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 أزمة الالجئين ومعالجتها وفق أحكام القانون الدولي

 مقدمة:
 أن منذ ديننا، أصول من ثابت أصل اإلنسان تكريم يكون  أن تعالى هللا حكمة اقتضت

 األجنـاس أو األلـوان بـاختالف ذلـك في عبرة ال عليها، ومن يرثها أن إلى األرض هللا خلق
نسانيته آدميته بمقتضى حقوقه؛ لإلنسان قرر فاإلسالم األعراق، أو  .وا 

 في العراق وسوريا وليبيا واليمن وحروب صراعات من اليوم األمة تعيشه ما وبسبب
 الذين الالجئين من هائلـة أعداد ظهور من بد ال كان ،وفلسطين من قبلهم وما زالت تعاني

 إلحاحًا، القضـايا أكثر الالجئين قضية زالت وال كانت فقد آمن، مكان عن يبحثون 
 القليلـة السـنين في المعاناة تلك زادت وقد للمعاناة، تعرضاً  الناس أكثر هم فالالجئون 
 أو بالتعويض إما المقدس الحق هذا على الالجئين يساوم تيار ظهور بسبب ،الماضية
 باضـطرابات العـالم فيـه يمر الذي بالذات الوقت هذا في األهمية من لذلك التوطين،
 الهامة القضية هذه حثنب أن المقدس الحق هذا على للتآمر خبيثة ومؤامرات عنصـرية
 .اإلنسانية المشكلة لهذه جزئي بشكل ولو حد وضع فـي للمسـاهمة

 مفهوم اللجوء في اللغة واالصطالح 
 فالن إلى لجأت ويقال ،نالمكا أو الشيء إلى لجأ يقال لجأ، من مشتق اللغة في اللجوء

 اللجوء وكـأن غيـره، إلى عنه عدلت إذا ،فالن من ولجأت به، واعتضدت إليه استندت أي
 عن وخرج عنهم انفرد أي القوم من لجأ يقال واالنفراد، الخروج إلى إشارة المعنى بهذا

 .إليه اضطره أي الشيء إلى وألجأه منهم، تحصن فكأنه غيرهم، إلى زمرتهم
 تعريف الالجئ في القانون الدولي

م الخاصين بوضع 1967م وبروتوكول عام 1951األمم المتحدة لعام  اتفاقيةعرفت 
 لالضطهادالالجئين، الالجئ بأنه "كل من وجد وبسبب خوف، له ما يبرره، من التعرض 

إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية،  انتمائهبسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 
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طيع، أو ال يرغب، في حماية ذلك البلد بسبب خارج البالد التي يحمل جنسيتها، وال يست
هذا الخوف، أو كل من ال جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع، أو ال 

 يرغب، بسبب ذلك الخوف العودة إلى ذلك البلد".

 اللجوء في الشريعة اإلسالمية 
 كاالستجارة،: يماثله ما له يوجد ولكن الكريم، القرآن في صراحة يرد لم اللجوء مصطلح

 :اإليجاز من بشيء المصطلحات هذه سنستعرض لذلك السبيل، وابن والهجرة، واالستئمان،
 يمنعك الذي هو والمجير والجـار، األمن طلب أي استجار من وهي: االستجارة -1

 أي العذاب من هللا أجاره  أيضاً  ويقال منه، أجاره أي فالن، من استجاره يقال ويجيرك،
 .أنقذه
ِ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه :) تعالى قال ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم َّللاَّ َواِ 

 ( 6(. التوبة ) اآليةَذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم اَل َيْعَلُمونَ 
 وال فأجره استجارك المشركين من أحد إن محمد يا قائالً  نبيه يخاطب هللا أن الداللة وجه
 فرده ،يسلم أن عن وامتنع أبى فان ونواهيه، وأوامره أحكامه يفهم كي القرآن واسمعه تقتله،
 .المشركين بدار يلحق حتى ذلك في وأمنه مأمنه، إلى
 عرفت وقد به، محتمياً  الحرام البيت دخل من وهو ، األمن طالب هو: المستأمن -2

