صحيح مسلم، 1408/3 
رقم 1780، أو ابن أيب شيبة، كتاب املغازي، مرجع سابق، 318 ، 319.

)2( الكاس�اين: بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتي�ب الرائ�ع، دار الكت�اب الع�ريب، ب�ريوت، 
1402ه�/ 1982م، ج7، ص 114.

أوليًا« )تفس�ري أيب الس�عود املسمى إرش�اد العقل الس�ليم إىل مزايا القرآن الكريم،  =
دار املصح�ف، القاه�رة، ج 1، ص 157(؛ انظر أيض�ًا ابن العريب: أحكام القرآن، 

املرجع السابق، ج�1، ص 37 – 39. 
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وق�د ذه�ب احلنفي�ة إىل أنه ال يحُقتص م�ن داخل احلرم، ولك�ن يلجأ إىل 
اخل�روج بعدم إطعامه وس�قياه ومعاملته، حتى إذا خ�رج اقتص منه، وذلك 
لعموم قوله تع�اىل: }... َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا ..}97{{ )آل عمران(. 
بين�ام ذه�ب اجلمهور ومنهم الش�افعي ومالك إىل أن من وج�ب عليه حد يف 
النف�س، ثم جل�أ إىل احلرم فإن�ه يحُقتص منه، وقاس�وه عى من جن�ى يف داخل 

احلرم)1(؛ ألنه لو قتل أو أتى حدًا يف احلرم أقيم عليه فيه)2(.

وث�ار خالف ح�ول معرفة م�ا إذا كان دخول احلريب احل�رم ال يمنع من 
إعطاء املس�لم له األمان؟ فذهب أبو حنيفة إىل أنه لو أمنه رجل من املس�لمني 
يف احلرم أو بعد ما خرج من احلرم قبل أن يؤخذ منه مل يصح، بينام يذهب أبو 

يوسف وحممد إىل أنه يصح ويرد إىل مأمنه)3(.

ويحُق�رر اإلمام الش�يباين أن األصل أن »من كان مب�اح الدم خارج احلرم 
يس�تفيد األمن بدخول احلرم« إذا كان الش�خص قد جلأ إىل احلرم لغري قتال، 
بعكس ما لو دخله لقتال فهو ال يس�تفيد األمن. ويذهب اإلمام الش�يباين إىل 
حد القول إنه إذا كان من املس�موح به التضييق عليه وعدم اإلحس�ان إليه إال 

)1( تفس�ري القرطب�ي، ج�4، ص 140، تفس�ري الط�ربي، ج��7، ص 29�34؛ وأيضًا 
مصطف�ى اخلن: أثر االخت�الف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، رس�الة 
دكت�وراه، كلي�ة الريع�ة والقانون، جامع�ة األزه�ر، القاه�رة، ص 165�166. 
ويق�ول القرطب�ي: إن أب�ا حنيف�ة بقوله يضي�ق عليه حت�ى خيرج أو يم�وت، معناه 
أنن�ا نقتله بالس�يف، وهو يقتله باجلوع، فأي قتل أش�د من ه�ذا )القرطبي: اجلامع 

ألحكام القرآن، ج�2، ص 111(.
)2( ابن قدامة، املغني ، ج�10، ص 236�238؛ األم للشافعي، ج�4، ص 201�202.

)3( الكاساين، بدائع الصنائع، املرجع السابق، ج�7، ص 117.
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أنه ال يمنع منه الكأل وماء العامة ألن ذلك حقه فقد أثبت رسول اهلل > فيه 
رشكة بني الناس يف قوله )ثالث ال يمنعن: الكأل واملاء والنار()1(.

ون�رى أن�ه إذا كان الالجئ يرض أساس�ًا ف�رارًا من االضطه�اد الواقع 
عليه، فإنه يستفيد من األمن الذي يضفيه عليه حرم اهلل اآلمن حتى ولو كان 
حربيًا يؤيد ذلك ما رواه القايض ابن العريب، بقوله: حرضت يف بيت املقدس 
طه�ره اهلل بمدرس�ة أيب عقب�ة احلنفي والق�ايض الرياين ٌيلق�ي علينا الدرس 
يف ي�وم مجع�ة، فبينام نح�ن كذلك إذ دخ�ل علينا رجل بي املنظ�ر عى ظهره 
أطامر، فس�لم س�الم العلامء، وتصدر يف صدر املجلس بمدارع الرعاء، فقال 
له الرياين: من الس�يد؟ فقال له: رجل س�لبه الش�طار أمس، وكان مقصدي 
هذا احلرم املقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القايض 
مبادرًا: س�لوه، عى العادة يف إكرام العلامء بمبادرة س�ؤاهلم. ووقعت القرعة 
ع�ى مس�ألة الكاف�ر إذا التج�أ إىل احلرم، ه�ل يقتل في�ه أم ال؟ فأفت�ى بأنه ال 
يقت�ل، فس�ئل عن الدليل. فق�ال: قوله تع�اىل: }وال تقاتلوهم عند املس�جد 
احل�رام حت�ى يقاتلوكم فيه{، ٌق�رئ وال تقتلوه�م وال تقاتلوه�م، فإن قرئ 
وال تقتلوه�م فاملس�ألة نص، وإن ق�رئ وال تقاتلوهم فهو تنبي�ه ألنه إذا هنى 
ع�ن القتال الذي هو س�بب القتل كان دلياًل بينًا ظاه�رًا عى النهي عن القتل 
فاع�رض عليه القايض الرياين منترصًا للش�افعي ومالك وإن مل ير مذهبهام 
عى العادة، فقال: هذه اآلية منس�وخة بقوله تعاىل: }فاقتلوا املركني حيث 
وجدمتوه�م{. فقال له الصاغاين: هذا ال يليق بمنصب القايض وعلمه، فإن 

)1( ابن ماجة، أبو عبداهلل حممد، سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي )القاهرة، 
دار احلديث، د.ت( كتاب الرهون، باب املسلمون، رشكاء يف ثالث، رقم 2473، 

قال يف الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون، ج 2، ص 826.
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ه�ذه اآلية التي اعرضت با ع�ىَّ عامة يف األماكن، واآلي�ة التي احتججت 
با خاصة، وال جيوز ألحد أن يقول إن العام ينس�خ اخلاص، فأبت القايض 

الرياين. وهذا من بديع الكالم)1(، فاحلرم دائاًم مثابة »للناس« وأمنًا.

وهكذا فرق فقهاء املسلمني بني نوعني من اللجوء إىل احلرم:

النوع األول: يعطي األمان لالجئ، وهو دخوله فيه مس�تظاًل بحاميته، ساعيًا 
إىل األم�ان من االضطهاد أو غريه. وال ش�ك أن ذل�ك يتفق وجوهر 
فكرة ونظام اللجوء يف القانون الدويل املعارص: إضفاء األمن واحلامية 

عى من يطلب امللجأ.

النوع الثاين: ال يعطي األمان لالجئ، وذلك إذا دخل احلرم للقتال أو الفتنة. 
ويب�دو جلي�ًا أن الالجئ � يف هذه احلالة � ال يس�عى إىل األمن، بل إىل 
نقيضه، لذلك كان من املنطقي أال يعطي أي أمان، وبالتايل ال يستفيد 

من احلامية واألمن التي يوفرها حق اللجوء.

وق�د أكدت الس�نة النبوية املطهرة عى احرام الالج�ئ إىل احلرم، لقوله 
> : )إن مك�ة حرمه�ا اهلل، ومل يرمه�ا الناس، وال يل الم�رىء يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر أن يسفك با دمًا ...()3(. 

يقول ابن قيم اجلوزية: »فهذا حتريم رشعي قدري«.

)1( ابن العريب: أحكام القرآن، املرجع السابق، ج�1، ص 107-106(.
)2( البخ�اري، صحي�ح البخاري، كتاب املغازي، باب من�زل النبي > يوم الفتح رقم 
4044، ج 4، ص 1563؛ مسلم، وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب حتريم كله، 

رقم 1354، ج 2، ص 987.
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ويف�رق ابن قيم اجلوزية بني الالجئ وبني من يرتكب جريمة يف احلرم، 
بقول�ه: »أمر اهلل س�بحانه بقتل م�ن قاتل يف احلرم فق�ال }وال تقاتلوهم عند 
املس�جد احل�رام حت�ى يقاتلوكم فيه ف�إن قاتلوك�م فاقتلوه�م{ والفرق بني 
الالجئ واملتهتك فيه من وجوه: إحداها، أن اجلاين فيه هاتك حلرمته بإقدامه 
ع�ى اجلناي�ة فيه بخ�الف من جن�ى خارجه ث�م جلأ إلي�ه فإنه معظ�م حلرمته 
مستش�عر با بالتجائه إليه فقياس أحدمها عى اآلخر باطل. الثاين، أن اجلاين 
فيه بمنزلة املفسد اجلاين عى بساط امللك يف داره وحرمه من جنى خارجه ثم 
جل�أ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بس�اط املل�ك وحرمه ثم دخل إىل حرمه 
مس�تجريًا. الثال�ث، أن اجل�اين يف احلرم ق�د هتك حرمة اهلل س�بحانه وحرمة 
بيت�ه وحرم�ه فهو هاتك حلرمتني بخالف غريه. الرابع، أنه لو مل يقم احلد عى 
اجلن�اة يف احلرم لعم الفس�اد وعظم الر يف ح�رم اهلل فإن أهل احلرم كغريهم 
يف احلاجة إىل صيانة نفوس�هم وأمواهلم وأعراضهم ولو مل يرع احلد يف حق 
م�ن ارتكب اجلرائ�م يف احلرم لتعطلت حدود اهلل وعم الرضر للحرم وأهله. 
واخلامس، أن الالجئ إىل احلرم بمنزلة التائب املتنصل الالجئ إىل بيت الرب 
تعاىل املتعلق بأستاره فال يناسب حاله وال حال بيته وحرمه أن هياج بخالف 

املقدم عى انتهاك حرمته فظهر رس الفرق«. 

ويضي�ف: »كان�ت العرب يف جاهليتها يرى الرجل قات�ل أبيه أو ابنه يف 
احل�رم فال هييج�ه وكان ذلك بينهم خاصة احلرم التي ص�ار با حرمًا ثم جاء 

اإلسالم فأكد ذلك«)1(.

فاح�رام الالج�ئ إىل احلرم � يف احلدود الس�ابقة � إذن ه�و أمر ثابت يف 
اإلسالم.

)1( ابن قيم اجلوزية: زاد املعاد يف هدي خري العباد، دار الكتاب العريب، بريوت، ج�2، 
ص 177.
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3 . 1 . 2 يف القانون الدويل)1(

يتمث�ل اللج�وء الدين�ي يف من�ح احلامية لكل م�ن يدخل أح�د األماكن 
الدينية أو املقدسة، وهو يعترب من أقدم صور طلب اللجوء، وقد سمحت به 

منذ القدم أغلب الديانات واألمم والشعوب.

فمن املعلوم أن حق اللجوء كان له معنى مقدسًا حينام يتخذ الالجئ من 
.Sanctuaire مكان مقدس أو ديني مالذًا يتمي به

3 . 2اللجوء اإلقليمي

3 . 2 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

مل تغفل الريعة اإلسالمية امللجأ اإلقليمي، ويرجع ذلك أساسًا إىل أنه 
كان معروف�ًا حتى يف العصور الس�ابقة عى ظهور اإلس�الم، فق�د كان إكرام 

)1( جت�در اإلش�ارة أن القان�ون الدويل املع�ارص ال يس�تند إىل الدين كأس�اس لقواعده 
ونظمه، وهو عى عكس الريعة اإلس�المية التي جتعل اإلسالم يف بؤرة اهتامماهتا 

حتى عى الصعيد الدويل ويف إطار العالقات مع الدول األخرى.
ومما يؤيد ما قلناه بخصوص القانون الدويل، ما أكده البعض:

«Cuius region eius religio was the substantive formula for the peace 
of Westphalia that satisfied the parties» Zartman and Berman: The 
practical negotiator, Yale Univ. Press, 1982, p. 103.

ويقرر آخرون:  
«le droit international positif ingnore de telles subtilités para-ju-
ridiques et fait fi d’un prétendu jus religionis» R. Yakemtchouk: 
Les frontières africaines, RGDIP, 1970, p. 58. 
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ضيافة الالجئ ومحايته من الصفات البارزة للعرب، وكانوا يطلقون عى هذا 
امللجأ اس�م »الدخالة أو النجدة«. وقد س�ارت النظرية اإلس�المية عى ذات 

النمط بتقريرها منح امللجأ للمسلم وغري املسلم)1(.

وق�د تع�ددت مظاهر وأن�واع امللج�أ اإلقليمي يف الريعة اإلس�المية، 
والتي تتمثل أمهها، يف رأينا، فيام يي:

أوالً: منح اللجوء اإلقليمي من جانب سلطات الدولة

م�ن الثاب�ت أن القائم�ني ع�ى األم�ر يف أي�ة دولة � ب�ام يف ذل�ك الدولة 
اإلس�المية � يملكون س�لطة من�ح امللجأ ف�وق إقليمها. واألمثل�ة عى ذلك 
كثرية يف تاريخ الدول اإلسالمية، من ذلك ما حدث يف عهد عمر بن اخلطاب 
حني جلأ روزبة بن برزج مهر الفاريس إىل سعد بن أيب وقاص )2(، فقد قال أهل 
السري إنه كان من أهل كرى عى فرج من فروج الروم، فأدخل عليهم سالحًا، 
فأخافه األكارسة، فلم يأمن حتى قدم سعد الكوفة، فقدم عليه، وبني له قرصه 
واملس�جد اجلامع. ثم كتب س�عد إىل عمر ريض اهلل عنه فأخربه بحاله. فأسلم، 

)1( انظ�ر حمم�د طلع�ت الغنيمي: األح�كام العام�ة يف قانون األمم – دراس�ة يف كل من 
الفكر الغريب واالش�راكي واإلسالمي، منشأة املعارف، اإلسكندرية 1970م، ص 
720 ه��، ط1. يق�ول الطهطاوي إن »اآلدم�ي مدين الطبع، بلدي امل�أوى« )رفاعة 
رافع الطهطاوي: الدولة اإلسالمية نظامها وعامالهتا وهو املتمم لكتاب هناية اإلجياز 

يف سرية ساكن احلجاز، مكتبة اآلداب، القاهرة، 1410ه�/ 1991م، ص 47(.
)2( حمم�د محي�د اهلل: جمموع�ة الوثائ�ق السياس�ية للعهد النب�وي واخلالفة الراش�دة، دار 

النفائس، بريوت 1403ه�/ 1983م، ص 417. 
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وفرض له عمر، وأعطاه، ورصفه إىل سعد، ومن ذلك ما حدث يف عهد عضد 
الدول�ة م�ن جلوء املدع�و »ورد« إىل الدولة اإلس�المية، وما تاله من إرس�ال 

ملك الروم إليه يدعوه إىل تسليمه )1(.

وم�ن أمثلة منح امللج�أ اإلقليمي من جانب س�لطات الدولة ما جاء يف 
رس�الة بعث با الس�لطان برقوق إىل تيمور لنك بخصوص ش�خص جلأ إىل 

األول وطلب الثاين تسليمه إليه:

)1( راجع الوزير أبو ش�جاع امللقب ظهر الدين الروذ راوي: ذيل كتاب جتارب األمم، 
مكتب�ة املثنى ببغداد، مطبعة رشك�ة التمدن الصناعية بمرص، 1334ه�/ 1916م، 

ص 28 � 39، ص 111 وما بعدها. 
ومن ذلك حينام ثار األمري دون س�انش عى والده الفونصو العارش، واس�تطاع أن   
ينتزع العرش لنفس�ه، فام كان من أبيه إال أن جلأ إىل الس�لطان أيب يوس�ف املنصور 
)د. عب�د اهلادي التازي: التاريخ الدبلومايس للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، 
مطاب�ع فضال�ة، املحمدية، 1407 ه��/ 1987م، ج��7، ص63(. كذلك رحب 
السلطان املنصور أبو يعقوب يوسف بالالجئني السياسيني القشتاليني، وكان فيهم 
أم�راء وقادة عس�كريني )نفس املرج�ع، ص 65(. كذلك جل�أ إىل الربتغال أمريين 

مغربيني سنة 986ه�/ 1578م )نفس املرجع، ج�8، ص 146(.
وم�ن ذل�ك التج�اء فرنانده صاح�ب ترجالة وصه�ر األدفونش س�نة 563 ه� إىل   
أشبيلية ثم اجتاهه إىل مراكش حيث بقى الجئًا ملدة مخسة شهور، راجع ابن صاحب 
الصالة:  املن باإلمامة، حتقيق: عبد اهلادي التازي، دار الغرب اإلس�المي، بريوت 

1987م، ص 284 � 295.
ويق�ول الكاتب أديسيش�يا إن الس�امحة التي عوم�ل با علامء اليون�ان الذين تركوا   
بالده�م هرب�ًا من إضطهاد الكنيس�ة، يف بالد املس�لمني )العص�ور األوىل املزدهرة 
لإلسالم(، كانت سببًا يف هجرة أعداد منهم إىل حيث استطاعوا أن ينتجوا يف أمان. 
وبالعكس هناك هجرة عكس�ية اآلن من بالد املس�لمني إىل الدول غري اإلس�المية 
إزداد حجمها يف السنوات األخرية نتيجة ألسباب متنوعة: سياسية، أو اقتصادية، 
أو اجتامعي�ة، أو أكاديمية، أو تعليمية وغريها )راجع ملزيد من التفصيل  حممد عبد 
العلي�م م�ريس: هجرة العلامء من العامل اإلس�المي، جامعة اإلمام حممد بن س�عود 

اإلسالمية، مركز البحوث، الرياض، 1404ه�/ 1984م، ص 134 � 245(.
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»وما كفى ما فعلت من القان أمحد املش�ار إليه حتى تطلبه منا؟ اعلم أن 
الق�ان أمحد املش�ار إليه قد اس�تجار بن�ا وقصدنا وصار ضيفن�ا، وقد ورد من 
قصدن�ا وجب حقه علينا. وقال تعاىل لس�يد اخللق أمجعني يف حق الكفار ... 
���ِه ُثَمّ َأْبِلْغُه  }َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُْش���ِرِكنَي اْس���َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَتّىَيْس���َمَع َكَلَم الَلّ

َمْأَمَنُه }6{{ )التوبة(.

فكيف باملس�لمني إذا اس�تجاروا باملس�لمني ... ول�و مل يكن ذلك كيف 
جيوز يف رشع املروءة والنخوة والوفاء أن نسلم ضيفنا ونزيلنا واملستجري بنا؟ 
... ومن عادتنا وش�أننا وطباع جنس�نا أننا ال نس�لم ضيفنا وال نزيلنا وال من 
استجار بنا ألحد، وإن كنت ال تصدق ذلك فعندك من هم من جنسنا سلهم 

يعرفوك، فنحن ال يضام لنا نزيل، نقرى الضيف ونعامله باجلميل«)1(.

وواضح أن الرسالة السابقة تستند إىل قوله تعاىل: }َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُْشِرِكنَي 
ِه ُثَمّ َأْبِلْغ���ُه َمْأَمَنُه }6{{ )التوبة()92  اْس���َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَتّىَيْس���َمَع َكَلَم الَلّ

لتأسيس حق امللجأ يف اإلسالم.

)1( القلقشندي: صبح األعشى، دار الكتب، القاهرة، ج�7، ص 319-308.
)2( يفر رأي آخر هذه اآلية كسند حلق امللجأ بقوله:

«No more liberal rule could perhaps be advocated for the future 
development of international law with respect to the question of 
Asylum» (I. Shihata: Islamic law and the World Community, the 
Harvard international law club journal, Dec. 1962, p. 108). 

ويأخذ الشيخ زكريا الربي بذا الرأي، راجع:  
Z. El-Berry: Immunity of members of diplomatic missions in 
Islamic law, R. Egyp. DI, 1985, p. 180.

ويقرر رأي أن هذه اآلية تؤكد »احلق املكرس عند العرب فيام يتعلق بحق اللجوء«.   
=إيامنيول س�تافراكي: املفهوم اإلنس�اين يف القانون الدويل اإلنس�اين، املجلة الدولية 
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ثانيًا: منح اللجوء اإلقليمي من جانب األفراد

قيل »إن س�ائر املس�لمني س�واء يف منح اجلوار واألمان اخلاص، ال فرق 
يف هذا احلق بني الس�لطان والعبد وامل�رأة والصبي املميز. فإذا منح واحد من 

هؤالء هذا األمان وجب عى اجلميع )ومنهم السلطان( االحرام«)1(.

كانت العرب إذا كان السيد فيهم قد أجار أحدًا ال خيفر يف جواره وليس 
لغريه وخصوصًا من هو دونه أن جيري عليه لئال يفتات عليه، مما يشكل خمالفة 

للعادات والتقاليد املرعية واجبة االتباع.

للصليب األمحر، العدد 71، 1991م، ص 38.
وبنفس االجتاه يأخذ األستاذ الدكتور الغنيمي بقوله:  

َن اْلُْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك  »أما امللجأ ففيه حكم قرآين رصيح، يقول تعاىل: }َوإِْن َأَحٌد مِّ  

َفَأِجْرُه َحتَّى َيْس���َمَع َكَلَم الّل���ِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ذل���ك بأنهم قوم ال يعلمون}6{{ 
)املائدة (حممد طلعت الغنيمي: نظرة عامة يف القانون الدويل اإلنس�اين اإلسالمي، 
الن�دوة املرصية األوىل حول القانون الدويل اإلنس�اين، القاهرة، 1982م، ص 36 

– 37.  ويقرر رأي آخر:
«In no country nor law is the same consideration shown to the refu-
gee as to convey him back to his own place and guard him from 
peril on the way» (S. Tabandah: A muslim commentary on the uni-
versal declaration of human rights, Goulding comp., London, 1970, 
p. 34).

)1( القط�ب حمم�د طبلي�ة: اإلس�الم وحق�وق اإلنس�ان، دار الفك�ر الع�ريب، القاهرة، 
1396ه�/ 1976م، ص 369.

=
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ويف اإلسالم يمكن للفرد منح اجلوار إستنادًا إىل أمرين:
األول: أن اإلس�الم أعط�ى لكل فرد ح�ق منح األمان اس�تنادًا إىل قوله >: 
)املس�لمون تتكاف�أ دماؤه�م: يس�عى بذمته�م أدناهم وجي�رب عليهم 
أقصاهم، وهم يد عى من س�واهم( )1(. ومن ثم فإنه اس�تنادًا إىل هذا 
احلدي�ث الريف يمكن لكل فرد أن يؤمن ف�ردًا آخر أي يعطيه حق 

امللجأ)2(.
والثاين: أن نظام االس�تجارة أو اإلجارة أو اجلوار، يف العالقات بني األفراد، 
متت ممارس�ته من الناحية العملية يف إطار الدولة اإلس�المية منذ عهد 

الرسول > واألزمنة التالية. واألمثلة عى ذلك كثرية، نذكر منها:
يق�ول اب�ن عبد ال�رب: »فأم�ا رس�ول اهلل > فأجاره عم�ه أبو طالب    � 
ومن�ع من�ه«)3(. وحينام ت�وىف أبو طالب يف الس�نة العارشة م�ن اهلجرة 

)1( أب�و داوود، س�نن أيب داوود، كتاب اجلهاد، ب�اب يف الرية رقم 2751، ج 3،ص 
.127  ،126

)2( وهذا ما أكده البعض بقوله :
A notre époque, accepter la naturalization de quelqu’ un est un 
privilège, qui ressort de la prérogative du gouvernement central. 
Mais dans la constitution de l’Etat de Médine.. ce droit donné à chaque 
citoyen de l’Etat, et même le plus humble parmi les habitants 
aura le droit de jiwar (donner asile), à qui il voudra, après quoi le 
bénéficiaire, jâr, sera traité comme tous les membres de la tribu».
M. Hamidullah: La tolérance dans l’œuvre du prophète à Médine, 
in L’Islam, la philosophie et les sciences, les presses de l’UNESCO, 
Paris, 1981, p. 23.

)3( ابن عبد الرب: الدرر يف اختصار املغازي والسري، املجلس األعى للشئون اإلسالمية، 
القاهرة، 1415ه�/ 1995م، ص 43.
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وكان حام�ي الرس�ول ون�ارصه، ازداد جفاء قريش ل�ه وأذاهم فقصد 
لذلك الطائف الجئًا إىل ثقيف يبحث عمن يصد عنه األذى، وعاد من 
الطائ�ف بعد عرة أيام ومل تقض حاجته ثم دخل مكة يف محاية املطعم  

ابن عدي الذي أجار النبي >)1(.
 � وم�ن املعل�وم أن النب�ي > قب�ل أن يدخل يف جوار املطع�م ابن عدي 
كان ق�د صار إىل حراء وبعث إىل األحنف بن رشيق ليجريه فقال: »أنا 
حلي�ف واحلليف ال جيري«)2(. وحينئذ أرس�ل النب�ي > إىل املطعم بن 

عدي الذي أجاره.
وتعليقًا عى قوله > ألم هاين )قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)3( يقول   �
اإلمام ابن حجر العسقالين: »اجلوار املجاورة واملراد هنا اإلجارة تقول 

جاورته أجاوره جماورة وجوارًا وأجرته أجريه إجارة وجوارًا«)4(.
� وم�ن ذلك ايضًا دخول أيب بكر يف ج�وار ابن الدغنة حينام هم باهلجرة 

إىل احلبشة، فخرج به عى أرشاف قريش وقال هلم:

)1( راجع: أمني س�عيد: نشأة الدولة اإلس�المية، مطبعة عيسى البايب احللبي، القاهرة، 
1353ه�/ 1934م، ص 8.

)2( راج�ع اب�ن هش�ام، الس�رية النبوي�ة، مكتبة الب�ايب احللب�ي، القاه�رة، 1375 ه�/ 
1955م، ج�1، ص 381. 

)3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب: الصالة يف الثوب الواحد ملتحفًا 
به، رقم 350، ج 1، ص 141.

)4( اب�ن حجر العس�قالين: فت�ح الباري برح صحي�ح البخاري، دار املن�ار، القاهرة، 
1419 ه�/ 1999م، ج�6، ص 209.
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رج مثله وال خَيرج، أخترجون رجاًل يحُكس�ب املعدوم،  )إن أبا بكر ال خيحُ  
وَيص�ل الرح�م، ويمل ال�كل، ويق�رى الضيف، ويعني ع�ى نوائب 

احلق(.

فأنف�ذت قري�ش جوار اب�ن الدغنة، وآمن�وا أبا بكر ع�ى أن يعبد ربه يف 
داره وال يستعلن. ثم إن أبا بكر أنشأ مسجدًا يف بيته فخشيت قريش أن يفتن 

أبناءها ونساءها فطلبت من ابن الدغنة أن يمنع أبا بكر من ذلك، فقال له:

»ق�د علم�ت الذي عقدت ل�ك عليه فإما أن تقترص ع�ى ذلك، وإما أن 
ترد إىل ذمتي فإين ال أحب أن تسمع العرب إين أخفرت يف رجل عقدت له«.

قال أبو بكر: )أرد إليك جوارك وأرىض بجوار اهلل()1(.
� ومث�ال ذل�ك ايضًا ما حدث حلجية بن املرضب حينام أس�لمت زوجته 
يف والي�ة عم�ر بن اخلطاب، فق�دم املدينة فطلب أن ت�رد زوجته عليه، 
وكان نرصاني�ًا، فن�زل بالزبري بن العوام فأخربه بقصت�ه، فقال له: إياك 
وأن يبل�غ هذا عنك عمر فتلقى منه أذى، وانتر خربه يف املدينة، فبلغ 
ذل�ك عمر، فقال للزبري: قد بلغن�ي قصة ضيفك، ولقد مهمت به لوال 
حترم�ه »أي احتامؤه« بالن�زول عليك، فرجع الزب�ري إىل حجية فأعلمه 

قول عمر، فانرصف من عنده متوجهًا إىل بلده)2(.
)1( البخ�اري، صحي�ح البخاري، ج��3، ص 126 � 128؛ ابن كثري: الس�رية النبوية، 
دار املعرف�ة، بريوت، 1396ه�/1976م، ج�2، ص 63�64، 153؛ فتح الباري 

رشح صحيح البخاري، املرجع السابق، ج�4، ص 543�544.
)2( أبو فرج األصفهاين، كتاب األغاين،  اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ج�20، 

ص 318�319.
ومم�ا ي�دل عى احرام املس�لمني حلق امللجأ ما ح�دث حينام أفض�ت اخلالفة إىل بني   
العباس، فاختفت رجال بني أمية، وكان فيمن اختفى إبراهيم بن سليامن بن عبدامللك 
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� وروي ابن إسحاق، عن ابن عمر � بشأن والده عمر � قال:
»وث�اروا علي�ه، فام ب�رح يقاتله�م ويقاتلونه حتى قامت الش�مس عى   
رءوس�هم، ق�ال: وطل�ح )أي تع�ب( فقع�د، وقاموا عى رأس�ه، وهو 
يق�ول: افعل�وا ما بدا لكم، فأحلف باهلل أن لو قد كنا ثالثامئة رجل لقد 
تركناه�ا لك�م أو تركتموه�ا لنا. فبين�ام هم عى ذلك إذ أقبل ش�يخ من 
قري�ش، عليه حلة ح�ربة وقميص مويش، حتى وقف علي�ه. فقال: ما 
ش�أنكم؟ فقالوا: صبأ عم�ر. قال: فمه، رجل اختار لنفس�ه أمرًا، فامذا 
تريدون؟ أترون بني عدي يس�لمون لك�م صاحبكم هكذا، خلوا عن 
الرجل. قال: فواهلل لكأنام كانوا ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت � أليب بعد 
أن هاج�ر إىل املدينة: ي�ا أبت من الرجل الذي زج�ر القوم عنك بمكة 

يوم أسلمت، وهم يقاتلونك؟
قال: ذاك: أي بني »العاص بن وائل السهمي«)1(.  

والذي ذهب إىل منزل فيه رجل وسيم، فقال له من أنت؟ قال إبراهيم: رجل خمتف 
خياف عى دمه، استجار بمنزلك، فأدخله الرجل منزله وكان يطعمه ويسقيه، إال أن 
الرج�ل كان خي�رج كل يوم مرة، فقال له إبراهي�م: أراك تدمن الركوب، ففيم ذلك؟ 
فقال: إن إبراهيم بن س�ليامن قتل أيب صربا، وقد بلغني أنه خمتف، وأنا أطلبه ألدرك 

منه ثأري. فقال له أنا إبراهيم بن سليامن قاتل أبيك، فقال له الرجل:
»أم�ا أنت فس�تلقى أيب فيأخذ بثأره من�ك، وأما أنا فغري خمفر ذمت�ي، فاخرج عني،   
فلس�ت آم�ن نفيس عليك« ث�م أعطى الرج�ل إبراهيم ألف دين�ار فأخذها وخرج 
م�ن عن�ده )راجع األمري أس�امة ب�ن منق�ذ: لب�اب اآلداب، مكتبة الس�نة، القاهرة 
1407ه��/1987م، ص 128�129؛ التنوخي: املس�تجاد من فعالت األجواد، 

دار العرب للبستاين، القاهرة، 1985م، ص 22�23(.
)1( اب�ن كث�ري: صفوة الس�رية النبوية، املجل�س األعى للش�ئون اإلس�المية، القاهرة، 

1422ه�/ 2002م، ج�2، ص 22 ، 23.

=
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وكان ب�ني الع�اص وبن�ي عدي قوم عم�ر حلف، وقال لعمر: ال س�بيل 
إلي�ك، فأنا لك جار. فأمن عمر. وهك�ذا أجار العاص عمر ريض اهلل 

عنه)1(.
 � ومن ذلك ما حدث حينام خرجت قريش يف طلب قوم من املس�لمني، 
فأدركوا س�عد بن عبادة بأذاخر، واملنذر بن عمرو أخا بني س�اعدة بن 

كعب بن اخلزرج وكالمها كان نقيبًا.
فأما املنذر فأعجز القوم، وأما س�عد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إىل   
عنقه بنس�ع رحله، ث�م أقبلوا به حتى أدخلوه مك�ة يرضبونه وجيذبونه 

تِِه، وكان ذا شعر كثري. مَّ َبجحُ
قال سعد: فواهلل إين لفي أيدهيم إذا طلع عّي نَفرحُ من قريش فيهم رجل   
وض�ئ أبيض شعش�اع حلٌو من الرجال، فقلت يف نف�يس: إن َيٌك عند 

أحِد من القوم خرٌي فعند هذا.
فلام دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت يف نفيس: ال واهلل ما   

عندهم بعَد هذا من خري!
ف�واهلل إين لف�ي أيدهي�م يس�حبونني إذ أَوى يل رجل ممن معه�م، قال:   
ويك! أَما َبينك وبني أحد من قريش جواٌر وال عهد؟ قال: قلت: بى 
�اره وأمنعهم ممن أراد ظحُلمهم  َّ طِعم جتحُ َبري بن محُ واهلل، لق�د كنت أجريحُ جلحُ
بب�الدي، وللحارث بن حرب ب�ن أمية بن عبد ش�مس. فقال: ويّك 

فاهتف باسم الرجلني واذكر ما َبْينك وبينهام.
ق�ال: ففعل�ت، وخرج ذل�ك الرجل إليه�ام فوجدمها يف املس�جد عند   

)2( عي أمحد اخلطيب: مقدمة قبل هجرة النبي > اجلوار، املرجع السابق، ص 93.
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الكعب�ة، فقال هلام: إن رجاًل من اخلزرج اآلن َليحُرْضب باألبطح َلَيِهتف 
بكام. قاال: ومن هو؟ قال: س�عد بن عب�ادة. قاال: صدق واهلل، إْن كان 

وا ببلده. ارنا ويمنعهم أن يحُظْلمحُ َّ َليحُجري لنا جتحُ
قال: فجاءا فخلَّصا س�عدًا من أيدهيم، فانطلق. وكان الذي لَكم سعدا   

سهيل بن عمرو. 
قال ابن هشام: وكان الذي أوى له أبو الَبْخَري بن هشام)1(.  

وم�ن ذل�ك تآخ�ى أمية ب�ن خلف بن أيب صف�وان � وهو م�ن قريش �    �
وس�عد بن معاذ )ريض اهلل عنه( وهو م�ن املدينة، وكان إخاء قدياًم من 
�لم سعد )ريض اهلل عنه(، وهو إخاًء يستلزم جوار كل منهام  ْسِ قبل أن يحُ
ر باملدينة نزل عى سعد، كذلك  ألخيه، فكان أمية إذا ارحتل ش�امالً، َفمََّ
كان س�عد إذا انطلق جنوبًا فدخل مكة نزل عى أمية، فلام قدم رس�ول 
اهلل > مهاج�رًا ون�زل املدينة، انطلق س�عد إىل مكة معتم�رًا فنزل عى 
أمي�ة، ولعلمه ب�ام يف نفوس املكي�ني من غضب وضي�ق أراد أال يرج 

أمية، فقال له: انظر يل ساعة خلوة لعي أن أطوف بالبيت.
فقال أمية: أال تنظر حتى يكون نصف النهار!  

فخرج�ا قريب�ًا م�ن نص�ف النه�ار، وأخ�ذ س�عد  )ريض اهلل عن�ه( يف   
الطواف، فإذا أبو جهل أمامه فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟

قال أمية: هذا سعد.  
فقال أبو جهل، موجهًا كالمه إىل سعد  )ريض اهلل عنه(: أال أراك تطوف   

)1( ابن كثري: صفوة السرية النبوية، املرجع السابق، ج2، ص 108-107.
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بمك�ة آمنًا وقد أويتم الصباة، وزعمتم أنكم تنرصوهنم وتعينوهنم. أما 
واهلل لوال أنك مع أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملًا)1(.

� ومن ذلك عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب: أنه قدم يف جتارة مع قريش 
فل�ام خرجوا ختلف عمر لبعض حاجت�ه، فبينام هو يف البلد إذا بقائد من 
ق�واد ال�روم يأخذ بعنقه، فذه�ب ينازعه فل�م يقدر، فأدخل�ه دارًا فيها 
ت�راب وفأس وجمرف�ة وزنبيل وقال له: حول هذا م�ن هاهنا إىل هاهنا، 
وغلق عليه الباب وانرصف، فلم جيئ إىل نصف النهار. قال وجلس�ت 
مفكرًا ومل أفعل مما قال يل شيئًا، فلام جاء قال: ما لك مل تفعل؟ ولكمني 
يف رأيس بي�ده ق�ال: فأخذت الفأس فرضبته ب�ا فقتلته، وخرجت عى 
وجه�ي، فجئ�ت ديرًا لراهب فجلس�ت عنده من العش�ى فأرشف عىَّ 
فن�زل وأدخلني الدير، فأطعمني وس�قاين، وأحتفني وجعل يقق النظر 
، وس�ألني عن أمري فقلت: إين أضللت أصح�ايب فقال: إنك لتنظر  يفَّ
بعني خائف، وجعل يتوسمني ثم قال: لقد علم أهل دين النرصانية أين 
أعلمه�م بكتاب�م، وإين ألراك الذي خترجنا من بالدن�ا هذه، فهل لك 
أن تكت�ب يل كت�اب أمانًا عى ديري هذا؟ فقل�ت يا هذا لقد ذهبت غري 
مذهب. فلم يزل يب حتى كتبت له صحيفة بام طلب مني، فلام كان وقت 
االن�رصاف أعطاين أتانًا � أي أنثى احلامر � فقال يل أركبها، فإذا وصلت 
إىل أصحاب�ك فابع�ث إيل ب�ا وحده�ا فإهنا ال مت�ر بدي�ر إال أكرموها. 
ففعل�ت ما أمرين به، فلام قدم عمر لفتح بيت املقدس أتاه ذلك الراهب 
وه�و باجلابية بتلك الصحيفة � أي األمان � فأمضاها له عمر واش�رط 

)1( انظ�ر البخ�اري، صحي�ح البخاري، كتاب املغ�ازي، باب ذكر النب�ي > من يقتل 
ببدر، رقم 3734، ج 4، ص 1453.
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عليه ضيافة من يمر به من املسلمني وأن يرشدهم إىل الطريق)1(.
� كذل�ك ما ح�دث خلالد بن عتاب حينام س�ب احلج�اج فكتب إىل عبد 
املل�ك بام كان منه، وقدم خالد الش�ام، فس�أل عن خاص�ة عبد امللك، 
فقيل له روح بن زنباع، فأتاه حيث طلعت الش�مس، فقال: إين جئتك 
مس�تجريًا، فقال إنني قد أجرتك إال أن تكون خالدًا، قال: فإين خالد، 
فتغ�ري وق�ال: أنش�دك اهلل إال خرجت عني، ف�إين ال آمن عب�د امللك، 
فق�ال: انظ�رين حتى تغرب الش�مس فجعل روح يراعيه�ا حتى خرج 
خالد. فأتى زفر بن احلارث الكاليب فقال: إين جئتك مس�تجريًا، قال: 
قد أجرتك: قال: أنا خالد بن عتاب. قال: وإن كنت خالدًا فلام أصبح 
دع�ا ابنني له فتهادى بينهام وقد أس�ن، فدخل ع�ى عبد امللك وقد أذن 
للن�اس، فلام رآه دعا له بكريس، فجعل عند فراش�ه، فجلس. ثم قال: 
ي�ا أمري املؤمنني، إين قد أجرت عليك رجاًل فأجره، قال: قد أجرته إال 
أن يكون خالدًا، قال: فهو خالد، قال: ال، وال كرامة، فقال زفر البنيه: 
اهنض�اين فل�ام وىل ق�ال: يا عبد املل�ك، أما واهلل لو كن�ت تعلم أن يدى 
تطي�ق محل القن�اة ورأس اجلواد ألجرت من أج�رت، فضحك وقال: 

ياأبا اهلذيل قد أجرناه)2(.

)1( ابن كثري: البداية والنهاية، املرجع السابق، ص 57-56.
)2( أب�و الف�رج األصفهاين، كت�اب األغاين، املرجع الس�ابق، ج17، ص 10�11، ص 
232�233. ويف س�نة 633ه�� س�ار النارص داود من الكرك إىل بغ�داد ملتجئًا إىل 
اخلليفة املس�تنرص مل�ا حصل عنده اخلوف من عمه الكام�ل، حممد كرد عى: خطط 

الشام، املطبعة احلديثة، دمشق، 1343ه�/ 1925م، ج2، ص 96.
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ثالثًا: منح اللجوء اإلقليمي للرهن إذا أسـلموا أو صاروا من 
أهل الذمة

يمثل تقديم الرهن »عدد معني من األشخاص مثاًل« وسيلة من وسائل 
ضامن تنفيذ أية معاهدة دولية، وهي وسيلة تم اللجوء إليها منذ غابر األزمان. 
وقد بلغت سامحة اإلسالم حدًا وصل إىل أن رهن غري املسلم إذا أسلم وهو 
فوق دار اإلس�الم يمنح ح�ق اإلقامة وال جيوز رده رغ�اًم عنه ألن حرمة دمه 
� باإلس�الم � أصبحت مس�اوية حلرمة دم رهن املسلم. وهكذا ورد يف السري 

الكبري لإلمام الشيباين:

»فلو أن رهنهم حني أس�لموا قال هلم املرك�ون إن مل تردوا علينا رهننًا 
قتلنا رهنكم أو جعلناهم عبيدًا لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه ال يل 
لإلمام أن يردهم وإن علم أهنم يقتلون رهن املسلمني ألن حرمة نفس هؤالء 

كحرمة نفس أولئك.

وإن ق�ال رهنهم بعدما أس�لموا ادفعونا إليهم وخ�ذوا رهنكم فإن كان 
أك�رب ال�رأي من اإلمام أهنم يقتلوهن�م مل جيز أن يدفعهم إليه�م أيضًا ألن إذن 
املرء غري معترب يف قتله يف حكم اإلباحة فكذلك يف تعريضه للقتل. وإن كنا ال 
ن�دري ما يصنعون بم فال ب�أس بدفعهم إليهم ألنه ليس يف دفعهم برضاهم 
ظل�م منا إياهم والدفع ليس بس�بب هلالكهم والظاهر أهنم ال يرضون بذلك 

إال إذا كانوا آمنني عى أنفسهم«)1(.

)1( الشيباين، رشح السري الكبري، ط حيدر آباد، املرجع السابق، ج4، ص 43.
وينطبق ما تقدم أيضًا يف حالة اكتس�اب الرهن صفة أهل الذمة »وهي تكتس�ب إذا   

مكث الشخص أكثر من سنة أو إذا طلب ذلك«. وهكذا جاء يف السري الكبري: 
=»ف�إن أعطاه�م »أي رهن املركني« الذمة ثم طلب أخذ رهن املس�لمني فأبوا »أي 
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يتض�ح من ذل�ك أن املحافظة ع�ى أمن الالجئ واجبة يف اإلس�الم من 
ناحيتني:

الناحي�ة األوىل: ال جي�وز رد الره�ن إىل س�لطات الدولة األخ�رى إذا كانت 
ستقوم بقتلهم، وال جيوز الرد حتى لو هددت تلك السلطات بقتل 
رهن املس�لمني ألن�ه، كام قال اإلمام الش�يباين: »حرمة نفس هؤالء 

كحرمة نفس أولئك«.
الناحية الثانية: ال جيوز رد الرهن إذا وافقوا عى أن يتم ردهم وكان يف ردهم 
م�ا يعرضهم للقتل، ألن »إذن املرء غري معترب يف قتله أو يف تعريضه 

للقتل«.

رابعًا: اهلجرة كنوع من أنواع اللجوء اإلقليمي

يق�ول املاوردي إن اهلجرة يف عهد الرس�ول كان�ت مباحة ملن خاف عى 
نفسه من األذى، أو عى دينه من الفتنة. من ذلك ما جاء يف القرآن الكريم:

املركني« ذلك حتى يرد عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن خيفر ذمته وينقض العهد 
ال�ذي عاه�د عليه الرهن يف ردهم بغ�ري رضاهم ألهنم ملا صاروا ذم�ة لنا فقد ثبت 
لنفوس�هم م�ن احلرم�ة ما لنفوس املس�لمني فكان هذا وما لو أس�لموا س�واء. فإن 
طابت أنفس الرهن بالرد عليهم فال بأس بذلك إال أن يكون أكرب الرأي من اإلمام 
أهنم يقتلوهنم فحينئذ ال يدفعهم إليهم عى قياس ما ذكرنا فيام أن أس�لموا ألن هذا 
بمنزل�ة مفاداة املس�لمني بأه�ل الذمة وقد بينا أن ذلك جيوز برض�اء أهل الذمة وال 

جيوز بغري رضاهم« املرجع السابق، ص 46-45. 
ومعن�ى م�ا تقدم � يف رأين�ا � أن منح اللجوء يف مثل هذه األحوال يش�كل نوعًا من    
»امللج�أ اإلقليمي اإلجباري« يف حالة رغبة من أس�لموا أو ص�اروا ذمة من الرهن 

الرجوع إىل بالدهم مع إمكانية تعرضهم للقتل هناك.

=
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الِ���ِم َأْهُلَه���ا ...}75{{  َن���ا َأْخِرْجَن���ا ِم���ْن َه���ِذِه اْلَقْرَيِة الَظّ }...َرَبّ
ا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك  )النساء( يعني: مكة. }... َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َولًِيّ
َنِصي���ًرا }75{{ )النس�اء(. فأجاب��م اهلل تع�اىل إىل ما س�أل�وا م�ن اهلجرة 
َراَغاًم َكثرًِيا َوَس�َعًة  َاِجْر يِف َس�بِيِل اهللَِّ جَيِْد يِف اأْلَْرِض محُ فق�ال تعال�ى: }َوَمْن هيحُ

...}100{{ )النساء()1(.

ذل�ك أنه حينام ظهر اإلس�الم وحت�دث به املؤمنون أقبل�ت قريش عليهم 
»يعذبوهنم ويؤذوهنم«، يريدون بذلك فتنتهم عن دينهم. فقال هلم رس�ول اهلل 
>: »تفرقوا يف األرض«، فقالوا: أين نذهب؟. فقال: ههنا: وأش�ار بيده نحو 
أرض احلبشة. فهاجر إليها ناس ذوو عدد، منهم من هاجر بنفسه، ومنهم من 

هاجر بأهله. يقول ابن عبد الرب:

»وملا نزل هؤالء، بأرض احلبش�ة آمنوا عى دينهم وأقاموا بخري دار عند 
خري جار«)2(.

)1( يقول املاوردي إن يف اآلية تأويالن:
»أحدمها: إن املراغم املتحول، من أرض إىل أرض، والسعة: املال.  

والثاين: إن املراغم طلب املعاش. والسعة: طيب العيش«.  
امل�اوردي: احل�اوي الكبري، دار الفكر، بريوت، 1414ه��/ 1994م، ج18، ص   

.111 � 110
وردًا عى اجتاه يف الفقه اإلسالمي يقيض بوجوب اهلجرة عن دار الفسق قياسًا عى دار   
الكفر، يقول الشوكاين إن هذا »قياس مع الفارق واحلق عدم وجوبا من دار الفسق 
ألهن�ا دار اإلس�الم وإحلاق دار اإلس�الم بدار الكفر بمجرد وق�وع املعايص فيها عى 
وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية وال لعلم الدراية« )الشوكاين: نيل األوطار، 

دار الكتب العلمية، بريوت، 1403 ه�/ 1983م، ج�8، ص 27(.
)2( سرية ابن هشام، ج 1، ص 334؛ ابن عبد الرب: الدرر يف اختصار املغازي والسري، 

=حتقيق د. شوقي ضيف: دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص 36�37، 52.



98 

وقد ترتب عى ممارس�ة حق امللجأ إىل احلبش�ة قواعد ثالثة هي املستقرة 
اآلن يف القانون الدويل للملجأ:

1 � الغ�رض م�ن امللج�أ: حتقي�ق األمان لالجئ�ني، فقد قالت أم س�لمة 
)وكانت من املهاجرين( إننا يف احلبشة: »أمنَّا عى ديننا«)1(.

2 � سبب امللجأ: وقوع اضطهاد عى الالجئني يدفعهم إىل اهلجرة. وهذا 
هو الذي حتقق بسبب أذية قريش للمسلمني فأشار عليهم النبي > 

باهلجرة.
3 � عدم جواز تس�ليم الالجئ إذا كان ذلك يعرضه لالضطهاد يف البلد 
الذي يطلب تس�ليمه: فقد أرس�لت قريش هدايا وحتفا إىل النجايش 
م�ع عب�داهلل ب�ن أيب ربيع�ة وعم�رو ب�ن الع�اص ليطلبا منه تس�ليم 

املسلمني إليهام، فقال النجايش:
»ال واهلل ال أس�لمهم إليه�ام، وال يحُكاد قوم ج�اوروين ونزلوا بالدي   
واخت�اروين ع�ى من س�واي حتى أدعوهم فأس�أهلم ع�ام يقول هذا 
يف أمره�م، ف�إن كان�وا ك�ام يق�والن أس�لمتهم إليه�ام، ورددهتم إىل 
قومه�م، وإن كان�وا غري ذل�ك منعتهم منهام وأحس�نت جوارهم ما 

جاوروين«)2(.

