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ABSTRACT 

No doubt that one of important topics put actually on reality is the subject of refugees 

and rules of its protection from conflicts armed countries or internly, the problematic 

of research is rules of protection this category in Islamic doctrine and applied laws 

especially international law and human and for refugees, and research of code and 

how to apply them on reality. 

The aim of paper is to prove and affirm topic in Islamic doctrine, how applied laws 

enhance codes related with topics of international relationships and of wars and 

refugees and deontology in islam, how protection of human rights for refugees, the 

importance is show how rich Islamic doctrine and ability to solve problems real 

situations, and enhance other researchs related with comparative especially in 

international relations and Islamic thoughts,it will follows descriptive methodology 

definition of refugees how protection during war conflicts in Islamic doctrine and 

comparative between this and applied laws, and the containing related to topic, and 

finally historical to prove how protection is done during Islamic era, important 

conclusions: Islamic doctrine is first in rules of protection of refugees and ability to 

put in reality by mechanisms as deontology.     
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 ملخص ال

 
الشك أن من أهم القضايا املستجدة واملطروح  حاليا عةلى أرض الواقع، قضي  الالجئني وقواعد محايتهم من جحيم 

المي  يف بيان قواعد محاي  هذه الفئ  يف الشريع  اإلس إشكالي  البحثالنزاعات املسةلح  دولي  كانت أوداخةلي ، تكمن 
والقوانني الوضعي  والسيما القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني، والبحث يف كفاي  هذه القواعد ومدى 

 جتسيدها عةلى أرض الواقع.

إىل إثبات وتأكيد أصال  هذا املوضوع يف الشريع  اإلسالمي  ومدى أسبقيتها لةلقوانني الوضعي  يف إثراء  هتدف هذه الورق 
إقرار القواعد املتعةلق  بقضايا العالقات الدولي  وقواعد احلرب وقضايا الةلجوء ومدى أخالقي  احلرب يف اإلسالم، فضال 

  يف إبراز مدى ثراء الشريع  اإلسالمي أمهي  هذا البحثن عن مدى محايتها حلقوق اإلنسان السيما الالجئني، تكم
وقدرهتا عةلى إجياد احلةلول الواقعي  الشرعي  لةلمعضالت املستجدة، فضال عن إثراء البحوث العةلمي  املتعةلق  بالدراسات 

هج الوصفي عند نامل البحثاملقارن  والسيما ما تعةلق منها مبجال العالقات الدولي  والفكر السياسي اإلسالمي، سيسةلك 
بيان مفهوم الالجئني وأحكام محايتهم أثناء النزاعات املسةلح  يف الشريع  اإلسالمي  واملنهج املقارن عند املقارن  بني هذه 
األخرية والقوانني الوضعي ، مث منهج حتةليل املضمون عند حتةليل مضمون القوانني الوضعي  املتعةلق  هبذا املوضوع، وأخريا 

لشريع  اإلسالمي  : أن اأهم نتائج البحثي عند بيان واقع محاي  هذه الفئ  أثناء التاري  اإلسالمي، ومن املنهج التارخي
هي السباق  يف إقرار قواعد حتمي الالجئني أثناء النزاعات املسةلح  وقدرهتا عةلى جتسيدها عةلى أرض الواقع من خالل 

 عدة آليات السيما األخالقي  منها. 
 –ئني القانون الدويل لالج –املستأمن  –الشريع  اإلسالمي   –النزاعات املسةلح   -الالجئون  :الكلمات المفتاحية

 القانون الدويل اإلنساين.
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 المقدمة

الشك أن ظاهرة الةلجوء والنزوح أصبحت تشّكل أحد أهم التحديات الكربى اليت تواجه اجملتمع الدويل، ألن هذه 
سباب الةلجوء من أهم أ -دولي  وغري دولي  -تعرضا لةلمعاناة، وتعد النزاعات املسةلح الفئات تعد من بني أكثر الناس 

والنزوح والسيما عةلى مستوى الدول اإلسالمي  والعربي  بعد الظروف واملتغريات املستجدة، وخصوصا بعد الثورات األخرية 
 أوما يسمى بثورات الربيع العريب.

الدولي  اليت تنظم محاي  الالجئني يف زمن النزاعات املسةلح ، إال أن الواقع يؤكد بأن ورغم العديد من القواعد واألحكام 
 معظم هذه األحكام مل جتسد عةلى أرض الواقع ومازالت حربا عةلى ورق.

ويف هذه الظروف مازال اإلسالم يواجه سهاما من النقد والتجريح واإلهتام بالباطل من طرف الغرب وأذنابه، فاإلسالم 
 هم هودين اإلرهاب وعدواإلنساني ، وليست له أي قواعد أوأحكام حتمي املدنيني والسيما الالجئني منهم.يف نظر 

وتأيت هذه الورق  البحثي  لتدحض هذا اإلهتام ولتؤكد إنساني  الشريع  اإلسالمي  وأخةلقيتها وإهتمامها بضحايا النزاعات 
عي  يف مدى أسبقي  الشريع  اإلسالمي  عةلى القوانني الوض املسةلح  بصف  عام  والالجئني بصف  خاص ، وتثبت أيضا

 تقرير وتأكيد محايتها هلذه الفئ ، بل وعةلى قدرهتا عةلى جتسيد هذه القواعد عةلى أرض الواقع.
وبناء عةلى ذلك يتساءل الباحث: ما قواعد محاي  الالجئني يف زمن النزاعات املسةلح  يف الشريع  اإلسالمي  والقوانني 

والسيما القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني؟ ومن كان السباق لتقرير هذه القواعد ؟ هل كانت الوضعي  
الشريع  اإلسالمي  أم القوانني الوضعي  ؟ وهل جسدت هذه القواعد عةلى أرض الواقع أم ال؟ وما اآلليات اليت جيب 

 احلاضر ؟.إتباعها لتجسيد هذه القواعد عةلى أرض الواقع يف عصرنا 
هذه التساؤالت، قسم الباحث هذه الورق  إىل: فصل متهيدي: تطرق فيه إىل مفهوم الةلجوء والنزاع املسةلح،  لإلجاب  عن

فصل أول: تكةلم فيه عن النظام القانوين لالجئني يف زمن النزاعات املسةلح ، وفصل ثاين: تكةلم فيه عن آليات تطبيق 
 امت . قواعد محاي  الالجئني يف زمن النزاعات املسةلح ، وأخريا اخل
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  إبن منظور، لسان العرب، دار الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط1، 1431 ه، 2010 م، مادة جلأ 27/8. 1

  جممع الةلغ  العربي ، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، اهليئ  املصري  العام  لةلكتاب، لقاهرة، 1390ه، 1930م 565/2. 2
 د.أمحد أبوالوفاء، حق الةلجوء بني الشريع  اإلسالمي  والقانون الدويل لالجئني، مطابع جامع  نايف العربي  لةلعةلوم األمني ، الرياض، السعودي  1430ه،  3

.25م ص  2009  
  سورة التوب  اآلي  06. 4
  سورة احلشر اآلي  09 5

  سورة األنفال اآلي  26. 6

 
 فصل تمهيدي

 المبحث األول: مفهوم اللجوء والنزاع المسلح 
 المطلب األول: مفهوم اللجوء

 الفرع األول: تعريف اللجوء

 أوال: تعريف اللجوء لغة:
 تمشتق من جلأ، يقال جلأ إىل الشيء أو املكان وأجلأت أمري إىل اهلل: أسندت وجلأت إىل فالن أي أسندت إليه واعتمد

 .2واملةلجأ ما يعتصم به يف اخلطر كاجلبل واملغارة1 به
 ثانيا: اللجوء في الشريعة اإلسالمية:

 / حق املةلجأ يف القرآن الكرمي واأللفاظ الدال  عةليه.1
مل يرد مصطةلح "الجىء" صراح  يف القرآن الكرمي، ولكن قد مت إستخدام عدة ألفاظ لةلتعبري عن فكرة "حق املةلجأ" 

 من هذه األلفاظ نذكر.3 توفري األمن واألمان لالجئنيواليت يهدف إىل 
 .4"ْأَمَنهُ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ أَبِْلْغُه مَ اإلجارة: وردت يف قوله تعاىل:"  -

يَماَن ِمْن قـَْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي صُ  اهلجرة: يف قوله تعاىل:" - اَر َواإْلِ ُدورِِهْم َحاَجة  ِممَّا َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

    5"(9ُحوَن  ُم اْلُمْفلِ ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلوَكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك هُ 

ْم َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه َواذُْكُروا ِإْذ أَنـُْتْم قَِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اأْلَْرِض َتَخاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس َفَآَواكُ  اإليواء يف قوله تعاىل:" -

  .6 (26َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  
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  7 سورة التوب  اآلي  118.
  8  سورة التوب  اآلي  60. 
  9  سورة البقرة اآلي  125.