 المشـرفة، النبوية والسنة الكريم القرآن ذلك على دل   وقد الحصانة، هذه اإلسالمية الشـريعة
ْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمًنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدَنا )تعالىهللا  قـال َواِ 

َرا َبْيِتَي لِ  ْسَماِعيَل َأْن َطهِ  ُجودِ ِإَلى ِإْبَراِهيَم َواِ  ِع السُّ (.البقرة ) اآلية لطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَّ
125) 
صلى هللا عليه  قوله ذلك ودليل آمن، فهو إليه الجئاً  الحرام البيت دخل من أن الداللة وجه
 ألقى ومن آمن فهو سفيان أبي بيت دخل ومن آمن، فهو الحرام المسجد دخـل مـن"  وسلم

 ". آمن فهو بابه أغلق ومن آمن، فهو سالحه
 من الخروج أو المدينة، إلى البادية أهل خروج العرب، عند الهجرة أصل: الهجرة -3

 .أخرى  أرض إلى أرض
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 واالضطهاد العداوة إلى عنهم هللا رضي الكرام الصحابة من األوائل المسلمون  تعرض وقد
الرسول  هاجر كما الحبشة، إلى للهجرة دعاهم الذي األمر ،الدين هذا ظهور بداية فـي

 . المنورة المدينة إلى بعد فيما ليه وسلمعصلي هللا 
 ما يجد فلم بلده، إلى الرجوع فأراد الطريق، به انقطع الذي المسافر هو: السبيل ابن -4

 إلى بلداً  جاوز الذي أنه إلى الفقهاء جمهور ذهب وقد نصيب، الصدقات من فله به، يتبلغ
 .آخر

 في القانون الدولي.أسباب اللجوء 

م الخاصين بوضع 1967م وبروتوكول عام 1951األمم المتحدة لعام  اتفاقيةت وردأ 
 :التالي النحو على وهي الالجئ، لقبول الداعية األسباب الالجئين

 حالة وهو واالضطهاد، للتعذيب التعرض عن ناتجاً  كان ما بالخوف ويقصد :الخوف -1
 .باألمان فيه يشعر مكان إلى الهروب الالجئ من تستدعي نفسية

 حقـوق  وانتهـاك والحريـة، للحياة والتهديد التعرض عن ناتجاً  كان ما وهو: االضطهاد -2
 .الدولية والمواثيق اإلعالنات عليها نصت التي اإلنسان

 شعوراً  يولد مما والفرص، والحقوق  المعاملة، في االختالف على يطلق وهو: التمييز -3
 .األمان بعدم

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

 اإلعالنات وفق مكفولة الدينية والحرية اإلنسان، يعتنقه الذي المعتقد وهو: الدين -5
 .الدولية والوثـائق

 الفئة تلك والء في الثقة انعدمت إذا ،اللجوء أسباب من سبب االنتماء يكون  :االنتماء -6
 . واالضطهاد للمالحقة يعرضها مما ،الحاكم السياسي للنظام تلك أو
 السياسـي النظـام يعتقـده لما مخالفة سياسية آراء اعتناق عن ناتج وهو: السياسي الرأي -7

 ما له يكون  أن البد الخوف ذلك أن إال االضطهاد، من الخوف إلى يؤدي مما الحاكم،
 .التضييق أو كالسجن فعلية انتهاكات من يبرره
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 .اللجوء أنواع 
 .الديني الملجأ -1

 أو القتل من فراراً  ،الالجئ بـه ويحتمـي يعتصـم الذي المكان ذلك"  الديني بالملجأ المقصود
 ".المجتمع أفراد عند وقدسية دينية حرمة من المكان لذلك لما لألمن، طلباً  التعذيب