حري بالذكر أن اهلجرة إىل احلبشة كانت أول هجرة يف اإلسالم )راجع ابن هشام:   
الس�رية النبوي�ة، املرجع الس�ابق، ج1، ص 321-322(. انظر أيض�ًا فتح الباري 

رشح صحيح البخاري، املرجع السابق، ج7، ص 209-206.
)1( سرية ابن هشام، ج 1، ص 358؛ ابن عبد الرب: الدرر يف اختصار املغازي والسري، 

املرجع السابق، ص 134.
)2( سرية ابن هشام، ج 1، ص 359؛ وابن عبدالرب، مرجع سابق، ص 137.

=
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وبعد أن اس�تمع النجايش من املس�لمني وعرف ص�دق دعواهم رفض 
مطلب مبعوثي قريش.

وقد قال النجايش ملبعوثي قريش:

»ل�و أعطيتم�وين ... جب�اًل من ذهب ما أس�لمتهم إليكام ث�م أمر فردت 
عليهم هدايامها ورجعا مقبوضني«)1(.

وإىل جانب هجرة بعض املسلمني إىل احلبشة)2( »مرتني« يف عام 615م، 
)1( س�رية ابن هش�ام، ج 1، ص 362؛ ابن قيم اجلوزية: زاد املعاد يف هدي خري العباد، 

دار الكتاب العريب، بريوت، ج2، ص 64.
)2( تعليقًا عى كتاب النبي >  إىل النجايش والذي جاء فيه »وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفرًا ونفرًا معه من املسلمني، فإذا جاءك، فأقرهم، ودع التجرب« يقرر البعض أن 
الرس�ول طلب من النجايش العادل »االعتن�اء بحال الالجئني الغرباء يف بالده من 
املس�لمني« )حممود شيت خطاب: جعفر بن أيب طالب أول سفري يف اإلسالم، جملة 
البحوث اإلس�المية، الرئاس�ة العامة إلدارات البحوث العلمي�ة واإلفتاء، األمانة 

العامة هليئة كبار العلامء، الرياض، 1410 ه�، ص 194-193(. 
ويطلق البعض عى هجرة املسلمني إىل احلبشة أهنا نوع من »اللجوء السيايس«:  

«Early Muslims migrated to Abessina, a Christian state which 
granted them political asylum» Malik: The concept of human 
rights in Islamic jurisprudence, Human rights quarterly, The Johns 
Hopkins Univ. press, No. 3, 1981, p. 6.

وي�رى بع�ض املس�ترقني أن اهلج�رة إىل احلبش�ة كانت راجع�ة إىل أحد أس�باب   
مخس�ة: اهل�روب من االضطه�اد، والبع�د عن خط�ر االرتداد، وممارس�ة النش�اط 
التجاري، والس�عي للحصول عى مس�اعدة حربية من األحباش، ونش�وء خالف 
بني املس�لمني فأبعد الرسول > فريقًا إىل احلبشة حتى يتخلصوا من النزاع، راجع 
تفصي�الت أكث�ر وكذلك الرد عى ه�ذه احلجج يف د. توفيق الراعي: دراس�ات يف 
فهم املس�ترقني لإلسالم، جملة الريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، 

العدد 18، 1412ه�/ 1992م، ص 179-174.
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نذكر أيضَاً هجرة النبي > وأبو بكر الصديق )ريض اهلل عنه( وعدد آخر من 
املسلمني إىل املدينة عام 622)1(.

وقد وردت العديد من اآليات التي حتث عى اهلجرة، ومنها قوله تعاىل:

ِذي���َن آَمُنوا َوَهاَج���ُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِس���ِهْم ِفي َس���بِيِل  }إَِنّ اَلّ
ِذيَن آَمُنوا َوَلْم  ِذيَن آَوْوا َوَنَص���ُروا ُأوَلئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْع���ٍض  َواَلّ ���ِه َواَلّ الَلّ
ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيتِِهْم ِمْن َش���ْيٍء َحَتّى ُيَهاِجُروا  َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي 
���ُه ِبَا َتْعَمُلوَن  ي���ِن َفَعَلْيُك���ُم الَنّْصُر إاَِلّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُك���ْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق  َوالَلّ الِدّ

َبِصيٌرٌ}72{{ )األنفال(.

َفُكُم  ْرِض َتَخاُفوَن َأْن َيَتَخَطّ }َواْذُكُروا إِْذ َأْنُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اْلَ
الَنّاُس َفآَواُكْم ...}26{{ )األنفال(.

َبُعوُهْم  ِذي���َن اَتّ ْنَص���اِر َواَلّ ُل���وَن ِم���َن اْلَُهاِجِري���َن َواْلَ َوّ ���ابُِقوَن اْلَ }َوالَسّ
ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه  ...}100{{ )التوبة(. بِإِْحَساٍن َرِضَي الَلّ

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَوالِِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًل  }لِْلُفَقَراِء اْلَُهاِجِريَن اَلّ
اِدُقوَن }8{ َه َوَرُس���وَلُه  ُأوَلئَِك ُه���ُم الَصّ ���ِه َوِرْضَواًنا َوَيْنُص���ُروَن الَلّ ِم���َن الَلّ
اَر َواْلِمَياَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحُبّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن  ُءوا الَدّ ِذي���َن َتَبَوّ َواَلّ
ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة 

...}9{{ )احلر(.

)1( ابن هشام: السرية النبوية، املرجع السابق، ج1، ص 485-480.
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اُه���ُم اْلََلئَِك���ُة َظاِلِ���ي َأْنُفِس���ِهْم َقاُلوا ِفي���َم ُكْنُتْم  َقاُلوا  ِذي���َن َتَوَفّ }إَِنّ اَلّ
ِه َواِس���َعًة َفُتَهاِجُروا  ْرِض َقاُل���وا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الَلّ ���ا ُمْس���َتْضَعِفنَي ِفي اْلَ ُكَنّ

ِفيَها َفُأوَلئَِك َمْأَواُهْم َجَهَنُّم ...}97{{ )النس�اء()1(.

وكان النبي > إذا أمر أمريًا عى جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى 
اهلل وبمن معه من املسلمني خريًا ثم قال:

)أغ�زوا باس�م اهلل، يف س�بيل اهلل، قاتلوا من كفر ب�اهلل، إذا لقيت عدوك 
م�ن املرك�ني فادعه إىل ث�الث خصال � أو خ�الل � فأهين م�ا أجابوك إليها 
فاقب�ل منه�م، وك�ف عنه�م: ادعهم إىل اإلس�الم ف�إن أجابوك فاقب�ل منهم 
وك�ف عنهم. ثم ادعه�م إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم 
إن فعل�وا ذلك فلهم ما للمهاجرين فإن أب�وا واختاروا دارهم فأعلمهم أهنم 

)1( بخصوص هذه اآلية يقول الشيخ شلتوت إهنا تنطبق يف العرص احلايل عى احلاالت 
اآلتية:

1 � أفراد مسلمون يقيمون يف بالد يضطهد سلطاهنا املسلمني، وهؤالء جيب عليهم 
أن هياجروا وإال حق عليهم وعيد اآلية. 

2 � بالد إس�المية اس�تعمرها األعداء، فس�لبوا أهلها احلكم والس�لطان ومنعوهم 
شعائر دينهم واحلرية يف أمواهلم، وهؤالء جيب أن هياجروا بقلوبم وجهودهم 

إىل إخواهنم الوطنيني أهل البالد إلخراج املستعمر.
3 � بالد إس�المية متفرقة تسلط عى كل منها مجاعة من األعداء، فإذا خضعت كل 
منها ملس�تعمرها ومل هياجروا إىل بعض بقلوب�م وتفكريهم وتوحيد بالدهم، 

كانوا مجيعًا ببقائهم يف التفرق عونًا لألعداء، وكانوا بذلك من الظاملني.
الشيخ حممود شلتوت: الفتاوى، دار الروق، القاهرة، 1400ه�/ 1980م، ص   

.434-430
انظر أيضًا تفسريًا رائعًا هلذه اآلية يف تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم     

إىل مزايا القرآن الكريم، دار املصحف، القاهرة، ج2، ص 223-222.
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يكونون كأعراب املس�لمني جيرى عليهم حك�م اهلل الذي جيري عى املؤمنني 
وال يك�ون هلم يف الف�ئ والغنيمة يشء إال أن جياهدوا مع املس�لمني، فإن هم 
أبوا فس�لهم اجلزية فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاس�تعن 

باهلل وقاتلهم()1(.

ويذه�ب اجت�اه ق�وي إىل أن اهلجرة واجب�ة إىل دار اإلس�الم)2(. وهكذا 
اُهُم  ِذيَن َتَوَفّ يق�رر ابن فودي أن اهلجرة واجبة بالكتاب لقوله تع�اىل: }إَِنّ اَلّ
اْلََلئَِكُة َظاِلِي َأْنُفِسِهْم ...}97{{ )النساء( والسنة لقوله > »أنا برئ 
م�ن كل مس�لم يقي�م  بني أظه�ر املركني« قال�وا: يارس�ول اهلل، مل قال:  )ال 

تراءى نارمها«)3( واإلمجاع عى وجوب اهلجرة)4(.
)1( صحيح مس�لم، كتاب اجلهاد والس�ري، باب تأمني االمام األمراء عى البعوث، رقم 

1731، ج 3، ص 1356، 1357.
)2( ومن يقرر رضورة اهلجرة يس�تند خصوصًا إىل أنه ال والية لغري املس�لم عى املسلم 
بح�ال من األحوال أي ال س�يطرة أو س�لطة م�ن الناحيتني السياس�ية والتريعية 
)راج�ع موق�ف املالكي�ة يف رضوان الس�يد: دار اإلس�الم والنظام ال�دويل واألمة 
العربية، مس�تقبل العامل اإلس�المي، جملة يصدرها مركز دراسات العامل اإلسالمي 
– مالطة، عدد 1، ش�تاء 1991م، ص 41-42(. كذلك قيل: »وعليك باهلجرة 
وال تقم بني أظهر الكفار، فإن يف ذلك إهانة دين اإلس�الم، وإعالء كلمة الكفر عى 
كلمة اهلل ... وإياك واإلقامة أو الدخول حتت ذمة كافر ما استطعت. واعلم أن املقيم 
بني أظهر الكفار � مع متكنه من اخلروج من بني ظهرانيهم � ال حظ له يف اإلسالم« 

ابن العريب: الوصايا، مكتبة املتنبي، القاهرة، ص 41.
)3( س�نن أيب داود، كت�اب اجله�اد، ب�اب النه�ي عن قتل م�ن اعتصم بالس�جود، رقم 
2645، ج 3، ص 73، 74؛ وسنن الرمذي، كتاب السري، باب ما جاء يف كراهية 

املقام بني أظهر املركني، رقم 1604، ج 4، ص 132، 133.
)4( يستثنى ابن فودي من وجوب اهلجرة عى مجيع املسلمني املستضعفني منهم استنادًا 
وَن ِحيَلًة  َجاِل َوالنيَِّساء َواْلِوْلَداِن الَ َيْسَتطِيعحُ إىل قوله تعاىل: }إاِلَّ امْلحُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الريِّ
وَن َس�بِياًل {. وبخصوص قوله > )ال هجرة بعد الفتح( فهو يوافق عى  =َوالَ هَيَْتدحُ
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كذلك جاء يف كشاف القناع عن متن اإلقناع

»وجت�ب اهلج�رة »عى من يعجز ع�ن إظهار دينه ب�دار احلرب وهي ما 
اُه���ُم اْلََلئَِكُة َظاِلِي  ِذيَن َتَوَفّ يطل�ب فيها حكم الكفر« لقول�ه تعاىل: }إَِنّ اَلّ
َأْنُفِس���ِهْم ...}97{{ )النس�اء( ولقول�ه >: )أن�ا ب�رئ من كل مس�لم 
س�اكن بني املركني، ال ترائى نارامها( رواه أبو داود والنس�ائي والرمذي 
ومعن�اه ال يكون بموضع يرى نارهم ويرون ن�اره إذا أوقدت، وألن القيام 
بأم�ر الدي�ن »واجب واهلجرة من رضورة الواجب وم�ا ال يتم الواجب إال 

ب�ه واج�ب«)1(.

وقد ذهب اجتاه آخر إىل عكس ذلك مقررًا عدم وجوب اهلجرة اس�تنادًا 
إىل قوله >: )ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية()2(.

التفس�ري ال�ذي قرره اجت�اه يف الفقه من أن املقص�ود به ال هجرة بع�د فتح مكة بعد 
أن ص�ارت دار إس�الم، فاهلجرة غ�ري منقطعة وإنام هي واجبة وإن أس�لم حربيون 
ومل هياجروا كانوا عاصني هلل ورس�وله وإسالمهم صحيح )راجع الشيخ عثامن بن 
ف�ودى، بيان وجوب اهلجرة عى العباد وبيان وجوب نصب اإلمام وإقامة اجلهاد، 

املرجع السابق، ص 12 - 13، 20-16(.
)1( راجع البهويت: كشاف القناع عن متن اإلقناع، املرجع السابق، ج3، ص 44-43.
)2( البخ�اري، صحي�ح البخ�اري، كتاب اجلهاد والس�ري، باب فضل اجلهاد والس�ري، 
رق�م 2631، ج 3، ص 1025. ومن أحس�ن ما قيل بخص�وص التوفيق بني هذا 
احلديث والوصية الس�ابقة لرس�ول اهلل > ألمري الرية م�ا ذكره اإلمام احلازمي: 
»وأم�ا اهلج�رة فكان�ت واجب�ة يف أول اإلس�الم ع�ى م�ا دل عليه�ا احلدي�ث، ثم 
ص�ارت مندوب�ًا إليه�ا غري مفروضة وذلك قول�ه تعاىل: »ومن هياجر يف س�بيل اهلل 
جيد يف األرض مراغاًم كثريًا وس�عة« نزلت حني اش�تد أذى املركني عى املسلمني 
عن�د انتق�ال رس�ول اهلل > إىل املدين�ة، وأم�روا باالنتق�ال إىل حرضت�ه ليكون�وا 
مع�ه فيتعاون�وا ويتظاه�روا إن ح�ز بم أم�ر وليتعلموا من�ه أمر دينه�م، ويتفقهوا 
فيه�ا وكان عظ�م اخل�وف يف ذل�ك الزمان من قري�ش وهم أهل مك�ة، فلام فتحت 

=

=
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والواقع أنه حيسن التفرقة بني فرضني
الفرض األول: إذا كان املسلم يستطيع إظهار دينه يف البلد غري املسلم، فليس 
مك�ة ونجعت بالطاع�ة زال ذلك املعنى وارتف�ع وجوب اهلجرة وع�اد األمر فيها 
إىل الن�دب واالس�تحباب. فه�ام هجرت�ان فاملنقطع�ة منهام ه�ي الف�رض، والباقية 
ه�ي الن�دب فه�ذا وج�ه اجلمي�ع ب�ني احلديث�ني »راج�ع اإلم�ام حممد بن موس�ى 
احلازم�ي اهلمذاين: االعتبار يف الناس�خ واملنس�وخ من اآلثار، حتقي�ق: عبد املعطي 
قلعج�ي، دار الوع�ي، حلب، 1403ه��/1982م، ص 308�309، وانظر أيضًا 
 نف�س املعن�ى يف كت�اب مع�امل الس�نن لإلمام أبو س�ليامن أمح�د بن حمم�د اخلطايب، 
وهو رشح سنن أبو داود، ج2، املكتبة العلمية، ط ثانية، بريوت، 1401ه�/1981م، 
ص 234�235«. ويؤيد ذلك أيضًا ما قرره يزيد بن أيب زياد: ال هجرة من دار قد 
أس�لم أهلها« وما أكده س�لمة بن األكوع أن رس�ول اهلل > قال: )أنتم مهاجرون 

حيث كنتم( )نفس املرجع، ص 310�312(.
لذل�ك يق�ول اإلمام الن�ووي: »املس�لم إن كان ضعيف�ًا يف دار الكف�ر ال يقدر عى   
إظه�ار الدي�ن، حرم عليه اإلقام�ة هناك، وجتب عليه اهلجرة إىل دار اإلس�الم، فإن 
مل يق�در ع�ى اهلجرة، فهو معذور إىل أن يقدر، فإن فتح البلد قبل أن هياجر، س�قط 
عنه اهلجرة، وإن كان يقدر عى إظهار الدين، لكونه مطاعًا أو ألن له هناك عش�رية 
يمونه، ومل خيف فتنة يف دينه، مل جتب اهلجرة، لكن تس�تحب، لئال يكثر س�وادهم، 

أو يميل إليه، أو يكيدوا له، وقيل: جتب اهلجرة، حكاه اإلمام، والصحيح األول.
قل�ت: ق�ال صاحب »احل�اوي«: ف�إن كان يرج�و ظهور اإلس�الم هن�اك بمقامه،   
فاألفض�ل أن يقيم، ق�ال: وإن قدر عى االمتناع يف دار احل�رب واالعتزال، وجب 
عليه املقام با، ألن موضعه دار إسالم، فلو هاجر، لصار دار حرب، فيحرم ذلك، 
ث�م إن ق�در عى قت�ال الكفار ودعائه�م إىل اإلس�الم، لزمه، وإال ف�ال واهلل أعلم« 
الن�ووي: روض�ة الطالب�ني، ج10، ص 82؛ اإلم�ام امل�اوردي: احل�اوي الكب�ري، 
املرجع السابق، ج18، ص 111، راجع أيضًا اإلمام ابن حزم: املحي، ج11، ص 
199 – 100 )املسألة 2198(، املرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 
ع�ى مذهب اإلمام أمحد بن حنب�ل،  ج4، ص 121؛ املازري: كتاب املعلم بفوائد 
مس�لم، املجلس األعى للشئون اإلس�المية، القاهرة، 1416ه�/ 1996م، ج 2، 
ص 166؛ الش�وكاين: الس�يل اجلرار املتدفق عى حدائق األزهار، املجلس األعى 

للشئون اإلسالمية، القاهرة، 1415ه�/ 1994م، ج4، ص 576.

=
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عليه أن يلجأ إىل دار اإلسالم، النتفاء علة ذلك، إذ ال يوجد يف هذه 
احلالة السبب الداعي للهجرة: تعرضه لالضطهاد يف الدين.

الف�رض الث�اين: إذا كان املس�لم ال يس�تطيع إظهار دينه أو إقام�ة الواجبات 
الديني�ة يف البلد غري املس�لم، فهن�ا جتب عليه اهلج�رة لقوله تعاىل: 
اُهُم اْلََلئَِكُة َظاِلِي َأْنُفِس���ِهْم َقاُل���وا ِفيَم ُكْنُتْم  َقاُلوا  ِذي���َن َتَوَفّ }إَِنّ اَلّ
ِه َواِس���َعًة  ْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُك���ْن َأْرُض الَلّ ���ا ُمْس���َتْضَعِفنَي ِف���ي اْلَ ُكَنّ
ُم  َوَس���اَءْت َمِصيًرا }97{{  َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلئَِك َمْأَواُهْم َجَهَنّ
)النس�اء(، كل ذلك م�ا مل يوجد عذر من م�رض أو إكراه أو نحو 
َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن  ذلك، لقوله تعاىل: }إاَِلّ اْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الِرّ
ُه  اَل َيْس���َتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيْهَتُدوَن َسبِيًل }98{ َفُأوَلئَِك َعَسى الَلّ

}99{{ )النس�اء()1(. ا َغُفوًراً ُه َعُفًوّ َأْن َيْعُفَو َعْنُهْم َوَكاَن الَلّ
)1( م�ن الطبيع�ي أن يتمت�ع املس�لم املهاج�ر إىل دار اإلس�الم ب�كل حقوق أه�ل البلد 

األصليني، وهو ما عرب عنه رأي يف فقه القانون الدويل بقوله:
«it is necessary for a Muslim to migrate to a Muslim country to 
attain the rights of citizenship. These will be available to him as 
soon as he enters the territory, whether for settling permanently or 
for a visit. This is exactly the case with common citizenship in the 
British Commonwealth ………. 
The legal basis of the rights of citizenship is ideological unity; 
therefore the mere entrance into the territory should suffice for 
attaining these rights», (R. Kemal: Concept of constitutional law in 
Islam, Fase brothers, India, 1955, p. 9596-).

ويذه�ب رأي يف الفقه إىل أنه ال يص�ح تعميم حكم اإلقامة اليوم يف بالد الكافرين   
س�لبًا أو إجياب�ًا، فهن�اك اإلقام�ة الواجب�ة واملطلوبة )كإقام�ة الدعاة الذي�ن قدموا 
للدع�وة(، وهناك اإلقامة املمنوعة واملحرمة )صن�ف املختارين يف إقامتهم يف بالد 
الكف�ر(، وهناك اإلقامة التي تدخل يف دائرة اجل�واز أو اإلباحة )صنف املضطرين 
=لإلقام�ة لس�بب من األس�باب كطالب العلم(، راج�ع: حممد أبو الفت�ح البيانوين: 
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خامسًا: حق اللجوء اإلقليمي االتفاقي يف اإلسالم

قد يتم تنظيم أحوال جلوء األفراد التابعني لدولة معينة إىل دولة أو دول 
أخ�رى بمقتىض معاه�دة دولية تنظ�م رشوط ه�ذا اللجوء، وكيفي�ة معاملة 

الالجئني، والظروف التي يتم تسليمهم فيها... الخ.

ومل يغفل اإلس�الم تنظيم حق اللجوء بمقت�ىض املعاهدات واالتفاقات 
الدولية التي تربم مع دول غري إسالمية.

مثال ذلك ما جاء يف معاهدة الرسول مع أهل جرباء وأذرح

»ه�ذا كت�اب من حممد النبي أله�ل أذرح، أهنم آمن�ون بأمان اهلل وحممد 
وأن عليه�م مائ�ة دينار يف كل رجب وفي�ة طيبة، واهلل كفي�ل عليهم بالنصح 
واإلحس�ان للمس�لمني ومن جلأ إليهم من املس�لمني من املخافة والتعزير إذا 

خشوا عى املسلمني. وهم آمنون حتى يدث إليهم حممد قبل خروجه«)1(.

األص�ول الرعي�ة للعالقات بني املس�لمني وغريهم يف املجتمعات غري املس�لمة، 
جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 6، 1413ه�/ 1993م، ص 

.167�164
)1( ابن س�عد: الطبق�ات الكربى، دار ب�ريوت للطباعة والنر، ب�ريوت، 1400ه�/ 
ب�ريوت،  املعرف�ة،  دار  النبوي�ة،  الس�رية  كث�ري:  اب�ن  290؛  ص  ج1،  1980م، 

1395ه�/ 1976م، ج4، ص 30.
وجاء يف معاهدة بني امللك الظاهر بيربس واالسبتار:  

»ومتى هرب من إحدى اجلهتني إىل األخرى أحد، ومعه مال لغريه أعيد مجيع ما معه،   
وكان اهلارب خمريًا بني املقام والعود، وإن هرب عبد وخرج عن دينه، أعيد ثمنه، وإن 
كان باقيًا عى دينه أعيد« )راجع القلقشندي: صبح األعشى، املرجع السابق، ج14، 

ص 38(.

=
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وهن�اك مث�ال آخر ش�هري لتنظيم ح�ق اللج�وء اإلقليمي، ه�و اخلاص 
بمعاهدة احلديبية والتي س�نذكرها الحقًا)1(. ويالحظ أنه من املمكن أن يتم 
تنظي�م ح�ق اللجوء الدبلوم�ايس � وليس اإلقليم�ي بمعناه الفن�ي � باتفاقية 

دولية وال يتعارض ذلك أيضًا مع مبادئ وأحكام اإلسالم.

سادسًا: اللجوء كحيلة لتحقيق أغراض حربية أو غريها

يحُش�كل ه�ذا النوع من اللج�وء خروجًا عن الغرض األس�ايس من حق امللجأ: 
مراعاة الظروف اإلنسانية للشخص املعرض لالضطهاد وذلك بتوفري مكان آمن له. 
إال أن املتتب�ع لعالقات الدولة اإلس�المية � وغريها من الدول � يالحظ خروج حق 
امللج�أ، يف بعض احلاالت، عن هذا الغرض. وال ش�ك أننا يف ه�ذه احلالة لن نكون 
بصدد »جلوء« باملعنى الدقيق، وإنام بصدد ممارس�ة أعامل اجلاسوسية أو احليلة )وهي 

مروعة وقت احلرب()2( ، أو غريها، وهي أمور يظر عى الالجئ القيام با)3(.

)1( انظر الحقًا ص 177.
)2( م�ن ذل�ك ما ذك�ر أن أبا جعفر مل�ا انتهى إليه خ�رب اإلصبهبذ وما فعل باملس�لمني، 
وج�ه إلي�ه خازم ب�ن خزيمة وروح ب�ن حاتم ومعه�م مرزوق أب�و اخلصيب موىل 
أيب جعف�ر، فأقام�وا عى حصنه حمارصين ل�ه وملن معه يف حصنه، وه�م يقاتلوهنم 
حت�ى طال عليهم املق�ام، فاحتال أبو اخلصيب يف ذلك فق�ال ألصحابه: أرضبوين 
واحلق�وا رأيس وحليت�ي؛ ففعلوا ذلك به، وحل�ق باإلصبهبذ صاحب احلصن فقال 
ل�ق رأيس وحليتي. وقال ل�ه: إنام فعلوا  بتحُ وححُ ك�ب مني أم�ر عظيم؛ رضحُ ل�ه: إين رحُ
ذل�ك يب هتم�ة منه�م يل أن يكون هواى مع�ك، وأخربه أنه معه، وأن�ه دليل له عى 
عورة عس�كرهم. فقبل منه ذلك اإلصبهبذ، وجعله يف خاصته وألطفه؛ وكان باب 
مدينتهم من حجر يلقى إلقاء يرفعها الرجال، وتضعه عند فتحه وإغالقه: وكان قد 
وكل ب�ه اإلصبهبذ ثقات أصحابه، وجعل ذل�ك نوبًا بينهم، فقال له أبو اخلصيب: 
=م�ا أراك وثق�ت يب، وال قبلت نصيحت�ي! قال: وكيف ظننت ذل�ك؟ قال: لركك 



108 

سابعًا: جلوء املسلم إىل دولة غري مسلمة 

انقلب�ت اآلن املعايري رأس�ًا عى عق�ب،  بحيث أصبح بعض املس�لمني 
الذين تتبعهم بال هوادة السلطات التنفيذية يف بالدهم – يضطرون إىل اللجوء 
إىل دول غري إسالمية حلاميتهم من اضطهاد قد يقع عليهم، كل ذلك رغم أن 
اإلس�الم جيمع وال يفرق، ويقبل الالجئ ويمنحه األمان، ولو باإلش�ارة أو 
بلغ�ة غري مفهومة. وال ش�ك أن الرضورة هي التي أمل�ت عى بعض هؤالء 

االس�تعانة يب فيام يعنيك، وتوكيي فيام ال تثق به إال بثقاتك؛ فجعل يس�تعني به بعد 
ذل�ك، ف�ريى من�ه ما ي�ب إىل أن وثق به، فجعل�ه فيمن ينوب يف فتح ب�اب مدينته 
وإغالق�ه؛ فت�وىل له ذلك حت�ى أنس به. ثم كت�ب أبو اخلصي�ب إىل روح بن حاتم 
وخ�ازم بن خزيمة، وصري الكتاب يف نحُش�ابة، ورماه�ا إليهم، وأعلمهم أن قد ظفر 
باحليل�ة، ووعدهم ليلة، س�امها هلم يف فتح الباب. فل�ام كان يف تلك الليلة فتح هلم، 
فقتلوا من فيها من املقاتلة، وسبوا الذراري، راجع الطربي: تاريخ الرسل وامللوك، 

دار املعارف بمرص، ط الثانية، ج7، ص 513-512.
)1( من ذلك ما جاء يف نس�خة تقليد ملتملك س�يس بإقراره ع�ى قاطع النهر من بالده: 
»... وبعد فإنه ملا أتانا اهلل ملك البس�يطة... وألفت إلينا ملوك األقطار الس�الم... 
عاهدن�ا اهلل تع�اىل أن ال ن�رد منه�م آم�اًل، وال نصد عن مش�ارع كرمن�ا تأهاًل، وال 
نخيب من إحساننا راجيًا، وال نخى عن ظل برنا الجيًا، علاًم أن ذلك شكر للقدرة 
الت�ي جعله�ا اهلل لن�ا عى ذلك األمل، ووثوق�ًا بأنه حيث كان يف قبضتنا متى نش�اء 
جتم�ع علي�ه األنامل، الله�م إال أن يكون ذل�ك الالجئ للغل م�رًا، وعى عداوة 
اإلس�الم مرصًا، فيكون هو اجلاين عى نفسه، واحلاين عى موضوع رمسه، واملفرط 
يف مصلحة يومه وغده بتذكري عداوة أمس�ه«، راجع القلقش�ندي: صبح األعشى، 

املرجع السابق، ج13، ص 267.
وانظر أيضًا )نفس املرجع، ص 534 – 535( طلب صاحب أراغون من األندلس   
اللجوء إىل أرض اخلالفة مغاضبًا ألهل مملكته إىل أن تتحني الفرصة املواتية لالنتقام 

منهم.

=
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الالجئني املس�لمني اختاذ هذا املس�لك. فبعد أن كانت دار اإلس�الم ال تلفظ 
أي مس�لم، أصب�ح اآلن � يف بع�ض ال�دول � العكس ه�و الصحيح. فبعض 
املس�لمني خيرج�ون من دوهلم ليج�دوا احلامية لدى اآلخرين )أو الكتس�اب 
العيش هناك(. ويتخذ اللجوء الس�ابق صورة أخرى تتمثل يف جتنس املس�لم 

بجنسية الدولة األجنبية التي يلجأ إليها، فهل ذلك جائز يف اإلسالم؟. 

سندرس هذه املسالة، الحقًا)1(. 

ثامنًا: اللجوء اخلفي أو غري املأذون به رصاحة

بحث فقهاء املسلمني كذلك حالة اللجوء اخلفي، أو اللجوء من أفراد مل 
ترصح هلم الدولة اإلس�المية بدخول إقليمها، ثم ضبطوا يف دار اإلس�الم أو 

يف إقليم تابع للدولة اإلسالمية.

وق�د ذه�ب الفقه املالكي إىل أن الالجئني يف ه�ذه احلالة إذا رغبوا يف أن 
يكونوا ذمة يمكن قبوهلم، وإال كان عى اإلمام أن يردهم إىل مأمنهم)2(.

)1( انظر الحقًا: الدمج املحي )احللول الدائمة( ص 203.
)2( وهكذا جاء يف البيان والتحصيل : »قال ييى: وس�ألت ابن القاسم عن أعالج من 
الع�دو خرجوا إىل أرض اإلس�الم بغري عهد فلام أخذوا يف دار اإلس�الم أو أخذوا 
حتلني إىل دار اإلس�الم  يف مف�ازة ب�ني املس�لمني والعدو مقبلني إىل دار اإلس�الم مرحُ
حتلني ليس�وا عى حال احلرب وال حال من يتقن�ص فرصة يصيبها فزعموا أهنم  مرحُ
إنام أرادوا الس�كنى يف أرض اإلس�الم يكونون عى ح�ال األحرار وال عليهم غرم 
اجلزية فإن قبلوا أقرهم، وإن كرهوا ردهم إىل مأمنهم ومل يستحلوا، قال : وإن كانوا 
ح�ني خرجوا دعوا إىل اجلزية فقد لزم الس�لطان أن يقره�م عى ذلك، وليس له أن 
يق�ول هل�م ال أقبل منك�م إال أن أبيعكم إن أجبت أو أردك�م إىل مأمنكم، قال وإنام 
يك�ون اإلم�ام حمتك�اًم يف أمر من أخذ من الع�دو بغري عهد يرى فيه�م رأيه إذا أخذ 
=منهم قوم انكرت سفينتهم واضطروا إىل موضع فصاروا فيه كاألرسى فأخذهم 
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وحري بالذكر أن الفقه اإلس�المي خيالف � بذلك � ما جيري عليه عمل 
بعض الدول حاليًا، حيث توقع عقابًا شديدًا عى الشخص الذي يدخل بغري 

إذن من سلطاهتا املختصة.

تاسعًا: اللجوء غري اإلرادي

ق�د يق�ع امللج�أ بطريقة غري إرادي�ة، كأن هت�ب ريح تضطر الس�فينة إىل 
الوقوف يف س�احل دولة غري تلك التي تقصدها، أو كأن يضل بعض األفراد 
الطريق فيدخلون يف حدود إقليم دولة أخرى، فام هو موقف الفقه اإلسالمي 

من هذه املسألة؟ تطرق فقهاء املسلمني إىل تلك املسألة:

من ذلك ما قاله اإلمام ابن قدامة: »ومن ضل من أهل احلرب الطريق، 
فوقع يف دار اإلس�الم، أو محلته الريح يف املركب إلينا، أو رشد من دوابم 
فحص�ل يف أيدين�ا، فذكر أبو اخلطاب في�ه روايتان: إحدامه�ا: يكون فيئًا، 
ألن�ه م�ال م�رك ظه�ر عليه بغ�ري قتال، أش�به م�ا ترك�وه فزع�ًا وهربوا؛ 

املس�لمون بغ�ري عهد وقد تبني أهن�م مل يتعمدوا اخلروج إىل دار اإلس�الم، ولكنهم 
أجلئوا وصاروا بأيدي من أجلئوا إليه كاألرسى يف أيدي املسلمني، فأولئك إن رأى 
اإلم�ام بيعهم باعهم أو يضعهم يف أي منافع العامة رأى يف اجتهاده هلم أي األمور 
رأى فيه�م مم�ا ينظر به للعامة فذلك إليه قلت أجيوز له قتله�م إن رأى ذلك؟ قال ال 
أحب له قتلهم، وقد سألت مالكًا عن األسارى أيقتلون؟ قال: ال، إال أن خياف منهم 
أح�د فيقتل، ف�إن كان يف هؤالء من خياف مثل الرجل من العدو املش�هور بالنجدة 
والفروس�ية ونح�و ذلك ف�رأى أن يقتله فذلك له« )ابن رش�د: البي�ان والتحصيل 
والرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
1408 ه��/1988م، ج3، ص 20 � 21(. يتض�ح م�ن ذلك أن هن�اك فارقًا � يف 

املعاملة � بني »الالجئ« و »أسري احلرب« الذي مل يصل عى وضع الالجئ.

=
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والثاني�ة: ه�و ملن أخ�ذه، ألنه مب�اح ظهر علي�ه بغري جهاد، ف�كان آلخذه 
كمباحات دار اإلس�الم «)1(.

وواض�ح أن ذل�ك لي�س له م�ن اللجوء إال »اإلس�م«، فه�و ليس جلوًء 
باملعن�ى احلقيق�ي ألنه تم وقت احل�رب، ومن ثم تحُطبق علي�ه قواعد احلرب، 

عى أساس أهنم »حماربني« وليسوا الجئني)2(.

عارشًا: اللجوء املرتتب عى العمليات احلربية
نشري � هنا � إىل أمور أربعة:

1 ـ املنازعات املسلحة يرتتب عليها كثري من حاالت اللجوء)3(

ويف القرآن الكريم أدلة ظاهرة عى مش�كلة الالجئني، خصوصًا أولئك 

)1( اب�ن قدام�ة املقديس: الكايف يف الفقه عى مذهب اإلم�ام املبجل أمحد بن حنبل، دار 
إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1993م، ج4، ص 219.

)2( م�ن ذلك أيضًا ما قاله أبو يوس�ف: »ول�و أن مركبًا من مراكب ... أهل احلرب محلته 
الريح بمن فيه حتى ألقته عى ساحل مدينة من مدائن املسلمني فأخذوا املركب ومن 
فيه ... فينبغي للوايل الذي يأخذهم أن يبعث بم وما معهم واألمر فيها إىل اإلمام إن 

رأى أن يستبقيهم فعل، وإن رأى قتلهم فعل. واإلمام يف ذلك موسع عليه.
وإن كان أه�ل املركب إنام قالوا نحن جت�ار محلنا معنا جتارة لندخلها بالدكم مل يقبل   
ذلك منهم وصريوا وما معهم فيئًا جلامعة املس�لمني ومل يقبل قوهلم إنا جتار« اإلمام 

أبو يوسف: كتاب اخلراج، املطبعة السلفية، القاهرة، 1397ه�، ص 205.
)3( راج�ع أيض�ًا بخصوص من يتجنبون اخلدمة العس�كرية أو يرفضون االش�راك يف 
العملي�ات القتالية، ومدى أحقيتهم يف احلصول عى امللجأ، يف: »دليل اإلجراءات 
واملعاي�ري الواج�ب تطبيقها لتحديد وض�ع الالجئ بمقتىض اتفاقي�ة عام 1951م 
وبرتوك�ول 1967م اخلاصني بوضع الالجئني«، املفوضية الس�امية لألمم املتحدة 

لشئون الالجئني، جنيف، 1992م، ص 54-52.
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الذي�ن يضطرهم العدو إىل ترك ديارهم والف�رار إىل إقليم آخر، يقول تعاىل: 
َقاتَِل يِف َس�بِيِل اهللَِّ َوَق�ْد أحُْخِرْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَاِئنَا ...  �وا َوَما َلنَا َأالَّ نحُ }... َقالحُ

}246{{)البقرة(.

}َوَلْو َأَنّا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه 
إاَِلّ َقِليٌل ِمْنُهْم ...}66{{ )النساء(.

وا يِف َس�بِيِي  ...  �وا ِم�ْن ِدَياِرِه�ْم َوأحُوذحُ وا َوأحُْخِرجحُ ِذي�َن َهاَج�رحُ }... َفالَّ
}195{{ )آل عمران(.

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم  ِذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الِدّ ُه َعِن اَلّ َا َيْنَهاُكُم الَلّ }إَِنّ
ْوُهْم ...}9{{ )املمتحنة(. َوَظاَهُروا َعَلى إِْخَراِجُكْم َأْن َتَوَلّ

ْنَيا...}3{{  َبُهْم ِف���ي الُدّ ���َلَء َلَعَذّ ���ُه َعَلْيِهُم اْلَ }َوَل���ْواَل َأْن َكَتَب الَلّ
)احلر(.

2 ـ عدم جواز منح اللجوء للمقاتلني

يتميز حق اللجوء أساسًا بطابعه »املدين واإلنساين«)1(. لذلك »جيب أال يعترب 
املقاتلون ملتمس�و جلوء«)2(، حتى تطمئن السلطات – خالل إطار زمني معقول 
– أهنم نبذوا األنش�طة العس�كرية بحق وعى الدوام. وبمجرد التأكد من ذلك، 

)1( انظ�ر اإلعالن اخل�اص باللجوء اإلقليمي لعام 1967 ال�ذي أقرته اجلمعية العامة 
لألم�م املتح�دة؛ راجع كذلك مدخ�ل إىل احلامي�ة الدولية لالجئ�ني، آب 2005، 

UNHCR، جنيف، ص 71.

)2( راج�ع التوصيات بش�أن احلامي�ة الدولية لالجئ�ني التي اعتمدهتا اللجن�ة التنفيذية 
لربامج املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لش�ئون الالجئ�ني، القاهرة، 2004، ص 

265، االستنتاج رقم 94 )53(.



113 

جي�ب اخت�اذ تدابري خاص�ة لتحديد وض�ع الالجئني فردًا ف�ردًا، بغي�ة التأكد من 
استيفاء من يلتمسون اللجوء املعايري الالزمة لالعراف بوضعهم كالجئني«)1(.

فالالج�ئ ه�و ش�خص م�دين، لذل�ك ف�إن م�ن يش�رك يف العملي�ات 
العس�كرية ال يمك�ن ل�ه أن يطلب أو يحُمن�ح امللجأ)2(. كذلك فإن الش�خص 
الذي يحُامرس أعامالً عس�كرية ضد بلده األصي انطالقًا من بلد آخر ال يحُمكن 

أن يكتسب وصف الالجئ.

ويتفق اإلس�الم مع م�ا ذكرناه أعاله، فطاملا أن الش�خص يامرس أعامالً 
قتالي�ة، فإنه يع�ارض بفعله هذا جوهر فكرة »األمن« التي هي لب وأس�اس 

االستجارة واإلجارة يف رشيعة اإلسالم.

3 ـ هجرة األسري

يذهب اجتاه يف الفقه اإلس�المي إىل أن عى األس�ري التزام باللجوء إىل دار 
اإلسالم. وهكذا يرى املاوردي أن عى األسري التزام باهلجرة إن قدر عى ذلك، 

كره)3(. حتى ولو أحلفوه عى عدم اهلجرة، ألن يمينه يف هذه احلالة يمني محُ

)1( ذات املرجع، ص 268.
)2( تنص املادة 44 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م اخلاصة بحامية املدنيني وقت 
احل�رب عى أنه: »عن�د تطبيق تدابري املراقب�ة املنصوص عليها يف ه�ذه االتفاقية ال 
تعام�ل الدولة احلاجزة الالجئني، الذين ال يتمتع�ون يف الواقع بحامية أية حكومة، 

كأجانب أعداء ملجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية«.
)3( يقول املاوردي: »فاألس�ري مس�تضعف، تك�ون اهلجرة عليه إذا ق�در عليها فرضًا، 
وجيوز له أن يغتاهلم يف نفوس�هم وأمواهلم، ويقاتلهم إن أدركوه هاربًا، فإن أطلقوه 
وأحلف�وه أن يقيم بينه�م وال خيرج عنهم، وجب عليه اخل�روج عنهم مهاجرًا، ومل 
متنع�ه اليمني من اخلروج املفروض، لقول النب�ي >: »من حلف عى يمني، فرأى 
غريه�ا خ�ريًا منها، فليأت ال�ذي هو خري، وليكف�ر عن يمينه« امل�اوردي: احلاوي 

الكبري، املرجع السابق، ج�18، ص 312�313.
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4 ـ  منح امللجأ اإلقليمي ألرسى احلرب

ثارت هذه املش�كلة أساسًا عى أثر احلرب التي دارت بني كوريا الشاملية 
واجلنوبي�ة )1950م �1953م(، فقد رفض عدد كبري من األرسى املحتجزين 
لدى الدول املتحاربة مع كوريا الش�عبية »الش�املية« الع�ودة ومنحتهم القيادة 
املتحدة للدول الغربية حق امللجأ، األمر الذي أثار تفسريات متناقضة لنصوص 
االتفاقي�ة الثالثة من اتفاقي�ات جنيف لعام 1949م خصوص�ًا املادة 1/118 
التي تنص عى أنه »جيب إطالق رساح األرسى وإعادهتم إىل بالدهم األصلية 
دون تأخ�ري بعد وقف العمليات العس�كرية« واملادة 7 الت�ي حتظر التنازل من 
جان�ب أرسى احل�رب حتت أي ظ�رف من الظروف عن احلق�وق التي كفلتها 
هل�م االتفاقية)1(. فقد اجته البعض اس�تنادًا إىل رصاحة هذه النصوص إىل عدم 
جواز منح امللجأ ألرسى احلرب، بينام ذهب رأى آخر إىل جواز منح امللجأ هلم 

باعتبار أن ذلك يحُعترب حقًا ألي إنسان »بام يف ذلك األرسى«)2(.

أيًا ما كان من األمر، ما هو موقف اإلسالم من هذه املشكلة؟

ن�رى أن ح�ل هذه املش�كلة يحُمك�ن أن يتم قياس�ًا عى ما ه�و مطبق عى 
الره�ن، بمعن�ى أن أرسى احل�رب ال جيوز ردهم ومن ث�م  جيب منحهم حق 

)1( أمح�د أب�و الوف�ا: النظري�ة العام�ة للقانون ال�دويل اإلنس�اين، دار النهض�ة العربية، 
القاهرة، 2006م، ص 71.

)2( انظ�ر عرض�ًا تفصيلي�ًا آلراء كل من الفريق�ني: عبد الواحد الف�ار: أرسى احلرب، 
دراسة فقهية تطبيقية يف نطاق القانون الدويل العام والريعة اإلسالمية ، القاهرة، 
ع�امل الكت�ب، 1975م، ص 390  � 397؛ بره�ان أم�ر اهلل: النظري�ة العام�ة حلق 
امللجأ يف القانون الدويل املعارص، رس�الة دكتوراه، كلية احلقوق – جامعة القاهرة، 

1983م، ص 239 � 355.
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اللج�وء اإلقليم�ي إذا أس�لموا أو صاروا من أه�ل الذمة أو كان خيش�ى من 
ردهم فقداهنم حلياهتم.

حادي عرش: احرتام جلوء الغري إىل دولة تعاهد معها املسلمون
ورد ذلك يف قوله سبحانه وتعاىل:

ُه َأْرَكَسُهْم ِبَا َكَسُبوا َأُتِريُدوَن َأْن َتْهُدوا  }َفَما َلُكْم ِفي اْلَُناِفِقنَي ِفَئَتنْيِ َوالَلّ
وا َلْو َتْكُفُروَن َكَما  ُه َفَلْن َتَِد َلُه َسبِيًل}88{ َوُدّ ُه  َوَمْن ُيْضِلِل الَلّ َمْن َأَضَلّ الَلّ
ِه  َفإِْن  َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء َفَل َتَتِّخُذوا ِمْنُهْم َأْولَِياَء َحَتّى ُيَهاِجُروا ِفي َسبِيِل الَلّ
ا َواَل َنِصيًرا  ْوا َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُتُوُهْم َواَل َتَتِّخُذوا ِمْنُهْم َولًِيّ َتَوَلّ
ِذي���َن َيِصُلوَن إَِلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت  }89{ إاَِلّ اَلّ

ُصُدوُرُهْم َأْن ُيَقاتُِلوُكْم َأْو ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهْم ...}90{{ )النساء(.

ِذيَن  والذي يعنينا � يف هذه الدراس�ة � هي قوله س�بحانه وتعاىل: }إاَِلّ اَلّ
َيِصُلوَن إَِلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق ...}90{{ )النساء(.

يقول اإلمام الفراء: »إذا واثق القوم النبي > أال يقاتلوه وال يعينوا عليه، 
فكتب�وا صلحًا مل يل قتاهلم وال من اتصل بم، فكان رأيه يف قتال رس�ول اهلل 

> كرأهيم فال يل قتاله. فذلك قوله )يصلون( معناه: يتصلون بم«)1(.

ِذيَن َيِصُلوَن إَِلى  ونحن نرى أن االس�تثناء الوارد يف قول�ه تعاىل: }إاَِلّ اَلّ

)1( الف�راء، أب�و زكريا ييى بن زياد: معاين الق�رآن: عامل الكتب، بريوت 1980، ج1، 
ص 281�282.

ويق�ول اب�ن العريب: »املعن�ى إال من إنضاف منه�م إىل طائفة بينك�م وبينهم عهد،   
فال تعرضوا هلم، فإهنم عى عهدهم« )ابن العريب: أحكام القرآن، املرجع الس�ابق، 

ج1، ص 469 – 470(.
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َق���ْوٍم َبْيَنُك���ْم َوَبْيَنُه���ْم ِميَثاٌق ...}90{{ )النس�اء(، قد تضم�ن العديد من 
القواع�د الدولي�ة واجبة االتب�اع، إذ قرر قاعدة أساس�ية )إمكانية امتداد آثار 
املعاه�دة إىل الغ�ري الالجئ( وتطبي�ق هلا: احرام حق امللج�أ، وعدم التدخل 

وعدم االعتداء عى الالجئني وهذا ما نوضحه فياميي:
1 � امتداد آثار املعاهدات الدولية إىل الالجئني من غري أطراف املعاهدة: 
فقد أثبتت اآلية الكريمة أهنا استثناء من حكم األخذ والقتل الوارد 
يف اآلية السابقة عليها، وقررت أن ذلك يرى عى الذين »يصلون« 
إىل قوم بينهم وبني املس�لمني عه�د أو ميثاق. وحدود ذلك يف نظرنا 
جد واضحة: فاالستثناء يرى حتى ولو مل تنص املعاهدة عى ذلك 
وإن�ام ينطبق بمجرد االتصال بقوم بينهم وبني املس�لمني ميثاق، أي 
بالنظ�ر إىل الواق�ع وما هو ح�ادث فعاًل. كذلك فإن هذا االس�تثناء 
ي�رى ع�ى الغري حت�ى ولو مل يقص�د إليه ودون حاج�ة إىل صدور 
م�ا يدل ع�ى املوافق�ة منه )ك�ام تش�رطه اتفاقي�ة فيينا لع�ام 1969 
بخص�وص آث�ار املعاهدات جت�اه الغ�ري( إال � طبع�ًا � إذا صدر منه 
اعتداء عى الدولة اإلسالمية أو ما هيدد أمنها فحينئذ لن يستفيد من 
احلكم املذكور. إذ مما ال ش�ك فيه أنه يك�ون يف هذه احلالة »معتديا« 
عى الدولة اإلسالمية، وليس »واصاًل« إىل قوم بينها وبينهم ميثاق.
2 � اح�رام ح�ق اللج�وء اإلقليم�ي: أضاف�ت اآلي�ة الس�ابقة حالة من 
ح�االت اللجوء اإلقليمي، فبين�ت أن من يصل � أي يلجأ � إىل قوم 
بينهم وبني املس�لمني اتفاق دويل فهو يستفيد من أحكام هذا األخري 

وجيب احرام حقه يف هذا امللجأ)1(.