  10 أخرجه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الصالة، باب الصالة يف التوب الواحد مةلتحفا به، رقم احلديث 357.

 
ْيِهْم أَنـُْفُسُهْم َوََنُّوا َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اأْلَْرُض ِبَما رَُحَبْت َوَضاَقْت َعلَ  املةلجأ: يف قوله تعاىل:" -

 .7" َأْن اَل َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم وَ  ابن السبيل يف قوله تعاىل:" - ِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ

 .8"(60َحِكيٌم  َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن السَِّبيِل َفرِيَضة  ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم 
َأْمن ا َواتَِّخُذوا ِمْن َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابَة  ِللنَّاِس وَ  املستأمن: هومن دخل البيت احلرام حمميا وقد ذكر يف القرآن الكرمي:" -

  9 (125يَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد  َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهَِّرا بـَْيِتَي لِلطَّائِِفيَن َواْلَعاِكفِ 
    النبوي  الشريف :/ الةلجوء يف السن2

 لقد صحت عدة أحاديث شريف  أباحت منح الةلجوء من بني هذه األحاديث نذكر:
عن أيب النضر موىل ابن عبد اهلل: أن أبا مرة موىل أم هاين ابن  أيب طالب أخربه أنه مسع أم هاين ابن  أيب طالب تقول: 

فقةلت أنا أم  ه تسرته، فسةلمت عةليه، فقال من هذه؟ذهبت إىل رسول اهلل)ص( عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطم  إبنت
هاين بنت أيب طالب، فقال مرحبا بأم هاين، فةلما فرغ من غسةله قام فصةلى مثان ركعات مةلتحفا يف توب واحد فقةلت يا 
رسول اهلل زعم إبن أمي عةلى أنه قتل رجال قد أجرته، فالن هبرية، فقال رسول اهلل)ص( قد أجرنا من أجرت يا أم 

 .10"هاين
 ثالثا: تعريف الةلجوء إصطالحا.

الالجئ هوكل من ُوجد بسبب خوف له ما يربره، من التعرض له لإلضطهاد وبسبب عرقه أودينه أوجنسه أوإنتمائه إىل 
 فئ  إجتماعي  معين  أوبسبب آراءه السياسي ، خارج البالد اليت حيمل جنسيتها وال يستطيع أوال يرغب يف محاي  ذلك 

 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 74 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

، وكذلك قرار اجلمعي  العام  لألمم املتحدة الصادر 1967املتعةلق  مبركز الالجئني املعدل  بالربوتوكول لسن   1951من إتفاقي  جنيف لسن   2/أ1املادة 
  11 .50/152رقم  1995بتاري  

ه،  1431العريب، أحكام القرآن، حتقيق وختريج عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان أبوبكر حممد بن عبد اهلل املعروف بإبن   12 
 .1/498م، 2010

م، بريوت، لبنان، 2012ه،1433أبوعبد اهلل حممد، أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، 
5/322. 
  

 
بسبب هذا اخلوف، أوكل من ال جنسي  له وهوخارج بةلد إقامته السابق  وال يستطيع أوال يرغب بسبب ذلك اخلوف البةلد 

 11يف العودة إىل ذلك البةلد
وهو كذلك أي شخص إضطر إىل مغادرة بةلده بسبب إعتداء خارجي أوإحتالل هيمن  خارجي  أوأحدات تعكر بشكل  

  األصل أوبةلد اجلنسي . خطري النظام العام يف كل أوجزء من بةلد
 الفرع الثاني:سبب اللجوء وأنواعه

 أوال: أسباب اللجوء في الشريعة اإلسالمية والقانون.
أ/ أسباب الةلجوء يف الشريع  اإلسالمي  تتةلخص أسباب الةلجوء يف الشريع  اإلسالمي  يف اخلروج من دار احلرب إىل دار 

ذاي  يف البدن، الفرار من خوف اإلذاي  يف املال اخلروج من األرض اليت اإلسالم، اخلروج من أرض البدع ، الفرار من اإل
 12فيها وباء

 ب/ أسباب الةلجوء يف القانون: 
املتعةلق باملةلجأ اإلقةليمي، فإن األسباب  1967م، والربوتوكول لسن  1951بناء عةلى إتفاقي  جنيف لاّلجئني لسن  

 الداعي  إىل قبول الالجئني تتةلخص فيما يةلي: 
اخلوف لةلتعرض لةلتعذيب واإلضطهاد،واإلضطهاد الناتج عن التعرض والتهديد لةلحياة واحلري  وإنتهاك حقوق اإلنسان، 

 التمييز، العرق، اإلنتماء والرأي السياسي.

 ثانيا:أنواع اللجوء

إىل دار اإلسالم،  حلربتتمثل أنواع املةلجأ يف: املةلجأ الديين، املةلجأ اإلقةليمي: هوما يعرف يف اإلسالم باهلجرة من دار ا
 وأخريا املةلجأ السياسي أوالدبةلوماسي.
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  13 د. عمر سعد اهلل، قراءة حديث  لةلقانون الدويل اإلنساين، دار هوم ، اجلزائر، ط1، 2016م، ص 184, 
 أمل يازجي، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسةلح  بني النظري  والواقع، جمةل  جامع  دمشق لةلعةلوم اإلقتصادي  والقانوني  اجملةلد 20 عدد أول  14

أمحد مصةلح، العالق  بني القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، رسال  ماجستري، األكادمي  العربي  املفتوح  يف ؛ مولود 109ص  2004
.42م، ص  2008ه، 1424الدامنرك    

د.هشام بشري.أ.إبراهيم عبد ربه إبراهيم، املدخل لدراس  القانون الدويل اإلنساين، املركز القومي لإلصدارات القانوني  ط1، 2012 م، القاهرة، مصر، ص 
.124 15  

  16 د. حازم عتةلم، قانون النزاعات املسةلح  الدولي - املدخل- النطاق الزمين، دار النهض  العربي ، القاهرة، 2008، ص 152.

 

 المطلب األول: مفهوم النزاع المسلح 

 الفرع األول:مفهوم النزاع المسلح في القانون الدولي

النزاع املسةلح مصطةلح حديث النشأة حَل حمل مصطةلح احلرب، عةلى إعتبار أن احلرب حمضورة مبدئيا، وبالرجوع إىل 
اإلتفاقيات املتعةلق  بالقانون الدويل اإلنساين، جند أهنا مل تُعرِّف النزاع املسةلح رغم إستعماهلا هلذا املصطةلح وقد خمتةلف 

 .13قسمت النزاع املسةّلح إىل دويل وداخةلي
  أوال: تعريف النزاع المسلح الدولي.

ون يف حال  إحرتاب، الدول املختةلف  اليت تكيقصد بالنزاعات املسةلح  الدولي  النزاعات املسةّلح  بني مقاتةلني ينتمون إىل 
ام ويقصد هبا أيضا احلرب اليت تندلع بني دولتني مستقةلتني وجيشني نظامني، وختضع احلرب إىل إتفاقي  جنيف الرابع  لع

 .14م1949
م النزاع اويعترب النزاع املسةلح دويل كذلك سواء كان ذلك بإعالن سابق لةلحرب أوبدونه، وسواء إعرتفت به األطراف بقي

 .15أومل تعرتف ويطّبق كذلك يف حاالت اإلحتالل احلريب ويف حال  كفاح الشعوب ضد السيطرة اإلستعماري 
 ثانيا: النزاع المسلح غير الدولي:

ُعرِّفت النزاعات املسةلح  غري الدولي  بأهنا النزاعات اليت تثور داخل حدود إقةليم الدول  من السةلط  القائم  من ناحي  
 .16من الثوار أواملتمردين من جانب آخرومجاع  
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  17   أمحد أبوالوفاء، القانون الدويل اإلنساين، دار النهض  العربي ، القاهرة، 2002، ص 602.
  18 سورة البقرة اآلي  216.
  19 سورة األنفال اآلي  57.

