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 لمحت تاريخيت لمفهىم اللجىء
 حسام دمحم المحمذ

 الممذمت

فقلد ، مر اللجوء بعدة مراحل تاريخية قبلل أن يللل إللل الوالذ اللذة يلو آلليل  ا ن
قبلل أن تليتي مرحللة ، كملا آلالجتل  ايديلان الولماوية، لقديمةآلرف اللجوء في الحاارات ا

تلدويل يللذل الظلايرة بتبصللي صللوص دوليللة تعصلي بواللذ الةجتلفن ومحاولللة تلوففر الحمايللة 
لهللم وكللذا إصاللاء الهفتللات العاملللة آللللل التيللريس المفللداصي لمللا وللن مللن صلللوص  وبالتللالي 

 وصقوم يذا البحث إلل ثةث مباحث آللل الصحو التالي:
 : مفهوم اللجوء في مرحلة العلور القديمة.المبحث األول
 : مفهوم اللجوء في مرحلة ظهور ايديان الوماوية.المبحث الثاني
 : مفهوم اللجوء في مرحلة القاصون الدولي.المبحث الثالث

 المبحث األول

 مفهىم اللجىء في مرحلت العصىر المذيمت

المالايل التلي واجهلت البالرية صتفجلة وكما يو معروف فلان اللجلوء قلد بلدا ملذ أوللل 
واالاللطهاد الوياوللي أو الللدفصي واللللراع بللفن ممللن فللدآلون ، الحللروو واليللوارث الطبيعيللة

وحتلللللل المالللللايل الصاتجلللللة ملللللن الظلللللواير الطبيعيلللللة أو الخلللللوف ملللللن ، اإللوييلللللة والالللللعوو
يهللوف والتللي للم يولتطيذ اإلصوللان اللتخلص مصهلا إال بااللتجللاء إللل ال، الحفواصلات المفترولة

وبالتلالي ولون صقولم يلذا المبحلث إللل ثلةث مطاللو ، (1أو التحلن مصها بالبصاء المجمذ)
 وذلك آللل الصحو التالي:

 اللجوء في الحاارة الفرآلوصية.  :المطلب األول
 اللجوء في الحاارة اإلغريقية. :المطلب الثاني
 اللجوء في الحاارة الروماصية. :المطلب الثالث

 المطلب األول

 ء في الحضارة الفرعىنيتاللجى

                                                 
القلاصون اللدولي والقلاصون العراقلي وآلةقتهملا بلالةجتفن اللذفن فبحثلون آللن اللجلوء ، مظهر حريز محملود ( أصظر: د.1

 .29ص، 2013، العراق، جامعة واصت كليمصتس )دراوة قاصوصية تحلفلية(، روالة دكتوراة، العراقإلل 
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وتالهد بلذلك ، فقلد كلان ملن ايصظملة المعتلرف بهلا، آلرفت الحاارة الفرآلوصية حق اللجوء
، بعللض البرديللات والصقللوش الموجللودة آللللل جللدران معابللد وصفللر إفللزيس وحللورس ويفللرون وغفريللا

كاصللت ، والتللي وللجلت حللق اللجللوء للاللعفاء مللذ اللمان آلللدم الموللاس بهللم أو طللرديم بللالقوة
إذ لجللي أبللو ايصبيللاء وللفدصا إبللراييم آلليلل  الوللةم ، كللذلك ملجللي يصبيللاء ال مللن االاللطهادملللر 

 (.2بعد االاطهاد الذة تعرض ل  آللل فد أبصاء قوم )، إلل ملر ليوتظل بيمصها
، ال فللتم إال بتللرخيص مللن الملللك صفولل ، وكللان مللصت امتيللاز حللق اللجللوء داخللل المعابللد

إذ أن الصظلام القلاصوصي لهللذل ، فللراد الوللول إلفهلا بوللهولةالن المعابلد أملاين ال يولتطيذ اي
ويفللرض آلقوبللات لللارمة اللد المجللرمفن. لللذلك ، المعابللد فتطلللو اللرورة احتللرام القللواصفن

كان ملوك الفراآلصة فخلعون آللل أصفوهم طابعلا مقدولا ويعتبلرون قللوريم وتملاثفلهم ملجلي 
 (.3يفراد)اد الولطة القااتية في بعض الحاالت وبالصوبة لبعض ا

وقلللد كاصلللت يلللذل المعابلللد تملللصت اللجلللوء للموتالللعففن ومرتيبلللي الجلللراتم غفلللر العمديلللة 
 (.4والمدفصفن لغفر الخزاصة العامة)

وقد كاصت ملر تعتبر من فهرو من أبصاتها إلل أرض أجصبية كملا للو كلان قلد دخلل 
ة التحلال  التلي ففي معايد، وبالتالي ال فجوز المواس ب  أو إفذات ، أحد المعابد الملرية

                                                 

، دراوللة مقارصللة، اللجللوء فللي اللوء أحكللام القللاصون الللدولي والاللريعة اإلوللةمية، د. أيللاد ياوللفن حوللفن 2)
 .31ص، م2017، الطبعة ايولل، مصاورات زين الحقوقية

يلذا ويةحلأ أن أملاين اللجلوء للم يكلن لهلا  ء فتم آلصد أقلدام تمثلال المللك.ففي آلهد البطالمة كان اللجو ( 3
فقلد كاصلت يصللاك فتلات ملن ايفللراد ال فجلوز إفلواءيم فللي ، حمايلة جميلذ مللن فللوذون بهلا دون اوللتثصاء

 ومن ذلك مثة:، تلك ايماين
 ق.م(. 244-203المدصفون للخزاصة العامة في آلهد بطليموس الرابذ ) -
 إذ كان يحق لماليفهم اصتزاآلهم بالقوة.، ن ايرضطاتفة أقصا -
 إذا كاصوا قد التزموا لداتصفهم بعدم االلتجاء إلل المعابد يربا من الوفاء.، المدفصون العادفون  -

فلي كتلاو: حقلوق اإلصولان: ، اللجوء في القاصون الدولي والاريعة اإلولةمية، خدفجة المامض راجذ: د.
دمحم الولللعفد ، إآللللداد: محملللود الللري  بولللفوصي، المجللللد الثاللللث، لعربللليدراولللات تطبيقيلللة آللللن العلللالم ا

 .110ص، 1989صوفمبر ، لبصان، بفروت، دار العلم للمةففن، آلبدالعظيم وزير، الدقاق
دار ، دراوة فلي صظريلة حلق الملجلي فلي القلاصون اللدولي، حق اللجوء الوياوي، ( أصظر: د.بريان آمر ال4

 .32ص، 1983، القايرة، الصهاة العربية
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( التلزم Cheta-ق.م( مذ أمفر )خفتا1224 -1290أبرمها رمويس الثاصي بفن ايآلوام )
الطرفان بتبادل توليم الةجتفن وتعهد كل مصهما بيال فتعرض أحد يؤالء الةجتفن للالرر 

يلذا وقلد أيثلر الفراآلصلة فلي ملصت  (.5وواء فل حياتهم أو ممتلياتهم أو ذويهم بعد تولليمهم)
جوء في القرن الوابق للميةد آلصدما أدركوا بان تخليص المعابلد إلفلواء الةجتلفن كلان الل

 (.  6فؤدة إلل ازديار المدفصة كلها وتطوريا االقتلادة)
 المطلب الثاني

 اللجىء في الحضارة اإلغريميت

اإلغريلللق يلللم اللللذفن مصحلللوا الحمايلللة لةجلللم آلصلللدما جعللللوا ملللن أملللاين العبلللادة ملجتلللا 
وكللان يكفلي الهلارو مللن أجهلزة الوللطة أن فللدخل إحلدب يلذل المعابللد ، ا مصلاحللفصا وملةذ
( أة حلق الملةذ أو The Right of Sanctuary) لوقلد ولمي يلذا الحلق بل، ليحتمي بهلا
وقد ولل صظام اللجوء آلصد اإلغريلق بدرجلة ملن التطلور للم تيلن معروفلة للدب  (.7المفزع)

وا فؤمصللون باللرورة احتلرام الملجللي صتفجللة الالعوو ايخللرب فلي ذلللك الوقللته ذللك يصهللم كلاص
، فهللذا ايخفللر يللو المهلليمن آللللل كللل الليء بمللا فللي ذلللك ا لهللة، إيمللاصهم بالقاللاء والقللدر