)1( يق�ول اخلازن: »ومعنى يصلون ينتس�بون إليه�م أو ينتمون إليهم أو يدخلون معهم 
=باحلل�ف واجل�وار – قال ابن عب�اس يريد يلجأون إىل قوم بينك�م وبينهم ميثاق أي 
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وم�ن ثم يعت�رب ذلك نوع�ًا من »األم�ان« الذي جيب عى املس�لمني   
احرامه)1(، أيًا كان املستفيد من هذا امللجأ، وس�واء أكان بينه وبينهم 
صلة قرابة أو نسب أم ال)2(، وحتى لو مل يكن طرفًا يف املعاهدة املربمة 
مع املس�لمني، برط أن يكون يف دار الدولة املتعاهدة مع املس�لمني 
أو يدخ�ل فيها. فامتداد هذا األثر إذن إىل الغري هو � يف نظرنا � رهن 
بمعي�ار م�كاين، أعنى ب�ه تواجده ف�وق إقلي�م الدول�ة املتعاقدة مع 

املسلمني وبقائه معهم.
م�ن أجل ذل�ك إذا مل يكن معه�م أو كان معهم ثم غ�ادر إقليمهم مل   
يمت�د إليه أثر املعاهدة، بداه�ة، إال بمقتىض معاهدة أخرى أو رشط 

آخر.

عه�د .. واملعنى أن م�ن دخل يف عهد من كان داخاًل يف عهدكم فهم أيضًا داخلون 
يف عهدكم» )تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل، مطبعة مصطفى 

الباب احللبي، القاهرة 1370ه�/ 1955م، ج1، ص 571(.
)1( ومعن�ى ذل�ك � ك�ام قال البع�ض � أنه ال جيوز قتل م�ن يصل إىل ق�وم يرتبط معهم 
املس�لمون بعه�د ألن »هل�م م�ن األمان مث�ل ما هل�ؤالء«، بل جيب أن جت�رى معهم 
املعاملة مثل ما جترى عى أهل الذمة )تفس�ري الط�ربي: جامع البيان عن تأويل آي 

القرآن، حتقيق حممود حممد شاكر، دار املعارف بمرص، 1957م، ج9، ص 19(.
)2( ينتق�د الط�ربي الرأي القائل ب�أن اآلية تقترص عى الذين يتصلون يف أنس�ابم لقوم 
بينك�م وبينهم ميثاق، )راجع تفس�ري الطربي: جامع البيان ع�ن تأويل أي القرآن، 

املرجع السابق، ج9، ص 20(.
انظ�ر أيض�ًا الزخمري: الكش�اف عن حقائ�ق التنزيل وعي�ون األقاويل يف وجوه   
التأوي�ل، مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة 1392 ه�/ 1972م، ج1، حتقيق 
حممد الصادق قمحاوي، ص 551؛ الش�وكاين: فتح القدير، النارش حمفوظ العي، 

بريوت، ج1، ص 495 � 496؛ اجلصاص: أحكام القرآن، ج2، ص 220.
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3 � ع�دم التدخ�ل وحتبي�ذ املس�املة واملوادع�ة وترك القتال: ال ش�ك أن 
األثر الالزم لالس�تثناء الس�ابق اإلش�ارة إليه والوارد يف اآلية 9 من 
س�ورة النس�اء هو عدم قتال من يصل إىل قوم يرتبطون مع املسلمني 
بمعاهدة أو اتفاق دويل، أي عدم االعتداء عليهم لكوهنم »الجئني« 

إليهم.

ثاين عرش: اهلجرة عند احتالل العدو إلقليم إسالمي 

ذه�ب الفق�ه املالكي إىل رضورة ت�رك اإلقليم الذي يتل�ه العدو وعدم 
البق�اء بني األعداء. وألمهية ذلك الرأي نذكره يف معظمه. وهكذا فقد وضع 

السؤال اآليت:

يف إقلي�م م�ن أقالي�م الدولة اإلس�المية بالد هج�م الكاف�ر العدو عى 
بالده�م وأخذه�ا، ومتلك ب�ا، وبقي�ت جبال يف ط�رف اإلقلي�م املذكور مل 
يصلها ومل يقدر عليها وهي حمروسة بأهلها، وهاجر إليها بعض أهل اإلقليم 
املذك�ور باألهل واملال والولد، وبقى من بقى حتت حكم الكافر ويف رعيته، 
ورضب عليهم خراجًا يشبه اجلزية املعلومة يأخذه منهم وفيمن هاجر بعض 
م�ن العلامء وفيمن بقى بعض كذلك فصار التش�اجر بني فريقي العلامء فمن 
هاج�ر مع املس�لمني إىل اجلب�ال املذكورة يقول اهلجرة واجب�ة ويفتى بأن من 
بقى حتت الكافر من املس�لمني مع القدرة عى اهلجرة يباح دمه وماله وس�بى 
أهل�ه وذراريه مس�تدالً هذا القائل ب�أن من بقى معه صار معين�ًا له عى قتال 
املسلمني وهنب أمواهلم وساعيًا يف غلبة الكافر عليهم وبأدلة غري ذلك ومن 
بق�ى من العل�امء يف مجلة من بقى حتت الكافر ومل هياجر يقول اهلجرة ليس�ت 
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َقاًة  ْم تحُ وا ِمنْهحُ بواجبة ويس�تدل بدالئل من مجلتها قوله تعاىل: } ... إِالَّ َأْن َتتَّقحُ
..}8{ { )آل عمران(وقوله >  )ال هجرة بعد الفتح()1( وغري ذلك«)2(.

وقد أجيب عن السؤال كام ييل:

 »إن اهلج�رة م�ن أرض الكفر إىل أرض اإلس�الم فريضة إىل يوم القيامة 
وكذل�ك اهلجرة من أرض احلرام والباطل بظلم أو فتنة قال رس�ول اهلل >: 
»يوش�ك أن يكون خري مال املس�لم غنم يتبع با شعب اجلبال ومواقع القطر 
يف�ر بدينه من الفتن«)3(، وقد روى أش�هب عن مالك ال يقيم أحد يف موضع 
يعم�ل فيه بغري احلق قال يف العارضة فإن قبل فإن مل يوجد بلد إال كذلك قلنا 
خيت�ار امل�رء أقلها إنام مثل أن يكون بلد فيه كفر فبل�د فيه جور خري منه أو بلد 
في�ه عدل وحرام فبلد فيه جور وح�الل خري منه للمقام أو بلد فيه معاص يف 

حقوق اهلل تعاىل فهو أوىل من بلد فيه معاص يف مظامل العباد«.

وتستطرد الفتوى السابقة:

ث�م إن حاربون�ا م�ع أوليائه�م ترجح�ت حينئ�ذ اس�تباحة دمائهم وإن 
أعانوهم باملال عى قتالنا ترجحت استباحة أمواهلم.

وتنتهي الفتوى السابقة إىل القول:

»وإذا تق�رر ه�ذا فال رخصة ألح�د ممن ذكرت يف الرج�وع وال يف عدم 
اهلج�رة بوج�ه وال حال. والواجب الف�رار من دار غلب عليه�ا أهل الرك 

)1( سبق خترجيه، ص  103، هامش )2(.
)2( أبو عبد اهلل الشيخ حممد أمحد عليش: فتح العي املالك يف الفتوى عى مذهب اإلمام 

مالك، مطبعة مصطفى البايب، القاهرة 1378 ه�/ 1958م، ص 375 � 385.
)3( صحي�ح البخاري، كتاب اإليامن، باب من الدين الفرار من الفتن، رقم 19، ج 1، 

ص 15.
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واخل�ران إىل دار األم�ن واإلي�امن ولذلك قوبلوا يف اجل�واب عند االعتذار 
وا فِيَها ...}97{{  �ْن َأْرضحُ اهللَِّ َواِس�َعًة َفتحَُهاِج�رحُ بقول�ه تع�اىل: }... َأمَلْ َتكحُ

)النساء()1(.

نالحظ عى الفتوى السابقة مايي:
أوالً: أهن�ا من حي�ث ألفاظها: جتعل مغ�ادرة اإلقليم اإلس�المي الذي يتله 
العدو، حتمية تقع عى عاتق كل مسلم قادر عى ذلك، وال يمكن أن 

يعفى من هذا االلتزام باهلجرة إال املستضعفني فقط.
ثاني�ًا: أهنا من حي�ث روحها ومعناها: تق�رر وجوب اهلجرة إذا كان املس�لم 
خيش�ى االضطهاد يف دينه، ومنعه من ممارس�ة ش�عائره الدينية بحرية 

ومن ثم إذا انتفى هذا االضطهاد، فال جتب اهلجرة.

3 . 2. 2 يف القانون الدويل
يفرض اللجوء اإلقليمي انتقال الالجئ من اإلقليم الذي يوجد فيه إىل 
إقلي�م آخر جيد فيه م�الذًا آمنًا. ومتنح الدولة صاحب�ة اإلقليم هذا الن�وع من 
اللجوء باعتباره مظهرًا من مظاهر الس�يادة ع�ى اإلقليم، فهو يتم إذن داخل 

الدولة التي متنحه)2(.

)1( راج�ع تفصي�الت الفت�وى يف الش�يخ عليش: املرج�ع الس�ابق، ص 375 � 385، 
وانظر أيضًا ص 385 � 387.

)2( انظ�ر أيض�ًا: »إعالن األمم املتحدة حول اللجوء اإلقليم�ي« لعام 1967م؛ اتفاقية 
1954م اخلاص�ة باللج�وء اإلقليمي )يف إط�ار منظمة ال�دول األمريكية(، إعالن 

1977م اخلاص باللجوء اإلقليمي )يف إطار جملس أوربا(، يف:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 1, p. 49, 
vol. 3, 1207, vol. 4, p. 1397. 
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3 . 3 اللجوء الدبلومايس

3 . 3 . 1 اللجوء الدبلومايس يف الرشيعة اإلسالمية
نبحث هنا اللجوء الدبلومايس بمعناه الدقيق، وكذلك مش�اكل اللجوء 

اإلقليمي التي تتعلق بالدبلوماسيني أو يتدخلون بشأهنا يف اإلسالم.

أوالً: منح اللجوء الدبلومايس يف اإلسالم
ملا كانت العالقات الدبلوماسية جترى بني الدول عند ظهور اإلسالم عى 
أس�اس الدبلوماس�ية املؤقتة أو اخلاصة Ad hoc diplomacy، فإن هذا النوع 
من حق امللجأ مل جيد له تطبيقات كثرية يف اإلس�الم، ألنه قرين الدبلوماس�ية 
الدائمة املتمثلة يف إنش�اء السفارات ومنح أعضاء البعثات الدبلوماسية دورًا 
ومق�ار إقامة دائمة يف الدولة املعتمدين لدهيا، بينام كان التمثيل الدبلومايس � 

وقت ظهور اإلسالم � متثياًل غري دائم أو مؤقت.

ونتساءل عام إذا كان منح اللجوء الدبلومايس حاليًا � مع وجود البعثات 
الدبلوماسية الدائمة � يتناىف مع اإلسالم؟

ونرى جواز منح اللجوء الدبلومايس لألسباب اآلتية:
1 � تغ�ري العرف والظروف عام كان عليه احل�ال قدياًم. وهلذا يمكن منح 

امللجأ بالتطبيق لقاعدة »تغري األحكام بتغري األحوال«.
2 � عند ارتباط الدولة اإلسالمية بمعاهدات دولية جتيز ذلك جيب الوفاء 
ب�ا، ألن الوف�اء بالعه�د قاعدة يصع�ب اخلروج عليها يف اإلس�الم، 
ِذيَن آَمُنوا َأْوُف���وا بِاْلُعُقود..  َها اَلّ إذ أهن�ا تس�تند إىل قوله تعاىل }ي���ا َأُيّ

}1{{ )املائدة( .
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ثالثًا: يمكن لس�فراء الدول اإلس�المية »املس�لمني« منح هذا امللجأ بالتطبيق 
لقوله >: )املس�لمون تتكافأ دماؤه�م: وجيري عليهم أقصاهم، وهم 

يد عى من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم()1(.

ه�ذه األس�باب إن كانت ت�ربر منح امللجأ م�ن جانب س�لطات الدولة 
اإلس�المية إال أن ذلك ال يعني بالرضورة التزامها بمنحه يف مجيع األحوال، 
وإن�ام األمر رهن بظروف كل حالة ومالبس�اهتا وم�دى املصالح التي ترتب 
ع�ى منح حق اللجوء. عى أن�ه يمكن أن نذكر أن األحوال التي تم فيها منح 

حق اللجوء الدبلومايس قليلة جدًا باملقارنة)2( بحاالت اللجوء اإلقليمي.

)1( سبق خترجيه ص 87.
)2( م�ن احل�وادث الش�هرية، يف هذا املقام، ما حدث حينام أرس�ل أم�ام اليمن وفدًا إىل 
احلبش�ة، فقد كانت إحدى النس�اء املس�لامت وهي من مصوع ومتزوجة برجل من 
مص�وع ق�د ارتدت عن دي�ن اإلس�الم واعتنقت النرصاني�ة يف العاصمة احلبش�ية 
وكانت هلا بنتان ولكي ال تتمكن أمهام من تنصريمها، هربت بام خالتهام إىل رئيس 
الوفد اليمني وطلبت منه محايتها، فوضعها يف إحدى منازل أعضاء الوفد، وعندما 
علم�ت أمه�ام بذلك أتت إىل رئيس الوفد مصطحبة معها أثنى عر رجاًل من كبار 
النصارى وأرشافهم وطلبوا إعادة البنتني، غري أن اليمنيني رفضوا بشدة تسليمهام. 
وقد أصبح هذا العمل من قبل الوفد اليمني حديث الساعة عند املسيحيني وترقبوا 
ما يأمر به إمرباطور احلبش�ة، غري أنه مل يعقب ال هو وال وزراؤه عى احلادثة بش�ئ، 
وعندما الحت فرصة مواتية متكن الوفد من إرس�ال البنتني إىل مصوع حيث يقيم 
والدمه�ا )انظ�ر هذه احلادث�ة ايض�ًا يف د. عبد اهلل بن حام�د احلييد: س�فارة اإلمام 
املتوكل عى اهلل إس�امعيل بن القاس�م إىل البالط امللكي يف عاصمة احلبشة جوندار 
عام 1057 ه� / 1647م، جملة كلية الريعة والدراس�ات اإلس�المية، جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة، العدد 3، 1397ه� � 1398ه�، ص 34 – 35(.
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حري بالذكر أن املس�لمني مارس�وا نوعًا آخر م�ن اللجوء الدبلومايس، 
وهو منح امللجأ واألمان يف منعة اجليش )يف معسكرات اجليش(.

يقول اإلمام أبو يوسف:

»وسألت يا أمري املؤمنني عن رجل من أهل احلرب خيرج من بالده يريد 
الدخول إىل دار اإلس�الم فيمر بمس�لحة من مسالح املس�لمني عى طريق أو 
غري طريق فيؤخذ فيقول خرجت وأنا أريد أن أصري إىل بالد اإلسالم أطلب 
أمانًا عى نفيس وأهي وولدي، أو يقول إين رسول يصدق أو ال يصدق؟ وما 

الذي ينبغي أن يعمل به يف أمره؟

قال أبو يوس�ف: ف�إن كان هذا الرجل احلريب إذا مر بمس�لحة مر ممتنعًا 
منهم مل يصدق ومل يقبل قوله، وإن مل يكن ممتنعًا منهم صدق وقبل قوله«)1(. 

وهذا يدل، يف رأينا، عى أنه: إذا كانت شواهد احلال تدل عى أن طالب 
امللجأ يس�تحقه، فإن�ه يمنح له، حتى من أفراد اجليش؛ أما إذا كانت ش�واهد 
احل�ال ت�دل عى عكس ذلك )ب�أن كان الرجل مس�لحًا ومعه أف�راد كثريون 
مثل�ه(، ف�إن منحه امللج�أ ال جيوز ألن�ه ىف هذه احلال�ة يكون م�ن املحاربني، 
والقاعدة � كام س�بق القول � أن منح امللجأ ال جيوز بالنس�بة للمحاربني، ألن 

امللجأ هو بطبيعته حق “مدنى” أى يمنح لغري املحاربني.

ثانيًا: اللجوء اإلقليمي ألعضاء البعثات الدبلوماسية
قد يدث أن يطلب رئيس البعثة الدبلوماسية املعتمدة لدى دار اإلسالم 
)أو أح�د أعضاء هذه البعث�ة( اللجوء اإلقليمي من الدولة اإلس�المية، فهل 

هذا جيوز؟
)1( أبو يوسف: كتاب اخلراج، املرجع السابق، ص 203 – 205.
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وص�ل احلد باإلس�الم إىل عدم قبول اللجوء من الس�فري، ألن الرس�الة 
تتطل�ب ردًا أو جوابًا يصل عى يد الرس�ول. ي�دل عى ذلك أن أبا رافع موىل 
رس�ول اهلل > ق�ال: »بعثتني قريش إىل النبي >، فل�ام رأيت النبي > وقع 
يف قلبي اإلس�الم، فقلت يا رس�ول اهلل: )ال أرجع إليهم، قال: ال أخيس »ال 
أنقض« العهد وال أحبس الربد »الرس�ل أو الس�فراء«، ولك�ن أرجع إليهم، 
فإن كان الذي يف قلبك الذي فيه اآلن فارجع()1(. فهذا يدل عى أن الرسول 
طلب منه الرجوع إىل دولته وتأدية جواب الرسالة أوالً ثم إذا أراد املجئ إىل 

دار اإلسالم فليأت.

بخصوص هذا احلديث، يقول اإلمام اخلطايب

»وقوله )ال أحبس الربد( فقد يش�به أن يكون املعني يف ذلك أن الرس�الة 
تقتيض جوابًا واجلواب ال يصل إىل املرسل إال عى لسان الرسول بعد انرصافه 

فصار كأنه عقد له العهد مدة جميئه ورجوعه واهلل أعلم«)2(.

)1( س�نن أيب داود، كتاب اجلهاد، باب يف اإلمام يس�تجن به يف العهود رقم 2758، ج 3، 
ص 129؛ ومسند األمام أمحد بن حنبل برقم 23857، ج 39، ص 282؛ والنسائي، 

السنن الكربى، كتاب السري، باب الرسل والربد، رقم 8621، ج 8، ص 52.
)2( اخلط�ايب: مع�امل الس�نن � وهو رشح س�نن اإلم�ام أيب داود، ج2، املكتب�ة العلمية، 
ب�ريوت، 1401ه��/ 1981م، ص 317. ويقول الصنع�اين: »ويف احلديث دليل 
عى حفظ العهد والوفاء به، ولو لكافر، وعى أنه ال يبس الرسول، بل يرد جوابه، 
فكأن وصوله أمان له فال جيوز أن يبس بل يرد« )الصنعاين: س�بل السالم، جامعة 
اإلمام حممد بن س�عود اإلسالمية، الرياض، 1408ه ، ج4، ص 133؛ أمحد حسن 
الدهلوي: حاش�ية الدهلوي عى بلوغ املرام من أدلة األحكام، املكتب اإلسالمي، 
دمش�ق، 1392ه��/ 1972م، ج2، ص 292 – 293؛ عب�د الرمح�ن ب�ن قاس�م 
احلنبي النجدي: أحكام رشح أصول األحكام، مطبعة الرقي، دمشق، 1375ه�/ 

1957م، ج2، ص 403(.
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كذل�ك ف�إن قول�ه > أليب راف�عً : )وال أحبس الربد( )مج�ع بريد وهو 
الرس�ول( يرج�ع إىل أنه »مل يبس�ه > بالرجوع ألنه كام مح�ل تبليغ اجلواب 
لزمه القيام بكال األمرين فيصري برفض بعض ما لزمه موس�ومًا بس�مة الغدر 

وكان نبي اهلل > أبعد الناس عن قبول ذلك«)1(.

وم�ن املالحظ أن احلكم الس�ابق تم وق�ت أن كان التمثيل الدبلومايس 
مؤقت�ًا، أي يف وقت مل توجد فيه البعثات الدبلوماس�ية الدائمة. لذلك ونظرًا 
ألن احلك�م الس�ابق حك�م اس�تثنائي )باعتب�ار أن�ه ال جيوز إرج�اع من يقبل 
اإلس�الم إىل غري املس�لمني( فإنه ال ينطب�ق � يف نظرنا � ع�ى أعضاء البعثات 
الدبلوماسية الدائمة املقيمني يف بالد اإلسالم. ويمكن أن جيد احلكم السابق 
له تطبيقًا يف حالة املبعوثني أو الرسل الذين يأتون ألداء مهمة معينة واحلصول 

عى رد أو حل بشأهنا)2(.

إىل جان�ب احلجة الس�ابقة )اقتصار تطبيق احلديث الس�ابق عى أعضاء 
البعث�ات الدبلوماس�ية املؤقت�ة(، نع�زز رأين�ا بع�دم انطباق�ه ع�ى التمثي�ل 
)1( راج�ع الفتح الرباين ترتيب مس�ند اإلم�ام أمحد بن حنبل الش�يباين مع رشحه بلوغ 
األم�اين م�ن أرسار الفت�ح الرب�اين، ترتي�ب وتأليف أمح�د عب�د الرمحن البن�ا، دار 

الشهاب، القاهرة، ج14، ص 118.
)2( وإن كان أب�و داوود يق�ول: ه�ذا كان يف ذلك الزمان والي�وم ال يصلح، وعى ذلك 
فم�ن جاء من الكفار إىل اإلمام رس�والً فأس�لم وأراد أال يرج�ع إىل الكفار ال يرده 
اإلم�ام إليه�م، وأم�ا أن رس�ول اهلل > مل يب�س أبا راف�ع فهو م�ن املخصوص به 
>. وذلك: »ألنه > كان عى اس�تيقان من عوده مس�لاًم، وكان يف توقفه ثمة من 
املفاس�د ما ال خيفى، حيث كان س�ببًا الش�تهار أن النبي > يبس الرس�ل، وإن مل 
يكن احلبس منه، ولو اش�تهر ذلك النسد باب املراسالت واملخاطبات التي توقف 
عليها أمر شيوع اإلسالم، وال جيوز مثل ذلك فيمن بعده > )السهارنفوري: بذل 

املجهود يف حل أيب داوود، ج12، ص 379�380(.
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الدبلوم�ايس الدائ�م بحجة أخرى: فقد ذك�ر فقهاء املس�لمني أن علة تطبيق 
احلديث املذكور تكمن يف الرغبة يف قيام املبعوث بإيصال الرد عى ما أرس�ل 
م�ن أجل�ه، وال ش�ك أن ذلك يمك�ن أن يتحقق اآلن دون حاج�ة إىل رجوع 
الرس�ول إىل إقلي�م دولته: بإرس�ال الرد بواس�طة وس�ائل االتص�ال احلديثة 
كالتليف�ون والتلكس والفاكس واالتصال بالراديو ... الخ. وهي وس�ائل ال 

شك يف صحة استخدامها عند فقهاء املسلمني)1(.

ثالثـًا: تدخـل املبعوثـني الدبلوماسـيني حلل مشـاكل خاصة 
بلجوء إقليمي ألفراد عاديني إىل دولة أخرى

ق�د ي�دث � يف ح�االت معينة � أن تطلب الدولة املرس�لة من س�فريها 
املعتمد لدى الدولة املستقبلة التدخل لدى سلطات هذه األخرية بخصوص 
جل�وء بعض األف�راد إيل إقليمها ورغبتها إم�ا يف إهناء هذا اللجوء أو تس�ليم 
الالجئ�ني إليه�ا، وال ش�ك أن ذل�ك ي�دث خصوص�ًا يف القضاي�ا املهم�ة 
واحلساسة ذات الطبيعة السياسية. وقد حدث ذلك أيضًا يف ممارسات الدولة 

اإلسالمية.

م�ن ذلك حينام جل�أ أحد الثائري�ن البيزنطي�ني )واس�مه ورد( إىل الدولة 
العباس�ية س�نة 360ه )976م( عى أثر هزيمته من اجلي�ش البيزنطي )حيث 

)1( وه�و م�ا أكده القرار رق�م 6/3/54 الص�ادر عن جممع الفقه اإلس�المي يف منظمة 
املؤمت�ر اإلس�المي والذي عق�د يف جدة من 17 � 23 ش�عبان 1410ه�� )14 � 20 
مارس 1990م( حيث أجاز إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة كالربق والتلكس 
والفاكس وشاش�ات احلاس�ب اآليل )الكومبيوتر(، انظر نص القرار منشورًا يف جملة 

البحوث الفقهية املعارصة، العدد اخلامس، 1410ه ، ص200�201.
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كان ورد يطم�ع يف احلكم(. وقد حدث�ت بخصوص الالجئ املذكور العديد 
م�ن تبادل الرس�ل واملبعوث�ني الدبلوماس�يني خصوص�ًا من جان�ب الدولة 
البيزنطي�ة التي كانت تطالب بتس�ليمه. ومل يوافق العباس�يون عى إعادته إال 
بع�د أن أجروا مفاوضات وحمادثات مع البيزنطيني يف س�بيل تأمينه والتوثيق 
مع معاملته باحلس�نى هو وأصحابه وإع�ادة اعتبارهم إليهم. وقد مكث ورد 

مخس سنوات لدى العباسيني لقى خالهلا كريم معاملة وحسن رعاية)1(.

)1( راجع تفصيالت أكثر يف: سليامن ضفيدع الرحيي: السفارات اإلسالمية إىل الدولة 
البيزنطية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االجتامعية، قسم التاريخ واحلضارة، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 1406ه�/1986م، ص 63 � 75.
ويالحظ أن األمر قد يدث بخصوص تسليم أحد الدبلوماسيني إىل دولة أخرى:   
من القضايا املشهورة يف هذا املقام ما حدث عام 433 ه� بخصوص قضية املعز بن 
باديس الذي كان واليًا عى أفريقية من قبل الفاطميني فانش�ق عليهم وأعلن والءه 
للعباس�يني، فبع�ث إليه اخلليف�ة العبايس مندوبًا م�ن قبله هو أبو غالب الش�يزري 
ليحم�ل التقليد العب�ايس إليه. وكان لزامًا عى املبع�وث العبايس أن يمر باألرايض 
البيزنطي�ة لريك�ب البح�ر م�ن هن�اك إىل أفريقية. ولك�ن تصادف وج�ود مبعوث 
فاطم�ي عن�د البيزنطيني الذين كان�ت تربطهم بم عالقة جيدة فس�لم االمرباطور 
البيزنطي املبعوث العبايس إىل الرسول الفاطمي وأخذه معه إىل القاهرة حيث أهني 
إهانة ش�ديدة وشهر به عى مجل يف ش�وارع القاهرة. عى أن املستنرص الفاطمي رد 
املبع�وث العبايس )عى ما يبدو( بعد أن كاتب اخلليفة الفاطمي الذي أرجعه لينقذ 
موق�ف االمرباطور ورد الرس�ول مكرم�ًا إىل بغداد ثانية )انظ�ر أيضًا:  صابر حممد 
دياب: سياس�ة الدول اإلس�المية يف حوض البحر املتوس�ط من أوائل القرن الثاين 
اهلج�ري حتى هناية العرص الفاطمي، عامل الكت�ب، القاهرة، 1973م، ص 225 � 

.)226
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رابعًا: عدم جواز تسليم السفري الذي جاء لبحث أمور الالجئني

بطل هذه القاعدة نجايش احلبش�ة، حينام كان املس�لمون مهاجرين لديه 
يف بل�ده، إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رس�ول اهلل > قد بعثه إليه 
يف ش�أن جعف�ر وأصحاب�ه الذين كان�وا قد هاجروا إىل احلبش�ة. ق�ال عمرو 
ب�ن العاص )س�فري قري�ش(: فدخل علي�ه ثم خرج م�ن عنده، ق�ال: فقلت 
ألصحايب: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت عى النجايش وسألته 
إي�اه فأعطاني�ه، فرضبت عنقه، ف�إذا فعلت ذلك رأت قري�ش أين قد أجزأت 
عنه�ا ح�ني قتلت رس�ول حممد. ق�ال: فدخلت عليه فس�جدت ل�ه كام كنت 
أصنع، فقال: مرحبًا بصديقي، أهديت إىلَّ من بالدك شيئًا؟ قال: قلت: نعم، 
أهيا امللك، قد أهديت إليك أدما كثريًا؛ قال: ثم قربته إليه، فأعجبه واش�تهاه 
ث�م قلت ل�ه: أهيا املل�ك، إين قد رأيت رج�اًل خرج من عندك، وهو رس�ول 
رج�ل عدو لن�ا، فأعطنيه ألقتله، فإن�ه قد أصاب من أرشافن�ا وخيارنا، قال: 

فغضب، وقد رفض ذلك بشدة)1(.

3 . 3. 2 اللجوء الدبلومايس يف القانون الدويل

اللج�وء الدبلوم�ايس)2( ه�و ذل�ك ال�ذي متنح�ه الدولة خ�ارج حدود 

)1( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حديث عمرو بن العاص عن النبي > رقم 17776، 
ج 29، ص 313، 314؛ وانظر هذه القصة مذكورة كاملة يف: ابن هش�ام: الس�رية 

النبوية، املرجع السابق، ج2، ص 277.
)2( انظر، عى سبيل املثال، االتفاقية اخلاصة باللجوء الدبلومايس )كاركاس 1954م(، 
والتي نصت عى رضورة احرام دولة اإلقليم للجوء الذي يمنح يف السفن احلربية، 
أو املعس�كرات احلربي�ة أو الس�فارات )م 1(، وأن للدولة حق من�ح امللجأ، إال أهنا 
=ليس�ت ملزم�ة بذلك وال بإبداء أس�باب رفض�ه )م 2(، وأن اللج�وء ال جيوز منحه 
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إقليمها يف أماكن أو أشياء متارس عليها بعض السلطات أو االختصاصات: 
السفارات، والقنصليات، والس�فن والطائرات احلربية، وداخل معسكرات 
الق�وات املس�لحة التابع�ة هلا »أثناء االحت�الل احلريب إلقليم دول�ة أخرى أو 

نتيجة لتواجد قواهتا فيها بناء عى اتفاق مربم بينهام«.

للمجرمني )م 3(، وأنه يمنح فقط يف احلاالت املس�تعجلة وللمدة الالزمة للس�امح 
لالج�ئ باملغادرة م�ن الدولة بضامنات حكومة دولة اإلقلي�م )م 5(، وأنه أثناء نقل 
الالج�ئ يف الطري�ق يك�ون حت�ت محاية الدول�ة مانح�ة امللج�أ )م 15(، وعى دولة 
اإلقلي�م اح�رام اللجوء حتى يف حالة قطع العالقات الدبلوماس�ية )م 19(. راجع 
أيضًا: أمحد أبو الوفا: قانون العالقات الدبلوماسية والقنصلية، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2003م، ص 139�144، وانظر كذلك:
F. Morgenstern: Extra – territorial asylum, BYIL, 1948, p. 236 et 
ss; E. Young: The development of the law of diplomatic relations, 
BYIL, 1964, pp. 146.

=
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الفصل الرابع

الوضع القانوين لالجىء 

يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل
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4 . الوضع القانوين لالجىء  يف الرشيعة 
اإلسالمية والقانون الدويل

م�ن املعلوم أن عبارة »الوض�ع القانوين« عبارة غامض�ة وحدودها غري 
متوقعة. ونقصد هبا هنا ما يتمتع به الالجئ من حقوق وما عليه من التزامات 

أثناء وجوده يف الدولة التي منحته اللجوء.

4 . 1  حقوق والتزامات الالجئ

4 . 1 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

يتمت�ع الالج�ئ � يف اإلس�الم � بوضع قان�وين ال يقل عن ذل�ك املقرر يف 
القان�ون الدويل، بل ال جييز اإلس�الم انتهاك احلقوق ملج�رد املخالفة يف الدين، 
يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم  ِذيَن َلْم ُيَقاتُِلوُكْم ِفي الِدّ ُه َعِن اَلّ لقوله تعاىل: }َل َيْنَهاُكُم الَلّ
َا َيْنَهاُكُم  َه ُيِحُبّ اْلُْقِسِطنَي }8{ إَِنّ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إَِنّ الَلّ ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُرّ
يِن َوَأْخَرُجوُك���ْم ِمْن ِدَياِرُك���ْم َوَظاَهُروا َعَلى  ِذي���َن َقاَتُلوُكْم ِف���ي الِدّ ���ُه َعِن اَلّ الَلّ
اِلُوَن }9{{ )املمتحنة(. ُهْم َفُأوَلئَِك ُهُم الَظّ ْوُهْم  َوَمْن َيَتَوَلّ إِْخَراِجُكْم َأْن َتَوَلّ

وتتمثل أهم حقوق الالجئ يف اإلسالم فيام ييل:

أوالً: توفري احلاجيات املادية لالجئ

تتمث�ل ه�ذه احلاجي�ات خصوصًا يف توف�ري املأكل وامل�رب وامللبس. 
ِه  َعاَم َعَلى ُحبِّ وه�ذا أمر حض عليه اإلس�الم. يقول تعاىل: }َوُيْطِعُم���وَن الَطّ
ِه َل ُنِري���ُد ِمْنُكْم َجَزاًء  َا ُنْطِعُمُك���ْم لَِوْجِه الَلّ ِمْس���ِكيًنا َوَيتِيًما َوَأِس���يًرا }8{ إَِنّ
َوَل ُش���ُكوًرا}9{{ )اإلنس�ان(، ويقول تعاىل: }َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة }11{ 
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َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة }12{ َفُكّ َرَقَبٍة }13{ َأْو إِْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْس���َغَبٍة 
}14{ َيتِيًما َذا َمْقَرَبٍة }15{ َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَرَبٍة }16{{ )البلد(.

وس�أل رجل النبي >: أي اإلس�الم خري؟ قال: )تطعم الطعام، وتقرأ 
السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف()1( وقال >: )اعبدوا الرمحن، واطعموا 

الطعام، وافشوا السالم، تدخلوا اجلنة بسالم()2(.

َعاَم  وق�د طبق املس�لمون تطبيقًا رائعًا اآلي�ة الكريمة: }َوُيْطِعُم���وَن الَطّ
ِه ِمْس���ِكيًنا َوَيتِيًما َوَأِس���يًرا }8{{ )اإلنس�ان()3(. ومل يقرصوا ذلك  َعَلى ُحبِّ
ع�ىل جمرد الطعام وإن�ام مدوه إىل كل احلاجات الرضورية لألس�ري، والالزمة 

للحفاظ عىل تكامله اجلسدي وسالمته الصحية، وكذلك تكامله املعنوي.

وال شك أن ذلك يرسى من باب أوىل عىل الالجئ، وهو الذي مل حيارب 
املسلمني.

واألمثلة عىل ذلك كثرية، نذكر منها مثاالً واحدًا:

من ذلك حينام أقبل أسارى بدر، فرقهم الرسول > بني أصحابه، وقال: 
)استوصوا باألسارى خريًا(. قال أبو عزيز: وكنت يف رهط من األنصار حني 
أقبلوا يب من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوين باخلبز، وأكلوا 
التم�ر، لوصي�ة رس�ول اهلل > إياهم بنا، ما تقع يف يد رج�ل منهم كرسة خبز 
)1( صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب اطعام الطعام من اإلس�الم، رقم 12، ج 1، 
ص 13؛ ومسلم، يف اإليامن، باب: تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل، رقم 39، 

ج 1، ص 65.
)2( س�نن الرتمذي، كتاب األطعمة، باب ما جاء يف فضل إطعام الطعام، رقم 1855، 

ج 4، ص 253، وقال الرتمذي: حديث صحيح.
)3( متف�ق علي�ه: البخاري )12(، ومس�لم )39(، والنس�ائي )5000( يف اإليامن، أبو 

داوود يف األدب )5194(.
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إال نفحني هبا. قال: فأستحيى فأردها عىل أحدهم فريدها عىل ما يمسها)1(.

ثانيًا: رعاية ومساعدة الالجئ )ابن السبيل أو املرشد(

املرد أو ابن الس�بيل)2( وهو ما يدخل حتته قسم كبري من الالجئني قرر 
له القرآن الكريم العديد من القواعد التي ختص وضعه القانوين، وهي:

1 � تقديم املساعدة املادية إليه طواعية واختياريًا وعن طيب خاطر. يؤيد 
ذل�ك قوله تعاىل: }... َوآَتى امْلَ�اَل َعىَلٰ ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَب�ٰى َواْلَيَتاَمٰى 

بِيِل ...}177{{ )البقرة(. َوامْلََساِكنَي َواْبَن السَّ
2 � أن أفض�ل اإلنف�اق يكون عليه. لقوله تعاىل: }... ُق�ْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن 
�بِيِل ...  َخ�رْيٍ َفِلْلَوالَِدْي�ِن َواأْلَْقَربِ�نَي َواْلَيَتاَمٰى َوامْلََس�اِكنِي َواْبِن السَّ

}215{{ )البقرة(.
3 � أن الب�ن الس�بيل ح�ق واج�ب يف أم�وال املس�لمني يف الغنيم�ة ويف 
َا  الصدق�ات ويف الف�ئ. يدل ع�ىل ذلك قوله تع�اىل: } َواْعَلُم���وا َأَنّ
ُس���وِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى  ِه ُخُمَسُه َولِلَرّ َغنِْمُتْم ِمْن َش���ْيٍء َفَأَنّ لَِلّ

)1( الس�رية النبوية البن هش�ام، املرجع الس�ابق، ج1، ص 645؛ الكندهلوي: حياة 
الصحاب�ة، ج2، ص 337. راج�ع أيض�ًا أمثلة أخ�رى يف أمحد أب�و الوفا: كتاب 
اإلع�الم بقواعد القانون الدويل والعالقات الدولية يف رشيعة اإلس�الم، املرجع 

الس�ابق، ج10، ص 208 �210. 
)2( ابن الس�بيل هو: »املس�افر ال�ذي ال مال له يكفيه ليص�ل إىل مقصده« معجم ألفاظ 

القرآن الكريم، جممع اللغة العربية، القاهرة، 1409ه�/ 1989م، ج1، 553.
وقيل أيضًا إن ابن السبيل هو: »املسافر البعيد عن منزله، ُنسب إىل السبيل ملامرسته   
إياه« الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن، مكتبة مصطفى البايب احللبي، 

القاهرة، ص 223. 
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���بِيِل... }41{{ )األنف�ال(. ويقول تعاىل:  َواْلََس���اِكنِي َواْبِن الَسّ
َفِة ُقُلوُبُهْم  َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلَُؤَلّ َا الَصّ }إَِنّ
���بِيِل َفِريَضًة ِمَن  ِه َواْبِن الَسّ َق���اِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي َس���بِيِل الَلّ َوِفي الِرّ
ُه َعَلى َرُس���ولِِه  ِهِ}60{{ )التوبة()1(، ويقول تعاىل: }َما َأَفاَء الَلّ الَلّ
ُس���وِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلََس���اِكنِي  ِه َولِلَرّ ِم���ْن َأْهِل اْلُقَرى َفِلَلّ

)1( يذهب رأي � بخصوص هذه اآلية � إىل أنه يرتتب عليها عدم وجود مشكلة لالجئني. 
وهك�ذا يق�رر هذا ال�رأي: »وبدهيي أنه يف ظل النظام اإلس�المي ال تظهر مش�كلة 
الالجئني أو املحرومني من جنس�ية ما ألهنم يعتربون من الذميني حكاًم الذين ليس 
هلم دار غري دار اإلس�الم فيتمتعون باحلقوق املدنية يشملهم حكم »النص« القرآين 
»60/9« طامل�ا لي�س هل�م دول أو جه�ات ترعى حقوقهم وتش�ملهم محاية الدولة 
اإلسالمية ورعايتها. ونظام املعاشات والتأمينات التي يتمتع هبا املسلمون والذميون 
م�ن يتعطل منه�م أو  يعجز عن العمل ألن الدولة اإلس�المية ال تقوم عىل أس�اس 
عنرصي أو ديني طائفي بل عىل أساس إنساين شامل كام أن رشيعتها إنام تقوم عىل 
املبادئ اإلنس�انية اخلالصة والعدالة املوضوعية الش�املة واحلقوق اإلنسانية »وابن 
الس�بيل« ه�م الذين حرموا م�ن عائالهتم أو م�ن العودة إىل دياره�م وأوطاهنم أو 
عج�زوا عن هذه العودة لس�بب من األس�باب فتلتزم الدولة اإلس�المية بحاميتهم 
بمقتىض رشيعتها وبتخصيص نصيب هلم من إيرادات الدولة يرصف هلم كإعانات 
اجتامعي�ة طبقًا للنص »60/9«. ويش�مل الالجئ�ني واملهاجرين واملردين الذين 
ال م�أوى هلم أو فقدوا ديارهم ألي س�بب كان مهام كان�ت عقائدهم وعنارصهم. 
فالن�ص عام مطل�ق ال يفرق« )راجع: حمم�د كامل ياقوت: الش�خصية الدولية يف 

القانون الدويل العام، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة، ص 441(.
ويذهب رأي آخر إىل أن من بني أسباب االقطاعات يف الدول اإلسالمية قدوم الجئ   
من أصحاب الس�لطة واملكانة  يف بلده، بام يقتضيه ذلك من توفري احلياة املالئمة من 
باب الشهامة والنخوة، فضاًل عن األخوة يف السلطة، وإقطاعهم هو الوسيلة املألوفة 
يومئذ )انظر: إبراهيم عىل طرخان: النظم االقطاعية يف الرق األوس�ط يف العصور 

الوسطى، دار الكتاب العريب ، القاهرة، 1388 ه�/ 1968م، ص 6(.
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ْغنَِي���اِء ِمْنُكْم ...}7{{  ���بِيِل َكْي َل َيُك���وَن ُدوَلًة َبنْيَ اْلَ َواْبِن الَسّ
)احل�ر(. وهك�ذا فإن حق »ابن الس�بيل« هو ف�رض واجب، وهو 
ُه  حق بكل ما يف الكلمة من املعاين. يقول تعاىل: }َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقّ
ْر َتْبِذيًرا}26{{ )اإلرساء(، وقوله  بِيِل َوَل ُتَبِذّ َواْلِْسِكنَي َواْبَن الَسّ
بِيِل ...ِ}38{{  ُه َواْلِْسِكنَي َواْبَن الَسّ تعاىل: }َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقّ
)ال�روم(. ومعنى كونه حق أو »فريض�ة« أنه ال جيوز منعه عنه، وأنه 
ليس هناك س�لطة تقديرية لس�لطات الدولة اإلس�المية يف منحه أو 
منعه)1(. يقول الش�يخ يوس�ف القرضاوي إن اهلل تعاىل جعل بذلك 
»البن السبيل حقًا يف مصارف الزكاة، ويف مصارف الفيء من موارد 

الدولة، ويف احلقوق الواجبة يف املال بعد الزكاة«)2(.

ويقرتب من ذلك أيضًا فكرة »ضيافة« أو »قرى« الضيف)3(.

)1( لذلك يقرر رأي أن »اإلنسانية« هي من املبادئ اجلوهرية لإلسالم:
«Humanitarianism is one of the fundamental principles of Muslim 
religion. The act of giving money or helping someone in distress is 
not left to the free choice of the believer, but instead an obligation 
in the same way as is prayer». 

ويضيف أيضًا أن الدين اإلس�المي يعترب املس�اعدة التي تعط�ي لالجئ حقًا لقوله   
ْر َتْبِذيًرا}26{{  ���بِيِل َوَل ُتَب���ِذّ ُه َواْلِْس���ِكنَي َواْبَن الَسّ تع�اىل: }َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحَقّ

)اإلرساء( ، راجع:
J. Krafess: The influence of Muslim religion in humanitarian aid, 
IRRC, vol. 87, June 2005, pp. 327 and 334.

)2( يوسف القرضاوي: أصول العمل اخلريي يف اإلسالم يف ضوء النصوص واملقاصد 
الرعية، اهلالل األمحر القطري، 1428ه�/ 2007م، ص 35.

)3( والضي�ف ه�و »اإلنس�ان الغريب الذي حيل ببل�د ليس فيه أه�ل وال منزل، فحث 
=اإلس�الم ع�ىل إكرامه وقراه وجوبًا واس�تحبابًا، وال س�يام حينام ال جي�د مأوى، كام 
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ففي احلديث الصحيح: عن أيب رشيح الكعبي، أن رس�ول اهلل > قال: 
»م�ن كان يؤم�ن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، م�ن كان يؤمن باهلل واليوم 
اآلخر فليكرم ضيفه جائزته« قال وما جائزته يا رسول اهلل؟ قال: »يوم وليلة، 
والضيافة ثالثة أيام، فام بعد ذلك فهو صدقة عليه، من كان يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت«)1(.

واألم�ر بإكرامه يدل عىل الوجوب، بدلي�ل تعليق اإليامن عليه، وبدليل 
جعل ما بعد الثالثة أيام صدقة)2(.

يؤيد ذلك ما قال رسول اهلل > لعبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام: »فإن 
ًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوِجك عليك حقًا، وإن  جلس�دك عليك حقُّ

وِرك أي زّوُارك وأضيافك. لزورك عليك حقًا«)3(، وُزُ

يف األزمن�ة املاضي�ة يف كثري من القرى والبالد، أو جي�د املأوى )خانًا أو فندقًا(، وال 
جيد املال الذي يدفعه له. فال يرتك يف العراء دون إيواء« يوس�ف القرضاوي، ذات 

املرجع السابق، ص 44.
)1(البخ�اري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
ف�ال ي�ؤذ جاره، رق�م 5673، ج 5، ص 2240، وأخرجه مس�لم يف اإليامن، باب 

احلث عىل إكرام اجلار والضيف رقم 48، ج 1، ص 69.
)2( يوسف القرضاوي: أصول العمل اخلريي يف اإلسالم، املرجع السابق، ص 44.

)3( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم رقم 1874، 
ج 2، ص 697، وأخرجه مسلم يف الصوم، باب: النهي عن صوم الدهر ملن ترضر 

به رقم 1159، ج 2، ص 813.

=
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4 . 1 . 2 يف القانون الدويل

نصت اتفاقية 1951م عىل التزامات وحقوق الالجئ، كام ييل:
1 � التزام�ات الالج�ئ: إذ عليه بصفة خاصة مراع�اة القوانني واللوائح 
وكذل�ك اإلج�راءات املتخ�ذة حلف�ظ النظ�ام الع�ام يف البل�د الذي 

يتواجد فيه )م2(.
2 � حقوق الالجئ: وتش�مل عدم التميي�ز )م3(، حرية العقيدة )م 4(، 
اإلعفاء من مبدأ التبادل أو املعاملة باملثل )م7(، اإلعفاء من اإلجراءات 
االس�تثنائية )م8(، احلالة الشخصية حيكمها قانون املوطن أو قانون 
حم�ل اإلقام�ة )م12(، احلق�وق اخلاص�ة بامللكية املنقول�ة والعقارية 
)م13(، حقوق امللكية الذهنية والفنية )م14(، حق التجمع )م15(، 
 اللج�وء إىل املحاك�م )م16(، ح�ق القي�ام بعمل ذي أجر مكس�ب 
)م17(، العم�ل احل�ر )م18(، امله�ن احل�رة )م19(، التوزيع املقنن 
للم�واد غ�ري املتواف�رة )م20(، اإلس�كان )م21(، التعلي�م الع�ام 
)م22(، العون الع�ام )م23(، تريعات العمل واألمن االجتامعي 
)م24(، املس�اعدة اإلداري�ة )م25(، حري�ة التنق�ل )م26(، وثائق 
اهلوي�ة )م27(، وثائ�ق الس�فر )م28(، األعب�اء الرضيبي�ة )م29(، 
نق�ل األموال واملمتلكات )م30(، عدم تطبيق عقاب عىل الالجئني 
الذين يدخلون بطريقة غ�ري مروعة )م31(، الطرد )م32(، حظر 

الطرد واإلبعاد )م33()1(. 