 عّز وجل عّرف اجلهاد بأنه قتال مسةلم كافرا غري عهد إلعالء كةلم  اهلل أوحضوره له، أودخوله أرض له أوهوبذل الوسع والطاق  بالقتال يف سبيل اهلل 20 
فكر، السميع األيب األزهري، الثمر الداين شرح رسال  إبن زيد القريواين، دار ال بالنفس واملال والةلسان أوغري ذلك أواملبالغ  يف ذلك. أنظر الشي  صاحل عبد

، الشي  عالء الدين أيب 1/329؛ الشي  أمحد الصاوي، بةلغ  السالك ألقرب املسالك، دار الفكر بريوت، )د.ت( 270م، ص 2003ه، 1424بريوت،
  .06/57م،،  2010ه،  1431، 1ار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، طبكر بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، د

  21 سورة الفرقان اآلي  52.

 
غري أن النزاع املسةلح الداخةلي قد يتحول إىل نزاع مسةلح دويل أتناء سريانه أويف هنايته وذلك بالنظر إىل آثاره، أي يف 

لنزاع املسةلح احال  إنتصار الثوار أواملتمردين، ويف حال  إعرتاف الدول األخرى باملتمردين، أويف حال  تدخل دول  ثاني  يف 
 .17 إقةليمي  ألسباب إنساني  إىل جانب املتمردين وأخريا يف حال  تدخل قوات منظم  دولي  أو

 الفرع الثاني: مفهوم النزاع المسلح في الشريعة اإلسالمية
سن  لمل يرد مصطةلح النزاع املسةلح يف الشريع  اإلسالمي ، فهومصطةلح حديث النشأة، مل يذكره ال القرآن الكرمي وال ا

النبوي  الشريف  وال كتب الفقهاء األقدمني، وإن ورد ما يرادفه من ألفاظ، وهوينقسم إىل نزاع مسةلح دويل ونزاع مسةلح 
 داخةلي.

 أوال:النزاع المسلح الدولي:
ي هورد مصطةلح النزاع املسةلح الدويل كما هومعروف يف القانون الدويل اإلنساين بثالث ألفاظ مرتادف  يف القرآن الكرمي 

 القتال، واحلرب، واجلهاد.

َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهوُكْرهٌ  ورد لفظ القتال يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي من ذلك قوله تعاىل:"

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئ ا َوُهوَشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يـَعْ   .18"َلُم َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ َشْيئ ا َوُهوَخيـْ

 . 19"ُهْم يَذَّكَُّرونَ فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرِّْد بِِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّ  ورد لفظ حرب يف مواضع عدة منها قوله تعاىل: "

  21"َن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاد ا َكِبير اَفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِي ورد يف عدة آيات منها قوله تعاىل:"20 أما لفظ اجلهاد
 فهذه األلفاظ تشرتك يف معىن النزاع املسةلح الدويل 
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 22  ملزيد من حول املعةلومات عن مباد  احلرب يف اإلسالم،أنظر: 
وما بعدها ؛ وأنظر   05، ص 04جمةلد  10،ج1مشس األئم  أبوبكر حممد بن أمحد السرخسي، املبسوط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، ط -

 . 1/138م،  2001كذلك، أمحد أبوالوفاء، كتاب األعالم لقواعد القانون الدويل والعالقات الدولي  يف الشريع  اإلسالمي ، دار النهض  العربي ، القاهرة 
إىل جامع   إلنساين والشريع  اإلسالمي ، رسال  دكتوراه قدمتخةليل أمحد خةليل العبيدي، محاي  املدنيني يف النزاعات املسةلح  الدولي  يف القانون الدويل ا -

    270، 60م، ص 2008ه، 1428سانت كةليمنس العاملي  
؛ السرخسي، املبسوط، اجلزء العاشر، اجملةلد الرابع، ص 127، 6/126عن أهل البغي وأحكامهم أنظر: الكاساين، بدائع الصنائع، مرجع سابق،  23 

، 380ق؛ أبوالقاسم حممد بن جزي الكةليب، القوانني الفقهي ، شرك  دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان ) دت( ص وما بعدها، مرجع ساب 118
381 .   

 
أمهها:مبدأ أن القتال يف اإلسالم حمرم حىت يقوم سببه، وهواإلعتداء   22واحلرب أواجلهاد يف اإلسالم يرتكز عةلى مباد 

وغري  وعدم اإلسراف عند الظهور،ومبدأ التمييز بني املقاتةلني ألن اهلل ال حيب املعتدين، ومبدأ عدم التمثيل باألعداء،
 املقاتةلني،وضرورة جتنيب من ال يقاتل ويالت احلرب.

 ذه املباد  من الشريع  اإلسالمي وقد استمد القانون الدويل الوضعي ه
 ثانيا: النزاع المسلح غير الدولي أوالداخلي

النزاع املسةلح الداخةلي هوالذي إصطةلح فقهاء الشريع  اإلسالمي  عةلى تسميته بقتال أهل البغي واخلوارج، فاصطالح 
"البغي" يقصد به تةلك النزاعات املسةلح  غري الدولي  اليت خترج فيها فئ  من اجملتمع عةلى احلكوم  الشرعي  أوما يسمى 

 .23أن احلق معهم ويطالبون بالوالي  -لهمن خال –بأهل العدل ويقاتةلوهنا بتأويل يزعمون 

 الفصل األول: 
 الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة 

 بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية
 المبحث األول: الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة في القوانين الوضعية 

 مت إقرار عدة قواعد وأحكام تتجةلى بوجه خاص يف -دولي  أوغري دولي  -سةلح حلماي  الالجئني يف زمن النزاعات امل
 قواعد القانون الدويل اإلنساين وقواعد القانون الدويل لالجئني.

فاألشخاص الذين جلأوا بسبب النزاعات املسةلح  واحلروب، يعتربون مدنيون ضحايا نزاع مسةلح ويف نفس الوقت يعتربون 
 ن حتت احلماي  املزدوج  لةلقانونني.الجئون، وعةليهم يكونو 
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،  كذلك 33، 32، 27، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14يف موادها   1949أنظر إتفاقي  جنيف الرابع  لسن   24 
 .1الفقرة  75، املادة 58، 57، املادة 3، 2، 1فقرية  49، 1/ فقرة  51الربوتوكول األول يف مواده 

 
 المطلب األول:الوضع القانوني لالجئين طبقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

، وهي تقوم عةلى فكرة 12/08/1949حيث أعتمدت يف  الدويل اإلنساينتشكل اتفاقات جنيف األربع لب القانون 
 أثناء النزاع املسةلح دوليا كان أوداخةليا وذلك حبماي  األشخاصأساسي  هي كفال  االلتزام لةلفرد وعدم املساس بكرامته 

الذين ال يشاركون يف األعمال احلربي ، والعاجزين بسبب املرض أوالوقوع يف األسر واملدنيني ومساعدة املنكوبني ورعايتهم 
 ومحاي  خاص  ألفراد اخلدمات الطبي .

ن محاي  فئات أخرى من الضحايا والسيما الالجئني منهم فقد ونظرا حملدودي  هذه اإلتفاقيات وعدم قدرهتا عةلى ضما
ي  مّت تكميةلها بنصوص أخرى تتمثل يف الربوتوكوليني اإلضافيني الةلذين تبنامها مؤمتر تطوير القانون الدويل اإلنساين بتار 

08/06/1977  . 
 وغري الدولي ات املسةلح  الدولي  وسيتكةلم الباحث عن الوضع القانوين لالجئني يف زمن النزاع

 الفرع األول:الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة الدولية 

م  1949حلماي  الالجئني يف زمن النزاعات املسةلح  الدولي  تطبق قواعد وأحكام إتفاقيات جنيف األربع لعام 
 م. 1977والربوتوكوالن اإلضافيان لسن  

 24النصوص القانوني  كمايةليوميكن تةلخيص األحكام اليت تضمنتها هذه 
 / وجوب التمييز بني السكان املدنيني واملقاتةلني من طرف أطراف النزاع.1
 / احلماي  العام  لةلمدنيني ومنهم الالجئني:2
  / إحرتام الكرام  اإلنساني  لالجئني:3
 / توفري احلاجيات الضروري .4
 / مل مشل األسرة.5
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 أنظر نص املادة األوىل من الربوتوكول الثاين    25 
 م. 1977نظر نص املادة األوىل الفقرة الثاني  من الربوتوكول الثاين لعام ا 26 

 
 الفرع الثاني: الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة الداخلية 

ومحاي  الالجئني يف زمن النزاعات املسةلح  ذات الطابع الداخةلي حتكمها قواعد وأحكام املادة الثالث  املشرتك  من إتفاقيات 
 .25ارهم مدنينيم وذلك بإعتب 1977الربوتوكول الثاين لسن   جنيف األربع، كما حيكمها أحكام

أن محاي  الالجئني خالل النزاعات املسةلح  الداخةلي  تطبق عةليهم نفس األحكام املتعةلق  حبمايتهم أثناء النزاعات املسةلح  
 الدولي  اليت سبق اإلشارة إليها.