فهو الذة دبر الجريمة التي اقترفها الةجم ثم دفع  بعلد ذللك ملن الفلرار إللل المعبلد حتلل 
مالفتة وأن تحملل المجلرم إذا فقلد كلان لزاملا آلللل ا لهلة أن تلتلزم بهلذل ال، يطهرل من إثم 
، وآللدم المولاس بحرمتل ، كما كان آللل العامة من الصاس احترام يذا اللجوء، ممن يطاردل

ال تعراللوا الصتقللام وغاللو ا لهللة) (. وقللد تعللود كلمللة اللجللوء فللي اللغللة الةتفصيللة إلللل 8وا 
ء( والتلي يمكلن أن تقابلل فلي اللغلة العربيلة كلمتلي )اللجلو ، (Asile / Asylum()9كلملة )

وتعصللللي المكللللان ا مللللن الللللذة ال فجللللوز ، (Asylonإلللللل ايلللللل اإلغريقللللي )، و)الملجللللي(

                                                 

 .45ص، المرجذ الوابق 5)
روللالة ، الصظللام القللاصوصي الللدولي لةجتللفن وتطبيقاتلل  فللي الللوطن العربللي، أ.بللابكر دمحم آللللي آلبللدالرحمن (6

 .  6ص، 1994، جامعة بغداد، ماجوتفر غفر مصاورة
، والصاللرالمؤووللة العربيللة للدراوللات ، 4ط، الجللزء الخللامس، مووللوآلة الوياوللة، ( د.آلبللدالوياو الييللالي7

 .468-467ص، 1999، بفروت
 .35ص، أصظر: المرجذ الوابق 8)
 . Asylumوفي االصجلفزية، Asile( في الفرصوية 9
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وقد كان المجتملذ اإلغريقلي يعتلرف بحلق  (.10اصتهاي  أو االآلتداء آللي  لما ل  من حرمة)
، اللجلللوء لثةثلللة طواتللل  ملللن ايفلللراد يلللم: ايالللرار مهملللا كاصلللت المخالفلللات التلللي ارتيبويلللا

   .(11العبفد المطاردون من طرف أوياديم)، ة دفوصهموالمدفصون مهما كاصت طبيع
مللن أقللدم المةجللم فللي  Athena)( وأثفصللا )Thebesوتعللد مةجللم مللدفصتي ثفبلليس )

وليللن الليصها اللين ، ( ولللم تيللن فقللا الهيايللل والمعابللد يللي التللي توللتخدم كملجللي12التللاري )
تالللم تماثفلللل  مقلللابر ايبطلللال وملللدافن الالللهداء والغابلللات المقدولللة وايملللاين التلللي كاصلللت

كلهلللا أملللاين يمصلللذ ففهلللا اولللتخدام القلللوة أو  المللللوك وأللللصام ا لهلللة والملللدن والللواحفها...
ويكللذا فقللد كللان الملجللي آلصللد اإلغريللق مكاصللا فلجللا  (.13القوللر اللد كللل إصوللان الجللم ففهللا)

فبمجرد احتماء الاخص بالمعبلد أو ايملاين ، إلي  الجميذ دون تمففز بفن البرةء والمجرم
ليللن يللذل الحمايللة ، (14  ال فجللوز الموللاس بلل  مللا دام بقللل داخللل مكللان الملجللي)الملحقللة بلل

 (.15كاصت ترفذ آلن الةجم بمجرد مغادرت  الملجي)
لللل جاصللو يللذل الحمايللة فقللد كللان فترتللو آللللل اللجللوء إلللل بعللض تلللك المعابللد آثللار  وا 

( HEBEفعلللل وللبفل المثلال كللان اللجللوء إلللل معبللد إبيلل  ) ياملة أخللرب لمللللحة الةجللم.
( DIANE) كللذلك الةجللم الللذة يحتمللي بمعبللد ديللان، يحللررل مللن آلبودفتلل  إذا كللان آلبللدا

                                                 
الجواصللو القاصوصيللة ايواوللية لحمايللة الةجتللفن فللي القللاصون الللدولي: ، ( أصظلر: د/ بخللارة آلبللدال الجعلللي10

 .  107-106ص، 1984، 40آلدد ، المجلة الملرية للقاصون الدولي، التقصفن والتطوير
روللالة ، حللق اللجللوء الوياوللي فللي القللاصون الللدولي العللام، أ. وللعاد يحفللوش راجللذ فللي ذلللك كللة مللن:( 11

 .8ص، 2002، جامعة الجزاتر، كلية الحقوق ، ماجوتفر
- Mario, BETTATI, l'asile politique en question, presses Universitaires de 

France, Paris, 1985, p.18.     
( اللذة يحكلل أن ا لهلة (Didna of EXPLESUS( وملن بلفن أالهر معابلد اللجلوء آلصلد اإلغريلق: 12

تطلور الوالذ اللدولي لةجلم ، أصظلر: د/ آلبلدال ايالعل صفوها كاصت تلجا إلي  أثصاء اللراع بفصهما.
  .46ص، 1981أيتوبر ، 385آلدد ، 72الوصة ، مجلة ملر المعالرة، الوياوي

13) Mario, BETTATI,op.cit ,p.18.    
، دار آلمللار، بفللروت، دار البيللارق ، اللجللوء الوياوللي فللي اإلوللةم، حوللام دمحم وللعفد وللباط ( راجللذ: د.14

 . 7ص، 1997، الطبعة ايولل، ايردن
 .110ص، مرجذ وابق، راجذ: د. خدفجة المامض( 15
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وقلللد أدب صظلللام الحمايلللة الالللاملة إللللل ظهلللور بعلللض ، (16فوفيللل  ملللن دفصللل  إذا كلللان ملللدفصا)
ممللا دفللذ بللاإلغريق إلللل خللرق يللذا الحللق فللي بعللض ، االبتللزازات فللي اوللتعمال حللق اللجللوء

وليلن يلذا الخلرق ، جماآليلة وتعلريض ولةمتها للخطلرالويما آلصلد تهدفلد أملن ال، الحاالت
كمصلذ الطعلام آللن الةجتلفن غفلر المرغلوو ، كان في معظلم ايحيلان بطريقلة غفلر مباالرة

 (.17أو إاعال الصار حولهم إلرغامهم آللل الخروج ومغادرة ايماين المقدوة)، ففهم
ذلللك الللل  ويرجللذ، وقللد وللايم اإلغريللق بللييبر قللدر فللي تطللور صظللام الملجللي واصتاللارل

المتمثللل فللي اصقوللام  إلللل أيثللر مللن ماتللة مدفصللة ال تهللدأ ، ظللروف المجتمللذ اإلغريقللي ذاتلل 
ففها االاطرابات واللراآلات الداخلية كما ال تي  آللن محاربلة بعالها اللبعض وملن ثلم 
 وجللد الخلللوم الوياوللفون واللحايا يللذل اللللراآلات اللجللوء إلللل المللدن ايخللرب المجللاورة.

وبصللاء ، القللاصون يعتللرف بللالصفي االختيللارة كبللدفل لعقوبللة اإلآلللدامومللن صاحيللة أخللرب كللان 
آللي  فان يروو القاتل إلل مدفصلة أخلرب كلان يعلد بمثابلة آلقوبلة كافيلة بحفلث يمتصلذ آلللل 

أملللا المدفصلللة التلللي فلتجلللم إلفهلللا الالللخص ، أيلللل المجصلللي آلليللل  مةحقتللل  فلللي المصفلللل وقتلللل 
، إبعلادل إللل المدفصلة التلي يلرو مصهلا فكاصت تاع  تحت حماية قواصفصها ويحظلر طلردل أو

، ويةحللأ أن اإلغريللق كللاصوا يوللتثصون مللن اللجللوء مرتيبللي الجللراتم الخطفللرة كخياصللة الدولللة
 (.18والجراتم التي تتوم بالقووة والمحكوم آللفهم باإلآلدام)

                                                 
 .36ص، مرجذ وابق، بريان آمر ال ( د.16
 راجذ في ذلك كة من:( 17
 .111-110ص، مرجذ وابق، جة المامضد. خدف -

Mario, BETTATI, op.cit ,p.18-19. 
 .46-45ص، مرجذ وابق، بريان آمر ال ( د.18
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 المطلب الثالث

 اللجىء عنذ الرومان

ايلز للجلوء إللل أن جلاء ولك الرومان صفس مولك اإلغريلق بجعلهلم أملاين العبلادة مر 
( ويتمثلل 19وحللرل فلي معابلد محلددة)،   وقفلد يلذا الحلقTiberiusاالمبراطلور تفبريلوس  