)1( كذل�ك نص�ت املادة 9 م�ن االتفاقية عىل أهنا »ال متنع أية دول�ة، يف وقت احلرب أو 
غريها م�ن الظروف اخلطرية واالس�تثنائية، من اختاذ التداب�ري الوقتية التي تعتربها 
=رضوري�ة ألمنها القومي، إىل أن حتدد الدولة املتعاقدة أن هذا الش�خص هو الجئ
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4 .2  مجع شمل األرسة

4 . 2 .1 يف الرشيعة اإلسالمية

حمافظة عىل حقوق األقارب ورغبة يف مجع ش�مل األرسة، أكدت السنة 
النبوية املطهرة وممارسات الدولة اإلسالمية عىل رضورة عدم التفريق بينهم، 

يدل عىل ذلك ما ييل:
� عن أيب أيوب األنصاري ريض اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل > يقول: 

)من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته يوم القيامة()1( .
يقول اإلمام الصنعاين: إن احلديث: »نص يف حتريم التفريق بني الوالدة   

وولدها وقيس عليه سائر األرحام املحارم بجامع الرحامة«)2(.
� وع�ن ع�يل بن أيب طالب )ريض اهلل عنه( قال: أمرين رس�ول اهلل > 
أن أبي�ع غالمني أخوي�ن فبعتهام ففرق�ت بينهام فذك�رت ذلك للنبي 

وأن استمرار هذه التدابري رضوري يف حالته لصالح أمنها القومي«.  راجع أيًضا :  
Guidelines on the reception of asylum Seekers, International federa-
tion of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2001, 34 pp.

)1( اجلامع الصحيح، وهو س�نن الرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية الفرق 
ب�ني األخوين، وبني الوالدة وولدها يف البيع، رقم 1238، وقال الرتمذي: حس�ن 
غري�ب، ج 3، ص 580، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، وانظر مس�ند اإلمام أمحد، 

رقم 23499، ج 38، ص 485، 486، حتقيق وإرشاف: شعيب األرنؤوط.

)2( الصنعاين: سبل السالم، املرجع السابق، ج2، ص 494 – 495، باب رشوط البيع 
وما هنى عنه، حديث رقم 30.

=
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> فق���ال: )أدركهم��ا فارجتعه�ام وال تبيعهم���ا إال مجيع����ًا()1( 
رواه أمح�د ورجال�ه ثق�ات وق�د صحح�ه اب�ن خزيم�ة)2(.

� وع�ن أيب موس�ى، قال: لعن رس�ول اهلل > وآله من ف�رق بني الوالدة 
وولدها، وبني األخ وأخيه)3(.

� وروي ع�ن رس�ول اهلل >، أن�ه أتى بس�بي فقام فنظر إىل ام�رأة منهن 
تبك�ي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: ابني بيع يف بني عبس، فقال رس�ول 
اهلل > للصحايب الذي باع االبن: )فرقت بينهام فلرتجعن ولتأتني به(، 
فرج�ع فأتى به، وروى عن عم�ر ريض اهلل عنه، أنه كتب أال يفرق بني 
األخوي�ن، وبني األم وولدها، يعني إذا كانا صغريين ، أو كان أحدمها 

صغريًا واآلخر كبريًا)4(. 
� وجاء يف األثر عن النبي > حني رأى جارية واهلة يف الغنيمة، فقال: ما 

حاهلا؟ فقيل: بيع ولدها، قال: ال توله والدة بولدها)5(.

)1( مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مس�ند عيل بن أيب طال�ب )ريض اهلل عنه( رقم 760، 
ج 2، ص 551.

)2( يقول الصنعاين: »واحلديث دليل عىل بطالن هذا البيع، ودل عىل حتريم التفريق كام دل 
عليه احلديث األول إال أن األول دل عىل التفريق بأي وجه من الوجوه وهذا احلديث 
نص يف حتريمه بالبيع، وأحلقوا به حتريم التفريق بس�ائر اإلنشاءات، كاهلبة والنذر وهو 
م�ا كان باختي�ار املفرق، وأما التفريق بالقس�م فليس باختياره فإن س�بب امللك قهري 

وهو املرياث« سبل السالم، املرجع السابق، ح4، ص 486، حديث رقم 31.
)3( اب�ن ماج�ة، الس�نن، كت�اب التجارات، ب�اب النهي ع�ن التفريق بني الس�بي، رقم 

2250، ج 2، ص 756.
)4( اإلم�ام الرسخيس: رشح كتاب الس�ري الكبري لإلمام الش�يباين، ط القاهرة، املرجع 

السابق، ج5، ص 2073.
)5( نفس املرجع، ج 3، ص 1040.
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يتضح مما تقدم عدة أمور:
1 � أن األدلة يف السنة النبوية املرفة قاطعة  يف النهي عن التفريق بني األم 
وولدها، أو بني الصغار األقارب)1(. بل وصل احرتام املسلمني هلذه 
الس�نة النبوي�ة املرفة إىل أن قال اإلمام الش�يباين أنه يف حالة العجز 
ع�ن محل األم والولد معًا وكان أخذ الول�د بمفرده ال يمكن تغذيته 

فيجب إما تركهام معًا أو أخذمها معًا)2(.

)1( وهكذا جاء يف الس�ري الكبري »فأما إذا كانت والدة وولد صغري أو أخوان صغريان، 
أو كبري وصغري، أو غالم مل يدرك وعمته أو خالته صغرية أو كبرية، فليس ينبغي أن 

يفرق بينهم يف قسمة أو بيع« )نفس املرجع، ج5، ص 2073(.
ويق�ول البه�ويت: »وحي�رم وال يص�ح أن يفرق ب�ني ذي رحم حمرم ببي�ع وال غريه،   
م�ن قس�مة وهب�ة ونحومه�ا )ولو رض�وا به( ألهن�م قد يرض�ون بام في�ه رضرهم، 
ث�م يتغ�ري قلبه�م فيندم�ون )أو كان بع�د البل�وغ( لعم�وم حديث أيب أي�وب قال: 
س�معت رس�ول اهلل > يق�ول )م�ن ف�رق بني وال�دة وولده�ا ف�رق اهلل بينه وبني 
أحبت�ه ي�وم القيام�ة( رواه الرتم�ذي وق�ال: حس�ن غري�ب. وعن عيل ق�ال: »وهب 
يل رس�ول اهلل > غالم�ني آخري�ن، فبع�ت أحدمه�ا، فق�ال يل رس�ول اهلل > ما فعل 
 غالم�ك فأخربت�ه. فق�ال رده«. اإلم�ام البه�ويت: كش�اف القن�اع ع�ن مت�ن اإلقن�اع، 

ج3، ص 57  � 58.
)2( وهك�ذا جاء يف الس�ري الكبري: »وإن قدروا عىل محلهام فلس�ت أح�ب هلم أن يرتكوا 
واحدًا منهام ملا فيه من ترك إيصال املنفعة إىل املس�لمني مع التمكن من ذلك، ملا فيه 
من التفريق بني الوالدة وولدها. وألهنم نقلومها إىل هذا املكان ويف ترك أحدمها يف 

هذا املكان تضييع له فال جيوز اإلقدام عليه إال عند العجز عن محلهام.
وب�ه فارق ما لو وجدومه�ا يف هذا املوضع، فإن هناك ال ب�أس بأن يأخذوا أحدمها   

أهيام شاءوا.
ألهن�م م�ا نقلومها إىل هذا املوضع، وهلم أن يرتكومها يف هذا املوضع مع القدرة عىل   
=محلهام، فيكون هلم أيضا أن يرتكوا أحدمها ويأخذوا اآلخر، ألنه تفريق بحق. وهذا 
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2 � أن األث�ر املرتت�ب ع�ىل خمالفة قاعدة التفرقة ب�ني األم وولدها أو بني 
الصغار واضح جدًا يف السنة النبوية: رضورة مجعهام معًا.

3 � أن النه�ي ال�وارد ع�ن النبي > خي�ص الصغار فق�ط، إال أننا نرى � 
حمافظ�ة عىل االعتبارات اإلنس�انية � أنه من املس�تحب عدم التفريق 
أيضًا بني أفراد األرسة الكبار. يؤيدنا يف ذلك الواقعتان اآلتيتان من 

السرية النبوية:
� ما حدث يف رسية زيد بن حارثة حيث أصاب امرأة من مزينة أسمها 
حليم�ة فدلته�م ع�ىل حملة من حم�ال بني س�ليم فأصابوا نعام وش�اء 
وأرسى وكان فيه�م زوجها. يقول ابن األثري: )فأطلقها رس�ول اهلل 

> وزوجها معها()1(.
� ما حدث يف غزوة خيرب: فقد كان الزبري بن باطا القرظي قد من عىل 
ثاب�ت بن قيس بن ش�امس يف اجلاهلية، يوم بعاث فأطلقه، فلام كان 
اآلن أت�اه ثابت فقال ل�ه: أتعرفني؟ قال: وهل جيه�ل مثيل مثلك؟ 
ق�ال: أريد أن أجزيك بيدك عندي، قال: إن الكريم جيزي الكريم. 
فأت�ى ثاب�ت رس�ول اهلل >، فق�ال: كان للزبري عندي ي�د أريد أن 
أجزيه هبا فهبه يل فوهبه له، فأتاه، فق�ال له: إن النبي > قد وهب 
يل دمك فهو لك، قال: ش�يخ كبري ال أه�ل له وال ولد، فاس�توهب 

إذا طمع�وا أن يعي�ش الصبي يف أيدهيم بام يغذونه به إذا أخ�ذوه، فإذا مل يطمعوا يف 
ذل�ك فال ينبغي هل�م إال أن يأخذومها إن قدروا عىل ذلك أو يرتكومها. ألن يف أخذ 
الصبي وحده تفريق غري مفيد« رشح كتاب السري الكبري للشيباين، املرجع السابق، 

ج4، ص 1559.
)1( ابن سعد: الطبقات الكربى: 85/2، الذهبي، حممد بن أمحد: السرية النبوية، حتقيق: 
بشار عواد، ج 2، ص 21، )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 2، 1422ه�/ 2001م(. 
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ثاب�ت أهل�ه وولده م�ن رس��ول اهلل > فوهبهم له، فق�ال الزبري: 
أهل بيت باحلجاز ال مال هلم، فاس�توهب ثابت ماله من رس�ول اهلل  

>  فوهب�ه   ل�ه  فم�ن علي�ه باجلمي�ع)1(.
4 � أن العل�ة م�ن عدم التفريق بني األقارب جد واضحة: توفري احلاجات 
املعنوية الالزمة لإلنسان كإنسان، وقد قال  اإلمام أمحد: »ال تفرق بني 
األم وولدها وإن رضيت وذلك واهلل أعلم ملا فيه من اإلرضار بالولد 

وألن املرأة ترىض بام فيه رضرها ثم يتغري قلبها بعد ذلك فتندم«)2(.
5 � أن الس�نة النبوي�ة املرفة تكون بذلك قد تفوق�ت عىل ما وصل إليه 
القان�ون ال�دويل حديث�ًا، ألهنا جتع�ل ع�دم التفريق إل�زام وواجب 
ع�ىل عاتق املس�لمني، بينام اقترص القانون ال�دويل عىل جتميع األرسة 
املش�تتة»بقدر اإلمكان«، وهو ما يرتك فس�حة من السلطة التقديرية 

يمكن أن تيسء الدول، وكذلك األفراد، استغالهلا.
6 � الظاه�رة امللفتة للنظر يف الريعة اإلس�المية تبدو يف »الش�فقة« عىل 
الطف�ل. وه�ذا أمر طبيع�ي إذ، لصغره، يكون ضعيف�ًا ال يقوى عىل 

يشء. وهو أمر مل تغفله ممارسات الدولة اإلسالمية:

)1( ابن األثري، ذات املرجع، ص 148.
)2( اب�ن قدامة: املغني والرح الكبري، دار الكتاب العريب، ب�ريوت، 1403ه�/ 1983م، 
ج10، ص 468 – 471؛ البهويت: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ج3، ص 57 – 58.
أم�ا إذا كان�ا صغريين، فقد جاء يف الس�ري الكب�ري: وأهنام إذا كان�ا صغريين فإن كل   
واح�د منه�ام يأن�س بصاحبه ويأل�ف معه، ف�إذا فرق بينهام أخذه خش�ية الوحش�ة 
بالوح�دة وقل�ب الصغ�ري ال حيتمل ذل�ك، ف�أدى إىل هالكه، وه�ذا املعنى معدوم 
فيام إذا كانا كبريين »رشح كتاب الس�ري الكبري للش�يباين، املرجع السابق، ج5، ص 

.2071
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� فق�د أخ�رج أبن أيب ش�يبة عن أيب جعفر أن ابا أس�يد ج�اء النبي > 
بس�بى من البحري�ن فنظر النبي > إىل امرأة منه�ن تبكي. فقال: ما 
ش�أنك؟ فقالت: باع ابني. فقال النبي > أليب أس�يد: أبعت ابنها؟ 
ق�ال: نعم. قال: فيمن؟ قال يف بني عيس�ى. فقال النبي >: أركب 

أنت بنفسك فأتى به)1(.
� ومن ذلك ما حدث أثناء حصار عكا، فقد كان للمس�لمني لصوص 
يدخل�ون إىل خي�ام الفرن�ج فيرسق�ون، حت�ى أهن�م كان�وا يرسقون 
الرجال، فأخذوا يف إحدى املرات طفاًل عمره ثالثة أشهر، فوجدت 
عليه أمه وجدًا ش�ديدًا واش�تكت إىل ملوكهم فقالوا هلا: إن سلطان 
املس�لمني رحي�م القل�ب وق�د أذن لك يف اخل�روج إلي�ه، فاخرجي 
واطلبي�ه منه، فإنه يرده عليك، وفعاًل جاءت إىل الس�لطان وذكرت 
ل�ه حاهل�ا، فرق هلا رقة ش�ديدة حت�ى دمعت عينه. ث�م أمر بإحضار 
ولده�ا ف�إذا هو ق�د بيع يف الس�وق، فرس�م بدفع ثمنه إىل املش�رتي 
وأخ�ذه منه، ومل يزل واقفًا حتى جيء بالغالم فأخذته أمه وأرضعته 
س�اعة وهي تبكي من ش�دة فرحها وشوقها إليه، ثم أمر بحملها إىل 
خيمته�ا هي وطفلها عىل فرس مكرمة. ويعلق ابن ش�داد عىل ذلك 

فيقول: »فانظر إىل هذه الرمحة الشاملة جلنس بني البر«)2(.

)1( الكندهلوي: حياة الصحابة، دار املعرفة، بريوت، ج2، ص 79.
)2( ابن كثري: البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت 1977م، ج12، ص 342؛ ابن 
شداد: النوادر السلطانية واملحاسن اليوسفية أو سرية صالح الدين، الدار املرصية 

للتأليف والرتمجة، القاهرة، 1964م، ص 159.
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4 . 2 . 2  يف القانون الدويل
 The reunion of separated refugee يمثل مجع ش�مل األرس املش�تتة
families – Family reunification أمهي�ة كب�رية يف إط�ار ح�ق اللجوء)1(، 

بالنظ�ر إىل طابع�ه اإلنس�اين، وألن األرسة � ك�ام ن�ص ع�ىل ذل�ك اإلعالن 
العامل�ي حلق�وق اإلنس�ان ومواثيق دولي�ة أخرى � ه�ي »الوح�دة اجلامعية 

الطبيعية واجلوهرية للمجتمع وتس�تحق احلامية من املجتمع والدولة«.

كذلك فقد نصت قواعد القانون الدويل اإلنساين عىل هذه املسألة:
1 � فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م يف املادة 26 منها عىل 
 renew إمكاني�ة أن يقوم أفراد األرس املش�تتة للحرب بإعادة اتصال

.to meet كل فرد منها باآلخر، وبالتالقي contact

2 � بين�ام نصت املادة 74 من الربوتوك�ول اإلضايف األول لعام 1977م 
وامللح�ق باتفاقي�ات جني�ف لع�ام 1949 م ع�ىل م�ا ييل: »تس�هل 

)1( وهو ما أكدته اس�تنتاجات اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشئون الالجئني، راجع:

Conclusions on the international protection of refugees adopted 
by the executive committee of the UNHCR programme, Geneva, 
1996, p. 19, No. 9 (28), pp. 55 – 56, No. 24 (32). 

انظر أيضًا التوصيات بشأن احلامية الدولية لالجئني التي اعتمدهتا اللجنة التنفيذية   
لربامج املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لش�ئون الالجئني، القاهرة، 2003م، ص 

245 � 246، رقم 88. 
وقد نص عىل مبدأ وحدة األرسة أيضًا امللحق »ب« من الصك اخلتامي ملؤمتر األمم    

املتحدة 1951م حول وضع الالجئني واألشخاص عديمي اجلنسية، راجع:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. I, p. 30.
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األط�راف الس�امية املتعاق�دة وأطراف الن�زاع، بكل طريق�ة ممكنة، 
اجتامع األس�ر املشتتة كنتيجة للنزاع املسلح«. 

وقد قررت  السرية النبوية محاية أكرب من تلك التي قررها القانون الدويل 
املعارص، والذي يقترص عىل:

1 � جمرد إعادة االتصال أو التالقي.
2 � التسهيل، بقدر االمكان، لعملية اجتامع األرس املشتتة.

بينام السرية النبوية املرفة تضع إلزامًا عىل عاتق املسلمني بعدم التفريق 
بني األقارب.

وم�ن املعل�وم أن وح�دة األرسة - يف إطار حق امللج�أ – هلا عدة صور، 
منه�ا: أن يك�ون طال�ب اللج�وء ه�و رب األرسة والذي تتواف�ر فيه رشوط 
الالجئ، فإن تابعيه )كزوجته وأوالده حتت سن 18 سنة( يمكن أن يمنح هلم 
وضع الالجئ رغبة يف مجع ش�مل األرسة. وهذا هو ما يعرف باسم »الوضع 
املش�تق derivative status« للح�ق يف اللج�وء. حري بالذك�ر أن تابعي رب 
األرسة الذي�ن تتواف�ر فيه�م رشوط الالجئ يمنحون وض�ع الالجئ وليس 

الوضع املشتق لالجئ)1(.

)1( راجع:
Information for asylum-seekers and refugees in Egypt, UNHCR, 
regional representation in Egypt, Cairo, November 2005, p. 38.

راجع أيضًا التوجيه رقم 2003/86م الصادر يف إطار االحتاد األوريب بخصوص   
مجع شمل األرسة، يف: 

Collection of international instruments and legal texts concerning refu-
gees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 4, pp. 1682-1690.

وانظ�ر أيض�ًا يف ذات املرج�ع )ص 1409( التوصي�ة 23 )99( الصادرة عن جلنة   
الوزراء يف جملس أوربا.
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4 . 3 أموال وممتلكات الالجئ

4 . 3 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

يثب�ت األم�ان ألم�وال الالج�ئ، فال جي�وز بالت�ايل أخذها رغ�اًم عنه أو 
مصادرهتا. يقول اإلمام النووي )بخصوص املستأمن(:

»إذا دخل كافر دار اإلسالم بأمان أو ذمة، كان ما معه من املال واألوالد 
يف أمان، فإن رشط األمان يف املال واألهل، فهو تأكيد وال أمان ملا خلفه بدار 
احلرب، فيجوز اغتنام ماله وس�بى أوالده هناك، وعن صاحب »احلاوي« أنه 
إن ق�ال: ل�ك األم�ان، ثبت األمان يف ذريت�ه وماله، وإن ق�ال: لك األمان يف 
نفس�ك، مل يثب�ت يف الذرية واملال، وأطلق اجلمه�ور قالوا: وقد يفرتق املالك 
واململوك يف األمان، وهلذا لو دخل مسلم دار احلرب بأمان، فبعث معه حريب 
م�اال ل�راء متاع، كان ماله يف أم�ان حتى يرده، وإن مل يك�ن املالك يف أمان، 
وك�ذا ل�و بعثه مع ذمي دخل دار احلرب بأمان، ويف قول: ال يكون مع الذمي 
يف أمان، ألن أمان الذمي باطل، واملش�هور األول، ألن احلريب اعتقد صحته، 

فوجب رده إليه«)1(.

)1( اإلمام النووي: روضة الطالبني، املرجع السابق، ج10، ص 289.
ويف املذه�ب املالك�ي إذا كان عندنا رج�اًل من أهل احلرب دخ�ل إلينا بأمان فامت   
وترك ماالً، فإن هذا املال ال يكون فيئًا وإنام يرد إىل ورثته، بل سئل مالك عن رجل 

من أهل احلرب دخل إلينا بأمان فقتله رجل من املسلمني، فقال مالك: 
»يدف�ع ديت�ه إىل ورثته يف بالد احلرب، يقول ابن القاس�م: »فه�ذا يدلك عىل ... أن   
ماله لورثته وال أعلم مالكًا إال وقد قال يعتق أيضًا القاتل رقبة ويدفع ماله وديته إىل 
حكامه�م وأهل النظر هلم حت�ى كأهنم حتت أيدهيم ماتوا عندهم« )املدونة الكربى 
=يف فقه اإلمام مالك لسحنون التنوخي، دار صادر، بريوت، مطبعة السعادة بمرص، 
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ويقول قايض القضاة البيضاوي إن األمان املمنوح لغري املسلم »يتعدى 
إىل م�ا مع�ه من األه�ل وامل�ال، وإن أطلق عىل األظه�ر، ألنه ترك م�ا يؤذيه، 

وألهنا كالتابع«)1(.

ويس�تتبع م�ا تقدم، بال�رضورة، أن ما مل يصطحبه الالجئ من أش�ياء أو 
أموال ال ترسى عليها احلصانة، وكذلك من تركهم من أهل وولد ال يتمتعون 

باحلصانة إال إذا جاءوا إىل دار اإلسالم.

لذلك تنطبق هنا القاعدة التي قررها اإلمام القرطبي:

»وم�ن خرج إلينا من أهل احلرب مس�تأمنًا ف�ال أمان له عىل يشء مما تركه 
بدار احلرب من أهل وولد ومال«)2(.

معنى ما تقدم أن حدود حصانة أموال الالجئ تتمثل يف ثالثة جوانب:

األول: جانب إجيايب: مؤداه أن أموال الالجئ اخلاصة به والتي يصحبها معه 
مصون�ة، جلريان العرف بذل�ك وألهنا � كام قال اإلم�ام البيضاوي � 

كالتابع.

الث�اين: جانب س�لبي: مضمونه أن هذا األمان ال ي�رسى بداهة عىل األموال 

1323ه�، املجلد الثاين، ص 24(. كذلك قيل: إنه »ال حق للمس�لمني يف ماله إن 
م�ات وال في�ه وال يف ديته إن قتل بل يبعث بجمي�ع ذلك إىل بلده )اإلمام احلطاب: 
مواه�ب اجلليل برح خمترص خلي�ل، دار الفكر، القاه�رة، 1398 ه�/ 1978م، 

ج3، ص 363(.
)1( اإلم�ام البيضاوي: الغاية القص�وى يف دراية الفتوى، حتقيق عىل حميى الدين داغي، 

دار النرص للطباعة اإلسالمية، القاهرة، 1982م، ج2، ص 953.
)2( اإلم�ام القرطبي: »أبو عم�ر بن عبد الرب النمري«: كتاب الكايف يف فقه مذهب أهل 
املدين�ة املالكي، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 1400 ه�/ 1980م، ج1، ص 

=
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واألش�ياء الت�ي تركه�ا يف بل�ده، بالنظ�ر إىل إقليمية تطبي�ق القوانني 
والرائع الوطنية، ولعدم امتداد والية الدولة اإلس�المية إىل الدولة 

األخرى.

الثال�ث: جانب عميل: يرسى األمان عىل أه�ل الالجئ الذين يصحبهم معه 
ألهن�م من توابعه )وي�رسى ذلك أيضًا عىل أمواهلم(، وال يرسى عىل 

أولئك الذين يرتكهم فوق إقليم دولة أخرى.

4 . 3 . 2 يف القانون الدويل

نص�ت املادة 30 من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئ لعام 1951م عىل 
أن تس�مح الدولة، وفق�ًا لقوانينها ولوائحها، لالجئ�ني: »بأن ينقلوا األموال 
الت�ي أحرضوها إىل إقليمها، إىل أي بلد آخر تم فيه قبوهلم بقصد االس�تقرار 
فيه«، وبأن تنظر بعني العطف إىل طلبات الالجئني بالسامح هلم بنقل األموال 
واألمتعة إىل أي مكان أينام وجدوا والتي تكون الزمة إلعادة اس�تقرارهم يف 

بلد آخر تم قبوهلم فيه«.

4 . 4 احلامية الدبلوماسية لالجئ

4 . 4 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

ُيمك�ن للدول�ة اإلس�المية ممارس�ة احلامي�ة الدبلوماس�ية بخص�وص 
الالجئ�ني املوجودي�ن ف�وق إقليمه�ا. نس�تنبط ذل�ك بقياس من ب�اب أوىل. 
وذل�ك م�ن نظري�ة االس�تنقاذ الت�ي أكدها فقه�اء املس�لمني: فقد أق�ر الفقه 
اإلس�المي نظرية االستنقاذ كوسيلة حلامية املسلمني املضطهدين يف دينهم أو 
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املأس�ورين لرفع الظلم عنهم وختليصهم. وتعد هذه مساوية لنظرية التدخل 
 Théorie de l intervention d humanité – Theory of م�ن أجل اإلنس�انية

humanitarian intervention يف الفقه الغريب.

ِه  وق�د أكد هذه النظرية قوله تعاىل: }َوَما َلُكْم َل ُتَقاتُِلوَن ِفي َس���بِيِل الَلّ
َنا َأْخِرْجَنا ِمْن  ِذيَن َيُقوُلوَن َرَبّ َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَلّ َواْلُْس���َتْضَعِفنَي ِمَن الِرّ
ا َواْجَع���ْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك  الِ���ِم َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِم���ْن َلُدْنَك َولًِيّ َه���ِذِه اْلَقْرَيِة الَظّ

َنِصيًرا ً}75{{ )النساء(.

وقد بسط فقهاء املسلمني هذه النظرية عىل أهل الذمة واملستأمنني.

وهكذا ورد يف السري الكبري:

»جي�ب علينا نرصة أهل الذمة إن قهروا وقوينا عىل نرصهتم وليس علينا 
ذلك يف حق املستأمنني بعد ما دخلوا دار احلرب. يوضحه أن أهل الذمة تبع 

للمسلمني حني صاروا من أهل دارنا فيكونون تبعًا للمسلمني«)1(.

ويضيف أيضًا:

»األصل أنه جيب عىل إمام املسلمني أن ينرص املستأمنني ماداموا يف دارنا 
وأن ينصفه�م ممن يظلمهم كام جيب عليه ذلك يف حق أهل الذمة . ألهنم حتت 

واليته ماداموا يف دار اإلسالم فكان حكمهم كحكم أهل الذمة«)2(.

)1( رشح كتاب السري الكبري لإلمام الشيباين، معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية،  املرجع 
السابق،  ج2،  ص 688.

)2( ذات املرجع، ج5، ص 1853.

, ,
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وهك�ذا جيب عىل الدولة اإلس�المية أن تق�وم باس�تنقاذ الالجئني )من 
املس�تأمنني وأهل الذمة( ولو باس�تخدام القوة املس�لحة من أي�دي األعداء، 
وم�ن ب�اب أوىل، ممارس�ة احلامي�ة الدبلوماس�ية للدف�اع ع�ن حقوقه�م التي 

اهتضمها الغري. ألن هذا يعد إنصافًا هلم ممن يظلمهم.

4 . 4 . 2 يف القانون الدويل

احلامية الدبلوماسية يف القانون الدويل هي نظام بمقتضاه تتدخل الدولة 
حلامي�ة رعاياها املوجودين يف اخل�ارج إذا حصل اعتداء ع�ىل حقوقهم. فهي 
وس�يلة تدافع هبا الدولة عن الش�خص املجني عليه، بكفالة حقها يف احرتام 

القانون الدويل يف شخص هذا األخري)1(.

ويمكن للدولة أن متارس احلامية الدبلوماس�ية بخصوص الالجئني، إذ 
تنص امل�ادة 2/8 من مروع املواد اخلاص باحلامية الدبلوماس�ية الذي تبنته 

جلنة القانون الدويل عام 2006م، عىل أنه:

»يمك�ن للدول�ة أن مت�ارس احلامي�ة الدبلوماس�ية بخصوص ش�خص 
تع�رتف به هذه الدول�ة كالجئ، وفقًا للقواعد الدولي�ة املقبولة، إذا كان هذا 
الش�خص، وقت وقوع الرضر ووقت التقديم الرس�مي لطلب احلامية، مقيم 

بطريقة مروعة ومعتادة يف تلك الدولة«)2(.

إال أن امل�ادة 3/8 تضي�ف أن ذل�ك ال يطبق »بخص�وص الرضر الذي 
يسببه فعل غري مروع دوليًا ارتكبته دولة جنسية الالجئ«.

)1(  أمح�د أبو الوفا: الوس�يط يف القانون الدويل الع�ام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 
اخلامسة، 1428 ه�/ 2007م، ص 641.

)2( انظر أيضًا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم أ/10/61 )2006م(.
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4 . 5 األطفال الالجئون

4 . 5 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

مم�ا ال ش�ك في�ه حق�وق الطف�ل يف اإلس�الم جي�ب احرتامها، ول�و كان 
الجئ�ًا. فقد نص العهد اخل�اص بحقوق الطفل يف اإلس�الم )2005م( الذي 
تبنته منظمة املؤمتر اإلس�المي عىل حقوق الطفل، ومنها: املس�اواة، والتامسك 
األرسى، واحلريات الشخصية، والرتبية، والتعليم والثقافة، والراحة واللعب، 
والصح�ة، واحلامية، والعدالة ... الخ. ون�ص العهد أيضًا فيام يتعلق باألطفال 
الالجئني عىل أن تكفل هلم الدول األطراف، بأقىص ما يمكن: »التمتع باحلقوق 

املنصوص عليها يف هذا العهد يف تريعاهتم الوطنية« )م21()1(.

وق�د أخذت اتفاقي�ة حقوق الطفل لع�ام 1989م بنظ�ام الكفالة الذي 
قررته الريعة اإلس�المية بالنس�بة لألطفال املحرومني مؤقتًا أو بصفة دائمة 
م�ن أرسهم. يف هذه احلالة يكون من حق الطفل احلصول عىل عناية خاصة، 
منه�ا الكفال�ة، أو التبني، أو اإليداع يف مؤسس�ات مناس�بة للعناية باألطفال 
)م3/20(. وهكذا فقد أخذت هذه االتفاقية الدولية، بنظام ثابت وموجود 

ىف الريعة اإلسالمية هو نظام الكفالة.

وق�ررت الس�نة للطفل أم�ورًا، منها)2(: احل�ث عىل زواج امل�رأة الولود 

=

)1( راج�ع الوثيق�ة  OIC/9 – IGGE/HRI/2004/Rep. Final الص�ادرة عن منظمة 
املؤمتر اإلسالمي.

)2( راجع أيضًا: حممد عبد اجلواد حممد: محاية الطفولة يف الريعة اإلسالمية والقانون 
الدويل العام، والسوداين، والسعودي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص 80-29. 
ويقسم البعض حقوق األبناء عىل اآلباء إىل حقوق مادية )ثبوت النسب، والرضاع، 



154 

ليتكاثر املسلمون، حسن اختيار الزوجة، االحتفال بمولد الطفل )العقيقة(، 
حق الطفل يف االس�م احلس�ن، ثبوت النس�ب )بفراش الزوجي�ة أو البينة أو 
اإلق�رار(، حق الطف�ل يف احلضانة، مالعب�ة الطفل، محاية النس�اء واألطفال 
وقت احل�رب، محاية األمومة والطفولة يف القانون اجلنائي اإلس�المي، احلق 
يف التعلي�م والرتبي�ة، ول�د الرقيقة حيرره�ا. وتقررت حقوق أخ�رى للطفل 
باجتهاد فقهاء املسلمني، منها: حق الطفل يف النفقة، اإلرشاف أو الوالية عىل 
نف�س الطفل ومال�ه، حقوق اللقيط، حق كل مولود يف العطاء من بيت املال، 
والوصية الواجبة. وتطرقت الريعة اإلسالمية كذلك إىل حقوق اجلنني)1(.

وال أدل ع�ىل اهتامم اإلس�الم بالطفل من القصة املش�هورة عن عمر بن 
اخلط�اب حينام جاءت رفقة من التجار فنزل�وا املصىل فقال عمر لعبد الرمحن 
ابن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من الرسقة؟ فباتا حيرساهنم ويصليان، 
فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال ألمه: اتقي اهلل وأحسني إىل صبيك، 
ثم عاد إىل مكانه فس�مع ب�كاءه، فعاد إىل أمه ثالث م�رات، فذكرت له املرأة 

واحلضان�ة، والوالي�ة، واحل�ق يف النفقة(، وحقوق أدبية )حس�ن الرتبي�ة والرعاية 
اخللقية، اختيار أحسن األسامء، والعدل والتسوية بني األبناء(. 

حق�وق اآلباء: ب�ر الوالدين، احلق يف اإلنفاق عليهام عند الك�رب، إكرامهام يف احلياة   
واملامت، راجع:

)عب�داهلل حممد س�عيد: احلقوق املتبادلة ب�ني اآلباء واألبناء يف الريعة اإلس�المية،   
رسالة دكتوراه، كلية الريعة والقانون، القاهرة، 1402ه�/ 1982م، ص 466(.
)1( ومنه�ا: األهلي�ة والذم�ة، نف�ي احلمل واس�تلحاقه، اس�تحقاقه يف ترك�ة مورثه، 

الوصي�ة  ل�ه،   الوق�ف علي�ه،  ع�دم  االعت�داء  علي�ه  باإلجه�اض ... ال�خ.
راجع: حممد س�الم مدك�ور: اجلنني واألحكام املتعلقة به يف الفقه اإلس�المي، دار     

النهضة العربية، القاهرة، 1389ه�/ 1969م،  ص 271 � 328.

=



155 

أهن�ا عجلت بفطامه ألن عمر ال يفرض للمولود حتى يفطم فأمر عمر مناديًا 
فنادى: »ال تعجلوا أوالدكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود يف اإلسالم، 
وكتب بذلك يف اآلفاق بالفرض لكل مولود يف اإلس�الم«، وعىل ذلك س�ار 

اخللفاء الراشدون عثامن وعيل وعمر بن عبد العزيز)1(.

4 . 5 . 2 يف القانون الدويل
نص�ت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م عىل أن يتمتع الطفل بالعديد 
م�ن احلق�وق ، منها: رضورة أخ�ذ مصلحته يف االعتبار عن�د اختاذ أي إجراء 
أو ق�رار خ�اص به، واحل�ق يف احلياة واالس�م واجلنس�ية، واحل�ق يف التعليم 
اإللزامي، وعدم توقيع عقوبة اإلعدام عىل من يقل سنه عن 18 سنة، وعدم 
جواز اش�رتك األطفال أقل من 15 س�نة يف النزاعات املسلحة، كذلك نصت 
االتفاقي�ة ع�ىل رضورة محاية األطفال الالجئني وكفال�ة متتعهم بحقوقهم )م 

22(،... الخ)2(.
)1( راجع ابن س�الم: كتاب األموال، مكتبة الكلي�ات األزهرية، القاهرة، 1388ه�/ 

1968م، ص 337 � 341.
)2( راج�ع إع�الن حق�وق الطف�ل )1959م(، واتفاقي�ة حق�وق الطف�ل )1989م(، 
وامليث�اق اإلفريقي اخل�اص بحق ورفاه الطف�ل )1990م(، واتفاقية منظمة العمل 
الدولية اخلاصة بالقضاء عىل أس�وأ صور عمل الطفل )رقم 182 لعام 1999م(، 
والربتوك�والن االختياري�ان اخلاصان بانخ�راط األطفال يف النزاع املس�لح، وببيع 
ودعارة األطفال )2002م(، والتعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل بخصوص 
األطف�ال الذي�ن ال يصطحبهم ذووهم خ�ارج بلدهم األص�يل )2005م(، وقرار 
جملس األمن رقم 1612 بخصوص األطفال والنزاعات املسلحة )2005م(، يف:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 1, p. 469, 
405, 465, 419, 423, 594, 474; vol. 3, p. 1058.=
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ونص�ت املادة 4/5 من اإلعالن اخلاص بالقضاء عىل كل أش�كال عدم 
التسامح والتمييز املستندة إىل الدين أو العقيدة عىل أنه: »يف حالة الطفل الذي 
ال يك�ون حتت رعاية والديه أو أوصيائ�ه القانونيني، جيب األخذ يف االعتبار 
الواج�ب لرغبات�ه املعلن�ة أو أي دلي�ل آخ�ر لرغبات�ه يف خص�وص الدين أو 
العقيدة، عىل أن يكون املبدأ واجب املراعاة هو املصالح األفضل للطفل«)1(.

4 . 6 احلقوق املالية
قرر اإلس�الم رضورة املحافظة عىل أموال غري املس�لمني س�واء أكانت 
ثابتة أو منقولة، وسواء أثناء احلياة أو بعد املامت، فقد وصل تسامح املسلمني 
أن اخلليفة املقتدر أصدر يف س�نة 310ه � 923 م كتابًا يف املواريث بأن »ترد 
ترك�ة م�ن مات من أهل الذمة، ومل خيلف وارثًا، عىل أهل ملته«، عىل حني أن 

تركة املسلم كانت ترد إىل بيت املال)2(.

انظر كذلك: أمحد أبو الوفا: احلامية الدولية حلقوق اإلنس�ان، املرجع الس�ابق، ص   
.56 � 54

وأن استمرار هذه التدابري رضوري يف حالته لصالح أمنها القومي«.   
         راجع أيًضا :

Guidelines on the reception of asylum Seekers, International fed-
eration of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2001, 
34 pp.

)1( راجع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 55/36 يف 25 نوفمرب 1981م.
)2( آدم ميتز: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عرص النهضة يف اإلسالم، 
تعري�ب: حممد أبو ريدة، دار الكتاب العريب، بريوت،  1387ه�/ 1967م،  ج1، 

ص 77.

=
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واحلكم�ة م�ن ذل�ك هي أن�ه � يف اإلس�الم � »ال مرياث ملس�لم من غري 
مس�لم« وألن »اختالف الدي�ن مانع من اإلرث«)1(، وألن الس�نة جرت بأن 

أهل كل ملة يرثون من هو منهم إذا مل يكن له وارث من ذي رمحه)2(.

4  . 7 التعامل مع غري املسلمني
يق�رر اإلس�الم رضورة الس�الم عليه�م، وعيادهت�م إذا كان�وا مرىض، 
وش�هود جنائزه�م، وتعزيته�م، وهتنئته�م وغري ذل�ك من صن�وف التعامل 

معهم)3(.

4 . 8 القاعدة العامة يف اإلسالم أن »الالجئ مكرم رشعًا 
وإن كان غري مسلم«)4(

 وعل�ة ذلك أن اهلل تعاىل س�وى ب�ني البر يف أصل اخلليق�ة، إذ جعلهم 
ْمَنا َبنِي آَدَم  ألب واح�د وأم واحدة. ولعل ذلك أكده قوله تع�اىل: }َوَلَقْد َكَرّ
ْلَناُهْم َعَلى َكثِيٍر  َب���اِت َوَفَضّ يِّ َوَحَمْلَناُه���ْم ِفي اْلَب���ِرّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُه���ْم ِمَن الَطّ
���ْن َخَلْقَن���ا َتْفِضيًل}70{{ )اإلرساء(. فقد ورد لف�ظ »بني آدم« عامًا غري  ِمَّ
خمصص، ولذلك فهو ينتظم املسلم وغري املسلم، إذ مل خيصصه اهلل تعاىل بقوم 

)1( الفت�اوي اإلس�المية من دار اإلفتاء املرصية، املجلس األعىل للش�ئون اإلس�المية، 
القاهرة، 1409ه�/ 1989م، ج16، ص 6064، 6070.

)2( أمحد أمني: ظهر اإلسالم، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1962م، ص 81 � 82. 
)3( ابن قيم اجلوزية: أحكام أهل الذمة، املرجع السابق، ص 191 � 206.

)4( اب�ن عابدي�ن: حاش�ية رد املحتار، مصطف�ى البايب احللب�ي، القاه�رة، 1386ه�/ 
1966م، ح5، ص 58. 



158 

دون ق�وم أو جن�س دون جنس أو إنس�ان دون إنس�ان أو دي�ن دون دين، أو 
الجئ أو غري الجئ.

4 . 9 قرر اإلس�الم عدم إكراه غري املس�لمني عىل تغيري 
معتقداهتم 

 ... ِّ ْش���ُد ِم���َن اْلَغ���ِيّ َ الُرّ يِن َق���ْد َتَب���نَيّ بقول�ه تع�اىل:   }َل إِْك���َراَه ِف���ي الِدّ
}256{{ ) البقرة(.

يقول اإلمام الرازي يف تفسريه الكبري بعد أن ذكر أن اهلل تعاىل بني دالئل 
التوحي�د بيان�ًا ش�افيًا قاطعًا للمعذرة »أن�ه ال يبقى بعد إيض�اح هذه الدالئل 
ع�ذر للكافر يف اإلقامة ع�ىل كفره إال أن ُيقر عىل اإلي�امن وجيرب عليه، وذلك 
مم�ا ال جي�وز يف دار الدني�ا التي ه�ي دار االبت�الء، إذ يف القه�ر  واإلكراه عىل 
الدي�ن بطالن معن�ى االبتالء واالمتحان، ونظري هذا قول�ه تعاىل: }... َفَمْن 
َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر ...}29{{ )الكهف(، وقال يف سورة أخرى 
ُهْم َجِميًعا  َأَفَأْنَت ُتْكِرُه الَنّاَس َحَتّى  ْرِض ُكُلّ }َلْو َش���اَء َرُبَّك َلَمَن َمْن ِفي اْلَ
َك َباِخٌع  َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي}99{{ )يونس(، وقال يف س�ورة الش�عراء:}لَعَلّ
ْت  ���َماِء آَيًة َفَظَلّ ْل َعَلْيِهْم ِمَن الَسّ َنْفَس���َك َأَلّ َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي }3{إِْن َنَش���ْأ ُنَنِزّ
َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعنَي}4{{ )الش�عراء(. وذكر القاس�مي: أنه تعاىل ما بنى 

أمر اإليامن عىل اإلجبار والقرس، إنام بناه عىل التمكني واالختيار)1(.

)1( تفس�ري اإلم�ام ال�رازي، ج2، ص 319؛ اإلم�ام إلكي�ا اهلرايس: أحكام الق�رآن، دار 
الكتب احلديثة، القاهرة، 1974م، ج1، ص 339، ه1.
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وجاء يف الس�ري الكبري: »إن الكفر وإن كان من أعظم اجلنايات فهو بني 
العب�د ورب�ه جل وعال، وجزاء مثل هذه اجلناية يؤخ�ر إىل دار اجلزاء، فأما ما 
عج�ل يف الدنيا � وه�و قتال الكفار � فهو مروع ملنفعة تع�ود إىل العباد«)1(. 
ومعن�ى ذل�ك أنه ال إكراه يف الدين، وإنام يتم القت�ال فقط ملنفعة الناس كدرء 

اعتداء واقع، أو اضطهاد نازل يف الدين.

يؤي�د ذل�ك أن الق�رآن الكري�م نفس�ه يق�رر ثب�وت الن�اس ع�ىل دينهم 
ِذيَن َهاُدوا  ِذيَن آَمنُ�وا َوالَّ والفص�ل يف ذلك يوم القيام�ة، بقوله تعاىل: }ِإِنَّ الَّ
ُكوا إِنَّ اهللََّ َيْفِص�ُل َبْينَُهْم َيْوَم  ِذي�َن َأرْشَ ابِِئ�نَي َوالنََّص�اَرٰى َوامْلَُجوَس َوالَّ َوالصَّ
ٍء َش�ِهيٌد }17{{ )احل�ج(.  ويقول تعاىل: ِ}ُهَو  اْلِقَياَم�ِة  إِنَّ اهللََّ َعىَلٰ ُكلِّ يَشْ
 }}2{ �ِذي َخَلَقُك�ْم َفِمنُْكْم َكافِ�ٌر َوِمنُْكْم ُمْؤِم�ٌن َواهللَُّ باَِم َتْعَمُل�وَن َبِصرٌيٌ الَّ
 )التغابن(، ويقول أيضًا:}... َفِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر  ...}253{{

)البقرة(.

ويرسي ذلك عىل الالجئ: يكفي أن نذكر هنا أمورًا ثالثة:
األول: من األمثلة الشهرية أن موسى بن ميمون اليهودي أكره عىل اإلسالم 
يف األندل�س فأظهره وأرس اليهودية. ثم هرب إىل مرص ونزل مدينة 
الفس�طاط ب�ني هيوده�ا فأظه�ر دينه. ومل�ا وصل الفقيه أب�و العرب 
األندليس إىل مرص حاققه عىل إس�المه ورام أذاه فمنعه عنه القايض 

الفاضل وقال له: »رجل ُيكره ال يصح إس�المه رشعًا«)2(.

)1( رشح كتاب الس�ري الكبري للشيباين: املرجع السابق، ط حيدر آباد الدكن، ج3، ص 
 .182

)2( العربي: تاريخ خمترص الدول، دار املس�رية، بريوت، ص 239، ولذلك قيل: »وإذا 
أكره عىل اإلسالم من ال جيوز إكراهه كالذمي واملستأمن فأسلم مل يثبت له حكم اإلسالم 
=حتى يوجد منه ما يدل عىل إسالمه طوعاً مثل أن يثبت عىل اإلسالم بعد زوال اإلكراه 
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الثاين: جاء يف رسالة املأمون إىل قسطنطني ملك الروم:»وأيم اهلل لو يعلم من 
قبلك من املس�اكني والزارعني والفق�راء والضعفاء والعملة بأيدهيم، 
م�ا هلم عن�د أمري املؤمنني لتح�دروا إلي�ه وأقبلوا عليه، م�ن إيوائهم، 
وإنزاهل�م األرض الواس�عة، وإمكاهن�م م�ن مس�ائل املياه الس�ائحة، 
والع�دل عليه�م ب�ام ال تبلغ�ه أن�ت وال تقاربه. رفق�ًا هبم ونظ�رًا هلم 
وإحس�انًا إليه�م، مع ختليته إياهم وأدياهن�م، ال يكرههم عىل خالفها 
وال جيربه�م ع�ىل غريه�ا، الختاروا ق�رب أمري املؤمنني ع�ىل قربك، 

وجواره عىل جوارك«)1(.
الثالث: هل هناك أفضل مما قاله القرايف بخصوص أهل الذمة: »فمن اعتدى 
عليه�م ولو بكلمة س�وء أو غيبة يف عرض أحده�م أو نوع من أنواع 

عنه فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار ...
أم�ا اب�ن قدام�ة فهو يرى أنه »أك�ره عىل ما ال جي�وز إكراهه عليه فل�م يثبت حكمه يف   
حق�ه كاملس�لم إذا أكره عىل الكف�ر والدليل عىل حتريم اإلكراه قول�ه تعاىل: }ال إكراه 
يف الدي�ن{ وأمج�ع أهل العلم عىل أن الذمي إذا أقام عىل ما عوهد عليه واملس�تأمن ال 
جي�وز نق�ض عهده وال إكراهه عىل ما مل يلتزمه وألنه إكراه عىل ما ال جيوز إكراهه عليه فلم 
يثبت حكمه يف حقه« )ابن قدامة: املغني والرح الكبري، املرجع السابق، ج10، ص 104 

 .)105 �
كذلك يقول وليم الصوري إن املسلمني حينام استولوا عىل القدس سمحوا ألهلها   
»أن يعيدوا ترميم ما دمر من الكنائس وأداء شعائرهم الدينية، كام أبقوا هلم أسقفهم، 
 وأذنوا هلم بمامرسة الديانة املسيحية بال قيد« وليم الصوري: احلروب الصليبية، ترمجة 
حسن حبيش: اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ج1، 1991م، ص 65 � 66. 
)1( أمحد فريد رفاعي: عرص املأمون، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة، 1346 ه�/ 

1928م،  ج2، ص 235 � 236.

=
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األذي�ة أو أع�ان عىل ذلك فقد ضي�ع ذمة اهلل تعاىل وذمة رس�وله > 
وذمة دين اإلسالم«)1(.

4 . 10يراعى القضاء اإلسالمي حقوق الالجئني غري املسلمني

ميزان العدل واحد، جيب أال يفرق بني مس�لم وغري مسلم، ألن العدالة 
ال ختتلف يف هذا املقام، حتى ولو كان اخلصم الجئًا.