لداخةلي  مثل ابقي أن نشري أن املادة الثالث  املشرتك  املشار إليها أعاله ال تطبق عةلى حاالت اإلضطرابات والتوترات 
 .26أعمال الشغب وغريها من أعمال العنف املعزول 

 المطلب الثاني: الوضع القانوني لالجئين زمن النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي لالجئين

 الفرع األول: القانون الواجب التطبيق 
واليت دخةلت حيز التنفيذ يف  28/07/1951خيضع الالجئون لةلحماي  مبوجب أحكام إتفاقي  جنيف املعتمدة بتاري  

واهلادف  إىل وضع تعريف شامل لالجئ وحتديد نظامه وبيان حقوقه وإلتزامات كل شخص الجئ كما  1954أفريل 
 هتتم حباالت إعادة الالجئني وضمان عدم طردهم.

 
 

 
 
 

ستمر لالجئني يف ق الكبري واملغري أن هذه اإلتفاقي  رغم أهنا أساس القانون الدويل لالجئني، إالّ أهنا مل تضع حدا لةلتدف
م 04/10/1967الذي دخل حيز التنفيذ يف  1967العامل، لذلك ُعزّزت بالربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني لسن  

والذي وّسع من مفهوم الالجئ وبالتايل وسع من نطاق احلماي  املقررة يف اإلتفاقي  اخلاص  بوضع الالجئني، مّت توسيع 
م اليت دخةلت حيز 10/09/1969جب اإلتفاقي  الصادرة عن منظم  الوحدة اإلفريقي  بتاري  هذه احلماي  أكثر مبو 

م إذ وسعت هذه اإلتفاقي  من تعريف الالجئ ليشمل فئ  جديدة من الالجئني وهم 20/06/1974التنفيذ يف 
بالنظام  أحدات أخةلتاألشخاص الذين إضطروا لةلهرب عرب احلدود نتيج  لعدوان خارجي أوإحتالل أوسيطرة أجنبي  أو 

 العام. 

 
 

 الفرع الثاني: حقوق الالجئين وواجباتهم  
 الالجئ نةلخصها فيمايةلي: عةلى حقوق وإلتزامات  1951نصت إتفاقي  
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من إتفاقي   28،29،30،31،32،33، 03،04،07،08،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27أنظر املواد 
    27 م .  1951جنيف لسن  

 أنظر املادة الثاني  من نفس اإلتفاقي  28 
عبد الغين عبد  :الفقه الدويل اإلنساين هوالقانون الدويل اإلنساين مبفهومه اإلسالمي، أنظر تعريفه والفرق بينه وبني القانون الدويل اإلنساين الوضعي 29 

م،  2000محاي  ضحايا النزاعات املسةلح  يف القانون الدويل اإلنساين لةلشريع  اإلسالمي ، بعث  الةلجن  الدولي  لةلصةليب األمحر، القاهرة سن  احلميد حممود، 
 .08و 07ص 

 
 :  حقوق الالجئني، ومن أهم هذه احلقوق:أوال

حق الالجئ يف عدم إعادته إىل دول  اإلضطهاد، تقييد سةلط  الدول  بالنسب  إلبعاد األجانب، حق الالجئ يف املأوى 
   املؤقت، حقه يف عدم التمييز، حقه يف حري  التنقل، حقه يف العودة، حقه يف التعويض، حقه يف التعةليم، حقه يف الرعاي 

عبد، حقه يف إقام  اجلمعيات والتنظيمات، حقه يف التجنس، حقه يف التالصحي ، حقه يف العمل، حقه يف التقاضي، 
حقه يف اإلعفاء من مبدأ التداول أواملعامةل  باملثل، حقه يف اإلعفاء من طةلب اإلجراءات اإلنساني ، عدم تطبيق عقاب 

مكان عةليه، مجع إلعةلى الالجئني الذين يدخةلون بطريق  غري مشروع ، حقه يف مجع مشل أسرته وذلك بتسهيل بقدر ا
 .27األسر املشتت  وإعادة اإلتصال والتالقي

  : الواجبات.ثانيا
 واجبات متعةلق  باحملافظ  عةلى النظام العام واآلداب العام  واألمن الوطين جتاه دول  املةلجأ. -
 واجبات تفرضها اعتبارات احملافظ  عةلى العالقات الودي  بني الدول. -
  28اجلماع  وإزاء اآلخرين تنص عةليها التشريعات الوطني  واجبات أخرى لالجئني إزاء -

 المبحث الثاني: الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة على ضوء الشريعة اإلسالمية.
قررت الشريع  اإلسالمي  جمموع  من احلقوق والواجبات اليت حتكم الالجئني أواملستأمنني أثناء تواجدهم يف أراضي الدول  

باعتبار الالجئني مدنيني وتطرق إليها كذلك  29اإلسالمي ، هذه األحكام والقواعد تطرق إليها الفقه الدويل اإلنساين
 عقد األمان باعتبارهم مستأمنني.

 المطلب األول: الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة وفقا للفقه الدولي اإلنساني.

 الفرع األول: قواعد حماية الالجئين في وقت النزاعات المسلحة الدولية 
 أهم القواعد واألحكام اليت حتكم الالجئني باعتبارهم مدنيني يف زمن النزاع املسةلح الدويل نوجزها:
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 190سورة البقرة األي   30 
 .2/245م، 1976اهرة، ط إبن قتيب  الدينوري، ابوحممد عبد اهلل بن مسةلم، عيون األخبار، املؤسس  املصري  لةلطباع ، الق 31 
 .2613رواه أيب داود يف سننه رقم  32 

  33 .70سورة اإلسراء اآلي  
 .60سورة البقرة اآلي   34 

 
ملكرسني لذلك، ا : عدم جواز توجيه األعمال العسكري  يف الفقه الدويل اإلنساين إال لألشخاص القادرين عةلى القتالأوال

 .30(190ُمْعَتِديَن  َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ الْ  مصداقا لقوله تعاىل: "
تاهلم فال يقتل قوتبعا لذلك فإن األشخاص املدنيني الذين ليست هلم أي  عالق  باألعمال العدائي  والعسكري  ال جيوز 

غري املقاتل، وإنطالقا من هذه القاعدة، فال جيوز قتل النساء واألطفال، حىت لوترتس أهل احلرب هبم ومت إستعماهلم  
وكذلك الشيوخ، ورجال الدين، والزمىن،وغريهم، والنصوص يف ذلك كثرية، منها قول الرسول)ص( " 31 كدروع بشري 

صحاب سبيل من كفر باهلل وال تغدروا، وال تغةلوا، وال متثةلوا، وال تقتةلوا الوالدان وأأخرجوا بإسم اهلل تعاىل تقاتةلون يف 
 .32الصوامع"

 ثانيا: المعاملة اإلنسانية:
َلَقْد  وَ تعترب املعامةل  اإلنساني  أهم مبدأ من املباد  األصيةل  يف اإلسالم، واهلل سبحانه وتعاىل كرم بين آدم يف قوله: " 

 .33..........".َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثير  َكرَّْمَنا بَِني 
ولذلك حرم اإلسالم الغدر والتمثيل، والتعذيب والتشويه، كما هنى عن القتل باجلوع والعطش ألن ذلك ليس من تكرمي 

 اإلنساني .
نساني  أيضا حرص اإلسالم عةلى ملّ مشل األسرة، ال عدم جيوز شرعا تدمري األراضي الزراعي ، واحملاصيل ومن باب اإل -

واملاشي ، واملواد الغذائي  وغريها مما هوضروري حلياة السكان بقصد جتويع السكان املدنيني عةلى محةلهم عةلى النزوح من 
اَل تـَْعثـَْوا ِفي وَ  من العبث واإلفساد، والعبث حمرم بنص القرآن "إال لضرورة عسكري  ألن ذلك نوعا  -ديارهم وأقاليمهم 

 .34"(60اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن  
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م، ص 2009ه، 1430محد أبوالوفاء، حق الةلجوء بني الشريع  اإلسالمي  والقانون الدويل لالجئني، مطابع جامع  نايف لةلعةلوم الدولي ، الرياض،  35 
137. 