موجللودة   Capinolanأول ملجللي آلرفلل  الرومللان يللو غابللة موجللودة فللي جبللل  كللابفصوالن 
ببصلاء  Romulus(. وقلد أقلام المللك روموللوس 20بالقرو من مدفصة روما آلالمة إيطاليا)

( Asylaean god()21حللول معبللد بصللال إلللل  أطلللق آلليلل  اوللم إللل  الملجللي ) مدفصللة رومللا
كمللا ، وجعللل مللن يللذل المدفصللة ملجللي لجميللذ الهللاربفن وللواء أيللاصوا آلبفللدا أم مللدصففن أم قتلللة

كملا آللرف ، كاصت يصاك معابد أخرب تملصت الحمايلة للعبفلد الهلاربفن وايجاصلو والمهلزومفن
وقلد كلان ليهصلة بعلض ا لهلة ، صد أقدام الصور الروماصيالجصود االلتجاء إلل آلهة الفرق وآل

أن ، ومللن ذلللك مللثة، امتيلازات خالللة تللوفر صوآلللا مللن المعاملللة ايفالل لمللن فلللوذون بهللم
ملللادفة فللل طريللق المحكللوم آلليلل  باإلآلللدام كللان ( Nesta) مللرور إحللدب كايصللات اإلللل 

جللوبفتفر  يفللك أوللرل كمللا كللان دخللول الموللجون إلللل مصللزل كللاين اإلللل   ، فصقللذل مللن المللوت
ولملللا تركلللزت جميلللذ الوللللطات فلللي فلللد اإلمبراطلللور باآلتبلللارل رملللزا للقلللاصون ، ويطللللق ولللراح 

االلتجلللاء إللللل للللور ايبلللاطرة وتملللاثفلهم لدرجلللة أن ملللن ، آللللرف الروملللان أيالللا، والدوللللة
 (.22يارو آلبدًا التجي إلل أقدام تمثال اإلمبراطور كان يعاقو بالموت)

                                                 
 .468 -467ص، مرجذ وابق، آلبدالوياو الييالي ( د.19

، دار الصهالة العربيلة، الحماية القاصوصية لةجم فلي القلاصون اللدولي، أصظر: د/ أبو الخفر أحمد آلطية20) 
 .  16ص، 1997

كليلة ، روالة دكتلورال، الملجي في القاصون الدولي، د/ حمدة الوفد دمحم الغصيمي ( أصظر في ذلك كة من:21
 .22ص، 1976، جامعة اإلوكصدرية، الحقوق 

- François, CRÉPEAU, Droit d'asile: De l'hospitalité aux contrôles migratoires, 
Éditions Bruylant, Bruxelles, 1995, p.34. 

      op.cit, pp.19-20.  Mario Bettati,- 
، دراوللة فللي صظريللة حللق الملجللي فللي القللاصون الللدولي، حللق اللجللوء الوياوللي، أصظللر: د/ بريللان آمللر ال (22

 .  37 -36ص، مرجذ وابق
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ال فوللتعاقو وكاصللت رومللا تعتبللر آلللدم ا حتللرام الملجللي جريمللة يعاقللو آللفهللا بللالموت. وا 
ومللن ثللم فقللد اآلتبللر الزلللزال الللذة حطللم مدفصللة وللبارطة  كعقللاو آللللل قتللل  آللفهللا ا لهللة.

وآلمللل الرومللان كمللا كللان آلليلل  اإلغريللق بصظللام  (.23اإلفلللوط الللذفن التجلليوا بمعبللد طفصللار)
ون الجريمللة التللي اقترفهللا الاللخص باللرط أال يكللون المصفللي آلبللدا وأال تيلل، الصفلي االختيللارة 

وكان من بلفن تقالفلديم اصل  ، المعصي موجهة اد أمن الدولة أو من جراتم الخياصة العظمل
وكلللل الحقلللوق المرتبطلللة بهلللذل ، إذا يلللرو الجلللاصي تلللزول آلصللل  تبعلللا للللذلك للللفة المواطصلللة

تللك ك، يلذا وللم تيلن روملا تقلوم بتولليم الةجتلفن إال فلي بعلض الحلاالت الخاللة اللفة.
(. ورغلم ملا تقلدم ذكلرل فلرب بعلض اليتلاو 24الجراتم التي تقلذ آلللل احلد الولفراء ايجاصلو)

( أن تطبيقات اللجوء في آلهلد الروملان للم تيلن Timbalتمبال )، (Wallonأمثال والون )
الن ذلللللك فتصلللافي ملللذ فكلللرة القلللاصون وآللللدم تقبللللل ، بالمروصلللة صفولللها التلللي آلرفهلللا اإلغريلللق

وقلد ولمت الروملان  (.25ا تمكلفن المجلرم ملن اإلفلةت ملن العقلاو)الرومان لفكرة من ايصه
باولللللتمرار العملللللل بصظلللللام اللجلللللوء فلللللي اللللللبةد التلللللي فتحويلللللا والتلللللي كاصلللللت تحلللللت وللللللطة 

 -وليللن آلصللدما حللدثت بعللض الموللاوا فللي اوللتعمال صظللام اللجللوء، اإلمبراطوريللة الروماصيللة
أللبت يللذا  -ففن والعبفللدكملا حللل فللي بعلض الفوصاصيللة آلصلدما املتمت بللالمجرمفن والملدص

ومللن ثللم فقللد قللام ، الصظللام ال فتمااللل مللذ اللابا االصاللباط داخللل اإلمبراطوريللة الروماصيللة
 (.26ايباطرة بإلغاء صظام الملجي بالصوبة لبعض المعابد)
 المبحث الثاني

                                                 
23) Mario, BETTATI,op.cit ,p.20.  

 .8ص، مرجذ وابق، أ.بابكر دمحم آللل آلبدالرحمن( 24
 وتتحللدث ايخبللار أن رومللا بعفللدة )آلللن حللق  قللول الللدكتور  حمللدة الوللفد دمحم الغصيمللي :( وفللي يللذا المعصللل ي25

ولللم يعللد احتللرام )حللق الملجللي( متفقللا مللذ  وآلصللدما تللم تاللففد رومللا لللم يلللبت الملجللي حقللا مقدوللا... الملجللي(...
آللللن  وللللم يعلللد يولللمت بلللالعفو، التللللور الروملللاصي لحقلللوق وواجبلللات الملللواطصفن وحقلللوق الولللادة آلللللل العبفلللد

، ( أو مللذصو ملن المدفصللة التللي لجللي إلفهللاtraitreولللم فتللردد الرومللان أبلدا فللي طلللو خللاتن )، مخلالفي القللاصون 
 ومذ ذلك فإصصا صجلد أن بعلض آثلار الملجلي فلي روملا صفولها. وأخذل بالقوة إذا ما رفات تلك المدفصة ذلك...

، حملدة الولفد دمحم الغصيملي أصظلر د. ولذ .فيخفرا وربما تحت تيثفر الفةوفة اإلغريق امتد صطلاق الملجلي وات
 .22ص، 1976، جامعة اإلوكصدرية، روالة دكتوراة، الملجي في القاصون الدولي

 .7ص، مرجذ وابق، حوام الدفن دمحم وباط أصظر: د.( 26
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 مفهىم اللجىء في مرحلت ظهىر األديان السماويت

، اللجلوء آلصلد الدياصلة الموليحية، وديلةوصتصاول يذا المبحث اللجوء في آلصد الدياصة الفه
وبالتالي وصقوم يذا المبحث إللل ثلةث مطاللو وذللك آلللل ، اللجوء آلصد الدياصة اإلوةمية

 الصحو التالي:
 المطلب األول

 اللجىء عنذ الذيانت اليهىديت

فقللد ، آلللرف الفهللود اللجللوء الللدفصي حتللل قبللل أن يللللوا إلللل فلوللطفن ويوللتقروا ففهللا
أثصاء ترحلالهم فلي الللحراء لتولهفل االلتجلاء ، (Tabernacle()27لهيكل )كاصوا يحملون ا

 (.28إلي  من المجرمفن والاعفاء)
أو طللو ، أما بصاء آللل رغبة ال، ويصاك أمثلة كثفرة لهجرة ايصبياء والاعو الفهودة