وق�د روى اب�ن عبد احلك�م أن اخلليفة الراش�د عمر ب�ن اخلطاب خطب 
يومًا، فكان من خطبته: » أال إين إنام أبعث عاميل ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، 
وال أبعثهم ليرضبوا ظهوركم وال يأخذوا أموالكم. أال فمن أتى إليه يشء من 
ذل�ك فلريفعه إىل، فوالذي نفس عمر بيده ألقصنه منه. فقام عمرو بن العاص 
فقال: أرأيت يا أمري املؤمنني إن عتب عامل من عاملك عىل بعض رعيته فأدب 
رجاًل، إنه ملقّصنه منه؟ قال: نعم ... أال أقصه وقد رأيت رسول اهلل > يقص 
من نفسه؟ أال ال ترضبوا املسلمني فتذلوهم، وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم 

وال جتمروهم فتفتنوهم، وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم.

)1( الفروق للقرايف: عامل الكتب، بريوت، ج3، الفرق، 119، ص 14؛ وانظر أيضُا ما 
جيب هلم من الرب وسد حاجتهم وغري ذلك، ص 15.

ومن الكبائر »إيذاء اجلار ولو ذميًا« ومنها أيضًا »ظلم السالطني واألمراء والقضاة   
وغريهم مسلاًم أو ذميًا بنحو أكل مال أو رضب أو شتم أو غري ذلك« )ص 522(. 
راجع اإلمام ابن حجر اهليتمي: الزواجر عن اقرتاف الكبائر، دار الشعب، القاهرة، 
1400ه�/ 1980م، ص 346، ومنها أيضًا »قتل املسلم أو الذمي املعصوم عمدًا 
أو ش�به عمد« )ص 482( وكذلك »رضب  املس�لم أو الذمي بغري مسوغ رشعي« 

)ص 495(.
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فأت�ى رجل من أهل م�رص إىل عمر فقال: يا أم�ري املؤمنني عائذ بك من 
الظلم. قال ُعذت معاذًا. قال: س�ابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل 

يرضبني بالسوط ويقول: أنا ابن األكرمني.

فكتب عمر إىل عمرو يأمره بالقدوم عليه فقدم، فقال عمر: أين املرصي، 
خ�ذ الس�وط ف�ارضب. فجع�ل يرضبه بالس�وط ويق�ول عم�ر: ارضب ابن 
األكرم�ني! قال أنس )راوي اخلرب(: فرضب، ف�واهلل لقد رضبه ونحن نحب 
رضبه، فام أقلع عنه حتى متنينا أن يرفع عنه. ثم قال عمر للمرصي: ضع عىل 
صلعة عمرو، فقال: يا أمري املؤمنني إنام ابنه الذي رضبني وقد اش�تفيت منه. 
فق�ال عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وق�د ولدهتم أمهاهتم أحرارًا! قال: 

ياأمري املؤمنني مل أعلم ومل يأتني«)1(.

4 . 11 محاية حياة غري املسلمني
مح�ت الريعة اإلس�المية كذلك حياة غري املس�لمني الذين ال حياربون 
اإلس�الم ب�ل ال جيوز االس�تناد إىل ال�رضورة لالعت�داء عىل حياهت�م. يقول 
الش�يباين: »ولو كان معهم يف الس�فينة قوم من أهل الذمة أو من أهل احلرب 
مستأمنني فهم يف ذلك كاملسلمني ال يسعهم أن يطرحوهم يف املاء وإن خافوا 
ع�ىل أنفس�هم. ألهن�م آمنون فيهم بس�بب الذم�ة أو األمان فكان�وا كاآلمنني 

بسبب اإليامن«)2(.
)1( ابن عبد احلكم: فتوح مرص والشام، حتقيق عبد املنعم عامر، دار التعاون، القاهرة، 

1961م، ص 224 – 226.
)2( رشح كت�اب الس�ري الكبري للش�يباين، معه�د املخطوطات بجامعة ال�دول العربية، 

املرجع السابق، ج 4، ص 1562 – 1563.
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لذل�ك فإن  حياة اإلنس�ان � مس�لاًم أو غري مس�لم � واجب�ة االحرتام يف 
رشيعة اإلسالم)1(، حتى ولو كان الجئًا.

4  . 12 حق الالجئني يف العدل معهم
إذ ج�اء يف الس�ري الكبري: »األصل أنه جيب عىل إمام املس�لمني أن ينرص 
املس�تأمنني مادام�وا يف دارنا، وأن ينصفهم مم�ن يظلمهم، كام جيب عليه ذلك 

يف حق أهل الذمة«.

يعل�ل الرسخ�يس ذل�ك بقول�ه: »ألهن�م حت�ت واليت�ه، مادام�وا يف دار 
اإلسالم، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة«)2(.

وهكذا، فإن العدل واجب يف حق من حصل عىل األمان من املسلمني، ولو 
كان من الالجئني. ألن ذلك يعد من اإلنصاف هلم)3(. ويتضمن ذلك أمرين:

=

)1( قيل: »إن احلق يف احلياة واحلصول عىل الرزق واحد، ألنه يتعلق باملعاش، واألسوة 
في�ه خري من األثرة« ولذل�ك جيب معونة املحتاج ولو كان من أهل الكتاب )راجع 
حمم�د الش�حات اجلن�دي: قواع�د التنمي�ة االقتصادي�ة يف القانون ال�دويل والفقه 

اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م، ص 62(. 
)2( رشح كتاب السري الكبري للشيباين، املرجع السابق، القاهرة، 1972م، ص 1853.
)2( ب�ل إن الق�رآن الكريم يتضمن 396 إش�ارة إىل املس�ائل اخلاصة باحلامي�ة، وتقديم 
 ،Vulnerables املس�اعدة منها 170 خاصة باألشخاص الذين هم ىف وضع مهدد
20 تتعل�ق باهلج�رة واألمان ، 12 خاصة باملالذ ، 68 تتعلق بالزكاة واإلحس�ان ، 
كام أنه يوجد حواىل 850 حديًثا للنبى > تتعلق باحلامية واإلحسان . واستناًدا إىل 

ذلك يقرر رأى : 
 “The right of all humanity to enjoy protection and assistance, and the 
concomitant obligation to protect and assist those in need , including 
forced migrants, is one of the preeminent institutions of Islamic Law 
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األول: إنصافهم ممن يظلمهم يف دار اإلسالم.
الث�اين: إنصافهم جتاه من يعتدى عليهم من غري املس�لمني )عن طريق رد أي 
اعتداء عس�كري عليهم، أو ممارس�ة احلامي�ة الدبلوماس�ية دفاعًا عن 

حقوقهم(.

ِذيَن َلْم ُيَقاتُِلوُكْم  ُه َعِن اَلّ يؤي�د ما قلناه أيًضا قوله تع�اىل: }َل َيْنَهاُكُم الَلّ
َه  وُهْم َوُتْقِس���ُطوا إَِلْيِهْم  إَِنّ الَلّ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِم���ْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُرّ ِف���ي الِدّ
ُيِح���ُبّ اْلُْقِس���ِطنَي}8{{ )املمتحنة (. وال ش�ك أن هذه اآلي�ة ترسى أيًضا 
ع�ىل الالجئ ألنه � بحس�ب تعريفه � من غري املقاتلني ومل يش�ارك ىف إخراج 

املسلمني من ديارهم.

which can be distilled both through literal interpretations of the 
language of Sharia and by qiyas (analogy)”.

 an obligation ويضي�ف أيًضا )ص9�11( أن الريعة اإلس�المية تقرر التزاًم�ا  
. Persons in need يقىض بمنح احلامية واملساعدة لألشخاص املحتاجني هلا

راجع:
Kirsten Zaat : The protection of forced migrants in islamic law, 
New issues in refugee research, Research Paper No. 146, UNHCR, 
December 2007, p. 6, reference 30; pp. 7-8 reference 32.

=
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الفصل اخلامس

عوارض حق امللجأ

يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل
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5 . عوارض حق امللجأ
يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل

نقص�د بذلك تل�ك األمور التي قد تؤثر عىل حق امللجأ بدء واس�تمرارًا 
وانتهاء: أي تلك التي متنع من منحه ابتداء )طوائف األفراد الذين ال حيق هلم 
احلصول عىل وضع الالجئ( أو التي تؤدي إىل تأقيت امللجأ املمنوح )احلامية 
املؤقت�ة(، أو يكون من أثره�ا التوصل إىل حل دائم أو انته�اء امللجأ )احللول 

الدائمة وانتهاء امللجأ(.

5 . 1 الع�وارض »ابت�داء«: األف�راد الذي�ن ال حي�ق هلم 
احلصول عىل وضع الالجئ

هناك طوائف من األش�خاص ليس هلم حق احلصول عىل امللجأ، ألهنم 
غري مؤهلني لذلك.

5 . 1 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية
من الواضح أن السبب الثالث املذكور يف املادة 1/و من اتفاقية 1951م 
مل يكن موجودًا وقت ظهور اإلسالم، فاألمم املتحدة نشأت عام 1945م أي 
بع�د ظهور اإلس�الم بام يق�رب من أربعة ع�ر قرنًا. إال أنه مل�ا كانت الدول 
اإلس�المية أعض�اًء يف األمم املتح�دة، إذ أهنا أطراف يف امليثاق املنش�ئ لتلك 

املنظمة، فإن هذا السبب يرسى عليها ومن ثم جيب عليها تنفيذه.
أما الس�ببان اآلخ�ران فهام، عىل نحو أو آخر، يتعلق�ان بارتكاب جرائم 

خطرية. وهو ما نبحثه اآلن، عىل النحو اآليت:
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أوالً: عدم جواز منح اللجوء للمجرمني )غري السياسيني(

ع�دم من�ح امللجأ للمجرم�ني، خصوصا أولئ�ك الذين ارتكب�وا أفعاالً 
تس�توجب عقاهبم أو إقامة احلد عليهم، مثل القتل العمد بغري وجه حق، هو 

أمر ثابت ىف رشيعة اإلسالم.

وقد أخذ املس�لمون هبذا الس�بب وطبقوه منذ بدايات الدولة اإلسالمية 
وما بعد ذلك. ونشري هنا إىل مظهرين من مظاهر ذلك:

1 � عدم منح امللجأ للمجرمني بالتطبيق ملعاهدة دولية

وتفس�ري ذلك أن�ه إذا وجدت معاه�دة متنع الدولة اإلس�المية من منح 
حق امللجأ ألشخاص بعينهم، وكانت هذه املعاهدة ال تتعارض مع نصوص 
الريعة، وجب عىل الدولة اإلس�المية الوفاء هبا ألن قاعدة قدس�ية التعاقد 

والوفاء بالعهد من القواعد التي يصعب الفكاك منها يف اإلسالم.

من ذلك ما جاء يف كتابه > بني املهاجرين واألنصار الذي وادع فيه اليهود:

»وأن�ه ال حيل ملؤمن أقر بام يف هذه الصحيف�ة، وآمن باهلل واليوم اآلخر، 
أن ين�رص حمدثًا وال يؤوي�ه، وأنه من نرصه أو آواه، فإن عليه لعنة اهلل وغضبه 

يوم القيام�ة، وال يؤخذ منه رصف وال عدل«)1(.

ومن ذلك أيضًا ما جاء يف عهد عبد العزيز بن موسى بن نصري إىل تدمري 
ملك أوريولة يف شاميل األندلس:

)1( راجع: نص الوثيقة: جمموعة الوثائق السياسية البند رقم 22، العمري، أكرم ضياء، 
الس�رية النبوية الصحيحة )حماولة لتطبيق قواعد املحدثني يف نقد روايات الس�رية( 
=ج 1، ص 283؛ والعيل، ابراهيم. صحيح الس�رية النبوي�ة )األردن، دار النفائس، 
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»بس�م اهلل الرمحن الرحيم: كتاب عبد العزيز بن موسى بن نصري لتدمري 
أنه نزل عىل الصلح، وأن له عهد اهلل وذمة نبيه > ... وأنه ال يؤوي لنا آبقًا، 

وال يؤوي لنا عدوًا، وال خييف لنا آمنًا، وال يكتم خرب عدو علمه«)1(.

ومن�ه ما ج�اء يف كتاب عمر إىل ملك الروم »حين�ام ارحتلت إياد بن نزار 
إىل أرض ال�روم أثناء فتح اجلزيرة«: »أنه بلغني أن حيًا من أحياء العرب ترك 
دارن�ا وأت�ى دارك، ف�واهلل لتخرجنه أو لننب�ذن إىل النصارى، ث�م لنخرجنهم 

إليك »فأخرجهم ملك الروم«)2(.

ويالح�ظ أن من�ح امللجأ إىل ش�خص بعينه قد يرتبط بإب�رام اتفاق معه، 
وحينئ�ذ عليه االلتزام بالروط ال�واردة يف االتفاق الذي منحه ذلك امللجأ، 
إذ يف بع�ض األح�وال ق�د يرتتب ع�ىل عدم التزام�ه بذلك آث�ار خطرية. ويف 

ممارسات املسلمني ما يدل عىل ذلك.

وم�ن ذل�ك أيض�ًا حينام فقد الس�قالروس ع�رش روما بع�د رصاع مع 
منافس له، فلجأ إىل بالد املسلمني وأبرم اتفاقًاُ مع صمصام الدولة جاء فيه:

ط 6، 1423ه�/2002م، ص 205، بند 22؛ السرية النبوية البن هشام، املرجع 
الس�ابق، ج1، ص 301. ومن ذلك ما حدث يف عهد عمر بن اخلطاب حينام بعث 
س�ويد ب�ن مقرن إىل طربس�تان، والذي كتب هل�م كتابًا جاء فيه: »بس�م اهلل الرمحن 
الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان أصهبذ خراسان عىل طربستان...: 
إن�ك آم�ن بأمان اهلل عز وجل ع�ىل أن تكف بصوتك وأهل ح�وايش أرضك، وال 
تؤوي لنا بغية...« الش�يخ حممد اخلرضي: إمتام الوفاء يف س�رية اخللفاء، ص 88 � 

.89
)1( الوثائق السياسية واإلدارية يف األندلس وشاميل أفريقيا، جتميع: حممد محادة، مؤسسة 

الرسالة، بريوت، 1400ه�/1980م، ص 120.
)2( راجع أمحد زكي صفوت: مجهرة رسائل العرب، املكتبة العلمية، بريوت، ج1، ص 

.234
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»إنك س�ألت بسفارة أخينا وعدتنا وصاحب جيشنا )أيب حرب ربار بن 
ش�هراكوب( تأمل حالك يف تطاول حبس�ك، واعتياقك عن مراجعة بلدك، 
وبذل�ك � مت�ى أفرج عن�ك وخىل طريق�ك وأذن لك يف اخل�روج إىل وطنك 
والعود إىل مقر س�لطانك � أن تكون لولينا وليًا ولعدونا عدوًا ولس�لمنا سلاًم 
وحلربن�ا حرب�ًا. وأن تكف عن تطرق الثغور واألعامل الت�ي يف أيدينا وأيدي 
الداخلني يف طاعتنا، فال جتهز إليها جيشًا وال حتاول هلا غزوًا، وال تبدأ أهلها 
بمنازعة وال ترع هلم يف مقارعة وال تتناوهلم بمكيدة ظاهرة وال باطنة، وال 

تقابلهم بأذية جلية وال خفية«)1(.

كذلك جيب عند اس�تقبال الالجئ، بني أمور أخرى، مراعاة املعاهدات 
الدولية التي قد تكون مربمة مع دولته)2(.

)1( مذكورة يف حممد ماهر محادة: الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصور العباسية 
املتتابعة، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1400 ه�/ 1980م، ص 321. 

)2( م�ن ذلك جلوء ملك ليون بعد أن طرده البابا من الكنيس�ة باعتباره مارقًا من الدين 
وأذن ملل�ك الربتغال بمحاربته، فقد قصد بنفس�ه إىل أش�بيلية ملتجئ�ًا إىل املنصور، 
طالبًا منه معونته باجلند واملال، وإذا كان اخلليفة قد اس�تقبله بام يليق به كملك، إال 
أنه مل يس�تجب له نظرًا لوجود هدنة وس�الم بني املوحدين وملك قش�تالة )د. عبد 
اهل�ادي الت�ازي: التاريخ الدبلومايس للمغرب من أق�دم العصور إىل اليوم، مطابع 

فضالة � املحمدية، ج6، 1407ه�/ 1987م، ص 66(.
فإذا مل توجد معاهدة دولية متنع منح امللجأ، فإن القاعدة التي تطبق هي قاعدة »األصل يف   

األشياء اإلباحة«، فيجوز حينئذ منحه.
وهكذا يقول أبو ش�امة »إن قومىص طرابلس قد التجأ إىل الس�لطان )صالح الدين   
األيويب( وصار له عىل أهل ملته من األعوان« أبو شامة: عيون الروضتني يف أخبار 

الدولتني النورية والصالحية، وزارة الثقافة، دمشق، 1992م، ج2، ص 131.
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2 �  عدم منح امللجأ بسبب ارتكاب الالجئ ملظامل يف بلده األصيل

يتمثل الغرض األسايس ملنح حق امللجأ يف محاية الشخص من االضطهاد 
ال�ذي يقع عليه لو بقى يف بل�ده األصيل أو أي مكان آخر. ولذلك جيب عدم 
ارتكاب�ه ملظامل يريد � عن طريق اللجوء � اهلروب من العقاب الواجب عليه. 
لذلك اعترب اهليتمي من الكبائر »إيواء املحدثني أي منعهم ممن يريد اس�تيفاء 
احلق منهم واملراد هبم من يتعاطى مفس�دة يلزمه بس�ببها أمر رشعي«. ويؤيد 
ذلك ما قاله عيل بن أيب طالب إن رسول اهلل > قال: »لعن اهلل من ذبح لغري 
اهلل، لع�ن اهلل م�ن لعن والديه، لعن اهلل من آوى حمدث�ًا، لعن اهلل من غري منار 
األرض«)1(. وملا كان اإلس�الم ال يقر الظلم، يف أية صورة من صوره، لذلك 
ال جيوز منح اللجوء ملثل هذا الش�خص)2( خصوصًا إذا كان الالجئ رئيس�ًا 

للدولة أو ممن بيدهم األمر والنهي أو املجرمني اخلطرين.

)1( صحيح مس�لم، كتاب األضاحي، باب جتريم الذبح لغري اهلل، رقم 1978م، ج 3، 
ص 1567؛ ومس�ند اإلم�ام أمحد، مس�ند عيل بن أيب طال�ب )ريض اهلل عنه(، رقم 

855، ج 2، ص 212.
)2( لذل�ك يف تفس�ري لقول�ه >: )املؤمن�ون تتكافأ دماؤه�م وهم يد عىل من س�واهم 
ويس�عى بذمتهم أدناهم أال ال يقتل مؤم�ن بكافر وال ذو عهد يف عهده من أحدث 
حدثًا فعىل نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى حمدثًا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس 

أمجعني( يقول اإلمام اخلطايب:
»وقول�ه: م�ن آوى حمدث�ًا فعليه لعنة اهلل يري�د من آوى جانيًا أو أج�اره من خصمه   
وح�ال بينه وب�ني أن يقتص من�ه فعليه لعن�ة اهلل واملالئكة والن�اس أمجعني« اإلمام 

اخلطايب: معامل السنن، املرجع السابق، ج4، ص 16 � 19.
ومعنى من آوى حمدثًا )أي من آوى أهل املعايص(، راجع اإلمام ابن حجر العسقالين:   

فتح الباري برح صحيح البخاري، املرجع السابق، ج13، ص 239 � 240.
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يف هذا املعنى يقرر ابن تيمية)1(

»يق�ع كث�ري من الرؤس�اء م�ن أه�ل البادية واحل�ارضة إذا اس�تجار هبم 
مس�تجري، أو كان بينهام قرابة أو صداقة، فإهنم يرون احلمية اجلاهلية، والعزة 
باإلث�م، والس�معة عن�د األوباش: أهن�م ينرصون�ه � وإن كان ظامل�ًا مبطاًل � 
عىل املحق املظلوم، ال س�يام إن كان املظلوم رئيس�ًا ينادهي�م ويناوهيم، فريون 
يف تس�ليم املس�تجري هبم إىل م�ا يناوهي�م ذالً أو عجزًا، وه�ذا � عىل اإلطالق 
� جاهلي�ة حمض�ة. وهي من أكرب فس�اد الدي�ن والدنيا. وقد ذكر أن�ه إنام كان 
س�بب كثري من حروب األعراب، كحرب البس�وس التي كانت بني بني بكر 
وتغل�ب، إىل نح�و هذا. وكذلك س�بب دخول الرتك، واملغول دار اإلس�الم 

واستيالؤهم عىل ملوك ما وراء النهر وخراسان: كان سببه نحو ذلك«.

ويضي�ف ابن تيمية تأكيدًا ملا س�بق: »وإنام الواجب عىل من اس�تجار به 
مس�تجري � إن كان مظلومًا ينرصه. وال يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطاملا 
اش�تكى الرج�ل وه�و ظامل، بل يكش�ف خربه م�ن خصمه وغ�ريه، فإن كان 
ظامل�ًا رده ع�ن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقس�ط، وإال 

فبالقوة«)2(.
)1( جمم�وع فت�اوى ابن تيمية،مجع وترتيب ابن قاس�م النجدي، مطابع احلكوم�ة، الرياض، 

1381ه�، ج 28، ص 326–327. 
)2( تب�ني لن�ا القصة اآلتية مدى احلرج الذي يتعرض له طال�ب امللجأ إذا كان قد ارتكب 
املظ�امل يف ب�الده قبل زوال امللك عن�ه: فقد هرب بعض بني مروان إىل بالد احلبش�ة، 
مل�ا ظه�رت والية بني العباس فأتاه ملك احلبش�ة، وقال له: ما ال�ذي جاء بك؟ قال: 
ويل األم�ر غرين�ا، فاس�تجرت بك، فق�ال: أنتم تزعم�ون أن نبيكم ح�رم اخلمر فلم 
رشبتموه�ا! فقال: إنام يفعل ذلك رعاع الناس ال خالق هلم، قال: وتقولون أنه حرم 
احلرير: فلام لبس�تموه! فقال: إنام يفعله أتباع لن�ا. قال: وخترجون إىل الصيد يف طلب 
=عصف�ور، فتنزلون بالقرى، فتأخذون أمواهلم، وتفس�دون زروعهّم فقال: إنام يفعله 
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اجله�ال. فق�ال: ال واهلل بل بارزتم اهلل بالذنوب فس�لبكم امللك )انظ�ر ابن اجلوزي: 
الشفاء يف مواعظ امللوك واخللفاء، حتقيق د. فؤاد عبد املنعم، مؤسسة شباب اجلامعة، 

اإلسكندرية، 1398ه�/ 1978م، ص 60(.
ونذك�ر هنا أيضًا قول ابن ش�اهني أن عىل املل�ك أال: »يقرب من أتاه هاربًا من عند   
مل�ك نظريه وال يفش�ى له رسه بل يكرمه ويبعده عنه ف�إن كان هاربًا ممن بينه وبني 
املل�ك ع�داوة فال يش�ك إما أن يكون قليل اخل�ري ما حفظ خري خمدوم�ه أو ملكر ما 
ليطلع عىل أحوال امللك فرياسل من هو هارب منه وربام ينفر خواطر اجلند بكالمه 
وإن كان هاربًا من صاحب امللك فيكون عدم تقربه له إمس�اكًا خلاطر صاحبه فإن 
كان وجب عىل اهلارب القتل من املهروب منه واس�تجار بامللك املهروب إليه فقد 
تق�دم ال�كالم عن ذلك يف قول أمري املؤمنني إي�اك وتعطيل حدود اهلل. وإن كان قد 

أذنب واستغفر منه فينبغي التشفع فيه وإعادته إىل خمدومه«.
غ�رس الدي�ن ب�ن ش�اهني الظاه�ري: كت�اب زبدة كش�ف املامل�ك وبي�ان الطرق   
واملس�الك، صحح�ه بول�س راوي�س، دار العرب للبس�تاين، القاه�رة، 1988م � 

1989م، ص 60 � 61.
معنى ذلك أن ابن شاهني يضع قواعد ثالث  بخصوص الالجئني:  

   1. رضورة احلذر التام، ألن من يأيت هاربًا إىل الدولة اإلس�المية قد يتم إرس�اله 
لغ�رض آخر )مجع املعلومات(. وبذلك يكون ابن ش�اهني قد تنبه إىل ما تلجأ 
إليه أجهزة املخابرات احلديثة من زرع أش�خاص داخل الدول األخرى حتت 
س�تار كوهنم من الالجئني السياس�يني، أو املناوئني لنظ�ام احلكم، أو الفارين 

من العدالة، أو املطلوب حماكمتهم عن جرائم اقرتفوها. 
   2. أن�ه إذا كان اهل�ارب ق�د ارتكب جرمًا يس�توجب حًد، فإن ع�ىل امللك إعادته 
ألن�ه مطال�ب بعدم تعطي�ل حدود اهلل )يب�دو أن ابن ش�اهني يقرص ذلك عىل 

العالقات بني الدول اإلسالمية، ألهنا هي التي تطبق فيها فكرة احلدود(.
   3. إذا تاب املذنب ورجع عن أفعاله التي ارتكبها )بأن امتنع مثالً عن مهامجة نظام 
احلكم يف بلده، أو امتنع عن الدعوة إىل اإلطاحة باحلكومة(، فإنه يمكن تدخل 
الدول�ة اإلس�المية للمطالبة بالعف�و عنه، وإعادت�ه إىل دولته مع اش�رتاط عدم 

=

=
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ثانيًا: جواز تسليم الالجئ

يمكن أن يتم ذلك يف الفقه اإلسالمي)1(، يف حالتني:

1 � تسليم الالجئ املجرم: مدى جواز تسليم املجرمني يف اإلسالم

م�ن األفضل أن تكون حماكمة اجل�اين يف البلد الذي ارتكب فيه اجلريمة 
ملا يف ذلك من تيس�ري إقامة األدلة، واإلثبات، وسامع الشهود، ومعاينة مكان 
اجلريم�ة، والتحقق م�ن آثارها وظروفه�ا، األمر الذي قد يدع�و إىل تفضيل 
تس�ليم املج�رم ملحاكمته يف بلد ارت�كاب اجلريمة. غري أن أغل�ب دول العامل 
ال تفضل تس�ليم رعاياه�ا إىل دولة أخرى ملحاكمتهم وفق�ًا لقوانينها، فام هو 

موقف الريعة اإلسالمية يف هذا املقام؟.

وهناك اجتاهان أساس�يان يف الفقه اإلسالمي بخصوص من يرتكب من 
املسلمني جريمة يف دار احلرب ثم يفر إىل دار اإلسالم:

1 � االجت�اه األول: »االجت�اه الش�خيص«: ويذه�ب إىل إمكاني�ة ف�رض 
العقاب يف هذه احلالة، ألن املس�لم يلتزم بأحكام اإلسالم أينام كان. 

وقد تبنى اجلمهور هذا االجتاه.
2 � االجتاه الث�اين: »االجتاه املكاين«: ويرى أن العقاب عىل اجلريمة رهن 

معاقبت�ه يف ه�ذه احلالة، راجع: أمحد أب�و الوفا: كتاب اإلع�الم بقواعد القانون 
الدويل والعالقات الدولية يف رشيعة اإلسالم، املرجع السابق، ج14، ص 555 

.556 �
)1( راجع أيضًا »مش�كالت التس�ليم الت�ي تؤثر عىل الالجئني«، يف: التوصيات بش�أن 
احلامي�ة الدولية لالجئني الت�ي اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية الس�امية 

لألمم املتحدة لشئون الالجئني، القاهرة، 2004م، ص 39 )رقم 17 )31((.

=
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بثب�وت الوالي�ة اإلس�المية وقت ارت�كاب الفعل، ومل�ا كانت هذه 
الوالي�ة منتفي�ة ع�ىل دار احلرب فإن املس�لم ال يعاقب ع�ىل جرائمه 

التي ارتكبها هناك، وقد أخذ هبذا االجتاه الفقه احلنفي.

ولكن هل جيوز � يف إطار هذا الفرض � تس�ليم املس�لم »أو الذمي« إىل 
دولة دار احلرب لتحاكمه عن اجلريمة التي ارتكبها هناك حتى ولو كان ذلك 

بالتطبيق ملعاهدة دولية؟)1(.

يذهب الشيخ حممد أبو زهرة إىل عدم جواز ذلك لألسباب اآلتية:

)1( ذهب مفتي مجهورية مرص العربية إىل جواز تس�ليم أسامة بن الدن بروط: يقول: 
ن�رص فري�د واصل: »احل�رب ض�د أفغانس�تان اآلن تنال م�ن األبري�اء والضعفاء 
وحتصد أرواحهم باملئات، ومن ثم فال مانع رشعًا يف ظل هذا الوضع من أن يتقدم 
– أسامة بن الدن � التي تعتربه الواليات املتحدة األمريكية املتهم األول يف األعامل 
اإلرهابي�ة التي حدثت بواش�نطن ونيويورك � بنفس�ه للمحاكم�ة من أجل احلفاظ 
عىل السالم الدويل وسالمة الشعب األفغاين، أو أن يقدمه نظام طالبان الذي يؤويه 
إىل هيئ�ة دولية إس�المية، أو جهة حماي�دة حتت إرشاف دويل لتطمئن أنه س�يحاكم 
حماكم�ة عادلة، خاصة أن الذي يقع عليه الظل�م واالعتداء هم الضعفاء واملدنيون 
من الشعب األفغاين، فإذا كان توقف احلرب ضد أفغانستان وإعادة السالم الدويل 
للعامل يتطلب تس�ليم »بن الدن« فيجب رشعًا تس�ليمه إىل جه�ة دولية يتحقق فيها 
العدال�ة، واملحاكمة العادلة التي تقرها الريعة الدينية يف مجيع الرائع الس�اموية، 
والرعي�ة الدولي�ة التي يت�م اإلمجاع عليها، والع�ربة يف األمر أن يك�ون احلكم به 
عدال�ة، وأن يك�ون »بن الدن« من حقه القدرة عىل أن يدافع عن نفس�ه ويقدم كل 
األدل�ة الت�ي تدفع عنه االهت�ام، ولكن إذا كانت هن�اك رضورة بمعنى أنه لن تظهر 
احلقيقة ولن تتحقق العدالة إال أمام قايض مسلم فالبد يف هذه احلالة أن حياكم »بن 

الدن« أمام حمكمة إسالمية... «.
نرص فريد واصل: مفاجأة يفجرها مفتي اجلمهورية تسليم »بن الدن« ألمريكا واجب   

بروط، جريدة صوت األزهر، 23 شعبان 1422ه� �  9 نوفمرب 2001م، ص 3.
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أوهلا: اتفاق فقهاء املس�لمني عىل أنه ال يصح أن يقيض عىل املس�لم قاض غري 
مسلم.

ثانيه�ا: اتف�اق الفقهاء عىل أنه ال يصح أن يقيض عىل املس�لم بريعة ليس�ت 
مشتقة من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله)1(.

)1( الشيخ حممد أبو زهرة: اجلريمة، دار الفكر العريب، القاهرة، ص 382 – 383. ويف معنى 
قريب: حممود إبراهيم الديك: املعاهدات يف الريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، 

مطابع البيان التجارية، ديب، ص 352 – 354.
ويذه�ب رأي يف الفق�ه إىل الق�ول إن اإلس�الم كان أول م�ن وض�ع مب�دأ تس�ليم   
املجرم�ني وذلك تأسيس�ًا عىل قول�ه تعاىل: }من قتل نفس�ًا بغري نفس أو فس�اد يف 
األرض فكأنام قتل الناس مجيعًا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعًا{ األمر الذي 

يعني عدم قابلية العدالة لالنقسام ورضورة معاقبة اجلناة. وهكذا يقرر حرفيًا:
«L’islam a posé, le premier, le principe de l’extradition, en indi-
quant de la façon la plus rationnelle et la plus concise, la base sur 
laquelle elle est fondée. En effet, il est dit dans le Koran ( S. V. v.32): 
«Celui qui aura tué un homme sera regardé meurtrier du genre hu-
main», N’est – ce pas la proclamation de l’indivisibilité de la justice 
et de la nécessité de punir les coupables, non obstant les frontières 
politiques et les théories basées sur la notion de la souveraineté des 
Etats et la territorialité, des lois pénales». (A. Rechid: L’Islam et le 
droit des gens, RCADI, 1937, II, p. 434).

ويذهب محيد اهلل إىل القول بتسليم الرعايا املسلمني إذا ارتكبوا أعامل قطع الطريق، بقوله:   
«If subjects of a Muslim State commit highway robbery in a for-
eign country even against Muslim subjects, their case may not be 
heard in a Muslim court though they may be extradited if there is a 
treaty to that effect» (Hamidullah: Muslim conduct of State, Sh. M. 
Ashraf, Lahore, 1945, p. 178).
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2 � تسليم الالجئ بالتطبيق ملعاهدة دولية

إذا ارتبطت الدولة اإلسالمية بمعاهدة تبيح تسليم الشخص، فال شك 
أن�ه جي�ب الوفاء هب�ا، ألن الوف�اء بالعهد م�ن القواعد األصولي�ة يف الريعة 

اإلسالمية)2(.

نس�تدل ع�ىل ذلك بام حدث بعد صلح احلديبية حين�ام جاء أبو بصري إىل 
رس�ول اهلل >، فبعثت قريش تطلبه بواس�طة رجلني منها، فقال رس�ول اهلل 
>: يا أبا بصري إنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد علمت)2(، وال يصلح لنا يف 
دينن�ا الغ�در، وإن اهلل جاعل لك وملن معك من املس�تضعفني فرجًا وخمرجًا، 
فانطلق إىل قومك، قال: يا رسول اهلل، أتردين إىل املركني يفتنونني يف ديني؟ 
قال: يا أبا بصري، انطلق فإن اهلل تعاىل سيجعل لك وملن معك من املستضعفني 
فرج�ًا وخمرجًا، فانطلق أبو بص�ري إليهم. فجعلوا ال يرتكون لقريش عريًا وال 
م�رية وال م�ارًا، إال قطع�وا هبم. فكتب�ت يف ذلك قريش إىل رس�ول اهلل >، 

وقالوا نرى أن تضمهم إىل املدينة فقد أذونا)3(.
وأنزل اهلل تعاىل بعد ذلك القرآن بنس�خ الرط املذكور يف رد النساء)4(، 

فمنع رسول اهلل >، من ردهن.

)1( راج�ع أيضًا اإلمام املاوردي: احلاوي الكبري، املرجع الس�ابق، ج18، ص 412 – 
  .426

)2( كان الرط: »وال يأتينك أحد منا وإن كان عىل دينك إال رددته إلينا«.
)3( العيل، إبراهيم، صحيح السرية النبوية، مرجع سابق، 427، 428.

)4( وذلك بآية االمتحان يف سورة املمتحنة: بقوله تعاىل: }يا أهيا الذين آمنوا إذا جاءكم 
املؤمن�ات مهاج�رات فامتحنوهن اهلل أعل�م بإيامهنم فإن علمتموه�ن مؤمنات فال 
ترجعوه�ن إىل الكف�ار ال ه�ن ح�ل هلم وال هم حيل�ون هلن وآتوهن م�ا أنفقوا وال 

=جناح عليكم أن تنكحوهن{ وتعليقًا عىل ذلك يقول ابن هشام:
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ولك�ن هل يمك�ن القول أن ثمة تعارض�ًا بني ما قررناه س�ابقًا من عدم 
جواز تس�ليم الالجئ وبني ما حدث يف صلح احلديبية حيث التزم املسلمون 
برد من يأتيهم من أهل مكة املكرمة ولو كان مسلاًم، وال ترد قريش من يأتيها 

من املسلمني:
الواق�ع أن التع�ارض � م�ن حيث الظاهر قائ�م � أما إذا بحثناه بالنس�بة 

للعمق فهو غري موجود للسببني اآلتيني:
السبب األول: أن الوفاء بالعهد رضورة من الرضوريات التي قررهتا الريعة 

اإلسالمية.
الس�بب الثاين: لكن ذلك جيب أال يتعارض مع أصول اإلسالم والتي تقيض 
بأن املس�تأمن آمن عىل نفس�ه وماله، األمر ال�ذي يقودنا إىل القول أن 
تسليم الشخص لدولته جائز يف اإلسالم بعد إبرام معاهدة بني دولته 
والدولة اإلس�المية أما قبل ذلك فال، ألن ذلك يعترب خيانة وإخالالً 
باألم�ان، ألن اس�تمراره يف اإلقام�ة رغ�م املعاهدة دلي�ل عىل رضائه 

اخلضوع حلكمها.

ون�رى أن ع�ىل رئيس الدولة اإلس�المية أن يوقت له وقت�ًا يمكنه فيه من 

»ولوال الذي حكم اهلل به من هذا احلكم لرد رسول اهلل > النساء كام رد الرجال،   
ولوال اهلدنة والعهد الذي كان بينه وبني قريش يوم احلديبية ألمس�ك النس�اء، ومل 
يردد هلن صداقًا، وكذلك يصنع من جاءه من املسلامت قبل العهد« )السرية النبوية 

البن هشام، املرجع السابق، ج2، ص 326 – 327(.
ويقول اإلمام احلازمي )بخصوص عدم جواز رد النساء(: »وفيه دليل عىل أن اإلمام   
إذا رشط يف العقد ما ال جيوز فعله يف حكم الدين فإن ذلك الرط باطل، وقد قال 
>: )كل رشط لي�س يف كت�اب اهلل فهو باطل( )اإلمام حممد بن موس�ى احلازمي: 

االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار، املرجع السابق، ص 332(. 
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اخل�روج إىل دولت�ه أو أي م�كان آخر خيت�اره حمافظة ع�ىل األم�ان املمنوح له. 
وتطبيقًا ملبدأ عدم الرد إىل مكان خيشى عليه من االضطهاد)1(، ومنعًا ألي غدر.

وهكذا تبني لنا سابقة احلديبية أمرين:
األول: جواز تس�ليم املس�لم إذا ارتبطت الدولة اإلس�المية بمعاهدة دولية، 

وبرط أن حيرض إىل دار اإلسالم بعد إبرام الصلح.

)1( يذه�ب رأي إىل أن تس�ليم الدول�ة لرعاي�ا الدول�ة األجنبي�ة إىل دولته�م ال يع�د 
خمالف�ة ملقت�ىض األم�ان، وال حلك�م ال�رع، ألن األمان املمن�وح للمس�تأمن، مع 
وج�ود معاهدات التس�ليم، يك�ون مروطًا برط ضمن�ي ه�و رده إىل دولته إذا 
طلبت�ه وتوافرت فيه رشوط التس�ليم، راجع: عبد الكريم زي�دان: أحكام الذميني 
واملس�تأمنني يف دار اإلس�الم، مكتبة القدس – بغداد، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت، 
1402ه��/ 1982م، ص 121. والواق�ع أننا نرى أن ذلك يكون فقط إذا أبرمت 
معاهدة التسليم قبل إعطاء األمان، ويف هذه احلالة سيكون التسليم بناء عىل رشط 
رصيح وبناء عىل معرفة مس�بقة من املس�تأمن، أما إذا متت املعاهدة بعد منح األمان 
فال جيوز التسليم بحال وإنام خيري املستأمن يف أن يبلغ املأمن الذي يريد. وال يمكن 
القول � يف هذه احلالة � بوجود »رشط ضمني« بالتس�ليم، ألن ذلك يف رأينا حمض 

افرتاض يقوم عىل اخليال وال أساس له من الواقع.
يق�ول اإلمام الش�وكاين: »واعل�م أن إرجاع من فر من املركني إىل املس�لمني وأراد   
الدخول يف اإلسالم فيه من املخالفة ملا تقتضيه الريعة، وتوجبه العزة اإلسالمية ما 
ال خيف�ى، ف�ال جيوز ذلك إال عند أن يغلب عىل ظن اإلمام أن�ه إذا مل يفعل ذلك وقع 
باملس�لمني من رضر الكفار ما هو أعظم من ذلك وأشد إضعافًا للشوكة اإلسالمية، 
قواها اهلل س�بحانه« )اإلمام الش�وكاين: الس�يل اجلرار املتدفق ع�ىل حدائق األزهار، 

مرجع سابق، ج4، ص 537(.
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والث�اين: أن م�ن يأيت قبل إبرام املعاهدة الدولية ال يرسى عليه التس�ليم لعدم 
وجود رشط اتفاقي يقرره)1(.

وإىل جان�ب صل�ح احلديبية كمثال ح�ي عىل اتفاق دويل ارتبط�ت به الدولة 
اإلسالمية لتسليم شخص ما، هناك أمثلة كثرية يف ممارسات الدول اإلسالمية)2(.

)1( وهك�ذا فقد خ�رج عبدان إىل رس�ول اهلل > يوم احلديبية قب�ل الصلح فكتب إليه 
مواليه�م قال�وا يا حممد ما خرجوا إليك رغبة يف دين�ك وإنام خرجوا هربًا من الرق 
فقال ناس صدقوا يا رسول اهلل ردهم إليهم فغضب رسول اهلل > وقال ما أراكم 
تنتهون يا معر قريش حتى يبعث اهلل عليكم من يرضب رقابكم عىل هذا وأيب أن 
يردهم وقال هم عتقاء اهلل )اخلطايب: معامل السنن، مرجع سابق، ج2، ص 295(.
)2( م�ن ذل�ك ما ج�اء يف معاهدة بني املس�لمني والنوبة: »إن�ا عاهدناك�م وعاقدناكم أن 
توفونا يف كل س�نة ثالثامئة رأس وستني رأسًا، وتدخلوا بالدنا جمتازين غري مقيمني، 
وكذا ندخل بالدكم، عىل أنكم إن قتلتم من املس�لمني قتياًل فقد برئت منكم اهلدنة، 
وعىل إن آويتم للمس�لمني عبدًا فقد برئت منكم اهلدنة، وعليكم رد أباق املس�لمني، 
وم�ن جلأ إليكم م�ن أهل الذمة« )ابن عبد احلكم: فتوح م�رص واملغرب، حتقيق عبد 
املنعم عامر، جلنة البيان العريب، القاهرة، القس�م التارخيي، ص 254(. ومن ذلك ما 
ورد يف معاهدة بني السلطان ومتملك عكا: »وعىل أنه متى هرب أحد � كائنًا من كان 
� من بالد السلطان وولده إىل عكا بإرادته، يرد مجيع ما يروح معه ويبقى عريانًا. وإن 
كان م�ا يقصد الدخول يف دين النرصانية وال يتن�رص رد إىل أبواهبام العالية بجميع ما 
يروح معه، بشفاعة ثقة بعد أن يعطي األمان، وكذلك إذا حرض أحد من عكا والبالد 
الس�احلية الداخلة يف هذه اهلدنة، وقصد الدخول يف دين اإلس�الم وأس�لم بإرادته، 
يرد مجيع ما معه ويبقى عريانًا، وإن كان ما يقصد الدخول يف دين اإلسالم وال يسلم 
يرد إىل احلكام بعكا، واملقدمني بجميع ما يروح معه بشفاعة بعد أن يعطي له األمان 

)القلقشندي: صبح األعشى، املرجع السابق، ج14، ص 56 � 57(.
وجاء يف اهلدنة املربمة بني صاحب سيس والسلطان قالوون: »وعىل أنه متى هرب   
أحد من بالد موالنا الس�لطان كائنًا من كان... يلتزم امللك ليفون ونوابه بإمس�اكه 
وإنف�اذه حت�ت احلوطة إىل األب�واب الس�لطانية... وإن هرب أحد م�ن رعية امللك 
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ف�إذا مل يوج�د مثل ه�ذا االتفاق فإن األم�ر يرجع إىل الس�لطة التقديرية 
للسلطة التي يوجد الالجئ فوق إقليمها)1(.

وال يتعارض ما قلناه مع ما هو مقرر يف الريعة اإلسالمية.

ليفون وغلامنه وأجناده واستمر عىل دينه يلتزم نواب السلطان برده إليه. وإن دخل 
يف دين اإلس�الم يرد املال الذي يوجد مع�ه« )حميى الدين بن عبد الظاهر: تريف 
األيام والعصور يف سرية امللك املنصور، حتقيق مراد كامل، وزارة الثقافة واإلرشاد 

القومي، القاهرة، 1961م(، ص 100.
وأيضًا )ص 101(: »أنه متى أخذت أخيذة أو قتل أحد من اجلانبني يسلم القاتل ليقتص منه«.  
وم�ن ذلك م�ا ج�اء يف اهلدن�ة املعقودة ب�ني املنص�ور ق�الوون وب�ني الريدريغون   
الربش�لوين وأخيه صاحب صقلية: »أنه متى هرب أحد من بالد موالنا الس�لطان 
الداخل�ة يف هذه املهادنة إىل بالد امللك الريدراغون وبالد إخوته، أو توجه ببضاعة 
لغ�ريه، وأق�ام بتلك البالد، كان ع�ىل الريدراغ�ون رد اهلارب وامل�ال معه إىل بالد 
موالنا السلطان مادام املذكور مسلاًم وإن تنرص فريد املال الذي معه خاصة وململكة 
الريدراغ�ون وململكة أخيه فيمن هرب من بالدهم إىل بالد موالنا الس�لطان، هذا 
احلكم املذكور أعاله« راجع النص يف حممد ماهر محادة: الوثائق السياسية واإلدارية 

للعرص اململوكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1403ه�/ 1983م، ص 490.
)1( يق�ول اب�ن طباطبا يف وصف دبيس بن صدق�ة صاحب احللة يف معرض حديثه عن 
جلوء األمري أبو احلس�ن أخو اخلليفة املسرتش�د، كان دبيس »صاحب الدار واجلار 
واحلم�ى والذم�ار... وكان�ت احلل�ة يف زمانه حمطة الرح�ال، وملجأ بن�ي اآلمال، 
وم�أوى الطريد، ومعتص�م اخلائف الري�د«. وكان اخلليفة قد أرس�ل إليه يطالبه 
بالبيعة وبتسليم أخيه إليه، فوافق عىل البيعة، لكنه رفض تسليم أخيه وقال »واهلل ال 
أسلمه إليكم وهو جاري ونزييل ولو قتلت دونه إال أن أختاره« )ابن طباطبا: الفخري 

يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، دار صادر ، بريوت، ص 302(.
وحين�ام ق�ال العديل بن الفرخ ش�عرًا أغض�ب احلجاج، فطالبه ه�ذا األخري، فهرب   
العديل إىل بالد الروم، فكتب احلجاج إىل قيرص: »واهلل لئن مل تبعث به ألغزينك جيشًا 
أول�ه عن�دك وآخره عندي«؟ فطلب حتى أخذ وأتى ب�ه احلجاج )لكن احلجاج خىل 

=

=
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ثالثًا: مدى جواز تسليم األسري الالجئ 

سبق القول إنه جيوز منح حق اللجوء اإلقليمي ألرسى احلرب التابعني 
ل�دول غ�ري إس�المية إذا أس�لموا أو صاروا من أه�ل الذمة. لك�ن هل جيوز 

تسليم األسري املسلم الذي يفلت من العدو ويستنقذ نفسه منهم؟

يمك�ن القول إن فقهاء املس�لمني ي�كادون جيمعون عىل ع�دم جواز رد 
األس�ري يف ه�ذه احلال�ة، حتى ولو كان�ت هناك معاه�دة دولية تق�رر الرد أو 

التسليم ألن املعاهدة تكون حينئذ مقرتنة برط باطل، وهو ما ال جيوز)1(.

وهكذا يقول ابن حزم:

»وم�ن كان أس�ريًا عند الكفار فعاهدوه عىل الف�داء وأطلقوه فال حيل له 
أن يرجع إليهم وال أن يعطيهم شيئًاً وال حيل لإلمام أن جيربه عىل أن يعطيهم 

شيئًا«)2(.

س�بيله بعد أن قال له شعرًا يمدحه(، راجع الرقام البرصي: كتاب العفو واالعتذار، =
جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسالمية، الرياض، 1401ه�/ 1981م، ج2، ص 
353 � 356(. ومن أمثلة اللجوء أيضًا جلوء ابن األش�عث إىل كابل )أفغانستان( يف 

عهد احلجاج أيضًا حيث أجاره شاه كابل )نفس املرجع، ص 368(.
)1( وهكذا يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا خرج األسري املسلم يفادي نفسه، 
فقد وجب فداؤه عىل املسلمني، ليس هلم رده إىل املركني، يقول اهلل »وإن يأتوكم 
أس�ارى تفادوه�م وهو حمرم عليكم إخراجه�م« )البقرة: 85( راج�ع اإلمام محيد 
ابن زنجويه: كتاب األموال، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

الرياض، 1406 ه�/ 1986م، ج1، ص 323.
)2( املح�يل الب�ن ح�زم، ج7، ص 308 – 309، راج�ع أيضًا: األم للش�افعي: مرجع 

سابق، ج5، ص 194، اإلمام النووي: روضة الطالبني، ج10، ص 283.
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هذا بالنس�بة لألس�ري املسلم. أما األسري غري املس�لم الذي يقع يف قبضة 
املس�لمني فإنه ال جيوز تس�ليمه أيض�ًا وجيب منحه األم�ان وامللجأ يف أحوال 
معين�ة منه�ا إذا طل�ب س�امع كالم اهلل تطبيق�ًا لقول�ه تع�اىل: }َوإِْن َأَحٌد ِمَن 
ِه ُثَمّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ...}6{{  اْلُْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَتّى َيْسَمَع َكَلَم الَلّ
)التوب�ة( أو إذا أس�لم م�ن ب�اب أوىل، ومنح امللج�أ حينئذ يك�ون فرضًا عىل 

الدولة اإلسالمية، بحيث ال تستطيع أن تنفك منه.