 .08املمتحن  اآلي  سورة  36 

 
 الفرع الثاني: قواعد حماية الالجئين في وقت النزاعات المسلحة غير الدولية في الفقه اإلسالمي الدولي

معىن النزاع املسةلح غري الدويل باملفهوم اإلسالمي وقةلنا بأنه هوالذي اصطةلح الفقهاء عةلى تسميته  لقد سبق أن عرّفنا
باسم قتال أهل البغي واخلوارج، وهم فئ  من اجملتمع خترج عةلى احلكوم  الشرعي  ويقاتةلوهنا بتأويل، يزعمون من خالله، 

 أن احلق معهم ويطالبون بالوالي .
ايا النزاع املسةلح الداخةلي تنطبق عةليهم نفس أحكام قواعد محاي  ضحايا النزاع املسةلح الدويل، فاملدنيون والالجئون ضح

 فما دامت الشريع  اإلسالمي  حتمي غري املسةلمني يف النزاعات املسةلح  الدولي  طاملا مل يقاتةلوا املسةلمني ومل ميارسوا ضّدهم 
املسةلح الدويل بشأن محاي  النساء والشيوخ واألطفال، ورجال أي أعمال عدائي ، عةلى النحوالذي سةلف ذكره يف النزاع 

الدين وغريهم من املدنيني والالجئني، الذين ال يشرتكون يف األعمال العدائي ، فإنه من باب أوىل يتمّتع السكان املدنيون 
ليت سبق شرحها يف النزاع ا35 )والالجئون يف النزاع املسةلح الداخةلي من الذين يكفون عن األعمال العدائي  بنفس احلماي 

 املسةلح الدويل، فضال عةلى التزام أطراف النزاع الداخةلي  حبماي  األعيان املدني  الضروري  حلماي  السكان والالجئني.
 المطلب الثاني: الوضع القانوني لالجئين في زمن النزاعات المسلحة وفقا لعقد األمان.

إلسالم انتهاك يف القانون الدويل لالجئني، بل ال جييز ا قل عن ذلك املقرريتمتع الالجئون يف اإلسالم بوضع قانوين ال ي
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم  حقوق الالجئ مبجرد املخالف  يف الّدين لقوله تعاىل:"  .36"اَل يـَنـْ

 أواملستأمنني فمايةلي:وميكن تةلخيص أهم احلقوق والقواعد اليت قررهتا الشريع  اإلسالمي  لالجئني 
 : احلق يف األمن: أوال
 حق الالجئ يف عدم اإلعادة إىل دول  االضطهاد: -1
 حق الالجئ يف احلماي  حىت إبالغ املأمن. -2
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ه،  1428، ضعبد العزيز بن حممد عبد اهلل سعوي، حقوق الالجئني بني الشريع  والقانون، رسال  ماجستري، جامع  نايف العربي  لةلعةلوم األمني ، الريا 37 
 .94م،ص  2007

 .06سورة التوب  اآلي   38 
 .441رسال  دكتوراه، كةلي  احلقوق، جامع  القاهرة، ص حممد كامل ياقوت، الشخصي  الدولي  يف القانون الدويل العام، 39 
 .60سورة التوب  اآلي   40 
 .256سورة البقرة اآلي   41 

 
 الرجوع إىل قومه بعد زوال أسباب الةلجوء، فانه جيب ئإذا رفضت الدول  اإلسالمي  اإلبقاء عةلى الالجئ أوأراد الالج -

وإستقراره حىت ولوبقي عةلى غري دين اإلسالم لقوله  37عةلى الدول  اإلسالمي  احملافظ  عةليه حىت يصل إىل مكان أمنه
 38"ثُمَّ َأبِْلْغُه َمْأَمَنُه تعاىل: " 

 : احلق يف توفري احلاجات املادي  لاّلجئ ومساعدته:ثانيا
 ول  اإلسالمي  واجب توفري املأكل  واملشرب واملةلبس لالجئ.فعةلى الد

بل أن الالجئني واملهاجرين واملّشردين الذين ال مأوى هلم، والذين طردوا من ديارهم أوفّروا ألي سبب كان، مهما كانت 
من سورة  60اآلي   املذكورة يف 39عقائدهم وعناصرهم يعتربون من أبناء السبيل وبالتايل تنطبق عةليهم آي  مصرف الزكاة

 فةلهم حق واجب يف بيت مال املسةلمني والصدقات. 40...."ِإنََّما الصََّدقَاتُ التوب  يف قوله تعاىل " 
 : حق املعتقد:ثالثا

يِن اَل فالالجئ غري املسةلم ال جيوز إكراه عةلى ترك دينه وإن كان مطةلوبا دعوته إىل اإلسالم: لقوله تعاىل: "   ِإْكَراَه ِفي الدِّ
 .41...."َقْد تـَبَـيََّن الرُّْشدُ 

 : احلق يف احملافظ  عةلى أموال الالجئ إذا كان من غري املسةلمني.رابعا
 : احلق يف ملّ مشل أسرة  الالجئ:خامسا

 أكدت الشريع  اإلسالمي  عةلى ضرورة عدم التفريق بني أفراد عائةل  الالجئ حفاظا عةلى األقارب.
فوق الشريع  اإلسالمي  عةلى ما وصةلت إليه قواعد وأحكام القانون الدويل ألهنا وهذا إن دل عةلى شيء فإمنا يدل عةلى ت

جتعل من عدم التفريق بني األقارب إلزام وواجب عةلى عاتق املسةلم، عةلى عكس القانون الدويل إقتصر عةلى جتميع األسرة 
 املشتت  فقط، وإعادة االتصال والتالقي فقط.

 يع  اإلسالمي  وهي: احلق يف حفظ النفس والعقل والعرض، احلق يف حري  التنقلوهناك حقوق أخرى لالجئ أقرهتا الشر  
 والتمتع باملرافق العام ، احلق يف السكن، احلق يف احلري  الشخصي ، احلق يف التعةلم، وأخريا احلق يف التقاضي. 
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  42  خةليل امحد العبيدي، املرجع السابق، ص 197.
  43 من إتفاقي  جنيف لسن  1949م.  أنظر املواد 49، 50 ج1، 51/50 ج2، مادة 129، 130 /ج3، مادة 146/ 147/ ج4، املادة 91/85

 
 ء.كما أولت الشريع  اإلسالمي  محاي  خاص  لفئ  خاص  من الالجئني مثل األطفال والنسا

 هذه أهم احلقوق اليت يتمتع هبا الالجئ أواملستأمن يف دار اإلسالم.
أما عن واجباته جتاه الدول  اإلسالمي  ميكن تةلخيصها يف وجوب إحرتام عقائد املسةلمني فال يذكر كتاب اهلل بطعن 

ّرمات يف جياهر بإظهار احملأوحتريف، وال يذكر الرسول)ص( بتكذيب أوإزدراء، وال يذكر دين اإلسالم بذم أوقدح، أن ال 
دار اإلسالم، وأن يةلتزم باآلداب العام  ونظام الدول  وعدم التعرض ألمنها، كما مينع عةليه ممارس  األعمال اليت هتّدد 

 دولته األصةلي ، أواليت هتّدد دول اجلوار.
 الفصل الثاني:

 آليات مراقبة وتطبيق قواعد حماية الالجئين في زمن النزاعات
 المسلحة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية 