مثلال ذللك لجلوء ولفدصا صلوح آلليل  وآلللل رولولصا ، الرزق أو االحتماء من اليوارث الطبيعية
ولجللوء وللفدصا لللوط إلللل مدفصللة لللوغر ، لللةة والوللةم إلللل الفلللك لةحتمللاء مللن الطوفللانال

وخللروج ، بعلد أن قللرر الللرو إصللزال غاللب  آللللل المدفصللة التللي كللان يعلليش ففهللا لفوللاد أيلهللا
وخلللروج ولللفدصا يعقلللوو وآلاتلتللل  إللللل مللللر ، ولللفدصا إبلللراييم إللللل مللللر بولللبو المجاآللللة

وقلد ، ن المجاآللة تفاقملت فلي ايرض التلي يقليم ففهلالةلتحاق بابص  فوو  آللي  الوةم ال
آللللرف المجتملللذ الفهلللودة ملللا يولللمل بملللدن الملجلللي اللللثةث التلللي قلللام موولللل آلليللل  الولللةم 

                                                 
،  ما كلان يحملل  الفهلود فلي ترحلالهم يلو تلابوت العهلد ( ويصا فصب  الدكتور  أيمن أدفو وةمة  إلل أن:27

حوو ما ورد في التوراة الذة بصال موول آللي  الوةم ليمثل آلهلد اللرو اللذة قطعل  ملذ الفهلود ويو 
أمللا الهيكللل فهلو المعبللد الللذة بصللال ولليمان الملللك فللي وقللت  إلخلراجهم مللن ملللر إللل ارض الميعللاد.

وبللذلك فرتفللذ الخلللا الللذة قللد فللرد فللي ذيللن الللبعض بخلللوص الفللرق بللفن الهيكللل والمللذبت   .الحللق
، دار الصهاللة العربيللة، الحمايللة الدوليللة لطالللو اللجللوء، د.أيمللن أدفللو وللةمة أصظللر: العهللد. وتللابوت
 .11ص، 2004، القايرة

 راجذ في ذلك كة من: ( 28
 .17ص، 1997، دار الصهاة العربية، الحماية القاصوصية لةجم في القاصون الدولي، د.أبو الخفر أحمد آلطية -
 .111ص، مرجذ وابق، د.خدفجة المامض -
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وبعللد ، وخللللها ليللي فلجللا إلفهللا القاتللل غفللر المتعمللد، بإقامتهللا فللي اللرقي صهللر ايردن
 (.29وفدصا موول قام ياوع ببصاء ثةث مدن للغاية صفوها)

ي آلللللل طاللللو اللجلللوء أن فتبلللذ مجموآللللة ملللن اإلجلللراءات حتلللل يولللتففد ملللن وكلللان فصبغللل
ومللن بفصهللا وقللوف طالللو اللجللوء أمللام مللدخل المدفصللة اللارحا ، الحمايللة التللي تقللدمها يللذل المللدن

ذا تعقبللل  ، فيولللمحون لللل  باللللدخول ويلللوفرون لللل  مكاصلللا ل قاملللة ففهلللا، قالللفت  لالللفوخ المدفصلللة وا 
ومللن غفللر وللابق صيللة ، يصلل  قتللل جللارل بللدون آلمللد، مللتهم للل طالللو الللدم فللة فصبغللي أن يولللموا ال

 (.30ويظل مقيما في تلك المدفصة حتل يمثل أمام القااء لفلقل محايمة آلادلة) حاقدة.
وقلللد كلللاصوا الفهلللود يعتبلللرون ايجصبلللي ملللن الطواتللل  الباتولللة ويصولوصللل  مصلللزل الفتلللامل 

صحلون الملجلي للعبفلد الريطة كلذلك كلاصوا يم، ومن ثم يمصحوص  الملجلي فلي أرالهم، وايرامل
ذا كلان اللجلوء معترفلا بل  بالصولبة لمجاصلو أن ال يكوصوا ممللوكفن يحلد الفهلود. إال اصل  ، وا 
ذلللك أصهللم أصكللروا الملجللي بالصوللبة لمجللرمفهم الللذفن ، لللم يكللن كللذلك بالصوللبة للفهللود أصفوللهم

 (.31خاية أال فرتد يؤالء آلن الدفن الفهودة)، يفرون إلل الخارج
ملر بصلي إولراتفل ،  وكلم الرو موولل قلاتة فقد جاء في التوراة في وفر العدد:ويكذا 

فعفصوا ليم مدصا تيون ليم مدن فلجا إلفهلا ، وقل لهم إذا اصتم جزتم ايردن إلل ارض كصعان
فتيللون تلللك المللدن ملجللي ليللم مللن الللولي فللة يقتللل القاتللل حتللل ، القاتللل مللن قتللل صفوللا وللهوا
ثللةث ، والمللدن التللي تفرزوصهللا للملجللي وللت مللدن تيللون ليللم، مللةيقلل  أمللام الجماآلللة للحكو 

لبصللي إوللراتفل وللغريللو ، مصهللا فللي آلبللر ايردن وثللةث فللي ارض كصعللان تيللون مللدن ملجللي
أن ، والدخفل فيما بفصكم تيون يذل المدن الولت ملجلي فهلرو إلفهلا كلل ملن قتلل صفولا ولهوا

وللي اللدم يلو يقتلل القاتلل حلفن ، لكان قد ارب  بالة حدفد فملات فهلو قاتلل أن القاتلل يقتل
وتخلص الجماآلة القاتل ملن فلد وللي اللدم وتلردل إللل مدفصلة ملجتل  التلي قلد  يلادف  يقتل .

فان خرج القاتلل ، يرو إلفها فيقيم بها حتل يموت الياين العظيم الذة ومت بدين القدس
                                                 

حللق اللجلللوء الوياوللي فللي الدوللاتفر والقللواصفن الحدفثللة )دراولللة ، الوللفد آللللل حوللن فرحللان ( راجللذ: د.29
، 2008، جامعللة آلللفن اللمس، كليللة الحقللوق ، روللالة دكتللوراة، مقارصللة( مللذ الللصظم الواللعية الحدفثللة

 .80-79ص
 . 10ص، مرجذ وابق، د.أيمن أدفو وةمة (30
 . 45ص، وابقمرجذ ، ( أصظر: د. بريان آمر ال31
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جتلل  فقتللل فلللادف  ولللي الللدم خللارج حللد مدفصللة مل، آلللن حللد مدفصللة ملجتلل  التللي يللرو إلفهللا
فلفلبث في مدفصة ملجتل  إللل أن يملوت اليلاين العظليم وبعلد  ولل الدم القاتل فة دم آللي .

فللللتين ليلللم يلللذل رولللوم حكلللم ملللدب ، ملللوت اليلللاين العظللليم فرجلللذ القاتلللل إللللل ارض مليللل 
كللل مللن قتللل صفوللا فباللهادة اللهود يقتللل القاتللل فيمللا الاللايد ، أجيللاليم فللي جميللذ موللايصكم

، وال تيخلذوا ديلة آللن صفلس قاتلل وجلو آلليل  القتلل بلان يقتلل، فولا بالهادةالواحد فة تقتل ص
وال تيخلللذوا ديلللة ملللن قاتلللل لفهلللرو إللللل مدفصلللة ملجتللل  وال ليعلللود فيقللليم بلللايرض قبلللل ملللوت 

فاصلل  ، كمللا جللاء فللي وللفر الخللروج مللا معصللال أن مللن يقتللل إصوللان أخللر آلمللدا (.32اليللاين )
( وكللذلك ايمللر بالصوللبة للجللراتم التللي 33عللدم)فصللزع مللن المعبللد الللذة يكللون قللد التجللي إليلل  وي

 (.34فلم يكن المجتمذ الفهودة يعرف التوامت بايصها)، تعد الفوم جراتم وياوية
 المطلب الثاني

                                                 
المطبعللللة ، المجلللللد ايول، الفلللللل الخللللامس والثةثللللون ، العهللللد التعفللللق، ( صقللللة آلللللن اليتللللاو المقللللدس32

 .291ص، 1960، بفروت، الياثوليكية
ويو احلد أآللوان  أدوصيلا  ملن ملجتل  حتلل فلتم  -فقد أمر الملك وليمان بإخراج  فو آو ، وتطبيقا لذلك (33

لل المذبت يص  قتل بويف  رجللفن اثصلفن ملن قلادة جليش إولراتفل إآلدام  خارج  وكان فو آو قد لجا إ
 رتيس جيش إوراتفل و آلماوان بن فثر  رتيس جيش فهودا. ويما  أبصفر بن صفر 

 - لجلا  أدوصيلاس بلن حجفلث  فيقلول:، يولجل لصلا التلاري  قللة أخلرب آللن المللك ولليمان، وفلي صفلس الولياق
إال أن داود أمللر بللان يكلللون ، أن يكللون يللو ملللك الفهللود ويللو ايخ اييبللر لوللليمان وكللان مللن المتوقللذ

إذ جللاء فللي وللفر الملللوك ، إلللل المللذبت خوفللا مللن وللليمان الملللك -ولليمان )ايخ ايلللغر( الملللك القللادم
فاصطلق مورآلا وتموك بقرون المذبت فقفل لوليمان: يلا يلو أدوصيلا قلد ، )ومم الخوف أدوصيا من وليمان

ويقللول ليحللل  لللي الفللوم وللليمان اصلل  ال يقتللل ، ل المللذبت فتموللك بقروصلل وقللد لجللا إللل، مللةل الخللوف مصللك
وليللن إن ، فللان اللعرة واحللدة مللن اللعرل ال توللقا، فقللال وللليمان: إن ثبللت لللدق والتلل  آلبللدل بالوللف .