5 . 1 . 2 يف القانون الدويل

ومما س�بق يتضح أن اإلسالم يفوق ما اس�تقر عليه العمل الدويل حاليًا، 
فق�د جاء مثاًل يف قوانني احلرب األمريكي�ة U.S. Army Field Manual لعام 
1956 بخص�وص من�ح اللج�وء إىل أرسى احل�رب أن األم�ر ره�ن بتقدير 

السلطة احلاجزة)1(.

)1( وهكذا جاء يف تلك القوانني ، ما ييل:
«A detaining Power may, in its discretion, lawfully grant asylum to 
prisoners of war who do not desire to be repatriated» 

راجع: Whiteman: Digest of IL vol. 10 p. 260. وقد رصح وزير اخلارجية   
األمريكي يف 27 يوليو 1953م بخصوص منح اللجوء الس�يايس ألرسى احلرب 

الكوريني والصينيني:
«The second principle of great importance that was established 
was the principle of political asylum, which never before has been 
applied to prisoners of war. Many of the North Corean and Chinese 
communist prisoners who surrendered do not want to be returned to 
captivity but to stay in a land of freedom».

 Forcible ويضيف أن الش�يوعيني أرصوا ع�ىل طلبهم برضورة الع�ودة اإلجبارية  
=return ألرسى احل�رب، وه�و م�ا رفضت�ه الواليات املتح�دة بش�دة، األمر الذي 
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جعلهم يتخلون عن ذلك الطلب، راجع: 
Whiteman: Digest of IL, vol. 10, p. 262–263. 

وواضح مما ذكرناه أعاله أن املسلمني عاجلوا هذه املسألة قبل ذلك بقرون عديدة.  
)1( إىل جانب ذلك يستبعد طائفتان أخريتان من األفراد: 

1 � أولئ�ك الذي�ن يتمتع�ون بحامي�ة هيئ�ات أو وكاالت تابعة لألم�م املتحدة غري 
مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني، )م 1/د(؛ 

2 � أولئ�ك الذي�ن يتمتعون باحلقوق وعليهم االلتزامات املرتبطة بامتالك جنس�ية 
بلد إقامتهم )م 1/ه�(.

)2( راجع بخصوص هذه اجلرائم:
Ahmed Abou-el-wafa: Criminal international law, Dar Al-Nahda 
Al-Arabia, Cairo, 2007, pp. 167–189.

وانظ�ر توصية جلنة ال�وزراء يف جملس أوربا إىل الدول األعضاء بخصوص تفس�ري   
وتطبيق ذلك النص )التوصية 6 لعام 2005م(، يف:

 Collection of international instruments and legal texts concerning
 refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 4, pp. 1419

 – 1420.

=

تن�ص امل�ادة 1/و من اتفاقية 1951م )انظر أيض�ًا املادة 5/1 من اتفاقية 
منظمة الوحدة اإلفريقية � التي حتكم اجلوانب املحددة ملشكالت الالجئني يف 
أفريقي�ا لع�ام 1969م،  واملادة 2 من االتفاقية العربي�ة لعام 1994( واخلاصة 
باألشخاص الذين ال يستحقون احلامية الدولية)1(، وبالتايل يستبعدون من نطاق 
تطبيقها، وهم األشخاص الذين توجد أسباب جدية Serious reasons العتبار 

أن أيًا منهم:
� ق�د ارتك�ب جريم�ة ض�د الس�لم، أو جريم�ة ح�رب، أو جريمة ضد 

اإلنسانية)2(.
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� ق�د ارتكب جريمة غري سياس�ية خطرية خارج بل�د امللجأ قبل قبوله يف 
هذا البلد كالجئ.

� ق�د ثب�ت أنه مذن�ب الرتكاب�ه أفعاالً ختال�ف أغراض ومب�ادئ األمم 
املتحدة)1(.

وم�ن الواض�ح أن الغ�رض من ذلك هو منع املس�ئولني ع�ن انتهاكات 
حقوق اإلنس�ان م�ن احلصول ع�ىل حق اللج�وء، لإلفالت م�ن مالحقتهم 

وفرض العقاب عليهم)2(.

)1( بخص�وص أه�داف ومب�ادئ األم�م املتح�دة، راجع:أمح�د أب�و الوف�ا: الوس�يط 
يف قان�ون املنظ�امت الدولي�ة، دار النهض�ة العربي�ة، القاه�رة، الطبع�ة الس�ابعة، 

1427ه�/2007م، ص 307 � 327.
)2( وقد أكد عىل ذلك العديد من الوثائق الدولية الصادرة عن األمم املتحدة:

  �  فتن�ص امل�ادة 14 م�ن اإلع�الن العاملي حلقوق اإلنس�ان عىل أن�ه ال جيوز طلب 
امللج�أ: »إذا كان�ت هناك مالحقة ناش�ئة بالفعل عن جريمة غري سياس�ية أو عن 

أفعال تناقض مقاصد األمم املتحدة«.
  �  وين�ص اإلع�الن اخلاص باللجوء اإلقليمي )الذي تبنته اجلمعية العامة بقرارها 
رق�م 2312 ع�ام 1967م( عىل أن�ه ال جيوز طلب اللجوء من قبل أي ش�خص 
توجد أس�باب جدي�ة عىل أنه ارتكب جريمة ضد الس�الم، أو جريمة حرب، أو 

جريمة ضد اإلنسانية )م 2/1(.
  � وين�ص الق�رار رقم 3074 الصادر عن اجلمعي�ة العامة عام 1973م بخصوص 
»مبادئ التعاون الدويل بش�أن البحث عن واعتقال وتس�ليم وعقاب األشخاص 
مرتكب�ي جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنس�انية« عىل أن�ه: »ال جيوز للدول منح 
امللجأ ألي شخص توجد بخصوصه أسباب جدية serious reasons العتبار 
أن�ه ارتكب جريم�ة ضد الس�الم، أو جريمة ح�رب، أو جريمة ضد اإلنس�انية« 

)الفقرة 7(.  
=  �  أخ�ريًا نص�ت امل�ادة 15 م�ن اإلع�الن اخل�اص بحامي�ة مجيع األش�خاص ضد 
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جت�در االش�ارة أيض�ا أن�ه � فض�ال ع�ن األش�خاص املذكوري�ن أعاله 
والذين ال يس�تحقون اكتس�اب صفة الالجئ � هناك أشخاص ليسوا بحاجة 
اىل محاية املفوضية الس�امية لش�ئون الالجئني اذا كانوا يتمتعون بمس�اعدة أو 
محاي�ة منظم�ة أو هيئة أخرى تابعة لألم�م املتحدة )مثال ذلك الفلس�طينيون 
اخلاضعون الختصاص األنروا(. يتضح ذلك من املادة 1)د( من اتفاقية عام 

1951م اخلاصة بوضع الالجئني التى تنص عىل أنه:

»ال تنطب�ق هذه االتفاقية عىل األش�خاص الذي�ن يتمتعون حاليا بحامية 
أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم املتحدة غري املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشئون الالجئني.

ف�اذا توقف�ت تل�ك احلامية أو املس�اعدة ألى س�بب من األس�باب دون 
أن يتم التوصل بش�كل هنائى لتس�وية بش�أن مصري هؤالء األش�خاص وفقا 
للق�رارات ذات الصل�ة التى اعتمدهتا اجلمعية العام�ة لألمم املتحدة، يصبح 

هؤالء األشخاص، ىف واقع األمر، مؤهلني للتمتع بمزايا هذه االتفاقية«.

معنى ذلك أن تطبيق هذا النص حيكمه قاعدتان:
األوىل: أن الشخص ال يتمتع بمزايا االتفاقية اذا كان يستفيد من محاية أو مساعدة 
هيئة أو وكالة تابعة لألمم املتحدة غري املفوضية الس�امية لألمم املتحدة 

لشئون الالجئني.
الثانية: أن الشخص يتمتع بمزايا االتفاقية برطني:

االختف�اء الق�رسي )1992( عىل أن�ه: »جيب عىل الس�لطات املختصة يف الدولة 
أن تراع�ى عن�د اختاذها قرار منح اللجوء لش�خص ما أو لرفضه، مس�ألة وجود 
أس�باب تدعو إىل االعتقاد بأن الش�خص قد ش�ارك يف أعامل االختفاء القرسي 

شديدة اخلطورة«.

=
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1 � إذا توقفت تلك احلامية أو املساعدة ألى سبب من األسباب.
2 �  إذا مل يتم التوصل بشكل هنائى اىل تسوية بشأن مصريه.

ومن ناحية أخرى، هناك أيضا فئة من األشخاص الذين ليسوا يف حاجة 
للحامي�ة الدولية، و تنطبق هذه احلالة عىل األش�خاص الذين قد يكونون من 
نواح أخرى مؤهلني للحصول عىل وضع الالجىء و الذين اس�تقبلوا يف بلد 
منح�وا فيه معظم احلقوق التي يتمتع هبا املواطن�ون عادة، ولكنهم مل يمنحوا 
اجلنسية الرسمية )ويشار إليهم غالبا بوصفهم “الجئني وطنيني”(. وكثريا ما 
يكون البلد الذي اس�تقبلهم بلد ينتمي س�كانه اىل األصل العرقي ذاته الذين 

ينتمون إليه)1(.

)1( تن�ص الفقرة )ه�( من املادة األوىل من اتفاقية 1951 عىل ما ييل: »ال تنطبق أحكام 
هذه االتفاقية عيل أي ش�خص اعتربته الس�لطات املختص�ة يف البلد الذي اختذ فيه 
مقاما له مالكا للحقوق وعليه االلتزامات املرتبطة بجنسية هذا البلد. » راجع هذه 
القاع�دة يف: »دليل اإلج�راءات واملعايري الواجب تطبيقه�ا لتحديد وضع الالجئ 
بمقتىض اتفاقية عام 1951 وبرتوكول 1967 اخلاصني بوضع الالجئ، املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني، جنيف، 1992م،  ص 45.
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5 . 2 العوارض »استمرارًا«: احلامية املؤقتة

5 . 2 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

يقابل نظام احلامية املؤقتة يف القانون الدويل نظام »األمان« يف اإلس�الم، 
والذي به يصبح الالجئ »مستأمنًا«، وحيصل عىل احلامية بصفة مؤقتة ال تصل 

إىل سنة)1(. فإن أراد أن يستمر أكثر من ذلك، فإنه يصبح من أهل الذمة.

)1( قيل: »املراد باملستأمن عند الفقهاء: من دخل دار اإلسالم عىل أمان مؤقت من قبل 
اإلمام أو أحد املس�لمني، والفرق بني املس�تأمنني وبني أهل الذمة، أن األمان ألهل 

الذمة مؤبد، وللمستأمنني مؤقت.
واألصل أن غري املسلم الذي مل حيصل عىل الذمة ال يمكن من اإلقامة الدائمة يف دار اإلسالم،   

وإنام يمكن من اإلقامة اليسرية باألمان املؤقت ويسمى صاحب األمان )املستأمن(.
ومجهور الفقهاء احلنفية والش�افعية واحلنابلة عىل أن مدة اإلقامة يف دار اإلسالم للمستأمن   
ال تبلغ سنة، فإذا أقام فيها سنة كاملة أو أكثر تفرض عليه اجلزية ويصري بعدها ذميًا، فطول 

إقامة غري املسلمني قرينة عىل رضاهم باإلقامة الدائمة وقبوهلم رشوط أهل الذمة.
وإذا مل ي�رضب ل�ه مدة ق�ال أكثر احلنفية يصري ذميًا بإقامته س�نة فإن أقام املس�تأمن   
فأط�ال املقام أم�ر باخلروج فإن أقام بعد ذلك حوالً وضع�ت عليه اجلزية، واعتبار 
السنة من تاريخ إنذار اإلمام له باخلروج فلو أقام سنني من غري أن يتقدم إليه اإلمام 
باخلروج فله الرجوع إىل دار احلرب وال يصري ذميًا« )املوس�وعة اإلسالمية العامة، 

املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة، ص 1288(.
  وم�ن الثابت أن املس�تأمن هو م�ن يطلب األمان أو هو من يدخ�ل دار غريه بأمان 
مس�لاًم كان أو حربيًا، راجع حممد عالء الدين احلصكفي: رشح الدر املختار، ج2، 
مطبعة الواعظ، مرص، ص 98. واملس�تأمن أجنبي عن دار اإلس�الم، إذ كام جاء يف 
رشح الس�ري الكبري »فأما املس�تأمن فلم يرص من أهل دارنا«، راجع د. عبد الكريم 

زيدان: أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم،مرجع سابق،  ص 66� 67. 
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واألص�ل يف األم�ان قوله تع�اىل: }َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُْش���ِرِكنَي اْس���َتَجاَرَك 
ِه ُثَمّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ...}6{{ )التوبة( ومن السنة  َفَأِجْرُه َحَتّى َيْسَمَع َكَلَم الَلّ
قول�ه >: )املس�لمون تتكافأ دماؤه�م: جيري عليهم أدناه�م وهم يد عىل من 
س�واهم()1(، األمر الذي يعني أنه جيوز للفرد: امرأة أو رجاًل أو حتى العبد، 

أن يعطي األمان)2(.

وإذا عق�د األم�ان لزم املروط، وع�ىل ذلك جيب الوفاء ب�ه ألن الوفاء 
بالعهد الزم يف اإلس�الم. ويرتتب عىل األمان عصمة املس�تأمن ومن معه من 

أموال وأهل إذا شملها األمان)3(. يف هذا املعنى يقول اإلمام النووي:

» إذا انعق�د األم�ان، ص�ار معصومًا عن القتل والس�بي، فل�و قتل، قال 
اإلم�ام: الوج�ه عندن�ا أنه يضم�ن بام يضمن ب�ه الذمي، وه�و الزم من جهة 

)1( سبق خترجيه، ص 85.
)2( يعلق رأي عىل إعطاء األمان من األفراد، بقوله:

«Allowing foreigners to enter the country and accrediting them the 
protection of Muslim State simply on the basis of an invitation of a 
Muslim citizen of this State, was a unique system and one that has 
no equivalent in present international law». (I. Shehata: Islamic law 
and the world community, op. cit, p. 108).

)3( ذل�ك أن القاعدة يف الفقه اإلس�المي أنه ال جيوز اس�رتقاق »أه�ل األمان« حتى لو 
فع�ل م�ا ينقض عهده ف�إذا فعل ما يعت�رب نقضًا لعه�ده رد إىل مأمنه بع�د أن يكون 
قد اس�توىف ما عليه من حق )موس�وعة الفقه اإلس�المي، املجلس األعىل للش�ئون 

اإلسالمية، القاهرة، 1391ه�، ج7، ص 24 – 25(.
كذلك قيل إن األجانب »غري املواطنني« يف دار اإلسالم، سواء كانوا من السائحني   
أو التج�ار أو الالجئ�ني ه�م مس�تأمنون يتمتع�ون باحلامية يف دار اإلس�الم، راجع 

تدخل:
M. Abdel Rahim: Asylum and sanctuary in Islam, Séminaire de 
Khartoum sur les refugiés, Khartoum, 11-14 september 1982, 
Khartoum University press, Khartoum, 1984, p. 5.
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املس�لمني، فليس لإلمام نبذه، فإن استشعر منه خيانة، نبذه، ألن املهادنة تنبذ 
بذل�ك، فأم�ان اآلح�اد أوىل وهو جائز م�ن جهة الكافر ينبذه متى ش�اء، وال 
يتعدى األمان إىل ما خلفه بدار احلرب من أهل ومال، وأما ما معه منهام، فإن 

تعرض له، اتبع الرط، وإال فال أمان فيه عىل األصل لقصور اللفظ «)1(.

معنى ذلك أن املستأمن معصوم يف دار اإلسالم، فال جيوز االعتداء عليه 
أو إهانته. يقول اإلمام ابن حييى املرتىض:

» وم�ن أرس�ل أو أمنه قبل هني اإلمام مكلف مس�لم متمن�ع فيهم دون 
س�نة ولو بإش�ارة أو تعال مل جيز خرمه فإن اختل قيد رد مأمنه »غالبًا« وحيرم 

للغدر «)2(.

)1( اإلمام النووي: روضة الطالبني، املرجع السابق، ج10، ص 281.
)2( اإلم�ام أمح�د ب�ن حييى املرت�ىض: كتاب األزه�ار يف فق�ه األئمة األطهار، مؤسس�ة 
غمض�ان، صنع�اء، ص 320 – 321. ويقول النووي: »واملعت�رب يف إبالغ الكافر 
املأمن أن يمنعه من املسلمني ومن أهل عهدهم، ويلحقه بدار احلرب، واكتفى ابن 
كج بإحلاقه بأول بالد الكفر وقال: ال يلزم إحلاقه ببلده الذي يس�كنه فوق ذلك إال 
أن يك�ون ب�ني أول بالد الكفر وبلده الذي يس�كنه بلد للمس�لمني حيتاج إىل املرور 
عليه، ويف »البحر« أنه لو كان له مأمنان لزم اإلمام إحلاقه بمس�كنه منهام، ولو كان 
بلدي�ن، فاالختي�ار لإلمام، ويف ه�ذا ما يتنازع يف االكتفاء بأول ب�الد الكفر، ولو مل 
تظه�ر أمارة خياف بس�ببها منهم نبذ العه�د، وال اعتبار الوه�م املحض. )النووي: 

روضة الطالبني، املرجع السابق، ج10، ص 339-338(.
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5 . 2 . 2 يف القانون الدويل

يقص�د بنظ�ام احلامي�ة املؤقت�ة)temporary protection )1 احلامي�ة التي 
متنحها الدول خصوصًا عندما تواجه تدفقًا مجاعيًا مفاجئًا وعىل نطاق واسع، 
فتعطي لألش�خاص جلوء آمنا،ً وتعترب بذلك اس�تجابة رسيعة قصرية األمد، 
عندم�ا تصل أعداد كب�رية من الناس هربا من النزاع املس�لح، أو االنتهاكات 
اجلامعي�ة حلقوق اإلنس�ان وغريها من أش�كال االضطه�اد األخرى. وجيب 
أال تس�تمر احلامي�ة املؤقت�ه لفرتة طويلة، حت�ى يف حالة عدم حتس�ن الظروف 
األساس�ية، ألن�ه ينبغي ع�دم ترك الن�اس يعيش�ون يف ظل احل�د األدنى من 
ظروف احلامية إىل ما ال هناية. وينبغي عىل الدول إما تطبيق إجراءاهتا املعتادة 

للجوء، أو منح املستفيدين حق اإلقامة النظامية)2(.

)1( ت�م تعريف احلامي�ة املؤقتة بأهنا »ترتيب أو آلية تس�تحدثها الدول لتوفري محاية ذات 
طبيعة مؤقتة لألشخاص الوافدين بصورة مجاعية من حاالت رصاع أو عنف عام، 
وذل�ك قبل إجراء عملية تقري�ر وضع الالجئ بصورة فردية« راجع: دليل القانون 

الدويل لالجئني رقم 2 � 2001م، املرجع السابق، ص 133.
)2( ذات املرجع، ص 53. 

تن�ص التوصي�ة رق�م 9 )2000م( للجنة ال�وزراء يف جملس أوربا ع�ىل أن من يتم    
منح�ه احلامي�ة املؤقت�ة جي�ب أن يوفر له، ع�ىل األقل: وس�ائل كافية للعي�ش، بام يف 
ذلك املس�كن، الرعاية الصحية املناس�بة، التعليم لألطفال، والعمل وفقًا للتريع 

الوطني، )انظر كذلك التوجيه الصادر عام 2001م يف اجلامعات األوربية(، يف:
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 4, p. 1410, 
1620 – 1632.

جت�در اإلش�ارة أن التوصي�ة رقم 18 )2001م( ل�ذات اللجنة تبن�ت أيضًا مفهوم   

Subsidiary protection والت�ي تطب�ق ع�ىل  =»احلامي�ة االحتياطي�ة أو البديل�ة« 



192 

5 . 3  العوارض »انتهاء«: احللول الدائمة وأسباب انتهاء 
امللجأ

5 . 3 . 1 احللول الدائمة

م�ن املعلوم أنه، بالنس�بة ملش�كلة الالجئني كام هو احل�ال بخصوص أية 
مس�ألة أخ�رى، الوقاي�ة خري م�ن الع�الج، وأنه بالنس�بة هلذا األخ�ري يتمثل 

الغرض النهائي للحامية الدولية يف حتقيق »حل دائم لالجئني«.

واحللول الدائمة لوضع الالجئني ثالثة أنواع)1(:

أ � الع�ودة الطوعي�ة إىل بل�د األصل، وهي ق�رار يتخذه الالجئ بنفس�ه 

األش�خاص الذي�ن ال تتوافر فيه�م املعايري الالزم�ة لوضع الالجئ وفق�ًا التفاقية 
1951م وبرتوك�ول 1967 لكنه�م يف حاج�ة إىل محاي�ة دولي�ة لكوهن�م معرضني 

..Ibid, p. 1412 :للتعذيب أو أجربوا عىل ترك بالدهم، راجع
وق�د أك�دت اللجن�ة التنفيذي�ة لربام�ج املفوضي�ة الس�امية لألمم املتحدة لش�ئون   
الالجئ�ني يف االس�تنتاج رق�م 19 )31( عىل الطبيع�ة االس�تثنائية للملجأ املؤقت 

ورضورة متتع من يمنح له ذلك املعاملة اإلنسانية النموذجية. انظر:
االستنتاجات بشأن احلامية الدولية لالجئني التي اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج   

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني، املرجع السابق، ص 41.
كذلك بينت اللجنة احلد األدنى للحقوق التي يتمتع هبا الالجئون املقبولون مؤقتًا،   

راجع االستنتاج رق�م 22 )32(، ذات املرج�ع، ص 50 – 51. 
)1( راج�ع أيضًا امل�ادة 4/1 من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقي�ة، التي حتكم اجلوانب 
املحددة ملش�كالت الالجئني يف أفريقيا )1969م(، وامل�ادة 4 من االتفاقية العربية 

)1994م(.

=
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وبن�اء عىل املعلومات التي توافرت لديه ح�ول جمريات األحوال يف 
بلد األصل.

ب � الدمج املحيل يف بلد امللجأ.
ج � إعادة التوطني يف بلد غري بلد األصل وغري بلد اللجوء األوىل.

ونذكر هذه احللول، فإذا انتهينا من ذلك فحقيق بنا أن نش�ري إىل أسباب 
أخرى يمكن أن تؤدي إىل انتهاء امللجأ يف اإلسالم.

أوالً: العودة االختيارية أو الطوعية

1 �  يف الرشيعة اإلسالمية

ينص إعالن القاهرة حول حقوق اإلنس�ان يف اإلس�الم )1990م( عىل 
أن ل�كل إنس�ان: »إذا تع�رض لالضطهاد، احلق يف طل�ب امللجأ يف بلد آخر. 
وع�ىل دولة امللج�أ كفالة محايته إىل أن يصل مأمن�ه، إال إذا كان اللجوء دافعه 

فعل تعتربه الريعة جريمة« )م12(.

وهناك أمثلة كثرية عىل العودة االختيارية لالجئ:
� فبخصوص عودة املس�لمني الالجئني يف احلبش�ة، يذكر ابن هش�ام أنه 
بلغهم، إس�الم أهل مكة، فأقبلوا ملا بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من 
مكة، بلغهم أن ما كانوا حتدثوا به من إسالم أهل مكة كان باطاًل، فلم 

يدخل منهم أحد إال بجوار أو مستخفيًا)1(.
� كذلك فإن النبي > أرسل عمرو بن أمية الضمري إىل النجايش ليبعث 

)1( ابن هشام: السرية النبوية، املرجع السابق، ج1، ص 463.
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من عنده من املسلمني، فحملهم يف سفينتني فقدم هبم عليه وهو بخيرب 
بعد احلديبية ستة عر رجاًل منهم جعفر بن أيب طالب)1(.

 � وقال حويطب بن عبد العزي: ملا دخل رسول اهلل > مكة عام الفتح 
خف�ت خوفًا ش�ديدًا، فخرجت م�ن بيتي، وفرقت عي�ايل يف مواضع 
يأمن�ون فيه�ا، فانتهيت إىل حائ�ط عوف، فكنت فيه، ف�إذا أنا بأيب ذر 
الغف�اري )ريض اهلل عنه( وكانت بيني وبين�ه خلة � واخللة أبدًا مانعة 
� فل�ام رأيته هربت من�ه، فقال: أبا حممد. فقل�ت: لبيك. قال: مالك؟ 
قل�ت: اخلوف. ق�ال: ال خوف عليك، أنت آم�ن بأمن اهلل عز وجل، 
فرجع�ت إليه فس�لمت عليه فق�ال: اذهب إىل منزل�ك. قلت: هل يل 
س�بيل إىل من�زيل؟ واهلل ما أراين أصل إىل بيتي حيًا حت�ى ُألَقى فُأقتل، 
أو ُيدخل عىلًّ منزيل فُأقتل، وإن عيايل لفي مواضع ش�تى. قال: فامجع 
عيالك يف موضع وأنا أبلغ معك إىل منزلك. فبلغ معي وجعل ينادي 
ع�ىل أن حويطب�ًا آمن�ًا فال هيج. ثم ان�رصف أب�و ذر ريض اهلل عنه إىل 
رس�ول اهلل > فأخ�ربه. فق�ال »أو لي�س قد أمن الن�اس كلهم إال من 

أمرت بقتله�م؟ ق�ال فاطمأنن�ت ورددت عي�ايل إىل منازهل�م...«)2(.
� وم�ن ذلك م�ا حدث البنة حات�م الطائي حينام وقعت يف الس�بى، فقد 
طلب�ت م�ن النبي > أن يمن عليه�ا وترجع إىل بالده�ا، فقال هلا: ال 
تعج�يل بخروج حتى جتدي م�ن قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك 
إىل بالدك ثم آذنيني بذلك. وملا جاء من قومها رهط من الناس، ذهبت 

)1( ابن اسحاق، أبو عبداهلل حممد، السري359/2؛ وانظر اخلزاعي، عيل بن سعود، ختريج 
الدالالت الس�معية، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط 2، 1419ه�/1999م( 

حتقيق: احسان عباس، ص 210..
)2(  الكاندهلوي: حياة الصحابة، املرجع السابق، ج1، ص 136 – 137.
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إىل رس�ول اهلل > وأخربت�ه بذل�ك. قال�ت: فكس�اين رس�ول اهلل > 
ومحلني وأعطاين نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام)1(.

2 � يف القانون الدويل

تش�كل الع�ودة االختياري�ة voluntary repatriation احلل املثايل ملش�اكل 
الالجئني، ألهنا تعني، إذا كانت ممكنة، عودة الالجئ إىل أرض وطنه األصيل يف 
أمن وسالم وكرامة، كام أهنا تساعده عىل رسعة االندماج مع اآلخرين. فالعودة 
االختيارية أو مبدأ اإلرادية principle of voluntariness تعرب عن اختيار حر من 

الشخص املعني)2(.

)1( الطربي: تاريخ الرسل وامللوك، دار املعارف، القاهرة، ج3، ص 309 � 310؛ ابن 
هشام: السرية النبوية، املرجع السابق، ج2، ص 579 � 581.

)2( تعن�ي الع�ودة االختياري�ة احرتام رغب�ة الالج�ئ ، بمعنى أنه »ال يمك�ن عودة أي 
الج�ئ رغ�اًم عن إرادته« امل�ادة 1/5 من اتفاقي�ة منظمة الوح�دة اإلفريقية - التي 

حتكم اجلوانب املحددة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا )1969م(.
وجاء يف مبادئ إعادة املسكن وامللكية لالجئني واألشخاص املهجرين )2005م(،   

الفقرة 10:
«All refugees and displaced persons have the right to return 
voluntarily to their former homes, lands or places of habitual 
residence, in safety and dignity. Voluntary return in safety and 
dignity must be based on a free, informed, individual choice.
States shall allow refugees and displaced persons who wish to 
return voluntarily to their former homes, lands or places of habitual 
residence to do so.
Refugees and displaced persons shall not be forced, or otherwise 
coerced, either directly or indirectly, to return to their former homes, 
lands or places of habitual residence.=
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ثانيًا: الدمج املحيل

1 � يف الرشيعة اإلسالمية

نبحث هذه املسألة � يف اإلسالم � من زاويتني:

أ � الدمج املحيل لغري املسلم يف دار اإلسالم )عقد الذمة(

نحن نعتقد أن حصول الالجئ عىل وضع »أهل الذمة« يعادل »الدمج املحيل« 
يف القانون الدويل املعارص)1(، إذ الذمة جتعل منه حاماًل جلنس�ية الدولة اإلسالمية، 
ويك�ون ل�ه ما للمس�لمني وعلي�ه ما عليه�م، أي أنه يك�ون قد اندمج كلي�ة يف دار 

اإلسالم، وحصل تقريبًا عىل نفس املعاملة التي يعامل هبا اإلسالم املسلمون.

ولبيان ذلك نذكر أنه متى تم االرتباط بعقد الذمة ترتب عليه عدة أمور، 
منها:

1 � حرمة نفس الذمي.

States should, when necessary, request from other States or 
international organizations the financial and/or technical assistance 
required to facilitate the effective voluntary return, in safety and 
dignity, of refugees and displaced persons».
Collection of International and Legal Texts Concerming refugees 
and others of concem to UNHCR op.cit., vo. 1. p. 568.

)1( يذهب اجتاه يف الفقه إىل أن عقد الذمة يعترب نوعًا من اللجوء املعطي لغري املسلمني. 
لذلك يقول رأي إن احلامية التي يعطيها عقد الذمة أو األمان جتعل من دار اإلسالم 

بالنسبة لألجنبي الذي ُيْقَبل وفقًا ألي منهام »أرض جلوء«.
- Gh. Arnaout: Asylum in the Arab-Islamic tradition, UNHCR, Geneva, 

1987, p. 23.
- L. Gardet: La cité musulmane, vie sociale et politique, Librairie phi-

losophique, Vrin, Paris, 1954, p. 78.

=
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2 � حرم�ة م�ال الذمي وهي أث�ر مرتتب عىل ما س�بق، ألن عصمة املال 
تابع�ة لعصمة النفس، وق�د روى عن عيل ريض اهلل عنه أنه قال: إنام 

قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم كأموالنا، ودماءهم كدمائنا. 
ولذل�ك فق�د قي�ل إن حك�م عق�د الذم�ة بالنس�بة للمس�لمني هو:   

»وجوب الكف عنهم وأن نعصمهم بالضامن نفسًا وماالً «)1(.
3 � هل يكتسب الذمي اجلنسية اإلسالمية؟

أ � القاع�دة أن اجلنس�ية اإلس�المية ال تف�رض ع�ىل غ�ري املس�لمني 
ْش���ُد ِمَن  َ الُرّ يِن  َقْد َتَبنَيّ بالتطبي�ق لقوله تعاىل: }َل إِْكَراَه ِفي الِدّ

اْلَغِيّ ...}256{{ )البقرة(.
ب � أن غري املس�لمني يكتسبون اجلنسية إما باإلسالم أي بصريورهتم 
مس�لمني أو بعق�د الذمة الرصي�ح أو الضمن�ي )كاإلقامة مثاًل يف 
دار اإلس�الم(. وبخصوص عق�د الذمة ذهب البع�ض إىل أنه ال 
يمنح اجلنس�ية اإلس�المية ألهل الذمة عىل أس�اس أن الذميني ال 
يتمتع�ون بنفس احلق�وق التي يتمت�ع هبا املس�لمون وال يلتزمون 
بنفس التزاماهتم )مثل احلقوق السياسية، كام أهنم يلتزمون باجلزية 
بينام يلتزم املسلم بدفع الزكاة()2(. وقد رد البعض بأن ذلك الرأي 
ضعيف ألن الريعة اإلس�المية تأخذ � مع بعض االستثناءات � 

بقاعدة املساواة يف احلقوق والواجبات بني املسلم والذمي.

)1( الغ�زايل: الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الش�افعي، ج2، ص 21؛ ابن جزي: قوانني 
األحكام الرعية، عامل الفكر، القاهرة، 1415ه�/ 1986م، ص 151.  

)2( حممد الاليف: نظرات يف أحكام احلرب والس�لم دراس�ة مقارنة، دار اقرأ، طرابلس،  
ليبيا ، ص 342.
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بين�ام ذه�ب آخ�رون إىل تبن�ي موقف عكيس عىل أس�اس أن�ه إذا ما   
دف�ع أه�ل الذمة اجلزية، فالثاب�ت أن »هلم ما لنا وعليه�م ما علينا«. 
وك�ام قال ابن عابدين: »فإذا قبلوا دفع اجلزية فلهم ما لنا وعليهم ما 
علين�ا من إنص�اف )املعاملة بالعدل والقس�ط( واالنتصاف )األخذ 
بالعدل()1(. وقد اختلف أنصار هذا االجتاه حول أس�اس اكتس�اب 
الذمي للجنس�ية اإلس�المية: فذهب البع�ض إىل أن ذلك يرجع إىل 
التزام�ه أح�كام اإلس�الم)2(، بينام ذهب آخ�رون إىل أن ذلك يرتتب 
ع�ىل اإلقامة غ�ري املوقوت�ة يف دار اإلس�الم)3(، وذه�ب فريق ثالث 
إىل أن ذل�ك يرج�ع إىل عق�د الذمة بالنس�بة ملن يدخ�ل يف الذمة عن 
طري�ق العقد الرصيح ألنه كام رصح به الرسخيس »بعقد الذمة صار 
من أهل دار اإلس�الم« أما إذا مل يكن هناك عقد رصيح فإن أس�اس 
اجلنس�ية اإلس�المية بالنس�بة للذم�ي ه�و إرادة الدولة اإلس�المية، 
وذل�ك حيدث يف حاالت اكتس�اب الذمي اجلنس�ية اإلس�المية عن 
طري�ق القرائ�ن الدال�ة عىل رض�اه، أو التبعي�ة لغ�ريه، أو بالغلبة أو 
الفتح، فالدولة اإلس�المية يف تلك احلاالت متنح غري املس�لم الذمة 

)اجلنسية( بمحض إرادهتا وتقديرها)4(.

)1( ابن عابدين: رد املحتار عىل الدر املختار، املرجع السابق، ج3، ص 307.
)2( عب�د القادر عودة: التريع اجلنائي اإلس�المي، نادي القض�اة، القاهرة، 1984م، 
ج1، ص 307؛ حممد عاطف البنا: الوسيط يف النظم السياسية، دار الفكر العريب، 

القاهرة، 1414ه�/ 1994م، ص 30.
)3( أمحد مسلم: القانون الدويل اخلاص، ج2، القاهرة، 1956م، ص 326. 

)4( عبد الغني عبد احلميد: آثار االس�تخالف الدويل يف القانون الدويل العام والريعة 
اإلس�المية، رس�الة دكتوراه، كلي�ة الريعة والقان�ون، جامعة األزه�ر،  القاهرة، 

1400ه�/ 1980م، ص 357.
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ونرى أن أهل الذمة ال يتمتعون باجلنس�ية اإلس�المية، وإنام بجنسية   
الدولة اإلس�المية: ألن اجلنسية يف اإلس�الم تقوم عىل أساس توافر 
»رابط�ة ش�خصية«، ه�ي اعتناق الدين اإلس�المي، وليس اس�تنادًا 
إىل رابط�ة مكانية: التواجد يف إقليم معني. فاملس�لم يتمتع باجلنس�ية 
اإلس�المية حيث�ام كان � أق�ام يف دار اإلس�الم أو يف غريه�ا. أما غري 
املس�لمني � ونظ�رًا لع�دم توافر الرابطة الس�ابقة � فه�م من مواطني 
الدول�ة اإلس�المية ت�رسى عليه�م القاع�دة الرعي�ة: »هلم م�ا لنا 
وعليهم ما علينا« وما يرتتب عىل ذلك من آثار كاحلصول عىل جواز 
سفر، ودخول أقاليم الدولة اإلسالمية، واإلقامة فيه ويتمتعون بكل 

احلقوق إال ما استثنى منها وفقًا لقواعد الريعة وأصوهلا الكلية.
معن�ى ذل�ك أهنم يتمتعون بجنس�ية الدولة اإلس�المية ال باجلنس�ية   

اإلسالمية)1(، فهي إذن »جنسية دولة« ال »جنسية دين«.
4 � وضع�ت الريع�ة اإلس�المية دس�تورًا يف معاملة أه�ل الذمة خلصه 

اإلمام أبو يوسف يف كتابه إىل هارون الرشيد، بقوله:
»وق�د ينبغ�ي يا أمري املؤمنني أي�دك اهلل أن تتق�دم يف الرفق بأهل ذمة   
نبي�ك وابن عم�ك حممد > والتفقد هلم حت�ى ال يظلموا وال يؤذوا 
وال يكلف�وا فوق طاقتهم وال يؤخ�ذ يشء من أمواهلم إال بحق جيب 
عليهم. فقد روى رس�ول اهلل > أنه قال: »من ظلم معاهدًا أو كلفه 
ف�وق طاقته فأنا حجيجه«. وكان فيام تكلم به عمر بن اخلطاب ريض 

)1( لذل�ك يف معن�ى آخ�ر، قي�ل: إن الذمي�ني مرتبط�ون بالدولة ال باألمة اإلس�المية: 
فاإلسالم من حيث كونه عقيدة يعترب املسلمني مجيعًا إخوانًا يف العقيدة، ومن حيث 
كونه جنسية فإنه يضم املسلمني والذميني ويعتربهم إخوانًا يف الوطن، حممد سالم 
مدك�ور: معامل الدولة اإلس�المية، مكتبة الفالح، الكوي�ت، 1403ه�/ 1983م، 

ص 106 � 107.
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اهلل عنه عند وفاته »أوىص اخلليفة من بعدي بذمة رسول اهلل >  أن 
يويف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وال يكلفوا فوق طاقتهم«)1(.
5 � ك�رم اإلس�الم أهل الذمة وأوىص باإلحس�ان إليه�م، ولذلك يقول 
ِذيَن َل���ْم ُيَقاتُِلوُكْم ِفي  ُه َع���ِن اَلّ اهلل س�بحانه وتع�اىل: }َل َيْنَهاُكُم الَلّ
وُهْم َوُتْقِس���ُطوا إَِلْيِهْم  إَِنّ  يِن َوَل���ْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُرّ الِدّ
َه ُيِحُبّ اْلُْقِسِطنَي }8{{ )املمتحنة(. واإلخالل بواجب العدل  الَلّ
فيه�م منه�ي عنه لقوله >: )أال من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه 
ف�وق طاقت�ه أو أخ�ذ منه ش�يئًا بغري طي�ب نفس، فأن�ا حجيجه يوم 
القيام�ة()2( وكذل�ك قوله: )أي�ام رجل أمن رجاًل ع�ىل ذمة، ثم قتله 
فأن�ا م�ن القاتل ب�رئ، وإن كان املقت�ول كافرًا( بل حك�ى ابن حزم 
يف »مرات�ب اإلمج�اع« أن من كان من الذم�ة وقصده العدو يف بالدنا 
وج�ب اخلروج لقتاهلم حتى يموت دون ذلك، صونًا ملن هو يف ذمة 

اهلل تعاىل وذمة رسوله >، ألن تسليمه إمهال لعقد تلك الذمة)3(.
6 � القاعدة العامة بالنس�بة للذميني هي أن »هلم ما لنا وعليهم ما علينا« 
ذل�ك أهن�م قبلوا عق�د الذمة »لتك�ون أمواهل�م كأموالن�ا ودماؤهم 
كدمائن�ا«)4( أو أهن�م »قبل�وا عقد الذم�ة لتكون أمواهل�م وحقوقهم 

كأموال املسلمني وحقوقهم«)5(.

)1( أبو يوسف: اخلراج، املرجع السابق، ص 125.
)2( أب�و داود، الس�نن، كت�اب اخل�راج واإلمارة والفئ، باب يف تش�عري أه�ل الذمة إذا 

اختلفوا بالتجارات رقم 3052، ج 3، ص 288.
)3( ابن األزرق األندليس: بدائع السلك يف طبائع امللك، الدار العربية للكتاب، تونس 

� ليبيا، 1980م، حتقيق حممد بن عبد الكريم، ج2، ص 688. 
)4( الكاساين: بدائع الصنائع، املرجع السابق، ج7، ص 111. 

)5( رشح السري الكبري للشيباين، ج3، ط حيدر آباد، املرجع السابق، ص 250. 
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ع�ىل أن هن�اك بعض االخت�الف بينهم وبني املس�لمني مرجعه اختالف 
الدي�ن بينهم فالذم�ي يلتزم باجلزية بينام املس�لم يدفع الزكاة، ويلتزم املس�لم 
بالقتال والدفاع عن حدود دار اإلس�الم وليس ذلك واقع عىل عاتق الذمي. 
كذل�ك هناك وظائف ال يتوالها الذمي كاخلالف�ة أو اإلمارة عىل اجلهاد ألن 

من رشوط توليها اإلسالم.

وقد أنصف كثري من غري املسلمني نظام »أهل الذمة«

فقد ذهب البعض إىل أن اإلسالم قبل أن تتعايش معه ديانات أخرى وهو 
أمر تم تناس�يه يف السياس�ة العاملية لزمن طويل)1(. ويقرر آخرون أن اإلس�الم 
س�بق املس�يحية بأن اعرتف ألهل الذمة بالشخصية اإلنس�انية الكاملة، وعىل 
قدم املس�اواة)2(. ويذهب رأي ثالث إىل القول إن محاية غري املسلمني يف أرض 

)1( وهكذا يقول املستشار القانوين لوزارة اخلارجية يف السويد السفري جونسون: 
«... Co - existence was possible: One could here, e.g. mention the 
Islamic principles regulating the positions of the zimmis - believers 
in another faith -within the Islamic realm. Other faiths were 
accepted within Islam. Something that has been forgotten in world 
politics for quite a while».
(B. F. Gohnson: Changes in the norms guiding the international legal 
system, R. Egyp. DI,1980, p. 7). 

)2( يف هذا املعنى يقول األستاذ ما سيجنون: 
« Et, pour les deux catégories d’exclus, les barbares étrangers (les 
dhimmis) et les barbares esclaves, l’Islam, quoi qu’on en pense 
ordinairement en Occident, a précédé la chrétienneté (qui lui 
était antérieure) dans un effort juridique destiné à leur restituer la 
personalité humaine.
C’est que l’Islam ne séparant pas le spirituel du temporel, est tenu 
de se faire une philosophie originale des «fondements du droit» =
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اإلسالم كانت شيئًا أصياًل يف الوقت الذي كان فيه الغرب قد بدأ يتلمس أمهية 
وضع قواعد حتكم العالقات مع األجانب)1(.

بل وقرر آخرون: »كانت معاملة الذميني تنطوي يف بعض األحيان عىل 
ما يشري إىل مساواهتم التامة باملسلمني يف كافة احلقوق«)2(.

(usul al - fiqh), du Droit des gens, dont il n’existe pas d’analogue 
dans le droit canon chrétien ... 
Dès l’epoque du prophète, Muhammad, on avait tendu à accorder 
aux Dhimmiyûn la pleine personnalité humaine, à égalité» (L. Mas-
signon: Le respect de la personne humaine en Islam et la priorité 
du droit d’asile sur le droit de la juste guerre, RICR, 1952, pp. 353-
354).

)1( يقول األستاذ بوازارد: 
«La protection des non - musulmans en terre d’Islam mérite 
une analyse, car elle s’est affirmé comme une voie originale, au 
moment même où l’Occident allait sortir du Moyen Age et prendre 
conscience de la nécéssité de fixer des règles règissant les rapports 
avec les étrangers».

ويضيف أيضًا: 
«Le respect dans la différence fut la plus belle expression de la 
tolérance musulmane. Il serait faux et injust de dénoncer le fanatisme 
de l’Islam en considérant certains des abus peu nombreux qui ont 
marqué, par intermittance, l’histoire de l’Etat musulman».
M. Biosard, L’Islam et la morale internationale, Droz, Genève, 
1980, p. 176, 188.

)2( ترت�ون: أه�ل الذمة يف اإلس�الم، دار الفكر العريب، ترمجة حس�ن حبيش، القاهرة، 
ص 153. ويق�ول قنصل إنجلرتا األس�بق يف تونس: »ومعل�وم أن أهل الذمة هلم 
ما للمس�لمني وعليهم ما عليهم إذا ثبت أن غايتهم الوطنية موافقة لغاية املس�لمني 

وأهنم مثلهم يف إيثار مصلحة الوطن واخلري العام«.

=

=
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أخريًا، يذهب البعض إىل القول إن نظام الذمة يف اإلسالم يعادل ما كان 
مطبقًا حتت اس�م »اجلوار« قبل بزوغ فجر اإلس�الم . وقد كان اجلوار مطبقًا 
ب�ني القبائ�ل العربية عن طري�ق وضع فرد أو جمموعة م�ن األفراد حتت محاية 

قبيلة معينة)1(.
الدمج املحيل للمسلم يف بالد غري املسلمني:

بح�ث الفقهاء هذه املس�ألة خصوصًا بالنس�بة مل�دى مروعية حصول 
املس�لم عىل جنسية دولة غري إس�المية. يف هذا اخلصوص، عرض عىل جممع 

ويضي�ف أن طوائ�ف نرصاني�ة متع�ددة بقي�ت »آمن�ة نامي�ة مرتفه�ة حت�ت حك�م   
املس�لمني، بل كانت يف بعض األحيان متت�از حالتها االجتامعية عىل حالة مواطنيها 

من املسلمني«.
)السري ريتشارد وود: اإلسالم واإلصالح، هدية جملة األزهر، عدد شعبان 1406ه�/   

مايو 1986م، ص 21، 32(.
كذل�ك قيل إن اإلس�الم »حيرم عىل املس�لمني إك�راه اآلخرين عىل تغي�ري دينهم« كام أن   
»حروب التحويل عن العقيدة حمظورة« إيامنويل ستافراكي: املفهوم اإلنساين يف القانون 

الدويل اإلنساين، املجلة الدولية للصليب األمحر، العدد 17، 1991م، ص 36.
)1( ويقول رأي:

R. Caspar: Entre les declarations universelles des droits de l’home 
et le statut de la Dimma un: Essai de F. Huwaidi.
واملنشورة يف امللتقى اإلسالمي املسيحي الثالث: حقوق اإلنسا، اجلامعة التونسية،   
مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتامعية. املطبعة الرسمية للجمهورية 

التونسية، 1985م، ص 210 � 211.
Islam recognizes certain other religions and tolerates their co – 
existence with Islam».
Reisman: Islamic fundamentalism and its impact on international 
law and politics, in «The influence of religion on the development 
of international law» ed. by M.W. Janis, M. Nijhoff, Dordrecht, 
1991, p. 123.

=
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الفقه اإلس�المي بعض االستفس�ارات م�ن املعهد العاملي للفكر اإلس�المي 
بواشنطن، كان من بينها السؤال اآليت:

م�ا حك�م التجنس باجلنس�ية األجنبي�ة أمريكي�ة كانت أو أوربي�ة. علاًم 
ب�أن معظم الذين قبلوا التجنس هبذه اجلنس�يات أو يعتزمون احلصول عليها 
يؤك�دون أهن�م م�ا فعلوا ذل�ك إال ألهن�م ق�د أوذوا واضطه�دوا يف بالدهم 

األصلية بالسجن أو التهديد ومصادرة األموال وغريها.

وبعضه�م يرى أنه مادامت األح�كام الرعية واحلدود معطلة يف بالده 
األصلي�ة ف�أي فرق بني أن حيمل جنس�ية ذل�ك البلد الذي اضطه�ده والبلد 
الذي اختار أن يستوطن فيه، ويف كليهام ال تطبق األحكام الرعية، وال تقام 
احلدود، وهو يف بلد مهجر مصانة حقوقه الشخصية دمه وماله وعرضه، وال 

يمكن سجنه أو هتديده إال إذا فعل ما يستوجب ذلك«)1(.

)1( منظم�ة املؤمتر اإلس�المي، جمل�ة جممع الفقه اإلس�المي، الدورة الثالث�ة، العدد 2، 
1408ه�/ 1987م، ص 1095.