 المبحث األول:آليات مراقبة وتطبيق قواعد حماية الالجئين في زمن النزاعات المسلحة في القوانين الوضعية 
 المطلب األول:اآلليات الوقائية والرقابية

  الفرع األول: دور الدول والمنظمات الدولية
 واعد محاي  الالجئني : دور الدول يف تطبيق قأوال

إن الدول هلا إلتزام بضمان تطبق قواعد محاي  الالجئني سواء كانت قواعد القانون الدويل اإلنساين أوالقانون الدويل 
لالجئني، هذه اإللتزامات أواإلجراءات تطبق وقت السةلم أوأثناء احلرب، فالدول مةلزم  بنشر القانون الدويل اإلنساين 

 ، وسّن تشريعات وإصدار قوانني أولوائح جنائي  حتدد 42ة وأشخاص مؤهةلني لدى القوات املسةلح وتشجيعه وهتيئ  قاد
جزاءات مناسب  لكل إنتهاك لقواعد القانون الدويل اإلنساين، وضمان تطبيق هذه النصوص اجلزائي ، وذلك بإجراء 
 حتقيقات فوري ، وإلقاء القبض عةلى مرتكيب اإلنتهاكات أوالذين أمروا هبا ومعاقبتهم سواء كانت هذه اإلنتهاكات عةلى 

فإن الدول عةليها أن حترتم قواعد القانون الدويل اإلنساين وقواعد  ، وبصف  عام 43األشياء احملمي  أواألشخاص احملمي 
 القانون الدويل لالجئني وتكفل إحرتامها.

 

 : دور املنظمات الدولي  يف تطبيق قواعد محاي  الالجئني:ثانيا
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ط  ابمن نظام األساسي لةلحرك ، جمموع  وثائق تتعةلق حبرك  الدولي  لةلصةليب األمحر واهلالل األمحر، الناشر الةلجن  الدولي  لةلصةليب األمحر ور  04أنظر املادة 
  44  مجعيات الصةليب األمحر واهلالل األمحر، جنيف 1990 م، ص 16.

  45 أمحد سي عةلي دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار األكادمي ، اجلزائر، الطبع  األوىل، 1432ه، 2011م، 128. 
يب األمحر، العدد جان فةليب الفوابيه، الالجئون واألشخاص املهجرون: القانون الدويل اإلنساين ودور الةلجن  الدولي  لةلصةليب األمحر، اجملةل  الدولي  لةلصةل

  46 305، سن  1995م، ص 11و12.
  47 راجع الفقرة األوىل من النظام األساسي لةلمفوضي  السامي  لالجئني، ص 261.

  48 مفوضي  األمم املتحدة لالجئني، دليل العمل يف حال  الطوار ، ص 11.

 
 :44/ دور احلرك  الدولي  لةلصةليب األمحر واهلالل األمحر1

م، وأقرهتا إتفاقيات 1863تعترب الةلجن  الدولي  لةلصةليب األمحر من أهم أعضاء هذه احلرك ، وقد تأسست يف جنيف 
 جنيف واملؤمترات الدولي  لةلصةليب األمحر، وهي مؤسس  إنساني  مستقةل  ذات وضع خاص هبا، وهي تعني أعضاءها 

، وميكن تةلخيص 45الالجئني مبوجب القانون الدويل اإلنساينعتبارهم من بني املواطنني السويسريني، وهي تقوم حبماي  با
 األعمال اإلنساني  اليت تقوم هبا هذه الةلجن  فيما يةلي:

 محاي  السكان املدنيني وإحرتام القانون الدويل اإلنساين. -
ال الصح ، جم زيارة األشخاص احملرومني من احلري ، تقدمي املساعدات الطبي  وإعادة التأهيل، تقدمي املساعدة يف -

وخاص  تدبري املياه الصاحل  لةلشرب، توفري املواد الغذائي  العاجةل  وغريها من املساعدات اليت تشمل اإلحتياجات 
األساسي ، مباشرة األنشط  الرامي  إىل إعادة اإلتصاالت بني أفراد العائالت املشتت  بسبب احلرب أوتيسري مجع مشةلهم، 

 ت املسةلح  غري الدولي  بوصفها وسيط حمايد إستنادا إىل نص املادة الثالث  املشرتك  بنيوتتدّخل كذلك يف حال  النزاعا
 .46م، البحث عن املفقودين1949إتفاقيات جنيف األربع لعام 

 :47/ املفوضي  العةليا لاّلجئني2
نني واإلتفاقيات م،معتمدة عةلى جمموع  من القوا 1950ديسمرب  14تأسست املفوضي  العةليا لشؤون الالجئني رمسيا يف 

م ليوسع نطاق عمل املفوضني إثر إنتشار مشاكل 1967م مت جاء بروتوكول 1951واملباد  والسيما إتفاقيات جنيف، 
 النزوح يف معظم أحناء العامل ويوجد مقرها مبدين  جنيف السويسري ، وهي تقوم بتوفري احلماي  الدولي  لالجئني وإجياد 

تسعى إلجياد حةلول طويةل  املدى ملشاكل الالجئني يف ثالث  جماالت رئيسي  هي العودة احلةلول الدائم  لقضاياهم كما 
 .48الطوعي  إىل الوطن، أواإلندماج يف البةلدان اليت التمسوا الةلجوء فيها، أوإعادة التوطني
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، 5يب األمحر، طعامر الزمايل، تطبيق القانون الدويل اإلنساين، حماضرات يف القانون الدويل اإلنساين، حترير شريف عتةلم، منشورات الةلجن  الدولي  لةلصةل
  49 القاهرة 2005م، 125.   

  50 جان بيكتيه، القانون الدويل اإلنساين، تطوره ومبادئه، ص 75.
  51 حممدي بوزين  أمين ، آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، دار اجلامع  اجلديدة، اإلسكندري ، 2014م، 118. 

  52 املادة 49 من إتفاقي  جنيف األوىل، املادة 50 من إتفاقي  الثاني ، املادة 129 من اإلتفاقي  الثالث ، واملادة 146 من اإلتفاقي  الرابع  لعام 1946.

 

  الفرع الثاني: دور الدولة الحامية ولجان التحقيق
 املدنيني ومنهم الالجئني من آثار النزاعات املسةلح .: دور الدول  احلامي  يف تكريس محاي  أوال

الدول  احلامي  هي تةلك الدول  اليت تتوىل رعاي  مصاحل دول  متحارب  ومصاحل رعايا هذه الدول  لدى دول  أخرى مبوافق  
إلضطالع اهاتني الدولتني يف حال  قطع العالقات الدولي  العادي  بينهما ودخوهلما يف نزاع مسةلح، وذلك عن طريق 

 .49باملهام اإلنساني ، ومراقب  إلتزام أطراف النزاع بتنفيذ وإحرتام القانون الدويل اإلنساين
لكن من اجلانب العمةلي من النادر أن يةلجأ إىل تعيني دول  حامي ، حيث منذ احلرب العاملي  الثاني  إىل يومنا هذا مل تُعنّي 

 .50العديدةسوى يف ثالث نزاعات من جمموع النزاعات 
 : دور جلن  تقصِّي احلقائق يف الرقاب  عةلى تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.ثانيا

منه، ورغم أمهي  هذه  90ونص عةليها يف املادة  1977استحدثت هذه الةلجن  مبقتضى الربوتوكول اإلضايف األول لسن  
 .  51النص عةلى إنشاءهاالةلجن  فإنه من الناحي  العمةلي  مل يتم تفعيل دورها حلد الساع  مند 

 المطلب الثاني:دور القضاء الجنائي في تطبيق قواعد حماية الالجئين
يةلعب القضاء اجلنائي بنوعيه الوطين والدويل، بإعتباره آلي  ردع، دورا كبريا يف تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين 

 والسيما قواعد محاي  الالجئني أثناء النزاعات املسةلح .