 فاص  حتما ويموت( إال أن وليمان أمر بقتل  بعد ذلك لعدم لدق صوايال .، اامر الخياصة والار
إال أن ، فر إللل أن المجتملذ الفهلودة بلالرغم ملن تبصيل  لفكلرة حرملة ايملاين المقدولةويخلص المؤرخون في ايخ

راجلذ فلي ذللك كلة  فهي محرملة غفلر مطلقلة.، يذل الحرمة لم تين كافية لحماية مرتيبي جراتم القتل العمد
 .23ص، مرجذ وابق، حمدة الوفد دمحم الغصيمي ه د.34ص، مرجذ وابق، بريان آمر ال من: د.

إلللل معبللد داود فللي  -الللذة اتهللم بالتلل مر اللد وللليمان -(ADONIASفاصلل  آلصللدما التجللي أدوصيللاس ) (34
وبالمثلل فاصل  آلصلدما  بقتلل . -ملذ ذللك -فقلد أملر ايخفلر، القدس يربا من اصتقلام أخيل  ولليمان المللك

راجهللا أمللر الملللك الجدفللد بإخ، ( إلللل المعبللد بعللد ولقوطها مللن العللرشAthalieالتجليت المليللة آتاليللا )
  ..Mario, BETTATI,op.cit ,p30-31أصظر:  من المعبد وا آلدامها.
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 اللجىء عنذ الذيانت المسيحيت

لقلللد كلللان لظهلللور الدياصلللة الموللليحية أثلللر كبفلللر فلللي التمولللك بملللصت اللجلللوء فقلللد كلللان ملللن 
وقللد ورد يللذا فللي ، ة تاللجيعها آللللل مللصت الةجللم لمجصبلليالمبللادا التللي جللاءت بهللا المولليحي

اليتاو المقدس )اإلصجفل( حتلل أللبت ذللك ملن اللصظم العاملة التلي فرالت صفولها آلللل اللدفن 
( فتقبلتل  الالعوو الموليحية وأدخلتل  المن مبلادا 35المويحي في كل البةد التي اولتقر ففهلا)

الةجتلللفن )وكاصلللت ملللةذا للموتالللعففن  وأحكلللام القلللاصون العلللام وكاصلللت اليصلللاتس محلللة إلفلللواء
 (.36والماطهدفن والمطاردفن يحمفهم من ظلم وآلو  ايقوياء الموتبدفن()

إذ كان يولمت لرجلال اللدفن أن ، )صظام الافاآلة( وفي أواتل القرن الرابذ للميةد ظهر
يافعوا لدب الحايم حتل يعفلو آللن الملذصو أو فخفل  ملن آلقوبتل  وقبلل الفللل فلي طللو 

( وقلد ولن الحكلام فلي تللك 37ة كان الةجم يحتمي باليصيوة ويامن وةمت  ففهلا)الافاآل

                                                 
وفللي صفللس المعصللل ياللف  الللدكتور  آلبللدال  ..Mario, BETTATI,op.cit ,p30-31 ( اصظللر:35

الللذة آلرفتلل  ، المولليحية وقدوللية اليصللاتس وللببا فللي ظهللور الملجللي اليصوللي)وكللان ظهللور  اياللعل :
(GAUL ) خلللةل القللرن الرابلللذ فللي روملللا والقوللطصطفصية حتلللل اآلتلللرف  ووللاد، م355يول مللرة آللللام

أصظلر: د.آلبلدال  م(.347( روميا ب  بإلدارل قلاصون الملجلي آللام SARDICAالمجلس اليصوي في )
أملللا  .46ص، 1982، مجللللة مللللر المعاللللرة، تطلللور الوالللذ اللللدولي لةجلللم الوياولللي، االالللعل

ويقللول  بفلللد أن اليصيوللة الياثوليكيللة يللو التلللي  الللدكتور  آلبللدالوياو الييللالي  ففلللورخ للملجللي اليصوللي
فالهارو من العدالة الزمصية ملا كلان يحتلاج إللل اللدخول إللل كصيولة كيملا ، جعلت مص  صظاما آلموميا

كان يكفي ان يقبض آللل آلمود من ايآلمدة العدفدة التي كاصت الولطات اليصوية ، يلبت في ميمن
أصظللر:  ويللبت فلي حاللة لجلوء .، الحللاصة اليصيولة تصللبها فلي ولاحات الملدن العاملة كيملا تاللمل 

الطبعلة ، لبصلان، المؤووة العربية للدراوات والصار، موووآلة الوياوة، آلبدالوياو الييالي )وآخرون(
 . 467ص، 5الجزء ، 1990، الثاصية

المجللللة المللللرية للقلللاصون ، االلتجلللاء للولللفارات واللللدول ايجصبيلللة، آلللللي للللادق أبلللو يفللل  أصظلللر: د.( 36
 . 113ص، 1966، 22مجلد ، لدوليا

( ويةحلللأ أن رجلللال اللللدفن فلللي ذللللك الوقلللت للللم يكوصلللوا فتمتعلللوا بلللية امتيلللاز قلللاصوصي فيملللا فتعللللق بالالللفاآلة 37
بلل كللان الحكللام يولمحون لهللم ببللذلها صتفجلة لمللا كلان لهللم مللن احتلرام وتقللدفر للللفق ، لملللحة المللدصففن

، فقللد كللان ريصللا بماللفتة ايول، ن أو رفللض ذلللكأمللا اوللتجابة الحللايم إلللل اللفاآلة رجللل الللدف، باخلللهم
ه 38ص، مرجلللذ ولللابق، بريلللان آملللر ال للمزيلللد ملللن التفللللفل راجلللذ: د. وحولللبما تمللللي بللل  مللللالح .
 François CRÉPEAU, op. cit ., p. 35.  ه24ص، مرجذ وابق، د.حمدة الوفد دمحم الغصيمي
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ومصعلللوا آلللللل رجلللال اللللدفن بلللذلها فلللي بعلللض ، الفتلللرة بعلللض القلللواصفن التلللي تلللصظم الالللفاآلة
المتهملللفن اللللذفن اآلترفلللوا بجلللرمهم أو ، الفهلللود، الحلللاالت ومصهلللا: الملللدفصفن للخزاصلللة العاملللة
جلللراتم الخطفلللرة كاالآلتلللداء آلللللل حيلللاة المللللك وقطلللذ المحكلللوم بلللإداصتهم ومرتيبلللي بعلللض ال
 (.38الطريق والاعوذة وجراتم الزصا والخط )

في القرن الخامس الميةدة للدرت آللدة قلواصفن تلصظم اللجلوء باليصلاتس وتعاقلو كلل 
وملللن يصلللا  (39مللن يحلللاول اقتحامهللا أو اصتلللزاع يللذا الحلللق ملللن الةجتللفن أو اإلولللاءة إلللفهم)

فتمثلللل فلللي الحللللاصة التلللي اآلترفلللت بهلللا القلللواصفن لليصلللاتس  أللللبت للملجلللي أولللاس قلللاصوصي
كذلك فقد اصحلر ايثر المترتو آللل يذا الملجي في مجلرد آللدم ، باآلتباريا أماين مقدوة