 .اإلقليمي الملجأ -2
 بـه يتمتـع الـذي هو أو الملجأ، مانحة الدولة إقليم فوق  يتم ما اإلقليمي بالملجأ ويقصد

 يعرف ما هو المصطلح وهذا، إليه يلتجئ الذي لإلقليم المقررة الحرمة إلى استناداً  الشخص
 .اإلسالم دار إلى الحرب دار من بالهجرة الفقهاء عند

 نه:أحيث نصت علي  اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن( من 14وهذا ما أكدته المادة )
 .االضطهاد من خالصاً  به والتمتع أخرى، بلدان في الملجأ التماس حق فرد لكل -1
 غير جريمة عن بالفعل ناشئة مالحقة هناك كانت إذا الحق بهذا التذرع يمكن ال -2

 .ومبادئها المتحدة األمم مقاصد تناقض أعمال عن أو سياسية،
 وصف عليهم ينطبق من هم واألمان للمأوى  الطالبة والجماعات الحروب فضحايا إذن
 الالجـئ فـي يشترط أنه غير الالجئين، من األكبر العدد يمثلون  وهم ،(إقليميون  الجئون )
 كما ، المجرمين لتسليم اتفاقية المعنيتين الدولتين بين كان أو عاديًا، جرماً  مقترفاً  يكون  أال

 من المضيفة الدولة تستمده وحيد إجراء هو اإلقليمي الملجأ أن إلى نشير أن ينبغي
 .سيادتها بمقتضى بها تتمتـع التي االمتيازات

 (.السياسي) الدبلوماسي الملجأ -3
 أو الخارج، في سفاراتها إحدى إلى أو أجنبية دولة إلى كان ما السياسي باللجوء يقصد 

 هرباً  طويلة لمدة أو مؤقتاُ  اإلقامة الالجئ فيها يطلب حيث طائراتها، أو سفنها إحدى إلى
 .وسالمته حياته يهدد داهم خطر مـن

 :هامتان مسألتان السياسي اللجوء منح عن وتنشأ
 واسـتعمال الالزمـة، المساعدات تقديم مع لهم، المضيفة الدولة قبل من الالجئين احترام -1

 من طردهم ثم العام والنظام األمن على خطراً  يشكلون  تعتبرهم الذين الالجئين على سلطتها
 . السياسي اللجوء لواجبات مخالفتهم إلى نظرهم ولفت ، إنذارهم بعد البالد
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 الالجئين حماية عليها يترتب فانه ، السياسي اللجوء حق الدول إحدى تمنح عندما -2
 .لها التابعين الدولة بها تقوم محاولة أي ضـد

 حقوق الالجئ في القانون الدولي
 الدول على تفرض اإلنسانية الحالة وهذه والمصاعب، بالمشاكل محمل إنسان هو الالجئ
 أن ذكره والجدير .محنته من للخروج مساعدته مع معاناته، من والتخفيف شخصه، احترام
 فاألصل حقوقهم، وانتهكـت  الالجئـين سـالمة تهددت إذا ،المعنى عديم يصبح اللجوء حق
 األمم مفوضية عبر الدولية والمواثيق اإلعالنات لهم كفلتها التي بالحقوق  يتمتعوا أن

 .لهم دائمة حلول عن والبحث الالجئين بحماية تختص والتي الالجئين، لشؤون  المتحدة

 باإلضافة لالجئين وضمانات حقوق  على بآخر أو بشكل تنطوي  الحماية وتلك الحلول هذه
 الالجئـين، على مباشرة تسري  ودولياً  عالمياً  المقررة اإلنسان حقوق  من كثيراً  فان ذلك إلى

 واالجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية المدنية الحقوق  من غيرها بين مؤكدة الحقوق  وتلـك
 .سواء حد على المواطنين وغير والمواطنين األشخاص لجميـع

 حق الالجئ في عدم إعادته إلى دولة االضطهاد. -1
( من 33وهذا ما أكدته المادة ) اللجوء، قانون  في األساسية الركيزة هو الحق هذا يعتبر 

نه "ال يجوز الخاصة بوضع الالجئين بنصها على أم 1951اتفاقية األمم المتحدة لعام 
قاليم التي تكون أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود األ ألي دولة أن تطرد الجئاً 

 اجتماعيةإلى فئة  انتمائهحياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 
 معينة بسبب آرائه السياسية".