 الفرع األول: القضاء الجنائي الوطني 

م، فإن عةلى الدول أن تسّن تشريعات وتصدر قوانني ولوائح خاص  1949بناء عةلى إتفاقيات جنيف األربع  لسن  
حملاكم  جمرمي احلرب واملنتهكني لقواعد القانون الدويل اإلنساين أمام القضاء الوطين، سواء أرتكبت هذه اجلرائم 

 بل مواطنيها أومن قبل أجانب، ومن أجل هذا عةليها إختاذ كاف  اإلجراءات الالزم  ملعاقبتهم، فعةلى واإلنتهاكات من ق
الدول حىت ميكنها تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين، عةليها أن تنص يف قوانينها عةلى جترمي اإلعتداء عةلى املدنيني 

 52أ الشرعي  اجلنائي هذه القوانني  عةلى مرتكيب اجلرائم طبقا ملبد وممتةلكاهتم أثناء النزاعات املسةلح  حىت يتسىن هلا تطبيق
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ورغ واحملكم  العسكري  الدولي  يف طوكيو، أنظر يف هذا الصدد عبد الواحد حممد الفار، اجلرائم الدولي  وسةلط  العقاب هي احملكم  العسكري  الدولي  يف نورب
  53 عةليها، دار النهض  العربي ، 1995، 112.

  54  حممود الشريف بسيوين، املرجع السابق، ص 75.
  55 شريف عةلتم، احملكم  اجلنائي  الدولي ، املوائمات الدستوري  والتشريعي ، الةلجن  الدولي  لةلصةليب األمحر، ط3، القاهرة، 2005م، ص 187.

 

 الفرع الثاني: القضاء الجنائي الدولي  

 : احملاكم اجلنائي  اخلاص :أوال
 
 

 
 
 

 
 

نظرا ملا شهده العامل من بشاع  يف إرتكاب اجلرائم خالل السنوات املاضي ، إضطرت اجملموع  الدولي  من خالل األمم 
إىل إنشاء حماكم خاص  جنائي  دولي  مؤقت  عةلى غرار احملاكم اليت أنشئت من قبل دول احلةلفاء بعد احلرب العاملي  املتحدة 
اص  احملكم  اجلنائي  الدولي  اخلاص  بيوغوسالفيا السابق ،احملكم  اجلنائي  الدولي  اخل -وتتمثل هذه احملاكم يف: 53الثاني 
 برواندا.

 الدولي  الدائم :: احملكم  اجلنائي  ثانيا
م، مقرها مدين  الهاي اهلولندي ، بعد مصادق  2002باشرت احملكم  اجلنائي  الدولي  الدائم  عمةلها يف شهر جويةلي  

واليت دخل حيز النفاد يف  17/07/1998دول  عةلى نظام روما إلنشاء احملكم  اجلنائي  الدولي  يف  60
01/07/2002 54. 

كان جلرائم التالي : اجلرائم ضد اإلنساني  مثل: القتل العمدي، اإلبادة، الرتحيل القسري لةلسوختتص احملكم  يف النظر يف ا
 .55املدنيني، التعذيب واإلغتصاب، وجرائم احلرب، وجرائم العدوان، وجرمي  إبادة اجلنس البشري
ياغته بطريق  امها قد مّت صغري أننا إذا متعنا يف النصوص والقواعد اليت حتكم إختصاص ونظام احملكم  لالحظنا أن نظ

مبني  عةلى مبدأ عومل  العدال  اجلنائي ، حيث تستطيع أي دول  رافض  إلختصاص احملكم  أن تنتهك احلقوق املقررة 
لةلمدنيني ومنهم الالجئني دون أن تتمكن احملكم  من القيام بأي إجراء قانوين ملتابعتها يف حال  عدم قيام جمةلس األمن 

 دعوى اجلنائي .بواجبه وحتريك ال
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  56 سورة التوب  اآلي  105.
  57 سورة الذاريات األي  56.
  58 سورة احلجرات اآلي  13.

 
 آليات تطبيق حماية الالجئين في زمن النزاعات المسلحة في الشريعة اإلسالمية المبحث الثاني:

 هم مستأمنني.بإعتبار  لقد أكد اإلسالم عةلى قواعد محاي  الالجئني أثناء النزاعات املسةلح  سواء بإعتبارهم مدنيني أو
 الدويل اإلنساين يف اإلسالم أوما يعرف بالفقه الدويل اإلنساين هي ميزة اإلنساني ،أن أهم ميزة تتميز هبا قواعد القانون 

ولذلك فقد مت جتسيد هذه القواعد وتأكيدها قوال وفعال، األمر الذي أدى إىل إحرتام قواعد الفقه الدويل اإلنساين من 
 .ناحي ، واحلفاظ عةلى حقوق اإلنسان يف أوقات النزاع املسةلح من ناحي  أخرى

 وميكن تةلخيص آليات محاي  الالجئني أثناء النزاعات املسةلح  يف اإلسالم كمايةلي:
 المطلب األول:اآللية الشرعية واألخالقية

 الفرع األول: اآللية الشرعية 
نيني ومنهم الالجئني أثناء النزاعات املسةلح  مستمدة من القرآن الكرمي والسن  النبوي  الشريف ، ألهنا أن قواعد محاي  املد

 َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَّهُ عبارة عن تكاليف شرعي  وأمان  نسعى لتحقيقها، إمتثاال لقوله تعاىل:" 
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن تعاىل:"  وهي عبادة لقوله 56"َواْلُمْؤِمُنوَن   .57"َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

فاحلاكم املسةلم، أوالقائد املسةلم أواجلندي املسةلم، حينما حيافظ عةلى ضحايا النزاعات املسةلح  من مدنيني أوالجئني 
صف املنشآت فادى ضرب وقوغريهم، وحيفظ حقوقهم ويعامةلهم باليت هي أحسن، ويعامةلهم معامةل  إنساني ، وحينما يت

واألعيان املدني  اليت ليس هلا أي  عالق  باحلرب الدائرة، فإمنا يفعل ذلك بإعتبار أن احملافظ  عةلى حياة اإلنسان ومحاي  
ضحايا احلروب من مدنيني والجئني هوواجب وفرض أمر اهلل سبحانه وتعاىل به، ألن هؤالء الالجئني واملدنيني وغريهم 

ال تعاىل:" ق -عةليهما السالم -إخوة يف اإلنساني ، وهم يشرتكون يف شرف اإلنتساب إىل آدم وحواء  من بين آدم هم
َقاُكْم يَا َأيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكر  َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوب ا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ   .58"َرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتـْ

 الفرع الثاني: اآللية األخالقية 
ين يف يف أن اجلزاء عةلى اإلخالل هبا يرتب جزاء -كغريها من قواعد الشريع  اإلسالمي   –تتميز قواعد محاي  الالجئني 

املسةلم عةلى من أخل بالقاعدة اإلسالمي ، وجزاء أخروي يةلقاه اإلنسان يوم القيام ،  آن واحد، جزاء دنيوي يوقعه احلاكم
 وهذا ما يؤدي باملسةلم إىل اإللتزام بأحكام الشريع  اإلسالمي .
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  59 حممد الزحيةلي، تاري  القضاء يف اإلسالم، دار الفكر دمشق، 1422ه، 2001م، 54.
  60 خالد حممد خالد، خةلفاء الرسول)ص(، دار اجليل بريوت، لبنان، 1416، 1996م، 168.

 
فقيام احلاكم بإحرتام قواعد محاي  املدنيني ومنهم الالجئني يف زمن احلروب والنزاعات املسةلح  هدفه األمسى من ذلك، 

 هلل سبحانه وتعاىل واإللتزام بنهجه يف العقيدة واإلميان، والتقيد هبا يف القيم اإلسالمي ، والتمسك باألحكام هوطاع  ا
الشرعي ، والسري عةلى صراط اهلل تعاىل من أجل احلفاظ عةلى اإلنساني ، وعمارة هذه األرض جنبا إىل جنب أخيه اإلنسان 

 لتحقيق اخلالف  يف هذا الكون.
سبحانه وتعاىل هي حاجز مينع أي جتاوزات هتدف إىل التشفي واإلنتقام، ولذلك شّدد اإلسالم عةليها، بل فتقوى اهلل 

 هي رادع مانع من إرتكاب أي إنتهاك لةلتكاليف والقواعد الواجب  اإلتباع.

 المطلب الثاني: اآللية الردعية

 الفرع األول: الرقابة على الوالة 

سب والته وأمراؤه والقادة ذوي النفوذ وأصحاب السةلط  إذا صدر من أحدهم ظةلم عةلى احلاكم املسةلم أن يراقب وحيا
لةلرعي  أوإعتداء عةلى بعضهم، سواء كانوا مسةلمني أوذميني، مواطنني أومستأمنني، أوجتاوز يف تطبيق الشرع أوإستغالل 

 لةلسةلط ، أوإحنراف يف حتقيق املصاحل العام .