وقلد ، (40المواس باخص الةجم طوال فترة تواجدل فلي المكلان المقلدس اللذة التجلي إليل )
وآلصلللدما خالللل الحكلللام ملللن أن ، اولللتمر يلللذا الوالللذ حتلللل ولللقوط اإلمبراطوريلللة الروماصيلللة

فتحول الملجي إلل وةح اديم في أفدة اليصيوة فقد آلملوا آلللل تقففلدل والحلد ملن صطلاق 
وبالتلللالي حظلللروا آلللللل اليصلللاتس إفلللواء المحكلللوم آلللللفهم باإلآللللدام ومرتيبلللي القتلللل ، تطبيقللل 

 والورقة كما ألزموا رجال الدفن بتقديم الةجم إلل القااي.
أدت إلللل ، جهللود اليصيوللة فللي القللرصفن الحللادة والثللاصي آلاللر ومللن الجللدفر بالللذكر أن

كمللا قلللت حللاالت االآلتللداء آللللل ، تمتللذ الملجللي بللاحترام صوللبي مللن طللرف الملللوك وايمللراء
                                                 

 .18ص، ابقمرجذ و، أبو الخفر أحمد آلطية د. أصظر في ذلك كة من:( 38
- Robert SALOMON les réfugiés, Collection: que sais je?, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1 ère édition, 1963, p.11. 
وقللللللاصون ، 414( الللللللذة ألللللللدرت  اإلمبراطوريللللللة الروماصيللللللة الاللللللرقية وللللللصة Arcadioمصهللللللا قللللللاصون )( 39

(Honorioالللذة ألللدرت  رومللا فللي صفللس الفتلل )م 438لفليللة لللدور مدوصللة  تفدووللياصوس  آللللام ، رة
 توتثصي ملن داترتهلا فقلا الملدفصفن للحكوملة.، بولفها أول محاولة لواذ قواآلد ااملة مصظمة للجوء

 .46ص، مرجذ وابق، تطور الواذ الدولي لةجم الوياوي، أصظر: د.آلبدال االاعل
يغادر بعديا الةجلم مكلان ، إال لمدة ثماصية أيامكما أن مصت اللجوء داخل اليصيوة كان مؤقتا ال فدوم ( 40

اللجوء أو يولم للولطات وفي اغلو ايحيان كاصت الولطات تطوق اليصيوة ليي ال يفر الةجم من 
الصظلام القلاصوصي لةجتلفن فلي الوء القلاصون ، أصظر: بدويلة ذفلو قباتها بعد اصتهاء مدة الثماصية أيام.

 ه11-10ص، 1979، جامعة الجزاتر، لية الحقوق ك، روالة ماجوتفر، الدولي العام
Robert SALOMON, op. Cit., pp. 11-12. 



 المجلة القانىنية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحىث القانىنية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

416 

وامتللد يللذا الصظللام ليوللمت للجميللذ بللاللجوء ، وقلللت القفللود المفرواللة آللللل تطبيقلل ، حرمتلل 
 (.41من لهم اإلفةت من العقاو)ويا، وواء كاصوا مجرمفن أو أبرياء، إلل تلك ايماين

وليللن ، وبقفللت المةجللم آللللل يللذل الحالللة حتللل القللرصفن الحللادة آلاللر والثللاصي آلاللر
فمصلللذ القلللرن الثاللللث آلالللر أخلللذت المةجلللم الدفصيلللة اليصولللية ، يلللذا الوالللذ للللم فلللدم طلللوية

فعلللل الللرغم مللن جللذورل العميقللة وتقالفللدل التللي اوللتقرت ، تتراجللذ أمللام قللوب الولللطة الزمصيللة
فلان صظلام اللجلوء اللدفصي اليصولي كلان ال بلد أن فختفلي فلي الوقلت اللذة ، لل مر القرون آل

وذات ايوللللباو التللللي بللللررت وجللللودل ، ألللللبت فيلللل  غفللللر مةتللللم لعللللادات وتقالفللللد المجتمللللذ
ومللن أيمهللا خاللية الحكللام مللن أن فتحللول الملجللي إلللل ، (42وللايمت بعللد ذلللك فللي إصهاتلل )
ت الولللطة القالاتية تصظيملا محكمللا ملن اللاص  كمللا الهد، ولةح الديم فللي أفلدة اليصيولة

أن ياللمن تحقفللق العدالللة ويتللرك العللدل لييخللذ مجللرال وكللذلك ألللبحت القللواصفن مطبوآلللة 
وجردت العقوبلات ملن الللرامة والقولوة التلي كاصلت تةزمهلا وملن جاصلو ، بطابذ اإلصواصية

المجللرمفن وذلللك ، آخللر فقللد وقعللت إوللاءة الوللتخدام حللق اللجللوء فللي اليثفللر مللن ايحيللان
الللذفن اتخللذول قاآلللدة فصعمللون ففهللا بالولللم وايمللان ويصطلقللون مصهللا  والفللارين مللن العدالللة...
وقللد دفللذ يلذا كللل  بالحكللام إللل تقففللد العمللل بهلذا الصظللام وللواء  (.43الرتيلاو جللراتم جدفلدة)

 من حفث المكان الذة يمصت في  يذا الملجي أو اياخاص الموتففدفن مص .
م الدفصيللللة اليصوللللية تتراجللللذ تللللدريجيا وذلللللك بتقففللللد يللللذا الصظللللام ويكللللذا أخللللذت المةجلللل

وبتجريللدل مللن حرمتلل  وللواء بمللا كللان يلللدرل الحكللام مللن قللواصفن فللي يللذا اللللدد تباآلللا فللي 
إللللل أن تلللم ، أو بملللا كلللان فهلللاجم بللل  الفةولللفة والملللللحفن (44مختلللل  اللللبةد الموللليحية)

 إلغات  تماما مصذ مصتل  القرن التاوذ آلار.

                                                 
 .188ص، مرجذ وابق، أبو الخفر أحمد آلطية أصظر: د.( 41
 . 113ص، مرجذ وابق، آللل لادق أبو يف  ( راجذ: د.42

43) François CRÉPEAU, op. cit ., p. 36.   
وفي اصجلترا ابتداء ملن ، صذ الصل  ايول للقرن الوادس آلارألغي العمل باللجوء الدفصي في فرصوا م (44

وفللي الصموللا وبروولليا مصللذ القللرن ، وفللي الوللويد مصللذ أواتللل القللرن الوللادس آلاللر، القللرن الوللابذ آلاللر
تلاري  ولقوط يلذل اإلمبراطوريلة  1453وفلي اإلمبراطوريلة الروماصيلة الالرقية مصلذ ولصة ، الثامن آلالر
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 لثالثالمطلب ا

 اللجىء عنذ الذيانت اإلسالميت

إذ كللاصوا يعترفللون بقدوللية ، لقللد كللان صظللام اللجللوء معروفللا لللدب العللرو فللي الجايليللة
فمللن اآلتلللم بللذلك البفللت كللان أمصللا وال ، بعللض ايمللاين )كالبفللت الحللرام بمكللة المكرمللة(

كمللا ولمللا جللاءت الاللريعة اإلوللةمية أقللرت تلللك الحلللاصة ، فجللوز الموللاس بلل  أو إفذاتلل 
ْذ َجَعْلَصللا اْلَبْفللَت َمَثاَبللًة ِللص للاِس   ل:فقللد قللال تعللال، (45أيللدت آللللل الطللابذ المحللرم لبفللت ال) َواِ 

وأللبت لل  أولاس قلاصوصي فبلررل ، كما أآلطت حق اللجوء طابعا فلوفيا وقاصوصيلا، (46 )َوَأْمًصا
 :وللل  تعللاليفتاللت ذلللك فللي ق، فقللد اآلتللرف القللران بصظللام اللجللوء واقللرل، مللن القللران والوللصة

ِ ثِللم  َأْبِلْغللِ  َمْيَمَصللِ  َذِلللَك    ْ ْن َأَحللدم ِمللَن اْلِمْاللِرِكفَن اْوللَتَجاَرَك َفللَيِجْرِل َحت للل َيْوللَمَذ َكللَةَم  ِبللَيص ِهْم َواِ 
فجلو آلللل ، فإذا التجي احد الماركفن إلل دار اإلوةم طالبا الحماية، (47 )َقْومم اَل َيْعَلِمونَ 

 (.48حمافت )المولمفن صجدت  و 
ولملا كاصلت الحللاصة التللي اآلترفلت بهلا العلرو قبللل اإلولةم لبفلت ال الحلرام حلللاصة 

فقد جلاءت الالريعة اإلولةمية وقفلدت ، مجرما كان أم بريتا، تمصت ليل من الذ ب ، مطلقة
مللن صطللاق يللذل الحمايللةه فاوللتبعدت مللن صطللاق الحمايللة أو االوللتفادة مللن تلللك الحلللاصات 

فااللتجللاء إلللل البفللت  (49لللذفن ارتيبللوا جللراتم توجللو إقامللة الحللد آللللفهم)طاتفللة اياللخاص ا
                                                                                                                       

فقللد ظللل معمللوال بلل  حتللل ، اصيا و)موللتعمراتها( فللي أمريكللا الةتفصيللةأمللا فللي اوللب، فللي أفللدة ايتللراك
 .  29-26ص، مرجذ وابق، حمدة الوفد دمحم الغصيمي مصتل  القرن التاوذ آلار. أصظر: د.