 تقييد سلطة الدولة بالنسبة إلبعاد الالجئين. -2
 اإلعـادة جـواز بعـدم يقضي والذي السابق، الحق تطبيقات من تطبيقاً  المبدأ هذا يعتبر 

 .االضطهاد لدولة القسرية
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 ما م1967 لسنة اإلضافي بروتوكولهـا وكـذلك ،سالفة الذكر م1951 اتفاقية في ورد وقد
 ثالث تضمنت قـد االتفاقية تلك من( 32) المادة أن نالحظحيث  المبدأ، هذا على أكد

 :وهي ضمانات
 .عامة كقاعدة الطرد بحظر وذلك الالجئ، بإبعاد يتعلق فيما الدولة سلطة تقييد -أ

 الطـرق  سـلوك يـتم أن يتوجب إذ اإلبعاد، قرار إصدار عند إتباعها الواجب اإلجراءات -ب
 .القانوني والتمثيل واالعتراض براءته، بإثبات الحق لالجئ يكون  وان بالقانون، المحددة

 البحث من يتمكن كي، نهائي اإلبعاد قرار يصبح عندما معقولة بمهلة لالجئ السماح -ج
 .جديد ملجأ عن

 حق الالجئ في المساواة وعدم التمييز. -3
 الناس بين التمييز عدم مبدأ كان الدولي، الصعيد على اإلنسان بحقوق  االهتمام بدأ عندما 

 هذا احتل وقد الخصوص، بهذا المعنية الدولية الوثائق عليها بنيت التي الركائز أهم من
 ،م الخاصة بوضع الالجئين1951األمم المتحدة لعام من اتفاقية  في بارزاً  مكاناً  المبـدأ
 على االتفاقية تلك أحكام المتعاقدة الدول تطبق أن على" الثالثة المادة نصت حيث

 ."الموطن أو الـدين أو العـرق  أساس على بينهم تمييز دون  الالجئين

 حق الالجئ في التنقل بحرية. -4
 بحريـة الـبعض سماهاأ وقد لحريته، وفقاً  لمكانه الفرد تغيير إمكانية ،بحرية بالتنقل يقصد 

 وبحـرًا، وبرًا، جوًا، التنقل إمكانية فهناك التنقل، من كثيرة أنواع بين التمييز ويمكن الحركة،
 المادة كدتهأوهذا ما  للجوء، العامة الطبيعة بسبب البري  التنقل هو انتشاراً  أكثرها أن إال
"  بنصها على أن م الخاصة بوضع الالجئين1951لعام من اتفاقية األمم المتحدة ( 26)

 إقليمها في نظامية بصورة أراضيها على المقيمين الالجئين المتعاقدة الدول من كل تمنح
 أنظمة بأي رهناً  يكون  أن على أراضيها، ضمن الحر والتنقل إقامتهم، مكان اختيار حق

 .الظروف نفس في عامة األجانب على تنطبق
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 حق الالجئ في العودة. -5
 حيث نصت على أنه اإلنسان، لحقوق  العالمي اإلعالن( من 13وهذا ما أكدته المادة)

 ،"بلده إلى العودة في الحق لـه وكذلك بلده ذلك في بما بلد أي مغادرة في الحق فرد لكل"
 بسبب غادروهـا التي بالدهم إلى العودة الالجئين لجميع يحق أنه يفهم من ذلك

 .ال أم مارسوه أكانوا سواء الالجئين لجميع مكفول الحق هذا وأن االضطهاد،

 حق الالجئ في التعويض. -6
 عن تهجيرهم نتيجة مادي كسب من فاتهم عما الالجئين تعويض ،هنا بالتعويض يقصد 