ب، الة والقضاة، حيث ترفع إليه معظم األحكام، فيقر ما يوافق الشرع وهوالغالفكان الرسول)ص( يتابع بنفسه أحوال الو 
 .59وبرد ما خيالف الشرع، ويصون األحكام

وبعد وفاته)ص( سار اخلةلفاء الراشدين عةلى هديه، ومن األمثةل  الشهرية عةلى ذلك قص  القبطي الذي ضربه إبن عمروبن  
العاص يف مصر، فإستدعاه هوووالده وأقتص لةلقبطي، قائال كةلمته الشهرية "مىت إستعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم 

 .60أحرارا"
 الفرع الثاني: اآللية القضائية 

نها قيام الوالة والقواد بإنتهاك التكاليف الشرعي  واملباد  اإلسالمي ، ومن بيالقضاء من وسائل الردع اليت حتول دون كان 
 مباد  محاي  املدنيني أثناء احلروب واملنازعات املسةلح  الداخةلي  ومنهم الالجئني.
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  61 أبوجعفر حممد بن جرير الطربي، تاري  الطربي، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1429 ه، 2008 م، 370/6.

 
اإلنساين،  ر القضاء يف محاي  قواعد الفقه الدويلومن أشهر األمثةل  اليت تبني مراقب  اخلةلفاء ألعمال قوادهم، وتبني دو 

قص  القائد اإلسالمي قتيب  بن مسةلم الباهةلي الذي فتح ما وراء النهر مث كاد أن يقرتب من الصني، وحدث وهويغزومسرقند، 
بد العزيز، ع ويقاتل أهةلها إن دخل صفد من أعماهلا من غري هذا التخيري بني األمور الثالث ، فشكوا إىل اخلةليف  عمر بن

وقالوا ظةلمنا قتيب  وغدر بنا فأخذ بالدنا وقد أظهر اهلل العدل واألنصاف، وطةلبوا أن يؤذن هلم ليقدموا عةلى أمري املؤمنني 
) اخلةليف  عمر بن عبد العزيز(، وبسطوا قضيتهم فأذن هلم، وملا عةلم شكواهم كتب إىل واليه ذلك الكتاب' إن أهل 

من قتيب  عةليهم، حىت أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتايب فاجةلس إليهم القاضي فةلينظر مسرقند شكوا ظةلما وحتامال 
يف أمرهم، فإن قضى هلم، فأخرج العرب إىل معسكرهم قبل أن يظهر عةليهم قتيب '، فأجةلس الوايل القاضي فقضى أن 

ن مسرقند، ، فقال أهل الصفد مخيرج العرب إىل معسكرهم، وينابذوهم عةلى سواء، فيكون صةلحا جديدا، أوظفرا عن عنوة
 .61بل نرضى مبا كان وال حيدث

 الخـــــاتـــمـــــة 

 أوال النتائج: 
أن الشريع  اإلسالمي  كانت السباق  إىل أخةلق  احلرب وأنسنتها عن طريق تقرير قواعد لضبطها وتقييدها، ومنها  -1

ذ هبذه القانون الدويل اإلنساين الذي تأخر كثريا باألخقواعد محاي  املدنيني بصف  عام  والالجئني بصف  خاص ، عكس 
القواعد حيث مل يأخذ هبا إال بعد احلرب العاملي  الثاني ، فضال عن أسبقيتها يف تقرير قواعد محاي  الالجئني بإعتبارهم 

 مستأمنني.
اين أوبالقانون نون الدويل اإلنسأن أحكام محاي  الالجئني اليت جاءت هبا القوانني الوضعي  سواء تةلك املتعةلق  بالقا -2

 الدويل لالجئني مل تصل ال يف رقيها وال يف درجتها إىل املستوى اليت وصةلت إليه الشريع  اإلسالمي .
أن قواعد محاي  الالجئني يف القانون الدويل الوضعي مل جتد طريقها إىل التطبيق عةلى أرض الواقع، سواء تعةلق األمر  -3

 اين أوالقانون الدويل لالجئني.بالقانون الدويل اإلنس
م، فإن هذه اإلتفاقيات هي 1977فالبنسب  لألول والسيما إتفاقيات جنيف األربع  والربوتوكوالن اإلضافيان لسن  

 إتفاقيات رضائي  ال يةلتزم هبا إال الدول اليت وقعت عةليها، وحىت هذه الدول ليست هلا سةلط  جتربها عةلى إحرتام هذه 
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عن ذلك فشل احملكم  اجلنائي  الدولي  يف ردع إنتهاكات القانون الدويل اإلنساين وذلك نظرا لتحكم  القواعد، فضال

 جمةلس األمن الدويل يف إجراءات حتريك الدعوى ضد املنتهكني هلذه القواعد.
يف كثري من  ونفس األمر يتعةلق بتطبيق قواعد القانون الدويل الالجئني، فهي مازالت حربا عةلى ورق، فحماي  الالجئني

املناطق والدول معّرض  لةلخطر نتيج  لعدم قبوهلم وطردهم غري املربر وغري املشروع، فضال عن قيام كثريا من الدول برد 
 الالجئني ومنعهم من الدخول إىل أراضيها وغةلق احلدود يف وجوههم خرقا ملبدأ عدم الرد عةلى احلدود.

يف الشريع  اإلسالمي  هي قواعد إلزامي  يةلتزم هبا الكاف : حكاما عةلى العكس من ذلك أن قواعد محاي  الالجئني 
وحمكومني، خةلفاء وقادة وجنود، سواء تعةلق األمر بالقواعد اليت حتمي الالجئني بإعتبارهم مدنيني ضحايا لنزاعات 

نساني ، وهي مسةلح ، أوتةلك القواعد اليت حتميهم بإعتبارهم مستأمنني، فهي قواعد ترتكز عةلى األخالق والقيم اإل
تكاليف شرعي  مرتبط  جبزاء أخروي فضال عن اجلزاء الدنيوي، ولذلك يبادر ويسارع املسةلم لتطبيقها خوفا من عذاب 
اهلل سبحانه وتعاىل وطمعا يف ثوابه، وهذا أدعى إىل محاي  حقوق اإلنسان يف وقت السةلم واحلرب والسيما حقوق 

درهتا ما تفتقده القوانني الوضعي  اليت حتمل يف بذورها بوادر فشةلها وعدم ق الالجئني وجتسيدها عةلى أرض الواقع، وهذا
 عةلى جتسيد أحكامها عةلى أرض الواقع.

 ثانيا: التوصيات  
دعوة الفقهاء والباحثني املتخصصني يف الدراسات اإلسالمي  والقانوني ، أن يدلوا بدلوهم إلظهار كنوز اإلسالم،  -1

ه وأنسنته، وأنه ليس دين إرهاب وعنف، وذلك عن طريق القيام بالدراسات والسيما املقارن  وليثبتوا لةلعامل مدى أخةلقت
 منها بني القوانني الوضعي  والشريع  اإلسالمي .

دعوة فقهاء القانون الدويل الوضعي، والسيما فقهاء القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لالجئني لإلستفادة من  -2
 م اليت أقرها اإلسالم املتعةلق  باحلقوق اإلنساني  وكيفي  صوهنا يف الواقع ومدى إلزاميتها عةلى الكاف .القواعد واألحكا

ضرورة نشر أحكام ومباد  الشريع  اإلسالمي  املتعةلق  حبماي  ضحايا النزاعات املسةلح  والسيما الالجئني منهم  -3
ةلدول جه  ثاني ، وهذا يف أوساط املؤسسات الرتبوي  واألمني  لبإعتبارهم أخوة يف اإلنساني  من جه  وأهنم مستأمنني من 

 مبا يف ذلك مؤسس  اجليش، خلةلق ثقاف  عام  يف أوساط املواطنني عام  وأفراد القوات املسةلح  خاص .
 تشجيع حوار احلضارات ما بني احلضارة اإلسالمي  واحلضارة الغربي  لتحقيق التفاهم والتعايش والتعاون املتكافئ -4

 وذلك عن طريق الدور الذي جيب أن يةلعبه الباحثني والدعاة بعيدا عن اإلفراط والتفريط بعيدا عن التطرف.
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