العلدد ، مجللة الحقلوق ، حقوق اإلصوان بفن الالريعة اإلولةمية والقلاصون اللدولي، ( د.فاروق فالت الزغبي45
 .132ص، 2005، والعارون الوصة التاوعة ، الرابذ

 . 125ا ية ، ( وورة البقرة46
 .6ا ية ، وورة التوبة( 47
ومللللا  179ص، 1994، دار الصهاللللة العربيللللة، اإلوللللةم وحقللللوق اإلصوللللان، لللللبحي آلبللللدل وللللعفد د.( 48

 بعديا.
فجللراتم الحللدود وفللق الاللرع اإلوللةمي الحصفلل  يللي الجللراتم المعاقللو آللفهللا بحللده والحللد يللو العقوبللة  (49

، ومعصل العقوبة المقدرة: أصهلا محلددة حللرا فلليس لهلا حلد أدصلل وال حلد أآلللل، درة حقا هلل تعاللالمق
وتعتبلر العقوبلة ، ومعصل أصها حق هلل تعالله أة أصها ال تقبل اإلوقاط ال من ايفلراد وال ملن الجماآللة

الحمايلللة  ويلللي دفلللذ الفولللاد آللللن الصلللاس وتحقفلللق -حلللق هلل تعلللالل كلملللا اولللتوجبتها الملللللحة العاملللة
فاآلتبللار ، فكللل جريمللة فرجللذ فوللاديا إلللل العامللة تعللود مصفعللة آلقوبتهللا آللللفهم أياللا، -والوللةمة لهللم
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بحفللث إذا مللا اآلتلللم بالبفللت الحللرام أحللد ممللن ، الحللرام ال يمصللذ مللن إقامللة حللد ال وللبحاص 
فاص  يافق آللي  تلك الحماية حتل يالطر إللل الخلروج وملن ثلم ، فوجو إقامة الحد آللي 

ص المذكور رغم التاففق آللي  فاص  فجلوز حفصلذاك أما إذا لم فخرج الاخ، يقام آللي  الحد
 (.50)في رأة بعض الفقهاء( أن فصال آلقوبت  داخل الحرم)

وقلللد آلرفلللت الالللريعة اإلولللةمية صظلللام اللجلللوء الحلللدفث تحلللت ملللا يعلللرف فلللي الصظلللام 
وايمللان يعصللي إآلطللاء المولللم الحمايللة يجصبللي غفللر مولللم جللاء ، اإلوللةمي بصظللام ايمللان

 (.  52فيحقن بذلك دم  ويحمي  من اآلتداء الغفر آللي )، (51وةم)يطلبها في دار اإل
مبللدأ آلللدم جللواز إآلللادة الةجللم  -فللي يللذا اللللدد -وقللد تاللمصت الاللريعة اإلوللةمية

وأقلرت آلللل أن ايجصبلي اللذة يليتي إللل دار ، إلل مكان فخال آلليل  فيل  ملن االالطهاد
، صا ال فجلللوز ردل آلللللل إآلقابللل اإلولللةم طالبلللا الملللةذ والحمايلللة ويلللو ملللا زال ال يعلللد مولللتيم

صما فتم توجفه  إلل دولة أخرب تقبل  في إقليمها ويصال في رحابها ايمان)  (.53وا 
وبهذا المعصل يمكن مقارصة مفهوم  ايمان  مذ مفهوم  الميوب المؤقلت  اللذة يملصت لةجلم 

ولصة كامللة  واللذة بموجبل  يكلون لةجلم الحلق فلي اإلقاملة لملدة، وفقا للقاصون الدولي المعالر
وأملللا أن ، فلللي بللللد االوتالللافة وبعلللد اصتهلللاء يلللذل الفتلللرة  فعليللل  إملللا الرحفلللل والعلللودة إللللل وطصللل 

ويقابلللل يلللذا فلللي اإلولللةم أن يطللللو ايملللان اللللداتم أو  الذملللة  إذا كلللان ، يطللللو اللجلللوء اللللداتم

                                                                                                                       

وجلللراتم الحلللدود معفصلللة  العقوبلللة حقلللا هلل تعلللالل فلللؤدة إللللل آللللدم إولللقاط العقوبلللة بإولللقاط ايفلللراد لهلللا.
-6، لحرابلةا -5، الولرقة -4، الرو الخملر -3، القلذف -2، الزصلا -1ومحددة ويلي ولبذ جلراتم )

، التالريذ الجصلاتي اإلولةمي مقارصلا بالقلاصون الوالعي، أصظر: د.آلبدالقادر آللودة البغي(. -7، الردة
 .79-78ص، بة وصة طبذ، بفروت، دار اليتاو العربي، 1ج

 . 41ص، مرجذ وابق، بريان آمر ال د. أصظر في ذلك: (50
 . 163ص، مرجذ وابق، حوام دمحم وعد اباط ( راجذ د.51
، مجلللة الاللريعة والدراوللات اإلوللةمية، آلقللد ايمللان فللي الاللريعة اإلوللةمية، أصظللر: دمحم صعلليم ياوللفن( 52

 .212-211ص، 1985جوان ، 3آلدد ، 2الوصة ، اليويت، كلية الاريعة والدراوات اإلوةمية
جامعة ، مجلة اليوفة للعلوم القاصوصية والوياوية، حق اللجوء في الدول العربية، آللل اياء حوفن د.( 53

 .284ص، 2017، 20العدد ، 1المجلد ، اليوفة
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ةم ولهذا فقلد آللد اإلولةم أللحاو الذملة الفوفا داتملفن فلي دار اإلول (.54مويحيا أو فهوديا)
ويلرب بعلض الفقهلاء أن  (.55ويجو آللل ايملة اإلولةمية حملافتهم وتولهفل ولبل العليش لهلم)

الالللريعة اإلولللةمية تجعلللل ملللن حلللق اللجلللوء حقلللا للفلللرد وتلتلللزم الدوللللة اإلولللةمية بلللين ال ترفلللذ 
 (.56الحماية آلن الةجم إال إذا أبلغت  ميمص )

ا أحكلام وتعلاليم الالريعة اإلولةمية ويكذا فاللجوء يو أحد أيم حقلوق اإلصولان التلي تالمصته
فاإلصولان فلي اإلولةم لل  مركلز مرملوق فجلو احتراملل   وتلتلزم الدوللة اإلولةمية باحترامل .، الغلراء
حفللث كرملل  ال تعللالل ورفعلل  آللللل وللاتر المخلوقللات. يقللول تعللالل فللي محكللم تصزيللل : ، وحمافتلل 

ْمَصللا َبِصللي آَدَم َوَحَمْلَصللاِيْم ِفللي  للْلَصاِيْم آَلَلللل  َوَلَقللْد َكر  اْلَبللرِ  َواْلَبْحللِر َوَرَزْقَصللاِيْم ِمللَن الط فِ َبللاِت َوَفا 
للْن َخَلْقَصللا َتْفِالليًة  ومللن بفصهللا مصحلل  الحللق فللي اللجللوء ، ولهللذا وجللو مراآلللاة حقوقلل  (57 )َكِثفللرم ِمم 

 (.58والحماية في حالة ااطهادل أو االآلتداء آللي  أو آلدم توفر وبل العيش المةتمة ل )
أن اإلولةم ال فتخللل آللن مقتاليات الالمفر والعداللة حتلل بالصولبة ، ةلة القولخ

فتجعلل ، للعدو الةجم ولو كان محاربا بل وتتقدم أحكام  آللل ايحكلام الدوليلة المعاللرة

                                                 
رولللالة ، أحكللام الللذمففن والموللتيمصفن فللي دار اإلوللةم، راجللذ فللي ذلللك كللة مللن: د.آلبللداليريم زيللدان( 54

أحكللام معاملللة أوللرب ، د.أيمللن دمحم فللوزة ه .47ص، 1962، جامعللة القللايرة، كيللة الحقللوق ، دكتللوراة
، كليلة الحقلوق ، رولالة دكتلوراة، ون اللدولي العلام )دراولة مقارصلة(الحرو بفن الاريعة اإلوةمية والقاص

 .196-195ص، 2004، جامعة القايرة
( المعللروف أن الذمللة يللو العهللد الللذة يحلللل بموجبلل  غفللر المولللمفن المقيمللفن آللللل ايرااللي التللي 55

ة جوار فهم يحللون آللل  آلهد الذم فتحها المولمون آللل اآلتراف يؤالء بحقوقهم العامة والخالة.
كتللاو اإلآلللةم ، راجللذ فللي ذلللك كللة مللن: د.أحمللد أبللو الوفللا ال وذمللة الروللول للللي ال آلليلل  وولللم.