وأج�اب الش�يخ أمح�د بن مح�د اخللييل: »التجن�س بجنس�ية دولة غري مس�لمة أمر   
تتوق�ف الفتيا فيه عىل النظر يف جوانب خمتلفة من�ه، فالتجنس يعني االلتحاق التام 
بمواطن�ي الدولة املانحة للجنس�ية يف احلقوق والواجبات بحي�ث يكون املتجنس 
وعلي�ه ما للمواطنني األصلي�ني وعليهم من حقوق املواطنة وواجباهتا، فلو اقتىض 
األمر فرض تلك الدولة عىل مواطنيها مقاومة دولة إسالمية لكان عىل هذا املسلم 
احلام�ل جلنس�يتها، بموج�ب نظامه�ا، أن ينخ�رط يف ه�ذا الس�لك ويتحم�ل هذا 
الفرض، لذلك نرى أن التجنس بجنس�ية دولة غري مس�لمة من األمور التي يصار 
إليه�ا مع الرضورة، كام إذا طورد املس�لم ومل يأمن ع�ىل حياته أو عرضه أو ولده أو 
ما ماثل ذلك، ومل يتمكن من اللجوء إىل بلد إسالمي النسداد األبواب بني يديه«، 

املرجع السابق، ج2، ص 1119.
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وقد أجاب بعض أصحاب الفضيلة أعضاء املجمع عىل السؤال السابق، 
ونكتفي هنا بذكر بعضها، فقد أجاب احلاج عبد الرمحن باه:

»التجنس باجلنس�يات غري املس�لمة س�واء كان�ت أمريكي�ة أو أوربية أو 
غريه�ا قد تك�ون جائزة إذا دعت ال�رضورة إليه، ال حبًا للتش�به بأهل الكفر 
والتس�مي بأس�امئهم أو االتصاف بصفاهتم، برط أن ال يؤدي هذا التجنس 
إىل تعطي�ل أو نق�ص يشء م�ن أمور دين�ه، أو جيره إىل مواالة أع�داء اهلل وإال 
ِه ِم���ْن َبْعِد إمَِيانِ���ِه إَِلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُب���ُه ُمْطَمئٌِنّ  ف�ال، قال تعاىل: }َم���ْن َكَفَر بِالَلّ
ِه َوَلُهْم َعَذاٌب  بِاْلِمَياِن َوَلِكْن َمْن َش���َرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن الَلّ

َعِظيٌم}106{{ )النحل()1(.
وأجاب الشيخ حممد تقي الدين العثامين

أن التجنس بجنسيات البالد غري املسلمة خيتلف حكمه حسب الظروف 
واألحوال، وأغراض هذا التجنس، عىل الشكل التايل:

»إن اضط�ر مس�لم بس�بب أن�ه أوذى يف وطن�ه، أو اضطه�د بالس�جن، 
أو مص�ادرة أموال�ه لغري ما ذن�ب أو جريمة، ومل جيد لنفس�ه مأمنًا إال يف مثل 
هذه البالد، فإنه جيوز له التجنس هبذه اجلنس�يات دون أي كراهة، برط أن 
يعزم عىل نفس�ه املحافظة عىل دين�ه يف حياته العملية، واالبتعاد عن املنكرات 

الشائعة هناك.
والدليل عىل ذلك أن الصحابة ريض اهلل عنهم هاجروا إىل احلبش�ة بعد 
ما اضطهدوا من قبل أهل مكة، واحلبش�ة يومئذ يس�ودها الكفار، وأقاموا هبا 
حتى أن بعض الصحابة مل يزالوا مقيمني هبا بعد ما هاجر رس�ول اهلل > إىل 
املدينة، فإنام رجع أبو موس�ى األش�عري ريض اهلل عنه عند غزوة خيرب، يعني 

يف السنة السابعة من اهلجرة.

)1( ذات املرجع، ذات املوضع.
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ث�م إن من حقوق النفس أن يصوهنا املرء م�ن كل نوع من أنواع الظلم، 
فإذا مل جيد اإلنسان مأمنًا لنفسه إال يف بالد الكفار، فال مانع من هجرته إليها، 

مادام حيتفظ بفرائضه الدينية، واالبتعاد عن املنكرات املحرمة.

ول�و جتنس مس�لم هبذه اجلنس�ية لدع�وة أهله�ا إىل اإلس�الم، أو لتبليغ 
األحكام الرعية إىل املس�لمني املقيمني هب�ا، فإنه يثاب عىل ذلك، فضاًل عن 
كون�ه جائزَاً، فكم من الصحابة والتابعني ريض اهلل عنهم توطنوا بالد الكفار 

هلذا الغرض املحمود، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم«)1(.

حاص�ل ما تق�دم أن هناك قاعدتني أساس�يتني حتكامن جلوء املس�لم إىل 
دولة غري إسالمية، واندماجه يف سكاهنا:

القاعدة األوىل: أن هذا اللجوء يكون فقط يف حالة الرضورة، وبحيث يكون 
هن�اك خط�ر حال ووش�يك س�يقع عىل الش�خص وهيدد س�المته 

اجلسدية أو حياته أو أهله أو ماله.
القاع�دة الثانية: أال يرتت�ب عىل هذا اللجوء خروج عىل القواعد اإلس�المية 
العليا كاالش�رتاك يف حرب ضد الدول اإلس�المية أو تدبري املكايد 

واملؤامرات ضدها.

)1( املرجع السابق، ص 1129 � 1130. راجع أيضًا يف نفس املعنى إجابة الشيخ حممد 
املختار السالمي، ص 1156. يراجع أيضًا الشيخ حممد بن سبيل: التجنس بجنسية 
دولة غري إس�المية، جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، عدد 4، 1410ه�/1989م، 
ص 165 � 166. انظ�ر كذلك م�ا قالته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
يف جملة البحوث اإلس�المية، الرئاس�ة العام�ة إلدارات البح�وث العلمية واإلفتاء 
والدعوى واإلرشاد ، الرياض، العدد 32، 1414ه� � 1412ه�، ص 98، 101 

  .103 �
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وهناك حادثة ش�هرية: فقد أراد املنصور ملا اهنزمت عساكره الدخول إىل 
بلد الروم، فقيل له: »تدخل بأحداث من ولدك وشملك مستجريين بكافر قد 
أمن رسبه، واس�تقام أمره؛ ولعل ولدك يروقهم ما يرونه يف مملكته، فيحملهم 
ذلك عىل التنرص، وألن متادي يف مسريك حتى تدخل مرص فتجد فيها الرجال 
والكراع واملال، متلك هبا اختيارك« وفعاًل غري املنصور وجهته صوب مرص)1(.

2 � يف القانون الدويل

تنص املادة 1/ه� من اتفاقية 1951م عىل أن من بني من يتم استبعادهم 
»األشخاص غري املحتاجني للحامية الدولية« ويقصد هبم كل شخص تعرتف 
ب�ه الس�لطات املختص�ة للبلد الذي اخت�ذه حماًل إلقامت�ه باعتباره ل�ه احلقوق 
وااللتزام�ات الت�ي تعط�ي مل�ن حيمل جنس�ية ذلك البل�د«)2(. بذل�ك يكون 

الشخص قد اندمج مع مواطنى الدولة املعنية، وأصبح كأنه واحد منهم.

)1( راج�ع اب�ن الداية: كتاب املكافأة وحس�ن العقب�ي، دار الباز للن�ر والتوزيع، مكة 
املكرمة، ص 85.

ومن ذلك كتابه > ألهل جربا وأذرح: »وإن اهلل عليهم كفيل بالنصح واإلحس�ان   
إىل املس�لمني ومن جلأ إليهم من املس�لمني«، عىل بن حسني عىل األمحدي: مكاتيب 

الرسول، دار صعب، بريوت، ج2، ص 294.
وم�ن ذلك ما ج�اء يف كتابه أله�ل أذرح: »واهلل كفي�ل عليهم بالنصح واإلحس�ان   
للمس�لمني، وم�ن جل�أ إليه�م من املس�لمني م�ن املخاف�ة والتعزي�ر إذا خش�وا عىل 

املسلمني« )نفس املرجع، ص 295(.
)2( نص برنامج عمل كوتونو )عام 2004م( عىل أن:

«Where refugees have developed strong family, social and economic 
links with host communities, it may be in the interest of the host 
country to facilitate their local integration, through granting of 
permanent residence and ultimately naturalization». =
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 معنى ذلك أن الشخص ال تنطبق عليه اتفاقية 1951م إذا كان يف وضع مماثل 
is assimilated لذل�ك الذي يتمتع به الوطني من رعايا الدولة املعنية. ويطلق 

 national »عىل هذه الطائفة من األش�خاص عادة اسم »الالجئون الوطنيون
refugees، إذ يت�م دجمه�م حملي�ًا local integration م�ع س�كان الدولة التي 

منحتهم امللجأ.

ثالثًا: إعادة التوطني

1 � يف الرشيعة اإلسالمية

لي�س يف اإلس�الم ما حي�ول دون إعادة توطني الالج�ئ يف دولة أخرى، 
إن هو أراد ذلك. ويدخل ذلك يف إطار حرية الش�خص يف التنقل والس�كني 
�ِذي َجَعَل َلُكُم ْاألَْرَض  يف امل�كان الذي يري�ده، مصداقًا لقوله تعاىل: }ُهَو الَّ
ْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّش�وُر }15{{ )امل�لك(،  َذُل�والً َفاْمُش�وا يِف َمنَاِكبَِها َوُكُلوا ِم�ن رِّ
ِذي َجَع�َل َلُك�ُم األَْرَض َمْهدًا َوَجَع�َل َلُكْم فِيَها ُس�ُباًل  وقول�ه س�بحانه: }الَّ

ُكْم هَتَْتُدون َ}10{{)الزخرف(. َعلَّ لَّ

2 � يف القانون الدويل

يش�كل إعادة التوطني resettlement يف بلد آخ�ر أحد احللول الدائمة 
املتص�ورة. وم�ن املعلوم أن إعادة التوط�ني يف بلد آخر ليس�ت حقًا، كام أهنا 

راجع النص يف :  =
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 3, p. 1027.

جتدر اإلش�ارة أن عقد الذمة يف اإلس�الم أفضل ألنه: 1� يعطي بمجرد طلبه دون   
انتظار؛ 2 � يرتتب عليه أن يكون الشخص حاماًل جلنسية الدولة اإلسالمية. 
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ليس�ت أم�رًا تلقائي�ًا not automatic، فه�ي ره�ن بق�رار تصدره س�لطات 
الدول�ة املراد إع�ادة التوط�ني فيها، وهي تف�رتض توافر عدة أم�ور، منها 
أن يك�ون الش�خص الجئ�ًا يف البل�د احل�ايل، وأن تصادفه عقب�ات قانونية 
أو مادي�ة ال يمك�ن حلها حملي�ًا أو تكون إعادة التوطني ه�ي احلل الوحيد 
حلله�ا، أو أن يك�ون له أعضاء من أرست�ه املبارشة يقيم�ون بطريقة قانونية 

يف البل�د ال�ذي يري�د إع�ادة التوط�ني في�ه)1(.

5  . 4 حاالت انتهاء امللجأ

5 . 4 . 1 يف الرشيعة اإلسالمية

يمكن � يف اإلسالم � أن ينتهي وضع الالجئ يف أحوال عديدة، منها:

أوالً: إسالم الالجئ

هذا السبب خاص بالريعة اإلسالمية. 

ونرى أن إسالم الالجئ يعد سببًا يؤدي إىل انتهاء حق امللجأ يف اإلسالم 
لألسباب اآلتية:

األول : وحدة دار اإلسالم، رغم اختالف وتعدد دوهلا.
الثاين: كفالة املساواة بني كل املسلمني، ألنه من غري العدل أن يظل املستجري 
الذي يعتنق اإلس�الم »الجئًا«، واملسلمون اآلخرون يف دار اإلسالم 
»مواطنون« هلم كل حقوق املواطنة، وهو يتمتع فقط بحقوق الالجئ.

(1) Information for asylum-seekers and refugees in Egypt, op. cit., p. 
58, 76.   
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الثال�ث: أن الثابت يف اإلس�الم أن )املس�لم أخو املس�لم ال يظلمه وال يس�لمه، 
وم�ن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته()1( )حديث للنبي>( ومن 
اخلذالن والظلم استمرار اعتبار الالجئ الذي يعتنق اإلسالم »الجئًا«.

والقاع�دة أن »اإلس�الم جيب ما قبله« أي أن الش�خص الذي أس�لم ال 
ِذيَن َكَفُروا إِْن  يك�ون مس�ئوالً عام ارتكبه قبل اإلس�الم، لقوله تعاىل: }ُق��لْ لَِلّ
َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَف ... }38{{ )األنفال(، ولقوله >: »اإلسالم 
جيب ما قبله«)2(، وقوله > لعمرو بن العاص: »أما علمت أن اإلسالم هيدم 

ما كان قبله، وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها«)3(.

معن�ى ذلك أنه، كقاعدة عامة، ال يكون الالجئ الذي يعتنق اإلس�الم، 
مسئوالً عن أفعاله التي ارتكبها قبل إسالمه.

ثانيًا: خطورة الالجئ
1 � يف الرشيعة اإلسالمية

إذا ارتك�ب املس�تجري أفع�االً خط�رية ترض � خصوص�ًا � بأم�ن الدولة 
ِذيَن  اإلس�المية، فيمك�ن إهناء امللجأ يف ه�ذه احلالة. يقول اهلل تع�اىل: }إاِلَّ الَّ
ُّوْا  ِكنَي ُثمَّ مَلْ َينُقُصوُكْم َش�ْيئًا َومَلْ ُيَظاِه�ُروْا َعَلْيُكْم َأَحدًا َفَأمِت َن امْلُْرِ َعاَهدتُّ�م مِّ

)1( صحيح مس�لم، كتاب ال�رب والصلة واآلداب، باب حتري�م الظلم، رقم 2580، ج 
4، ص 1996م.

)2( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند عمر بن العاص، رقم 17775، ج 29، ص 315.
)3( صحي�ح مس�لم، كتاب اإليامن، باب ؛كون اإلس�الم هيدم ما قبل�ه .. رقم 121، ج 

1، ص 112.
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َكُثوْا  هِتِْم}4{{ )التوبة(. كذلك يقول اهلل تعاىل: }َوإِن نَّ إَِلْيِهْم َعْهَدُهْم إىَِل ُمدَّ
ُْم الَ َأْياَمَن هَلُْم  َة اْلُكْفِر إهِنَّ ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوْا يِف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوْا َأِئمَّ َأْياَمهَنُم مِّ

ُهْم َينَتُهوَن}12{{ )التوبة(.  َلَعلَّ

ا خَتَاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَياَنًة َفانبِْذ إَِلْيِهْم َعىَل َسَواء إِنَّ اهللَّ  ويقول اهلل تعاىل: }َوإِمَّ
الَ حُيِبُّ اخلَاِئننَِي}58{{)األنفال(. ومعنى هذه اآلية � يف إطار حق امللجأ � أنه 
إذا خيف من خيانة الالجئ، فيجب إعالمه بنقض امللجأ وإهنائه وأن يس�توي 

يف هذا العلم هو واملسلمون، وعليه:
� ال جيوز اإلهناء املفاجئ، بال إعذار وبال مقدمات.

 � جيب إعطاء الالجئ فرتة معقولة تسمح له بتدبري انتقاله إىل مكان آمن 
آخر.

2 � يف القانون الدويل

تن�ص املادة 3 من اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية � التي حتكم اجلوانب 
املحددة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا )1969م( عىل رضورة:

1 � أن يتطاب�ق س�لوك الالج�ئ م�ع القوان�ني واللوائح املطبق�ة يف دولة 
إقامته وكذلك مع اللوائح واإلجراءات املتخذة حلفظ النظام العام.
2 � أن يمتنع عن أي أنشطة هدامة ضد أي دولة عضو يف منظمة الوحدة 

اإلفريقية.
3 � أن يمتنع عن أي نشاط من شأنه أن يسبب توترًا بني الدول األعضاء، 

خصوصًا استخدام األسلحة، أو من خالل الصحافة أو الراديو.
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ثالثًا: رد اجلوار

1 � يف الرشيعة اإلسالمية

يمكن للمستجري أن يرد عىل املجري جواره، بحيث ال يستظل بحاميته أو 
أمنه. ويمكن أن نذكر هنا مثالني:

األول: حينام دخل أبو بكر الصديق يف جوار ابن الدغنة، فخشيت قريش أن 
يفتن � بقراءته للقرآن � الصبيان والنساء، فمشى ابن الدغنة إليه، فقاله 
ل�ه: يا أبا بكر »إين مل أج�رك لُتؤذي قوَمك، إهنم قد كرهوا الذي أنت 
فيه، وتأذوا بذلك منك، فادخل بيَتك، فاصنع فيه ما أحببت؛ قال: أو 
أرد عليك جوارك وأرىض بجوار اهلل؟ قال: فاردد عيل جواري؛ قال: 
ق�د رددُته علي�ك. فقام ابن الدغنة، فقال: يا معر قريش، إن ابن أيب 

ُقحافة قد رّد عيّل جواري فشأنكم بصاحبكم«)1(.
والثاين: حينام رد عثامن بن مظعون جوار الوليد)2(.

)1( ابن هشام: السرية النبوية، املرجع السابق، ج1، ص 373 – 374.
)2( حيك�ى ابن هش�ام ذل�ك، بقوله : »ملا رأى عثامن بن مظعون ما فيه أصحاب رس�ول 
اهلل > م�ن الب�الء، وهو يغدو ويروح يف أمان من الولي�د بن املغرية، قال: واهلل إن 
غ�دوي ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل ال�رك، وأصحايب وأهل ديني يلقون 
من البالء واألذى يف اهلل ما ال ُيصيبني، لنقص كبري يف نفيس. فمش�ى إىل الوليد بن 
املغرية، فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك؛ فقال له: 
)مل( يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي، قال: ال، ولكني أرىض بجوار اهلل، وال 
أري�د أن أس�تجري بغريه؟ قال: فانطلق إىل املس�جد، فاردد عيّل ج�واري عالنية كام 
أجرُتك عالنية. قال فانطلقا فخرجا حتى أتيا املس�جد، فقال الوليد: هذا عثامن قد 
جاء يرد عيل جواري، قال: صدق، قد وجدته وفيًا كريم اجلوار، ولكني قد أحببت 

أن ال أستجري بغري اهلل، فقد رددت عليه جواره )املرجع السابق، ص 370(.
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2 � يف القانون الدويل

يقرتب هذا السبب من العودة االختيارية أو الطوعية.

رابعًا: زوال السبب الدافع إىل اللجوء)1( 
1 � يف الرشيعة اإلسالمية

إذا زال الس�بب زال املس�بب. ومن ثم فإن اللجوء يمكن أن ينتهي إذا 
زال�ت الدوافع الت�ي أدت إليه. ويكون ذلك إما بعفو س�لطات الدولة عن 
األفع�ال الت�ي ارتكبها الالج�ئ، أو باعت�ذار يقدمه هذا األخ�ري تقبله تلك 
الس�لطات. مث�ال ذلك م�ا حدث من كعب ب�ن زهري وال�ذي كان قد هجا 

رس�ول اهلل > ، وهرب، ثم جاء إىل النبي > تائبًا.

 فق�د ضاقت علي�ه األرض برحبها، وأرجف به فأت�ى أبا بكر رمحه اهلل، 
فلام صىل الصبح أتاه به وهو ملتثم بعاممته. فقال أبو بكر: يا رسول اهلل! رجل 
يبايعك عىل اإلس�الم. فبسط رس�ول اهلل يده، فحرس كعب عن وجهه فقال: 
ب�أيب أنت وأمي يا رس�ول اهلل! )هذا( م�كان العائذ بك، أن�ا كعب بن زهري. 
فتجهمت�ه األنص�ار وغلظ�ت عليه مل�ا ذكر به رس�ول اهلل، والن�ت له قريش 

وأحبوا إسالمه، فآمنه رسول اهلل >، فأنشده مدحته التي أوهلا:

متيم إثرها مل يش�ف مكبول باَنْت ُسعاُد فقلبي اليوم متب���ول 

حتى انتهى إىل قوله:

ال أهلينك إين عن�ك مشغول وقال كل خليل كنت آمل�����ه 
فكل ما ق�در الرمحن مفعول فقلت: خلوا سبييل ال أبا لك���م 

)1( عن طريق العفو عن أو اإلعتذار من الالجئ.
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يومًا عىل آلة حدب�اء حممول كل ابن أنثى وإن طالت سالمته 
والعفو عند رسول اهلل مأمول)1( نبئت أن رس�ول اهلل أوعدن���ي 

وم�ن ذلك م�ا ح�كاه الرق�ام البرصي حت�ت ب�اب »العفو ع�ن اهلُّراب 
واملنفي�ني ورده�م إىل أوطاهنم بالش�فاعة هلم وباالعت�ذار منهم« بخصوص 
عكرمة بن أيب جهل، فقد أس�لمت زوجته، فأتت رس�ول اهلل > فاس�تأمنته 
لعكرم�ة فآمن�ه، فلحقته باليمن حت�ى جاءت به، فأقرها رس�ول اهلل > عىل 

نكاحها األول)2(.

2 � يف القانون الدويل

يق�رتب ه�ذا الس�بب م�ن الس�ببني 1، 4 املذكورين يف امل�ادة 1/ج من 
اتفاقية 1951م.

خامسًا: الدخول يف مفاوضات مع دولة األصل لتأمني عودة الالجئ

1 � يف الرشيعة اإلسالمية

يمك�ن أن ينته�ي امللجأ يف اإلس�الم بأخذ األمان لالجئ من س�لطات 
الدولة التي فر منها، وأهنا لن تقوم باضطهاده أو مالحقته. وهناك مثال شهري 
يف ه�ذا املعنى، ح�دث خالل املفاوضات بي�ن عض��د الدول�ة وملك الروم 

)1( راج�ع الرق�ام البرصي: كتاب العف�و واالعتذار، املرجع الس�ابق، ج 2، ص 447 
�451.  وانظر أمثلة أخرى، ص 455 � 461.

)2( العف�و واالعت�ذار، ذات املرج�ع، ج1، ص 290 � 291. وانظر أمثلة أخرى، ص 
292 وما بعدها؛ س�نن ابن ماجة يف كتاب النكاح، باب: الزوجني، يس�لم أحدها 
قبل اآلخر، رقم 2008، ج 1، ص 647، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول  

اهلل > رد ابنته عىل عمر بن العاص بن الربيع، بعد سنتني، بنكاحها األول.
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)س�نة 372ه(. وكان س�بب ه�ذه املفاوضات ه�و جلوء أحد األف�راد وكان 
يس�مى »ورد« إىل الدولة اإلس�المية. ويف أثناء املفاوضات طلب ملك الروم 
تسليم ذلك الشخص، فرد عليه املفاوض املسلم )وكان يسمى ابن شهرام(: 
»ما س�معت هذا وال حرضته وإنني أستبعد فعله«. وقد نجحت املفاوضات 
ب�ني الدولتني، ورغبة يف عدم اإلخالل باألمان الذي أعطى لالجئ ، أرس�ل 
املس�لمون إىل مل�ك الروم بأخ�ذ األمان له وبضامن اإلحس�ان إليه وإىل أخيه 
وإعادهت�ام إىل مراتبهام القديمة وأحواهلام املس�تقيمة. كذلك أخذت عىل ورد 

املواثيق بأال هيدد أمن الروم)1(.

5 . 4 . 2 يف القانون الدويل
هناك حاالت يمكن أن ينتهى فيها امللجأ ىف دولة ما، مثل إعادة التوطني إذا 
حصل الش�خص عىل امللجأ ىف بلد آخر. وباإلضافة إىل ذلك تنص املادة 1/ج 
من اتفاقية 1951 عىل األحوال التي يرتتب عليها انتهاء متتع الشخص بوصف 

الالجئ أو ما يصطلح عليه ببنود اإلنقطاع cessation clauses، وهي)2(:

)1( راج�ع مس�كويه: كتاب جتارب األم�م، مكتبة املثنى ببغ�داد ، مطبعة رشكة التمدن 
الصناعية بمرص، 1333ه�/ 1915م، ج2، ص 396 � 397؛ الوزير أبو ش�جاع 
امللق�ب ظهري الدين ال�روذراوي: ذيل كتاب جت�ارب األمم، مكتب�ة املثنى ببغداد، 
مطبع�ة رشك�ة التمدن الصناعية بمرص، 1334ه��/ 1916م، ص 28 � 39، ص 

111 وما بعدها.
انظ�ر أيض�ًا وقائع تلك املفاوضات ونتائجها، يف د. أمح�د أبو الوفا: كتاب اإلعالم   
بقواع�د القانون ال�دويل والعالقات الدولية يف رشيعة اإلس�الم، املرجع الس�ابق، 

ج9، ص 478 � 499.
)2( انظ�ر أيض�ًا أح�وال أخ�رى نصت عليه�ا امل�ادة 4/1 م�ن اتفاقية منظم�ة الوحدة 

األفريقية � التي حتكم اجلوانب املحددة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا، 1969م.
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1 � إذا استأنف باختياره االستظالل بحامية بلد جنسيته؛ أو
2 � إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه هلا؛ أو

3 � إذا اكتس�ب جنس�ية جدي�دة وأصب�ح يتمت�ع بحامي�ة ه�ذه اجلنس�ية 
اجلديدة؛ أو

4 � إذا ع�اد باختياره إىل اإلقامة ىف البل�د الذى غادره أو الذى ظل مقياًم 
خارجه خوًفا من االضطهاد؛

5 � إذا أصبح بس�بب زوال األسباب التى أدت إىل االعرتاف به باعتباره 
الجًئا غري قادر عىل مواصلة رفض االستظالل بحامية بلد جنسيته؛

6 � إذا كان ش�خًصا ال حيمل جنسيته وأصبح، بسبب زوال األسباب التى 
أدت إىل االع�رتاف به باعتباره الجًئا، قادًرا عىل أن يعود إىل بلد إقامته 

املعتادة السابقة)1(.

)1( يف استنتاجها رقم 69 بخصوص »انتهاء وضع الالجئ«، تقول اللجنة التنفيذية إنه 
جي�ب بدقة تقوي�م تغري األحوال حتى يمكن التأكد بطريق�ة موضوعية من انقضاء 
املوق�ف ال�ذي ب�رر منح وض�ع الالج�ئ، وأن تغري تل�ك األح�وال ال ينطبق عىل 
الالجئني الذين يظل يساورهم خوف يستند إىل أسانيد قوية من االضطهاد، راجع 
التوصيات بش�أن احلامية الدولي�ة لالجئني التي اعتمدهتا اللجن�ة التنفيذية لربامج 
املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لشئون الالجئني، املرجع السابق، االستنتاج رقم 

69 )43(، ص 170–171.
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الفصل السادس

مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل

بخصوص احلق يف اللجوء



218 



219 

6 . مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل

بخصوص احلق يف اللجوء
نشري أوالً إىل أوجه االتفاق بني الريعة اإلسالمية والقانون الدويل  ثم 

نوضح ثانيًا: أوجه االختالف بينهام بخصوص احلق يف اللجوء.

6 . 1 أوج�ه االتف�اق ب�ني اإلس�الم والقان�ون ال�دويل 
بخصوص احلق يف اللجوء

تتمثل أهم مظاهر االتفاق بني اإلسالم والقانون الدويل يف اآليت:
1 � ع�دم ج�واز الرد إىل بل�د يكون في�ه الالجئ مهدد بخط�ر التعرض 

لالضطهاد.
2 � عدم فرض عقوبات عىل الالجئ الذي يدخل أو يتواجد بطريقة غري 

مروعة يف إقليم الدولة.
3 � مبدأ عدم التمييز.

4 � مبدأ الطبيعة اإلنسانية حلق اللجوء.
5 � عدم جواز منح اللجوء للمقاتلني.

6 � إمكانية منح امللجأ ألرسى احلرب.
7 � رضورة توفري احلاجيات الرضورية لالجئ.

8 � رضورة مجع شمل األرسة.
9 � محاية أموال وممتلكات الالجئ.
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10 � متتع الالجئ باحلقوق واحلريات الرضورية له كإنسان وكشخص قانوين.
11 � عدم جواز منح اللجوء للمجرمني )غري السياسيني(.

12 � إمكانية استفادة طالب اللجوء من احلامية املؤقتة.
13 � انتهاء اللجوء بزوال أسبابه.

6 . 2 أوج�ه االخت�الف بني اإلس�الم والقان�ون الدويل 
بخصوص احلق يف اللجوء

إذا كان امللج�أ يف القان�ون ال�دويل املعارص ه�و محاية توفره�ا دولة جتاه 
دول�ة أخرى يس�تفيد منها ش�خص معني أو أش�خاص معين�ون »الالجئ أو 
الالجئون«، فإنه يف اإلسالم خيتلف عنه يف القانون الدويل من نواحى عديدة 
أمهها: من حيث من يعطي امللجأ، ومن يستفيد منه، ومن الناحية املكانية، ومن 
حيث طبيعة هذا احلق، ونظام امللجأ اإلجباري، وبالنس�بة لتس�ليم الالجئ، 
وكيفية معاملت�ه، وبخصوص األمان الذي يتم أخذه عن طريق احليلة، ومن 

حيث جتنس الالجئ بجنسية دولة امللجأ، ومن حيث أنواع امللجأ.

6 . 2 . 1 من حيث من يعطي امللجأ
جي�وز إعطاء امللجأ يف الريعة اإلس�المية من جانب س�لطات الدولة، 
وكذل�ك األفراد العادي�ني )1( تطبيقًا لقوله >: )املس�لمون تتكافأ دماؤهم: 
يس�عى بذمتهم أدناهم وهم يد عىل من س�واهم()2( وبالتطبيق لفكرة اجلوار 

)1( ابن قيم اجلوزية: أحكام أهل الذمة، دار العلم للماليني، بريوت، 1983م، حتقيق: 
صبحي الصالح، ج2، ص 858.

)2( سبق خترجيه، ص 85.
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الت�ي مارس�ها النب�ي > حين�ام دخ�ل يف ج�وار املطع�م بن عدي ومارس�ها 
املس�لمون من بعده. بين�ام يف القانون الدويل املعارص يقت�رص منح حق امللجأ 

عىل الدول وحدها، ويكون الالجئ حتت سلطان ومحاية الدولة فقط:

ق�ال >: )إذا آمن�ك الرجل عىل دمه فال تقتله()1( رواه ابن ماجة، وعن 
أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه ع�ن النبي > ق�ال: )األيامن قيد الفت�ك، ال يفتك 

ن()2(. ُمَؤمَّ

وهكذا إذا كانت القاعدة يف اإلسالم � كام هي احلال لدى الدول األخرى � 
هي أن للدولة وحدها حق الترصف يف إطار شئوهنا اخلارجية لقوله >: )كلكم 
راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته ...()3(، ونتيجة 
لذل�ك يكون للحكام وحدهم حق رعاية ش�ئون األم�ة يف الداخل واخلارج 
وال حي�ل ألح�د من املس�لمني أن  يق�وم بذل�ك إذا كان احلاك�م مل يفوضه أو 
يأذن له يف القيام بمثل هذا العمل)4(، فإن حق امللجأ يش�كل استثناء عىل هذه 

القاعدة: إذ يمكن أيضًا لألفراد العاديني منح امللجأ.

)1( س�نن اب�ن ماجة، كتاب الديات، باب: من أمن رجل ع�ىل دمه فقتله، رقم 2689، 
ج 2، ص 869.

)2( س�نن أيب داود، كت�اب اجلهاد، باب يف العدو يؤتى عىل غ�رة .. رقم 2769، ج 3، 
ص 145.

)3( صحي�ح البخ�اري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم 853، ج 1، 
ص 304.

)4( أمحد أبو الوفا: كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدويل والعالقات الدولية يف رشيعة 
اإلسالم، املرجع السابق، ج4، ص 61.
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6 . 2 . 2  من حيث املستفيد من امللجأ

يمكن أن يس�تفيد من امللجأ املس�لمون، وأهل الذم�ة واحلربيون، وعىل 
ذلك فليس�ت هناك فئات مس�تبعدة من هذا احل�ق)1(، بينام يف القانون الدويل 

املعارص تقيد العديد من الدول منح امللجأ، خصوًصا ىف اآلونة األخرية)2(.

كذل�ك يف القان�ون ال�دويل يكتس�ب وصف الالج�ئ وفقًا لل�امدة 1/أ 
م�ن اتفاقية 1951م فقط كل ش�خص يكون لديه خ�وف مربر من التعرض 
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو 
آرائه السياسية. بينام يف اإلسالم يمكن، إىل جانب ذلك، أن يستفيد من امللجأ 

)1( اعرتف رأي يف الفقه غري اإلس�المي بمنح امللجأ ألعداء الدولة اإلس�المية، بقوله 
إن أح�د املبادئ اجلوهرية للقانون الدويل اإلس�المي تتمث�ل يف احرتام حقوق غري 

املسلمني. ويضيف أن ذلك االحرتام يبدو واضحًا يف: 
«The right of asylum granted to foreigners, even enemy foreigners» 
Roger C. Glase: Protection of civilian lives in warfare - A comparai-
son between Islamic law and modern international law concerning the 
conduct of hostilities, Revue de droit pénal militaire et de droit de la 
guerre, 1977, p. 249.

)2( لتقيي�د ع�دد طالب�ى امللج�أ  refugee candidates – asylum – seekers جل�أت 
ال�دول األوربي�ة إىل وضع العديد من القي�ود : مثل توقيع ج�زاءات عىل رشكات 
الطريان التى جتلب أش�خاًصا ال حيملون وثائق تس�مح هلم بدخول البالد، ووضع 
قي�ود عىل دخول الالجئ�ني إىل إقليم الدولة بتحديد احل�االت التى يتم فيها رفض 
دخوهلم، وإنش�اء أجهزة ختت�ص بوضع الالجئ . راجع مث�اًل الوضع ىف بلجيكا ، 

ىف :
Johnson: Refugee law reform in Europe - the Belgian example, 
Col. J. of trans . L. , Vol. 27, 1989, pp589- 613 .  
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من يأيت لس�امع كالم اهلل )اللجوء الديني( أو أي ش�خص يأيت � ألي س�بب � 
للحصول عىل وضع آمن )املستأمنون(  أو يقيم بصورة دائمة )أهل الذمة(.

6 . 2 . 3 من الناحية املكانية

يرتت�ب عىل منح اللجوء يف إقليم إس�المي متت�ع الالجئ هبذا احلق يف 
كل أقاليم »دار اإلس�الم«)1( ألن طبيعة األحكام واحدة، ولوحدة الدولة 
اإلس�المية، وإن كان تفرق املس�لمني إىل دول عديدة يمنع اآلن من تطبيق 
هذا احلكم. أما يف القانون الدويل املعارص � والذي يقوم أساس�ًا عىل تقسيم 
ال�دول إىل وح�دات سياس�ية مس�تقلة تعي�ش كل منها داخل ح�دود معينة 
� فيقت�رص من�ح اللجوء ع�ىل الدولة الت�ي متنحه وال ي�رسى بالرضورة جتاه 

ال�دول األخ�رى.

)1( وهك�ذا تق�ول دار اإلفتاء املرصي�ة إن »... البالد اإلس�المية تعترب كله�ا دارًا لكل 
مس�لم« )الفت�اوى اإلس�المية م�ن دار االفت�اء املرصي�ة، املجلس األعىل للش�ئون 

اإلسالمية، القاهرة 1402ه�/ 1982م، ج7، ص 2645(.
وقد تم األخذ هبذا املبدأ اإلسالمى حديًثا إذ ينص الربوتوكول رقم 29 حول حق   
اللجوء لرعايا االحتاد األوربى )1997م( عىل أن املعاهدة املنشئة للجامعة األوربية 
تنشئ نطاقا une espace  بال حدود داخلية ومتنح لكل مواطن ىف االحتاد احلق ىف 

التنقل واإلقامة بحرية فوق إقليم الدول األعضاء ، راجع النص ىف :
L. Dubois et C. Gueydan: Les grands textes du droit de l’Union 
Européenne, Dalloz, Paris, 2002, tome 1, P. 195.

وكانت العدوة املغربية مقرًا رئيس�يًا وأمينًا لالجئني السياس�يني أو الثائرين املنفيني   
إليه�ا من قبل حكومة قرطبة )عب�د العزيز فياليل: العالقات السياس�ية بني الدولة 
األموية يف األندلس ودول املغرب، املؤسس�ة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1983م، 

ص 86(.
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جت�در اإلش�ارة أن اللجن�ة التنفيذي�ة لربام�ج املفوضي�ة الس�امية لألمم 
املتح�دة لش�ئون الالجئ�ني يف اس�تنتاجها رق�م 12 بخصوص »األث�ر املمتد 
إقليميًا لتحديد وضع الالجئ« قالت إن »نصوصًا عديدة يف اتفاقية 1951م 
متك�ن الالجئ املقي�م يف إحدى الدول املتعاقدة من ممارس�ة »بعض احلقوق« 
باعتب�اره الجئ�ًا � يف دولة أخ�رى متعاقدة � وأن ممارس�ة مثل هذه احلقوق ال 

تتوقف عىل حتديد جديد لوضعه كالجئ«)1(.
وواض�ح أن ذل�ك يقت�رص ع�ىل ممارس�ة »بعض احلق�وق«، بين�ام يف دار 

اإلسالم يمكن لالجئ ممارسة »كل«حقوقه يف أي بلد إسالمي.

6 . 2 . 4 من حيث طبيعة حق امللجأ
جتدر اإلشارة أن اخلالف يف الفقه يدور حول السؤال اآليت: هل امللجأ 
ه�و »ح�ق للدولة« أم »حق لألف�راد«؟ بمعنى هل لألف�راد حق يف مواجهة 
ال�دول يعطيه�م إمكانية التمتع بامللجأ ولو ملدة يس�رية ب�ام يرتتب عىل ذلك 
م�ن ع�دم إمكانية إرجاعه�م عند احل�دود أو طرده�م أو تس�ليمهم لدولة 
األص�ل؟ يمك�ن القول إن امللجأ � يف اإلس�الم � هو ح�ق ثابت لألفراد من 

ناحيتني: من حيث منحه وبالنس�بة للتمتع به واحلصول عليه.
وُتقرر املادة 9 من البيان اإلس�المي العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن 

املجلس اإلسالمي يف لندن 1981م:)2(

)1( راجع التوصيات بش�أن احلامية الدولية لالجئني التي اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني، املرجع السابق، 2004، ص 27.

 un veritable droit »2( قيل إنه يف اإلس�الم يعترب حق اللجوء »حقًا حقيقيًا لإلنسان(
de l’homme، راجع:

«L’asile et les refugiés dans la tradition musulmane», International 
law association, Report of the Sixty-ninth conference, op. cit., p. 308.



225 

»ل�كل ش�خص يلق�ى االضطه�اد والظلم احل�ق يف البحث ع�ن ملجأ 
ومالذ. وهذا احلق مضمون لكل إنس�ان مه�ام كان عنرصه أو دينه أو لونه أو 

جنسه«. 

كذل�ك تق�رر املادة 13 م�ن وثيقة حقوق اإلنس�ان يف اإلس�الم »املؤمتر 
اإلسالمي، دكا، 1983م«:

»ولكل شخص احلق يف التنقل بحرية، واختيار مكان إقامته داخل بلده 
أو خارج�ه، وإذا لق�ى اضطهادًا فإن له احل�ق يف البحث عن مالذ يف بلد آخر 
غري بلده األصيل. وعىل البلد الذي يتوجه إليه بطلب يف هذا الشأن أن يمنحه 
اللج�وء الس�يايس وحيمي�ه، إال إذا كان اللجوء الس�يايس قد طلب ألس�باب 

تتعارض مع مبادئ الريعة اإلسالمية« )1(.

بين�ام تنص امل�ادة 14 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان عىل حق كل 
إنس�ان يف أن يطلب أو يبحث عن امللجأ، وليس عن حقه يف أن حيصل عليه. 
كذل�ك فمن الثابت واملع�روف أن اتفاقي�ة 1951م ال متنح احلامي�ة التلقائية 
أو الدائم�ة ملن يطلب اللج�وء. كذلك تكتفي املادة 1/2 م�ن اتفاقية منظمة 
الوح�دة اإلفريقي�ة � الت�ي حتك�م اجلوانب املح�ددة ملش�كالت الالجئني يف 

)1( ب�ل يق�رر البعض أن الريعة اإلس�المية جعل�ت امللجأ حقًا لالج�ئ والتزامًا يقع 
عىل عاتق الدولة اإلس�المية، كام أن امللجأ يمنح للمس�لم ولغري املسلم دون تفرقة 
استنادًا إىل املبدأ العام الذي يقرر »أن املسلم والكافر يف مصائب الدنيا سواء«. وإن 
كان يمك�ن االتف�اق ع�ىل عدم إعطاء ح�ق امللجأ كام حدث يف صل�ح احلديبية من 
النص عىل رد من يأيت من قريش إىل املسلمني مع عدم رد من يأيت من عند املسلمني 
إىل قريش، حممد طلعت الغنيمي: األحكام العامة يف قانون األمم، املرجع السابق، 
ص 720؛ محدي الغنيمي: امللجأ يف القانون الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق 

جامعة اإلسكندرية، 1976م، ص 132.
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 tout ce qui أفريقيا )1969م( بالنص عىل أن تبذل الدول كل ما يف وس�عها
الستقبال الالجئني وكفالة استقرارهم.  est en leur pouvoir

6 . 2. 5 نظام امللجأ اإلجباري

رأين�ا فيام س�بق أنه ال جي�وز رد الالج�ئ إىل دولته رغاًم عنه إذا اكتس�ب 
وصف أهل الذمة أو صار مس�لاًم أو كان من املس�تأمنني، وأنه حتى لو وافق 
الالجئ عىل الرجوع إىل دولته فإنه ال جيوز ذلك إذا خشى من رجوعه فقدانه 
حلق احلياة ألن ذلك ال رخصة فيه، وإال اعتربت الدولة اإلس�المية مش�اركة 
يف االعتداء عىل هذا احلق اجلوهري من حقوق اإلنس�ان. وال ش�ك أن ذلك 
غ�ري ُمطبق يف القانون ال�دويل املعارص: إال إذا رفض الالجئ نفس�ه الرجوع 

خشية فقد احلياة)1(.

وهن�اك مظهر آخر لنظام امللجأ اإلجباري يف الريعة اإلس�المية يتمثل 
يف الت�زام الدولة اإلس�المية بمنحه ملن يطلب س�امع كالم اهلل بالتطبيق لقوله 
ِه ُثَمّ  تعاىل: }َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُْش���ِرِكنَي اْس���َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَتّى َيْس���َمَع َكَلَم الَلّ

َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ...}6{{)التوبة()2(.

)1( قارن بخصوص محاية حق احلياة يف القانون الدويل املعارص، مقالتنا:
«Le devoir de respecter le droit à la vie en droit international Pub-
lic», R. Egypt. DI, 1984, P.  9-70.

���ِه ...}6{{ ���ى َيْس���َمَع َكَلَم الَلّ )2( بخص�وص قول�ه تع�اىل: }...َفَأِج���ْرُه َحَتّ
)التوب�ة( يقول ابن العريب: »معناه س�أل جوارك، أي أمان�ك وذمامك فأعطه إياه 
ليس�مع القرآن... واآلية إنام هي فيمن يريد س�امع القرآن والنظر يف اإلسالم. فأما 
اإلج�ارة لغري ذلك فإنام هي ملصلحة املس�لمني، والنظر في�ام يعود عليهم به منفعة، 
وذل�ك يك�ون من أمري أو مأمور: فأما األمري فال خ�الف يف أن إجارته جائزة، ألنه 

=
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وإلزامي�ة اح�رتام امللجأ كحق لإلنس�ان ثابتة يف اإلس�الم ألهن�ا جزء ال 
يتجزأ منه كعقيدة ورشيعة. يف هذا الصدد تنص ديباجة العهد اخلاص بحقوق 

الطفل يف اإلسالم الذي تبنته منظمة املؤمتر اإلسالمي عام 2005م عىل أن:

»احلقوق األساسية واحلريات العامة يف اإلسالم جزء ال يتجزأ منه ليس 
ألي أح�د أن يوقفه�ا، أو ينتهكه�ا، أو يتجاهلها«)1(. فنظ�ام الريعة »كل ال 

يقبل التجزئة«)2(.

مق�دم للنظر واملصلح�ة ، نائب عن اجلميع يف جلب املنافع ودف�ع املضار. وأما إن 
كان رعية فقد روى عن النبي >أنه قال: »املسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم« )ابن العريب: أحكام القرآن، املرجع الس�ابق، ج2 ، 

ص 891؛ القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، ج8، ص 76(.
وبخصوص نفس اآلية يقول ابن قدامة: ومن طلب األمان ليسمع كالم اهلل، ويعرف   
الريعة، وجب أن يعطاه ثم يرد إىل مأمنه« ابن قدامة املقديس: الكايف يف فقه اإلمام 
املبجل أمحد بن حنبل، املكتب اإلس�المي، دمش�ق، بريوت، 1399ه�/1979م، 

ج4، ص 332. ويقول رأي آخر:
فقول�ه تع�اىل: »فأجره« أمر دال ع�ىل الوجوب، وال وجوب إال عن�د هذا الغرض،   
ولي�س ه�ذا الغرض من األم�ان املعروف يف الرع يف يشء، ف�إن األمان هو الذي 
حيصل بس�بب من املس�لم موقوفًا عىل خريته: إن ش�اء فعل، وإن شاء مل يفعل، ويف 
االس�تجارة لس�امع كالم اهلل ع�ز وجل جي�ب األمان وتنكف الس�يوف ع�ن رقبته 
ويتح�رس دمه متى طلب ذلك س�واء كان ج�رى منا األمان أو مل جي�ر« )اإلمام عامد 
الدين بن حممد الطربي املعروف بإلكيا اهلراس: أحكام القرآن، حتقيق موسى حممد، 

و عزت عطية، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ج4، ص 62(.
)1( راجع النص يف:

Collection of international instruments and legal texts concerning refu-
gees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 3, p. 1171 (par. 6).
)2( أب�و األع�ىل امل�ودودي: نظرية اإلس�الم وهديه يف السياس�ة والقانون والدس�تور، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، 1400ه�/ 1980م، ص 159.

=
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ولع�ل عدم قيام دولة ما بتنفيذ التزاماهت�ا بمنح امللجأ يف القانون الدويل 
املعارص، يرجع إىل أمرين:

أوالً: أهنا هي التي هلا تقدير أسباب منحه. يف هذا املعنى تنص املادة 3/1 من 
اإلع�الن اخلاص بامللجأ )1967م( أنه: »يع�ود للدولة مانحة امللجأ 

تقدير أسباب منح امللجأ«.
ثانيًا: أن حق الشخص يف طلب واحلصول عىل امللجأ يف دولة أخرى »يكون 
وفقًا لقوانني تلك البلدان واالتفاقات الدولية« )م 3/12 من امليثاق 

اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، 1981م(.

بينام يف اإلس�الم � كام س�بق البيان � يكون منح امللجأ إجباريًا وال خرية 
فيه، يف أحوال كثرية.

6 . 2 . 6 من حيث كيفية معاملة الالجئ

الواقع أن التاريخ اإلس�المي مرق يف هذه الناحية أيضًا. إذ إنه من الثابت 
أن الالجئ � املسلم أو غري املسلم � كان يلقى معاملة ال تقل، إن مل تزد، عن تلك 
املقررة ألهل البلد أنفس�هم. وال شك أن ذلك له ما يربره: االعتبارات اإلنسانية 
أوالً، وطمأن�ة الالج�ئ ال�ذي جي�ئ يف ظروف يك�ون فيه�ا مه�ددًا يف حياته)1(، 

وكذلك ألن من شيم العرب واملسلمني »إقراء الضيف« وإكرامه. 

)1( قيل: وكان الالجئون يف املغرب، سواء كانوا مسلمني أو مسيحيني، عربًا أو عجاًم، 
ال خيتلف�ون ع�ن بقية املواطنني، وهي ظاهرة حريت الذي�ن وردوا عىل املغرب من 
اخل�ارج إهنم كانوا ال جيدون فرقًا بني هؤالء وأولئك )عبد اهلادي التازي: التاريخ 
الدبلومايس للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، املرجع الس�ابق، ج2، ص 80 � 

.)82



229 

بين�ام الحظ القرار رق�م 152/50 لعام 1995م ال�ذي تبنته اجلمعية 
العام�ة لألم�م املتحدة أن محاي�ة الالجئني معرضة للخط�ر يف مواقف كثرية 
نتيج�ة لرف�ض قبوهل�م، وللطرد غ�ري امل�روع، واإلبع�اد، واالعتقال غري 
املربر، وغري ذلك من التهديدات لسالمتهم البدنية، وكرامتهم، ورفاههم، 

وعدم احرتام، وعدم كفالة حرياهتم األساس�ية، وحقوق اإلنس�ان)1(.