 اآلالم عن تعويضهم وكذلك ممتلكاتهم، على حقهم حماية من تمكينهم وعدم بالدهم،
 .تهجيرهم جراء بهم لحقت التي النفسية

 حق الالجئ في التعليم. -7
م الخاصة بوضع 1951من اتفاقية األمم المتحدة لعام ( 22) المادة تهوردوهذا ما ا 

 الممنوحة المعاملة نفس الالجئين المتعاقدة الدول تمـنح" الالجئين حيث نصت على أن
 ".األولي التعليم يخص فيما لمواطنيها

 جميع فيها يتساوى  التي العامة الحقوق  من هو التعليم في الحق أن هنا اإلشارة تجدر 
 لحقوق  العالمي اإلعالن من( 26) المادة نصت فقد ، الالجئون  منهم وبالتأكيد النـاس،
 .بالتعليم فرد كل حق على اإلنسان

 حق الالجئ في الرعاية الصحية. -8
 الصـحية الرعايـة" بأنهـا األولية الصحية الرعاية مفهوم العالمية الصحة منظمة لخصت
 والمجتمع، واألسر لألفراد مقبولة بطريقة تقدم وهي البالد، في فرد لكل تتاح التي األساسية

 ".المجتمع إمكانيات حدود في بتكلفة تقدم وهي الكاملة، مشاركتهم تتطلب أنها إذ
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 وذلك الصحية، الرعاية من لهم األدنى الحد ضمان يجب بلد إلى يلجأون  حينما فالالجئون 
 بهم، لحق الذي الشديد والتعب الغذاء، في نقص من قدومهم أثناء له تعرضوا ما بسبب
 .رعايتهم وجوب المتعاقدة الدولة على يحتم ذلك كل باألمن، الشعور وعدم الخوف وكذلك

 حق الالجئ في التجنس. -9
 دولة وبين بينه قانونية عالقة وجود يفيد الشخص في وصف" بأنها الجنسية البعض عرف 

 بالضرورة كانت –بالشخص لصيقة صفة –النحو هذا على الجنسية كانت ولما "معينة
 حالته عن فضالً  باالنتماء، شعوره تعزز معينة، أخرى  دولة إلى انتمائه عن تعبر

 ولقد  معها العيش في ويرغب إليها، ينتمي التي الدولة أفراد بين والنفسية االجتماعية
 الدولة عاتق على وضعت ثم ومن ،تماماً  المعاني هذه الالجئين مع المتعاقدة الدول أدركت

 .إليها لجأ التي دولته بجنسية الالجئ تمتع حق المتعاقدة
 الخالصة

 لمساعدة ،الدول قبل من التدخل تستدعي إنسانية حالة اللجوءمما سبق يتضح لنا أن 
 على إدراك ووعي باآلليات والسبل التي ن تكون هذه الدولوأ ،له العون  يد ومد الالجئ

 العنصري  التمييزعن  ، بعيداً متكاملة بطريقة الالجئين مسألة معالجة إلى هدفت
 .الالجئين تجاه الدول بهـا تنظـر التي الدونية والنظرة الحضاري  واالستعالء

 الحقوق  مختلف ممارسة من الالجئين بتمكينلذا نطالب الدول المضيفة لالجئين، 
 يدع ال بما ثبت قد نهأو  خاصة الدولية واالتفاقيات المواثيق عليها نصت التي لحرياتوا

 .لالجئين تحدث زالت وما حدثت ومأساوية خطيـرة انتهاكـات وجـود للشك مجاالً 
 القضـية بهـذه والتبصير التعريف في الدراسة هذه تسهم أن تعالى هللا سألن الختام وفي

 على الالجئين حصول نحو المستويات جميع على التحرك في تساعد نأو  المهمة،
 .حقوقهم