يف عبارة وجيزة، يمكن القول إن احلامية الدولية لالجئ حاليًا »معرضة 
للتهديد«)2(.

6 . 2 . 7 األم�ان ال�ذي حيصل عليه الالج�ئ يرسى عىل الدولة 
اإلسالمية ولو تم احلصول عليه باالحتيال واخلديعة
يدل عىل ذلك القصة املش�هورة التي وقعت ب�ني عمر واهلرمزان )ملك 

(1) Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. I, p. 102.

)2( دلي�ل القان�ون الدويل لالجئ�ني، مكتب مفوض األمم املتحدة لش�ئون الالجئني – 
االحت�اد الربملاين الدويل، رقم 2 � 2001م، املرجع الس�ابق، ص 6. جتدر اإلش�ارة 
أن�ه إذا حتم�ت الظروف احتج�از الالجئ، فإن ذلك ال جي�وز إال يف أحوال أربعة، 
هي: للتحقق من اهلوية، لتحديد العنارص التي يقوم عليها طلب اللجوء، يف حاالت قيام 
طالبي اللجوء بإتالف وثائق سفرهم أو استخدامهم لوثائق مزورة، حلامية األمن القومي 

والنظام العام )ذات املرجع، ص 82(.
كذل�ك الحظت اللجنة التنفيذية أن عددًا كبريًا م�ن الالجئني وطالبي اللجوء، يف   
أماك�ن خمتلفة من العامل، تم احتجازهم بس�بب دخوهل�م أو وجودهم غري املروع 
بحث�ًا عن امللجأ. راجع: التوصيات بش�أن احلامية الدولية لالجئ�ني التي اعتمدهتا 
اللجن�ة التنفيذي�ة لربام�ج املفوضي�ة الس�امية لألم�م املتح�دة لش�ئون الالجئ�ني، 

االستنتاج رقم 44 )37(، املرجع السابق، ص 100.
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األهواز(. فقد تم أرس هذا األخري وجئ به إىل عمر فقال له عمر: وما حجتك 
يف نق�ض العه�د مرة بعد مرة؟ فقال: أخ�اف أن تقتلني قبل أن أخربك. فقال 
عم�ر: ال ختف. فطلب اهلرم�زان ماء فأتى به، فقال: إين أخ�اف أن أقتل وأنا 
أرشب امل�اء، فق�ال عمر: ال بأس علي�ك حتى تربه، ف�أراق اهلرمزان املاء، 
وقال: ال حاجة يل باملاء، لقد أردت أن أستأمن به. فقال له عمر: إين قاتلك. 
ق�ال اهلرمزان: قد أمنتنى. وقد ش�هد أنس بن مال�ك يف صف اهلرمزان وقال 
لعم�ر: لقد أمنته، فق�د قلت له: ال بأس عليك حتى ت�رب املاء. فقال عمر 
للهرمزان: خدعتني، واهلل ال أنخدع إال ملس�لم: فأس�لم اهلرمزان، ففرض له 

عمر ما يعادل ألف درهم، وأسكنه يف املدينة)1(.

وهك�ذا يتض�ح أنه � رغ�م اخلديعة واحليل�ة � التزم عم�ر باألمان الذي 
صدر عنه ال عفوًا صفوًا، وإنام باخلديعة.

بينام يف القانون الدويل يمكن إلغاء وضع الالجئ يف حالتني:
احلال�ة األوىل: عندما يتضح أن الش�خص قدم عماًل أو أخف�ى حقائق مادية 

صحيحة للحصول عىل وضع الالجئ.
احلالة الثانية: عندما تظهر أدلة جديدة تفيد عدم أحقية الشخص يف احلصول 

عىل صفة الالجئ، ألهنا ال تنطبق عليه)2(.
)1( ابن اجلوزي: سرية ومناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، املكتبة القيمة، القاهرة، 

حتقيق: محزة النريت وآخرون، ص 150.
)2( راج�ع دليل القان�ون الدويل لالجئني رقم 2 � 2001م، املرجع الس�ابق، ص 60. 
وين�ص الص�ك اخلتام�ي ملب�ادئ  بانك�وك املعدلة حول وض�ع ومعامل�ة الالجئ 
)نيودهل�ي 2001م( ع�ىل أن يفقد الالجئ وضعه كالجئ إذا اتضح أنه حصل عىل 
ذل�ك الوضع اس�تنادًا إىل معلومات خاطئة، أو أدلة غ�ري صحيحة أو الغش أثرت 

عىل قرار السلطة الوطنية التي منحته اللجوء، راجع:
=
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6 . 2 . 8 من حيث جتنس الالجئ بجنسية دولة اللجوء

تنص املادة 34 من اتفاقية 1951 اخلاصة بوضع الالجئ عىل أن:

»تس�هل ال�دول املتعاق�دة بقدر اإلمكان اس�تيعاب الالجئ�ني ومنحهم 
جنس�يتها، وتبذل عىل وج�ه اخلصوص كل ما يف وس�عها لتعجيل إجراءات 

التجنس وختفيض أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إىل أدنى حد ممكن«.

وما هو مطبق يف اإلسالم يفوق النص املذكور من حيث أن احلصول عىل 
وضع »أهل الذمة« يرتتب عليه »فورًا« اكتس�اب جنس�ية الدولة اإلسالمية. 
وبالتايل فليس�ت هناك »س�لطة تقديري�ة« يف منح أو منع التجن�س. بينام وفقًا 
للامدة 34 من اتفاقية 1951 متلك الدولة س�لطة تقديرية واس�عة بخصوص 

جتنس أو عدم جتنس الالجئ. يتضح ذلك خصوصًا:

 dans toute la mesure du possible - as far »م�ن عبارة »بقدر اإلم�كان
as possible املس�تخدمة مرتني )يف الن�ص اإلنجليزي والفرنيس( بخصوص 

التجنس وتعجيل إجراءاته.

جتدر اإلش�ارة أيضًا أن إعالن كوتونو )2004م( نص عىل أنه قد يكون 
 it may be in the interest of the host country م�ن مصلح�ة الدولة املضيف�ة
أن تس�هل الدم�ج املحيل لالجئني من خالل منح اإلقام�ة الدائمة ويف النهاية 
التجنس)1(، بينام � كام س�بق ذكره � يف اإلسالم يرتتب عىل منح عقد الذمة أن 

Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 3, p. 1182.
(1) Collection of international instruments and legal texts concerning 

refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 3, p. 1027.

=
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يك�ون »هلم مالنا وعليهم ما علينا«، وهذه عبارة تعطي حقوقًا أكثر بكثري من 
جمرد منح اإلقامة الدائمة أو تسهيل إجراءات التجنس.

6 . 2 . 9 بخصوص مجع شمل األرسة
ذكرن�ا س�لفًا أن مجع ش�مل األرسة نصت علي�ه قواعد القان�ون الدويل 

وكذلك قواعد الريعة اإلسالمية، إال أن هناك فارق بينهام:
 in every فف�ي القان�ون ال�دويل عىل الدولة أن تس�هل بق�در إلم�كان �
possible way اجت�امع ش�مل األرسة )امل�ادة 74 م�ن الربوتوك�ول 

اإلضايف األول لعام 1977م امللحق باتفاقات جنيف لعام 1949م(.
� بين�ام يف الريع�ة اإلس�المية ال جيوز التفرق�ة بني أف�راد األرسة، ويعد 
ذل�ك »ح�رام«، األمر الذي يعن�ي أن هناك التزام بع�دم فعل ذلك. يف 
هذا اخلصوص تعليقًا عىل قوله >: »من فرق بني والدة وولدها فرق 
اهلل بين�ه وبني أحبت�ه يوم القيامة«، يقول اإلم�ام الصنعاين إن احلديث: 
»نص يف حتريم التفرقة بني الوالدة وولدها وقيس عليه س�ائر األرحام 

املحارم بجامع الرحامة«)1(.

6 . 2 . 10من حيث أنواع امللجأ
يف اإلس�الم ويف القان�ون ال�دويل يمكن من�ح امللجأ اإلقليم�ي وامللجأ 
الدبلومايس. إال أن اإلس�الم، عىل خالف القانون الدويل، ينص عىل إمكانية 
منح اللجوء الديني )لس�امع كالم اهلل، أو عن�د الدخول يف احلرم( )2(. بينام ال 

يتخذ القانون الدويل � كام سبق القول �  من الدين أساسًا لقواعده.
)1( الصنعاين: سبل السالم، املرجع السابق، ج2، ص 494 – 495.

)2( انظر سابقًا، 75 ، 76.
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6 . 2. 11 من حيث أثر السيادة عىل منح حق امللجأ

تع�د الس�يادة من األف�كار األساس�ية التى أس�س عليه�ا رصح وبنيان 
القانون الدوىل املعارص ، بالنظر إىل املسائل اجلوهرية التى تتعلق هبا . وتتمثل 
الس�يادة ىف أمري�ن: الس�لطة العلي�ا عىل األش�خاص والرعاي�ا املقيمني فوق 
إقليم الدولة )عنرص الس�يادة الش�خصية( imperium ، وكذلك اختصاص 
الدولة فوق كل ما يوجد عىل إقليمها من األش�ياء )عنرص السيادة اإلقليمية( 

. dominium

وع�ىل ذلك خيض�ع كل األش�خاص واألش�ياء املتواجدين ف�وق إقليم 
 qui quid est in territorio est الدولة لسيادهتا وسلطاهنا)1(، تطبيًقا لقاعدة

.  etiam de territorio

)1( للسيادة جانبان أساسيان:
  � جان�ب إجيابى ، يتمثل ىف ممارس�ة الدولة لكل مظاهر الس�يادة فوق إقليمها الربى 

والبحرى واجلوى؛
  � وجانب سلبى ، يتجىل ىف امتناع الدول األخرى عن االعتداء عىل هذه السيادة.

راج�ع تفصي�الت أكث�ر ىف تعليقنا ع�ىل قضية األنش�طة احلربي�ة وش�به احلربية ىف   
نيكارجوا وضدها، املجلة املرصية للقانون الدوىل ، 1986م ، ص 364 .

وكان�ت حمكمة العدل الدولية قد قررت منذ ع�ام 1949م يف قضية مضيق كورفو   
)ص 35( أنه:

«Between independent States respect for territorial sovereignty is an 
essential foundation of international relations» .

انظر أيًضا حول فكرة السيادة : 
- Ahmed ABOU – EL WAFA : Arbitration and adjudication of international 

land boundary disputes, R . Egyp. DI , 1986 , p 145-147 .
-  Descamps : Le droit international nouveau , RCADI , 1930 , p 439 .=
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والواق�ع أن وجود الدول�ة ىف إطار اجلامعة الدولية يف�رض � بطريقة أو 
بأخ�رى � بع�ض القي�ود عىل س�يادهتا . وذلك لي�س بال�يشء الغريب، ذلك 
أن التواج�د ىف جمتم�ع دوىل منظم حيتمه؛ إذ إنه كام أن وج�ود الفرد ىف جمتمع 
منظ�م )الدول�ة( أدى إىل تقييد حريت�ه ىف الترصف ، بل وغ�ل هذه احلرية ىف 
بع�ض األح�وال )فقدياًم كان الف�رد له أن يأخذ حقه بيده، ك�ام كانت القبائل 
تغري بعضها عىل البعض اآلخر حلل منازعاهتا ، وقد انتهى كل ذلك اآلن مع 
بس�ط سيادة الدولة وسلطاهنا عىل إقليمها( ، فكذلك احلال بالنسبة للدولة : 
إذ ترت�ب عىل وجودها ىف جمتمع منظ�م )اجلامعة الدولية احلالية( أو ىف جمتمع 

تنظيمى )املنظامت الدولية املعارصة( إيراد بعض القيود عىل سيادهتا)1(.

وتبدو مظاهر تقييد سيادة الدولة – بخصوص حق اللجوء – ىف رضورة 

-  Van Kleffens : Sovereignty in international law , RCADI , 1953 , 1 , 
p 8 .

-  “ L’ Etat souverain à l’aube du XXe siècle “ SFDI , colloque de 
Nancy,  Pedone, Paris, 1994, 318 pp.

وتن�ص مواثي�ق املنظ�امت الدولي�ة عىل مبدأ الس�يادة . وهك�ذا يقرر ميث�اق األمم    
املتح�دة أن املنظم�ة تق�وم عىل مبدأ املس�اواة ىف الس�يادة بني أعضائه�ا )م 2 / 1( 
؛ وين�ص ميث�اق منظمة ال�دول األمريكية ع�ىل أن النظام الدوىل يقوم أساًس�ا عىل 
اح�رتام ش�خصية وس�يادة واس�تقالل ال�دول )م 5 / ب( ؛ وينص ميث�اق منظمة 
الوحدة اإلفريقية عىل أن من وظائف املنظمة : الدفاع عن س�يادة وس�المة أراىض 

واستقالل الدول األفريقية )م2 / 1( .
كذلك حتدثت حمكمة العدل الدولية )جمموعة 1986م، الفقرتان 258 ، 263( عن:  
« le principle fondamental de la souveraineté sur lequel repose tout 
le droit international».

)1( أمحد أبو الوفا: الوسيط ىف القانون الدوىل العام ، املرجع السابق، ص 414.
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التزامها ببعض املبادئ األساسية ، خصوًصا مبدأ عدم الرد عند احلدود)1(.

كذل�ك من ال�رضورى : »قيام ال�دول بوضع تداب�ري للتعامل عىل نحو 
مسئول وفعال مع طالبى اللجوء الذين تم رفض طلبهم«)2(.

وعىل الرغم ذلك فمن الثابت أن بعض الدول � ىف ممارس�اهتا العملية � 
ال تلتزم ، كام سبق القول، بتطبيق ذلك كام جيب ، بل وضعت قيوًدا كثرية عىل 

قبول الالجئني)3(، بل وقامت برد الكثريين منهم عند احلدود)4(.
)1( لذل�ك قي�ل : »تعت�رب محاية الالجئني أساًس�ا مس�ئولية الدول، إذ يق�ع عىل عاتق 
ال��دول املوقع�ة ع�ىل اتفاقي�ة 1951م الت�زام قانون�ى بحامي�ة الالجئ�ني وفًق�ا 
لل�روط املبين�ة ىف االتفاقية، ومطل�وب منها أن تطبق ه�ذه ال�روط دون متييز 
بس�بب الع�رق أو الدي�ن أو بلد املنش�أ، وأن حترتم مبادئ احلامية األساس�ية ، من 
قبي�ل عدم الرد وعدم الطرد )والتى تلتزم باحرتامها أيًضا الدول غري املوقعة عىل 

االتفاقي�ة(«.
راج�ع : »محاية الالجئني« دليل ميدانى للمنظامت غ�ري احلكومية ، صدر بالتعاون   
بني املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لش�ئون الالجئني ورشكائها من املنظامت غري 

احلكومية، القاهرة، 2000م، ص 22.
)2( راج�ع التوصيات بش�أن احلامي�ة الدولية لالجئني الت�ى اعتمدهتا اللجن�ة التنفيذية 
لربام�ج املفوضية الس�امية لألمم املتحدة لش�ئون الالجئني، املرجع الس�ابق ، رقم 

62 ، ص 151.
)3( راجع سابًقا، ص 54.

)4( فقد أصدرت بعض الدول العديد من القوانني واإلجراءات اإلدارية لتقييد دخول 
الالجئني إليها . وتتمثل هذه اإلجراءات أساًس�ا ىف منح سلطات واسعة إىل رجال 
احلدود ملنع دخول طالبى حق اللجوء ، وكذلك توقيع غرامات كبرية عىل رشكات 
الطريان وغريها من الركات التى تقوم بنقل طالبى امللجأ الذين ال حيملون وثائق 

صحيحة ختول هلم دخول البالد .
=راجع :
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أم�ا ىف اإلس�الم ، فق�د الحظن�ا – مم�ا س�بق ذك�ره – أن س�يادة الدولة 

 - M.Fullerton : Restricting the flow of asylum-seekers in Belgium, 
Denmark, the Federal Republic of Germany and the Netherlands – 
New challenges to the Geneva Convention relating to the status of 
refugees and the European convention on human rights, Virginia 
Journal of Inter. Law, vol. 29, 1988, pp. 33-114.

 -  Ph. de Bruycker : La comptabilité de la législation Belge avec le 
droit international, RBDI, 1989, pp. 201-225. 

- Symposium : Refusing refugees : political legal barriers to asylum, 
Cornell ILJ, vol. 26, 1993, p. 495-770.

- Symposium : Refugee law and policy, Virginia JIL, vol . 33, 1993, p. 
473-526 .

ويالح�ظ أن مجاع�ة القان�ون ال�دوىل Inter. Law Association بع�د أن تبنت ىف   
ع�ام 1986م إع�الن املبادئ اخلاص بالطرد اجلامع�ى Mass expulsion )الدورة 
62� سيول( ، تبنت ىف عام 1992م بالقاهرة إعالن مبادئ القانون الدوىل اخلاصة 
بتعوي�ض الالجئ�ني . وقد جاء ىف هذا اإلعالن أن الدولة التى جترب الش�خص عىل 
التح�ول إىل وض�ع الالجئ ترتك�ب فعاًل غري مروع دولًي�ا ، وأن ذلك يمكن أن 
يعت�رب »إبادة للجنس« إذا كان ق�د ارتكب بقصد التدمري الكىل أو اجلزئى ملجموعة 
وطنية أو عرقية أو دينية . وتلتزم الدولة املسئولة عن إبعاد الالجئ: أ( بوقف ذلك 
الفع�ل، ب( بإع�ادة الوض�ع إىل ما كان عليه قبل وقوع الفع�ل ، ج( بدفع تعويض 
عند استحالة إعادة الوضع السابق ؛ د( بتقديم ضامنات لعدم تكرار حدوث ذلك 
الفع�ل؛ ه�( بتطبيق طرق الطع�ن املنصوص عليها ىف قوانينها الوطنية )راجع نص 

.)AJIL, 1993, p. 157-159 :اإلعالن يف
         جت�در اإلش�ارة أن اجلمعي�ة العام�ة لألمم املتحدة وافق�ت ىف قرارها رقم 70/41 
)1986م( عىل حق الالجئني ىف العودة بحرية وأمان إىل أوطاهنم، وكذلك حقهم 

ىف احلصول عىل تعويض كاف إذا مل يرغبوا ىف العودة .
ويذه�ب رأى إىل ح�د القول إن بع�ض الالجئني »تم جتاهله�م وهم غري مرغوب   

=فيهم« ، راجع

=



237 

A. Harper : Iraq’s refugees : ignored and unwanted, IRRC, vol. 90, 
2008, No, 869 .

)1( يفرق رأى بني اإلجارة وتكون »من خطر اعتداء يتوجسه املستجري ىف مكان وجوده 
الفع�ىل س�واء كان�ت إقامت�ه فيه دائم�ة أو عاب�رة« ، واللج�وء ويك�ون »من خوف 
االضطه�اد ىف املوطن األصىل الذى غادره الالجئ، أما املكان الذى يوجد فيه فعاًل 
فه�و آمن ولذل�ك اختاره للج�وء والعيش املؤقت« أمحد اخلمليش�ى: م�دى توافق 

الريعة مع التريعات الدولية اخلاصة بالالجئني، املرجع السابق، ص 21.
ويق�رر نف�س ال�رأى أيًضا أنه ال جيوز االس�تدالل بقول�ه تع�اىل : }َوإِْن َأَحٌد ِمَن   
ِه ُثَمّ َأْبِلْغ���ُه َمْأَمَنُه ...}6{{ اْلُْش���ِرِكنَي اْس���َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَتّى َيْس���َمَع َكَلَم الَلّ
)التوب�ة( ع�ىل أهنا مصدر حلق اللجوء ىف رشيعة اإلس�الم، وذلك ألن : “املرك 
يس�تجري من اخلط�ر الذى يته�دده ىف مكان وج�وده العرىض وه�و أرض املجري 
أم�ا موطن�ه األصىل )أرض املركني( فهو فيه آمن وه�ذا ما تؤكده اآلية رصاحة 
عندم�ا تأمر بإبالغ املس�تجري إىل “مأمن�ه” الذى هو موطنه األص�ىل بينام الالجئ 
يته�دده اخلط�ر ىف موطن�ه األصىل ويس�تظل باألمان ىف ملجئ�ه املؤقت أى أرض 
مان�ح اللج�وء فاآلي�ة إذن خاص�ة باإلج�ارة وال عالقة هل�ا باللج�وء ىف مفهومه 

االصطالح�ى املت�داول الي�وم” نف�س املرج�ع، ص 31-21. 
ونحن ال نوافق عىل هذا الرأى، لألسباب اآلتية:

أوال: أن اآلية جاءت ألفاظها عامة، غري خمصصة بانطالق الشخص من إقليم فيه هتديد 

اإلس�المية مقيدة بأمور كثرية بخصوص قب�ول الالجئ وكيفية معاملته. من 
هذه القيود:

أ  � رضورة منح امللجأ لكل مستغيث أو معرض للظلم أو االضطهاد .
ب  � حتمية قبول الالجئ الذى يأتى لسامع كالم اهلل .

حتمي�ة إب�الغ الالج�ئ مأمن�ه إذا انته�ى حق�ه ىف امللج�أ )ألى م�ن  ج � 
األس�باب التى تسوغ ذلك والتى سبق ذكرها( ، وبالتاىل عدم جواز 

رده إىل مكان يكون فيه خوف من تعرضه لالضطهاد)1(.

=

=
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أو أم�ان له. فهى يمكن أن ترسى عىل الفرضني. يقول الزركيش إن اآلية »يس�تفاد 
منه�ا عموم النكرة يف س�ياق الرط« )اإلمام الزركيش: الربه�ان يف علوم القرآن، 
عيسى البايب احللبي، القاهرة، الطبعة الثانية، ج�2، ص 6(. ذلك أن »العام يستغرق 
الصالح له من غري حرص«، راجع اإلمام السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق 

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الرتاث، القاهرة، ج�3، ص 32�42.
�ا بحيث يش�مل املكان األصىل ال�ذى جاء منه  ثانًي�ا: أن إب�الغ »املأم�ن« جاء أيًضا عامًّ

الالجئ ، أو أى مكان آخر جيد فيه مأمنه .
ثالًث�ا: معن�ى ذلك أن إب�الغ املأمن املذك�ور ىف اآلية يكون حيث يري�د الالجئ الرجوع 
إىل بل�ده )فيج�ب حينئذ إبالغه مأمن�ه( ، أما إذا أراد البقاء ىف دار اإلس�الم فيجب 
االس�تجابة ل�ه أيًضا وع�دم إجباره عىل الرج�وع إىل بلده، لقوله تع�اىل : [ َفَأِجْرُه] 
وكذلك احلال إن أراد الرجوع إىل بلد آخر غري بلده األصىل، فيجب حينئذ إبالغه 

املأمن الذى خيتاره هو، لقوله تعاىل : [ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمنَُه] .
رابًعا: أن فقهاء املسلمني استخدموا كلمة “االستجارة” بمعناها العام الذى ال يقرصها 
عىل فرض دون فرض أو مكان دون مكان. يقول البيضاوي إن »من عادة املستجري 
أن يأخذ بذيل املس�تجار به أو بطرف ردائه وإزاره، وربام أخذ بحق إزاره مبالغة يف 
االستجارة. فكأنه يشري به إىل أن املطلوب أن حيرسه ويذب عنه ما يؤذيه، كام حيرس 
ما حتت إزاره، ويذب عنه، فإنه الصق به، ال ينفك عنه« راجع األحاديث القدسية، 
ج 1�2، املجلس األعىل للش�ئون اإلس�المية، القاهرة، 1402ه�/ 1981م، ص 

 .117
)1( يق�رر رأى : »االخت�الف إذن واضح بني امل�اىض واحلارض ىف موضوع صالحية منح 
اللج�وء، ومل يع�د مقبوال اآلن القول بحق الفرد ىف هذا املنح داخل الفقه اإلس�المي 
وخارجه، ألنه يصادم املبادئ املنظمة للمجتمع السياس�ى« أمحد اخلمليش�ى : مدى 

توافق الريعة مع التريعات الدولية اخلاصة بالالجئني، املرجع السابق، ص 32.
ونحن ال نوافق عىل هذا الرأى لسببني :

األول: من حيث »مضمونه« : هذا الرأى ال يتفق مع قوله >: )املسلمون تتكافأ دماؤهم 

د � اح�رتام الس�لطات ىف الدولة اإلس�المية امللجأ ال�ذى يمنحه األفراد 
العاديون)1(.

=

=
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ويس�عى بذمتهم أدناهم وهم يد عىل من س�واهم( ، مما يعنى أن أى مسلم ، ولو كان 
من أدنى املسلمني ، له حق إعطاء األمان واللجوء.

الثاين: من حيث »تسبيبه« : العلة التى يستند إليها ىف عدم جواز منح اللجوء من جانب 
الف�رد ألن ذل�ك »يص�ادم املب�ادئ املنظمة للمجتم�ع الس�يايس« ، ال يمكن قبوهلا 
أيًضا، ألن ذات العلة كانت موجودة منذ ظهور الدولة اإلسالمية ىف عهد الرسول 
> وم�ا ت�اله من عهود س�مح فيها للفرد بمنح امللجأ رغم وج�ود »مبادئ منظمة 

للمجتمع السيايس« .
ومع ذلك، نحن نرى أيضًا أنه يمكن لوىل األمر ىف الدولة اإلسالمية تنظيم هذه املسألة 
ع�ىل النح�و ال�ذى يتفق ومصال�ح دار اإلس�الم. ويدخل ذلك ىف اطار س�لطته ىف 

تنظيم املباح ووظيفته ىف مراعاة مصالح الدولة اإلسالمية.

=
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اخلامتـــــة

أوالً: مالحظات ختامية
لق�د وضعت الرشيع�ة اإلس�امية القواع�د املرعية واألس�س املرضية 
حلق اللجوء، اس�ًا ورس�ًا، روحًا ومعنى ولفظًا، حس�ًا ومادة، عمًا وقوالً. 
ومراعاة ما قرره اإلسام يف هذا اخلصوص من آكد األمور، جيب أن يراعيها 

كل غيور)1(.

وأمهي�ة حق امللج�أ جد واضحة، ال ختف�ى عىل أحد. إذ ه�و حق تنتظم 
بمنحه كافة حقوق اإلنس�ان، كا أن عدم منحه قد يؤدي � يف بعض األحيان 

� إىل زوال كل حقوق اآلدمي)2(.

بل إن القرآن الكريم يقرر رصاحة أن من يأوي من هاجر إليه )أي التجأ 
ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم  إليه( هو »املؤمن حقًا«. يقول تعاىل: }إَِنّ اَلّ

(1) Dans l’Islam, l’asile est un devoir tout d’abord du persécuté, qui est 
obligé de fuir dans le cas où il ne peut resister à l’oppression, puis 
ensuite, une obligation pour tous les musulmans de protéger la per-
sonne qui cherche asile» («L’asile et les refugiés dans la tradition 
musulmane», op. cit., p. 322).

)2( إذ يف الواقع، كا الحظه إعان كوتونو )بنني 2004م(:
«no country is immune from the risk of generating and receiving 
refugee flows, and that therefore protecting refugees is a shared 
duty of all states and is a matter of respect for basic human rights».

راجع النص منشورًا يف:  
Collection of international instruments and legal texts concerning 
refugees and others of concern to UNHCR, op. cit., vol. 3, p. 102.
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ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض... ِه َواَلّ َوَأْنُفِس��ِهْم ِفي َس��بِيِل الَلّ
ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َس��بِيِل  }72{{ )األنفال(؛ ويقول أيضًا: }اَلّ

ًا ...}74{{)األنفال(. ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلئَِك ُهُم اْلُْؤِمُنوَن َحًقّ ِه َواَلّ الَلّ

فاهلج�رة، تع�ادل يف مصطلح�ات القان�ون ال�دويل املع�ارص: »اللجوء 
اإلقليمي«. أي االنتقال من دار خيش�ى فيها اإلنس�ان عىل نفسه وأهله وماله، 
إىل دار يس�تظل فيها باألمن واحلاية. ومن يقوم بإيواء الاجئ أو املهاجر هو 
� يف اإلسام � من املؤمنني حقًا، ألنه يطبق القواعد املحررة واألسس املقررة 

يف رشيعة اإلسام.

فلفظ�ة هاجر تعني »ترك وطن�ه« كا أن عبارة »هتاج�روا فيها« املراد هبا 
 ْ اُلوا أمَلمَ »تنتقل�وا م�ن دار الفتن�ة إىل دار األمن«)1( وذلك يف قوله تع�اىل:}... قمَ
ا ...}97{{ )النساء(، )األنفال: 74(. اِجُروا فِيهمَ ُتهمَ ًة فمَ اِسعمَ ُكْن أمَْرُض اللهَِّ ومَ تمَ

ثانيًا: رأي الفقهاء غري املسلمني
أنصف غري املس�لمني اإلس�ام حتى بخصوص حق امللجأ أو اللجوء، 

كحق أسايس من حقوق اإلنسان.

فقد ذهب رأي يف الفقه الغريب  إىل إرجاع أصل حق امللجأ يف اإلسام إىل 
فكرة الكرم أو الضيافة hospitalité وأنه يف أرض اإلس�ام يعترب حقًا مقدسًا 

.»en terre d’Islam le Droit d’asile des Réfugiés est sacré« :لاجئني

)1( راجع معجم ألفاظ القرآن الكريم، املرجع السابق، ج2، ص 1141.
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ويق�ول إن�ه إذا كان اإلس�ام يبي�ح محل الس�اح ضد أولئ�ك الذين ال 
يعرتف�ون بحق الل عىل املجتمع اإلنس�اين، فإن ذل�ك يوازنه وخيفف منه منح 

حق اللجوء إىل من يريد)1(.

 وخيشى نفس الكاتب أن يرتتب عىل التقاليد الغربية إنكار الدول اإلسامية 
حلق امللجأ »وهو يذكر ذلك بخصوص ما حدث عىل أث�ر تصفية اإلمرباطورية 

العثانية«)2(.
)1( وهكذا يقول:

«L’Islam… estime qu›il est juste de tirer l’epée contre ceux qui ne 
reconnaissent pas le droit de Dieu sur la Societé humaine. Mais il 
tempère cette (guerre sainte) par le Droit d’asile, l’hospitalité. Ce 
n›est pas seulement en temps de paix, … que les Dhimmiyun ont 
été traités à égalité par l’Etat musulman…, C’est en temps de guerre 
que l’Etat musulman fait combattre pour protéger la vie et les biens 
de Dhimiyun comme ceux des Musulmans: leurs prisonniers aussi, 
le Bayt al-Mal musulmans doit payer équivalement la rançon des 
Dhimmiyun et celle des Musulmans… Il y a plus: Si un étranger 
résident en temps de paix en territoire islamique devient un ennemi 
du fait d’une déclaration de guerre contre son pays d›origine, ses 
droits acquis persistent en temps de guerre: cet étranger «ennemi» 
peut continuer paisiblement son séjour jusqu’ à la date prévue dans 
le visa».

راجع:  
L. Massignon: Le respect de la personne humaine en Islam et la 
priorité du droit d’asile sur le devoir de juste guerre, Rev. Inter. De 
la croix Rouge, 1952, p. 458 – 9, 460, 467.

)2( يقول نفس الكاتب: 
«la liquidation de cet Empire par l’Europe en 1923, ou le traité 
de Lausanne, aboutit à une regression du droit international en 
consacrant le principe raciste (assyrien) des transferts massifs de =
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كذلك أكد أحد غري املس�لمني أن » أك�رم حق للجوء موجود ىف التقاليد 
العربية اإلسامية«)1(.

ولذل�ك يق�رر رأى رضورة أن نس�تلهم م�ن الرشيعة اإلس�امية املفاهيم 
املناس�بة حلاية ومس�اعدة من هاجروا اضطراًرا، وأنه جيب وضع هناية للمقولة 
التى تقرر إن الرشيعة هى سبب إساءة استخدام حقوقهم ووسائل معيشتهم)2(.

population, d’échanges, pour (incompatibilité d’humeur avec leurs 
voisins), des personnes déplacées: échange entre les Musulmans 
turcs de Macédoine et les Chrétiens grécs.. cet échange qui a dé-
términé, des deux côtés, une situation misérable… a servi de type 
et de modèle à d›autres échanges diplomatiques, à commencer par 
certains replis raciaux hitleriens… pour aboutir à l’expulsion mas-
sive, par l’Etat d›arabes musulmans des Juifs… Nous avons ainsi 
amené les Musulmans à nous imiter en expulsant les minorités… Et 
l’on peut se demander si les Etats musulmans, pour nous combattre 
avec nos armes, ne vont pas renier comme nous le Droit d’asile, qui 
est, pourtant, dans leur tradition et leur droit international fonda-
mental» Loc. cit. 

)1( وهكذا يقول حرفيًّا :
«Perhaps the most generous right to asylum (is) found in the Arab – 

Islamic tradition» .

راجع :
Eduardo ; Hoy: Convention refugee definition in the west: Disharmony 

of interpretation and application, I . J . of refugee law , 5 , 1993 , 
p. 69 .

)2( يقول صاحب هذا الرأى حرفيًّا ما يىل :
« Those concerned with the wellbeing of refugees and IDPs within 
the international community should approach Islamic Law with 
much good will and an inquisitive spirit, which seeks to draw from 
ancient Arabo-Islamic traditions complimentary, indigenous and 
culturally appropriate approaches to the protection and assistance 

=

=
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ب�ل يش�ري البع�ض إىل الع�ودة إىل الع�ادات الرشقي�ة ىف إط�ار اللج�وء 
واملاذ)1(.

وم�ن هذه الع�ادات احرتام اجلوار . لذل�ك ل يرتدد الش�اعر العربى ىف 
هج�اء من ال حيرتم اجلوار، ويقوم بإخافة املس�تجري وإذالله . يقول الربج بن 

مسهر الطائي :

رأينا ىف جـوارهم هنـاِت فنعـم احلـى كلب غــري أنا  

رزينا من بنـني ومن بناِت ونعـم احلــى كلب غــري أنا  

مقيًم بني خبت إىل املساِت فإن الغدر قد أمسى وأضحى  

أال يا قوم لألمـر الشـتات تركنا قومـنا من حرب عــام  

هبا دار اإلقامـة والثـــباِت وأخرجنا األيامى من حصون  
نصالح قومنا حتى املمِت)2( فإن نرجـع إىل اجلبلني يوًمــا  

كذل�ك تعليًق�ا عىل قول�ه > : )إنا بعث�ت ألمتم صال�ح األخاق()3(، 

of forced migrants. The boorish days of simply condemning the 
Sharia as a cause for the abuse of the rights and livelihoods of 
forced migrants must end» .

راجع :
Kirsten Zaat: The protection of forced migrants in Islamic law , op. cit . , 

p. 35 .
(1) S. Akram: Orientalism revisited in asylum and refugee claims, I. 

J. of refugee law, 12 (I), 2000, pp. 7-40.

)2( ذك�ره: م�رزوق بن تنباك، اجلوار يف الش�عر العريب حت�ى العرصاألموي، حوليات 
كلية اآلداب، الكويت، 1410ه� � 1411ه�/1989م � 1990م، ص 93.

)3( سبق خترجيه، ص 15.

=
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يقرر رأى أن من مكارم أخاق العرب )الكرم بمعناه الواس�ع، والش�جاعة، 
واملروءة، ومحاية اجلار، والرفق بالغريب()1(.

ثالثًا: رأينا اخلاص

ناحظ أن حق امللجأ يتفق مع ثاثة مبادئ يف اإلسام)2(، هى:

1 ـ املبدأ األول

رضورة محاي�ة املظل�وم أو املضطهد)3(. ومنح امللجأ يش�كل أقل صورة 
م�ن صور تلك احلاية أو الن�رصة. يؤيد ذلك قوله تع�اىل: }لِْلُفَقَراِء اْلَُهاِجِريَن 
َه  ِه َوِرْضَواًنا َوَيْنُصُروَن الَلّ ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَوالِِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًل ِمَن الَلّ اَلّ

اِدُقوَن}8{{ )احلرش(. َوَرُسوَلُه  ُأوَلئَِك ُهُم الَصّ

)1( ذات املرجع، ص 11.
)2( يقرر رأي:

«Dans le monde musulman d’aujourd› hui, les pratiques et les 
législations relatives à l’asile et aux refugiés sont loin d’être 
musulmanes. Elles s’alignent très souvent sur la pratique internationale 
moderne, très souvent restrictive et assez peu généreuse».

انظر:  
«L’asile et les refugiés dans la tradition musulmane», op. cit., 
pp.333,337.

)3( ب�ل قي�ل إن اجل�وار صار »واحدًا م�ن معال السياس�ة اخلارجية يف اإلس�ام«، وأنه 
»جامع لكثري من مكارم األخاق، فإنه يعني محاية إنسان � أو مجاعة � نفسًا وعرضًا 
وأه�ًا وم�االً« د. عيل أمحد اخلطيب: مقدمة قبل هج�رة النبي >، اجلزء األخري � 

اجلوار، املرجع السابق، ص 461.
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2 ـ املبدأ الثاين

أن الق�رآن الكري�م حيض عىل احلرك�ة وعدم االرتباط ب�أرض معينة إذا 
وجدت أس�باب تدعو إىل ذلك مصداقًا لقوله تع�اىل)1(: } ... إِنهَّ اأْلمَْرضمَ للِهَِّ 

اِقبمَُة لِْلُمتهَِّقنيمَ  }128{{ )األعراف(. اْلعمَ اُء ِمْن ِعبمَاِدِه ومَ ْن يمَشمَ ا ممَ ُيوِرُثهمَ

احِلُونمَ  ا ِعبمَاِديمَ الصهَّ ِرُثهمَ ْكِر أمَنهَّ اأْلمَْرضمَ يمَ ْعِد الذِّ ُبوِر ِمْن بمَ تمَْبنمَا يِف الزهَّ ْد كمَ قمَ لمَ } ومَ
}105{{  )األنبياء(.

ْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه  }ُهَو اَلِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَ
الُنُّشوُر}15{{ )امللك(.

ُكْم َتْهَتُدوَن}10{{  ْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُبًل َلَعَلّ }اَلِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَ
)الزخرف(.

اْبتمَُغوا ِم�ْن فمَْضِل اللهَِّ... وا يِف اأْلمَْرِض ومَ اْنتمَ�رِشُ ُة فمَ �امَ ا ُقِضيمَ�ِت الصهَّ �إِذمَ } فمَ
}10{{ )اجلمعة(.

ُب�ونمَ يِف اأْلمَْرِض  ْضِ �ُرونمَ يمَ آخمَ ٰ ومَ ْرضمَ �يمَُكوُن ِمنُْك�ْم ممَ ِل�ممَ أمَْن سمَ } ... عمَ
بِيِل اللهَِّ  ...}20{{ )املزمل(. اتُِلونمَ يِف سمَ ُرونمَ ُيقمَ آخمَ ْبتمَُغونمَ ِمْن فمَْضِل اللهَِّ ومَ يمَ

)1( وهو أمر يقرره أيضًا القانون الدويل، راجع:
C. Mubanga-Chipoya: The right to everyone to leave any country, 
including his own and to return to his country, UN doc. E/C4/Sba.2, 
1988/35, June 1988, final report. 
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3 ـ املبدأ الثالث

أن خرم )انتهاك( األمان املمنوح لاجئ أمر ال ُيقره اإلسام أبًدا)1(.

ذل�ك أنه م�ن الثاب�ت أن : »احرتام املهاجري�ن وأولئك الذي�ن يطلبون 
اللجوء هو أحد املامح الدائمة للعقيدة اإلسامية«)2(.

وح�ق امللج�أ هو حق ع�ريب أصيل، متت املن�اداة بإحيائه حت�ى يف إطار 
الشعر العريب)3(.

)1( ذلك أنه من الثابت أن :
« Any violation , by a muslim, of the conditions of Aman is punished 

under Islamic law».
Ahmed Abou – el – wafa: Islam and the west: coxistence or clash ?, Dar 

Al-Nahda Al-Arabia, Cairo , 1427 – 2006 , p . 79 .

كذلك قلنا )نفس املرجع، ص 194( :
«Asylum has deep – rooted origins in Arab and Muslim traditions».
(2) «Respect for migrants and those seeking refuge has been a permanent 

feature of the Islamic faith».

 OIC: Enhancing refugee protection in the Muslim world , Ministerial 
conference on the problems of refugees in the Muslim world , 28 - 
30 , November 2005 (www.oic – ioc . org).

)3( من ذلك حينا اس�تجارت هن�د بنت النعان بصفية بنت ثعلب الش�يبانية فأجارهتا 
وقامت إىل قومها تعلنهم هذه اإلجارة ضد كرسى وجيوشه، بقوهلا:

كل األع���ارب يا بن�ي شيب���ان أحي�وا اجل�وار فق�د أم�اتت�ه مع���ا   
م�غ�روس�ة يف ال��در واملرج��ان ما الُع�ذر؟ ق�د لف��ت ثياب�ي ح��رة   
ب�ك�ه�ول معش�رن��ا وبالشب�ان   وعل�ى األك�اس�رة ق�د أج�رت حل�رة   
عن��د الكفاح وك��رة الف�رس�ان  شيب�ان قوم�ي ه�ل قبي��ل مثل�ه�م؟    

وحي�اط عم�ري م�ن ص�روف زماين    ق�وم جي��ريون الله�ي�ف م�ن الع�دا   =
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لذل�ك ج�اء يف املادة 12 م�ن إعان القاه�رة حول حقوق اإلنس�ان يف 
اإلس�ام الذي تبناه املؤمتر اإلسامي التاس�ع عرش لوزراء اخلارجية بمنظمة 

املؤمتر اإلسامي )القاهرة 1411ه�/ 1990م(، أن:

»لكل إنس�ان احلق يف إطار الرشيعة يف حرية التنقل، واختيار حمل إقامته 
داخ�ل ب�اده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إىل بلد آخر وعىل البلد 
ال�ذي جل�أ إليه أن جي�ريه حتى يبلغ�ه مأمنه ما ل يكن س�بب اللج�وء اقرتاف 

جريمة يف نظر الرشع«)1(.

فقام بنو شيبان بجوارها وحاربوا جنود العجم وكرسوهم، فقالت صفية:   = 
يف شام�خ العز يا كس�رى عىل الرغ�م قول�وا لكرسى أجرنا جارة ف�ث�وت   

ل�م نبتدع عندها شيئ�ًا م�ن ال�ن�دم نح�ن ال�ذي��ن إذا قمن���ا لداهي��ة   
ون�رف�د اجل�ار ما يرض�ى من النع�م نح�وط جارتن��ا م��ن ك��ل نائب��ة   

حمم�د عناين: املختار من أش�عار امل�رأة العربية يف اجلاهلية واإلس�ام، اهليئة العامة   
للكتاب، القاهرة 1997م، ص 27 – 42.

)1( لذل�ك قيل إن إبعاد املس�لم عن دار اإلس�ام يعرضه للفتن�ة، ويؤدي به إىل اهللكة، 
وحي�ول بينه وبني إظهار ش�عائر دينه، ويضيف أنه: »ليس لدولة إس�امية أن حترم 
دخ�ول أرضها عىل رعايا دول إس�امية أخرى، ألن يف ي�د كل دولة من إجراءات 
األمن، ومن نصوص الرشيعة، ما يس�د احلاج�ة ويدفع كل رضورة، وإذا كان هذا 
كله يف متناول الدولة وال يعطل تنفيذه قاعدة من قواعد الرشيعة، فليس للدولة أن 
تعدل عنه بحجة الضورة إىل ما يعطل قاعدة هامة من قواعد الرشيعة، وهذا الذي 
نقول هو الرأي الذي يتفق مع أغراض الرشيعة اإلسامية ومراميها يف توحيد دار 
اإلسام وجعلها دار أمن وسام لكل مسلم وذمي، أما الرأي املضاد فيؤدي فوق 
ما ذكرنا له من عيوب إىل عدم املساواة، وإثارة النعرات الوطنية واجلنسية، وهذا ما 
حياربه اإلس�ام وال يرضاه« عبد القادر عودة: الترشيع اجلنائي اإلسامي، املرجع 

السابق، ج1، ص 304 – 305.
وقد ذهب الش�يخ ابن س�ودة يف رده عىل رس�الة أمري املؤمن�ني املنصور بخصوص   =
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رابعًا:  فتوى مهمة لإلمام ابن النابليس احلنفي

يف النهاية ال يسعنا إال أن نذكر رأيًا جريئًا ألحد أئمة املسلمني بخصوص 
ح�ق التنق�ل واإلقام�ة واللج�وء. وهكذا يف رس�الة عنواهنا »ختي�ري العباد يف 

سكنى الباد« يقول اإلمام ابن النابليس احلنفي:

»فأما إجبار اإلنس�ان عىل الس�كنى يف مكان خمص�وص، وإلزامه بذلك 
بطري�ق اإلقه�ار له، والتغل�ب عليه، فهو ظل�م وتعد، جيب كف�ه عن الرجل 
املسلم، ومنع الظال به وردعه وزجره وجوبًا متأكدًا عىل املسلمني، خصوصًا 
احل�كام وم�ن ل�ه قدرة ع�ىل ذل�ك، بالق�در املمكن: م�ن نصيح�ة أو تعنيف 
بالكام، إىل غري ذلك من قبيل إزالة املنكر، والنهي عن الواجب عىل اخلاص 

والعام«. ويضيف:

»وهبذا ورد يف األثر »حب الوطن من اإليان، فإذا تركه اإلنسان وخرج 
من�ه، وأعرض عن�ه، فإن ذلك ال يكون إال بس�بب حصول أمر مش�ق عليه، 
ومتع�ب له غاية التع�ب: من جور احلكام، وتع�دي املفرتين، وغري ذلك من 

بعض املسلمني الذين جلأوا إىل الرتك فقتلوهم ونكلوا هبم، إىل القول: »ال شك أن 
فعل ما ذكر من القتل والتنكيل بمن آوى إىل الل من املسلمني وانحاز إىل طائفة من 
املجاهدين ال ينبغي أن يعد فاعله من أهل الدين، وال أن يدخل يف غار املسلمني، 
ملا اقتضاه فعله هذا من رقة الديانة وضعف األمانة... وجزاؤه هو أن يؤخذ فيقتل 
بع�د أن يط�اف به وينكل، وجزاء الس�يئة بمثلها وقصاصًا من نفس�ه اخلبيثة بس�وء 
فعله�ا، ثم ي�رد إىل ربه، وهو أعلم بقص�ده ونيته فإن كان قتل�ه للمجاهدين نرصة 
ألعداء الل ومحية هلم وحمبة يف دينهم فهذا خلع من عنقه ربقة اإلسام واستحق أن 
يلح�ق بمن عبد األوث�ان واألصنام«. د. عبد اهلادي الت�ازي: التاريخ الدبلومايس 

للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، املرجع السابق، ج1، ص 139.

=
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األس�باب التي تس�هل عليه مفارقة وطنه، واخلروج عن أهله وس�كنه، وهلذا 
ق�ال الل تع�اىل: }َوَلْو َأَنّا َكَتْبَنا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوا َأْنُفَس��ُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم  
...}66{{ )النس�اء(. فجع�ل س�بحانه اخل�روج م�ن الوط�ن بمنزلة قتل 

النفس، ويعادهلا يف إدخاله املشقة عىل اإلنسان«. ويضيف أيضًا:

»وخ�روج أهل القرى من قراهم وتركهم مس�اكنهم وأماكهم بس�بب 
اجل�ور والظل�م الزائ�د عليه�م، وعدم حتمله�م ذلك لضعف قدرهت�م عليه، 
بحي�ث ال يمكنهم عبادة الل تعاىل، بتحريم احلرام وحتليل احلال، من فس�ق 
الظلم�ة وعدواهنم عليهم وطلبهم منهم ما ال ي�رض به الل تعاىل، فإن الذي 
تفعل�ه أهل القرى من اخلروج عن قراهم أمر يثابون عليه. كا قال تعاىل: }َيا 
ِذيَن آَمُنوا إَِنّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفإَِيّاَي َفاْعُبُدوِن }56{{ )العنكبوت(. وقال  ِعَباِدَي اَلّ

اإلمام النسفي .. يف تفسريه:

»يعني أن املؤمن إذا ل تتس�هل له العبادة يف بلد هو فيه، ول يتمش له أمر 
دينه، فليهاجر إىل بلد يقدر فيه أسلم قلبًا، وأصلح دينًا وأكثر عبادة«)1(.

)1( راجع الفتوى كاملة منشورة يف:
Institut français de Damas: Bulletin d’études orientales, Tome 

XXXIX - XL, Années 1987-1988, PP. 28-37.
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