الطبعللة ، القلايرة، دار الصهالة العربيلة، بقواآللد القلاصون اللدولي والعةقلات الدوليلة فلي الريعة اإلولةم
، دراوة مقارصلة، ةمقاصون الوةم في اإلو، د.دمحم طلعت الغصيمي .193ص، 2جزء، 2001، ايولل

 وما بعديا.  405ص، بدون وصة طبذ، اإلوكصدرية، مصااة المعارف
، مصالللاة المعلللارف، قلللاصون الولللةم، ايحكلللام العاملللة فلللي قلللاصون ايملللم، راجلللذ: د.دمحم طلعلللت الغصيملللي (56

 . 720ص، بدون وصة طبذ، اإلوكصدرية
 .70ا ية ، ( وورة اإلوراء57
 . 284ص، مرجذ وابقء في الدول العربية حق اللجو ، آللل اياء حوفن د. (58
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فالة آللن اصل  فلربا ، حق اللجوء حق اللجوء التزاما آللل الدولة وايمة اإلوةمية جمعلاء
 ومصت اللجوء.، وق اإلصوانربطا وثيقا بفن احترام حق

 المبحث الثالث

 مفهىم اللجىء في مرحلت المانىن الذولي

بللالرغم مللن قللدم ظللايرة اللجللوء إال أن القللاصون الللذة يحكمهللا لللم فبللدأ بللالتبلور إال مللذ 
آلصدما تفاقمت ماكةت الةجتفن آلقو الحربفن العلالمفتفن ايوللل ، بدايات القرن العارين

لجهللود الدوليللة آلللن صاللية فللرع جدفللد مللن فللروع القللاصون الللدولي حفللث وقللد أوللفرت ا، والثاصيللة
يوللمي  الللبعض  قللاصون الةجتللفن  الللذة فتوللم بطللابذ إصوللاصي يكفللل تللدويل المركللز القللاصوصي 

 .  (59فرآلايم ويدافذ آلن حقوقهم ايواوية في مواجهة واتر الدول)، لةجتفن
 لو وذلك آللل الصحو التالي:بصاء آللل ما تقدم صتصاول يذا المبحث من خةل ثةث مطا

 اللجوء قبل االيتمام الدولي. :المطلب األول
 اللجوء وااليتمام الدولي. :المطلب الثاني
 : اللجوء والقاصون الدولي.المطلب الثالث

 األولالمطلب 

 اللجىء لبل االهتمام الذولي

دا كوصيلا فلان الفكلرة بلدأت فلي التلاري  الحلدفث تيخلذ بعل، بالرغم من قدم ظايرة اللجلوء
 وتتعدد آلواملها ما بفن دفصية وأفدلوجية وقومية.

وقلللد أمكلللن الحلللدفث آللللن أول ملفلللون ملللن الةجتلللفن فلللي تلللاري  البالللرية إثلللر الحلللروو 
والتللي بللدأت آلمليللا مللذ طللرد فهللود ، الدفصيللة التللي اللهدتها أوروبللا فللي القللرن الوللادس آلاللر

وتوللتاصت آللللل اثللر وبلغللت أوجهللا مللذ االلطهاد البر ، م1492ومولللمي ايصللدلس فللي آلللام 
وأدت  م.1685أيتلوبر  29إلغاء مرووم  صاصت  الذة كان فبيت حريلة المعتقلد اللدفصي فلوم 

مثللل يولصللدا ، يللذل الحللروو إلللل تغففللر التركفبللة الوللكاصية لللبعض الللدول ايوروبيللة اللللغفرة
 (.60ووويورا)

                                                 
الوللصة ، 16العللدد ، مجلللة الوياوللة الدوليللة، قاللية الةجتللفن فللي المصظمللات الدوليللة، آلفللاف مللراد  ( د.59

 .10ص، 1969، ابريل، القايرة، الخاموة
 مفواللية ايمللم المتحللدة ، ( مفواللية ايمللم المتحللدة لاللتون الةجتللفن والمعهللد العربللي لحقللوق اإلصوللان60

وحللدة الطباآلللة واإلصتللاج ، خموللون آلامللا مللن العمللل اإلصوللاصي  اللتون الةجتللفن فللي البلللدان العربيللة:ل
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 وآلللرف القللرن الثللامن آلاللر موجللة كبفللرة مللن الهجللرة وليللن يوللباو أفدفولوجيللة يللذل
 150أدب إللل صلزوح ملا يقلارو ملن ، م1789المرة إذ أن اصدالع الثورة الفرصوية  في آللام 

وكلاصوا فلي ، يربلا ملن اإلريلاو، أل  فرصوي طالبفن اللجوء في البللدان ايوروبيلة المجلاورة
   (.61أغلبفتهم من الصبةء واليهصة)

، بعا قوميا فليايتوبت ظايرة اللجوء طا وفي القرن التاوذ آلار قرن  ربيذ الاعوو 
ازدادت ظللايرة الهجللرة واللجللوء ، التللي آل معظمهللا إلللل الفاللل، م1848فبللدءا مللن ثللورات 

 .  (62في أوروبا الووطل والبلقاصية)
 المطلب الثاني

 اللجىء واالهتمام الذولي

من بواد ايتمام المجتملذ اللدولي بتلوففر الحمايلة الدوليلة لةجتلفن تيولي آلللبة ايملم 
ان العللالم آصللذاك مللا زال يعللاصل صتفجللة ا ثللار الولللبية التللي خلفتهللا وقللد كلل م1920فللي آلللام 

، ومللن أيمهللا ازديللاد أآلللداد الةجتللفن فللي بعللض الللدول ايوروبيللة، الحللرو العالميللة ايولللل
قاملت آلللبة ايملم بتعفلفن موتيال  ، م1917وفي روويا آللل أثر الثورة البلالفية ولصة 
( كللليول مفلللوض ولللام لالللتون Fridtjof Nansenالمصطقلللة القطبيلللة الصرويجلللي الالللهفر )

مللن أجللل موللاآلدة اياللخاص الللذفن ألللبحوا الجتللفن إثللر الثللورة ، م1921الةجتللفن وللصة 
وقلللد ركلللز جهلللودل آلللللل تواللليت الوالللذ القلللاصوصي لهلللؤالء الةجتلللفن فلللل البللللدان ، الروولللية

إالافة إللل ذللك ولعل صاصولن ، المايفة وذلك من خةل مصحهم وثاتق يوية ووثاتق ولفر
كمللا أصاللي صظامللا ، (63فن فللرص العمللل لهللم واتخللاذ تللدابفر بهللدف إآلللادتهم إلللل بلللداصهم)لتلليم

كملا كلل  ملن طلرف ، 1921قاصوصيا يحكم واعهم وذلك بإصااء مصدوبيلة ولامية فلي آللام 
                                                                                                                       

، 2001، تلللوصس، الطبعلللة ايوللللل، قولللم اإلآللللةم والصالللر بالمعهلللد العربلللي لحقلللوق اإلصولللان، الفصلللي
 .30ص

رات الحلبلي مصالو ، االتفاقيات الخالة بحقوق الةجتفن وآليلات حملافتهم، غادة بافر خفرة  ( أصظر: د.61
 .34ص، 2017، الطبعة ايولل، لبصان، بفروت، الحقوقية

 . 35ص، مرجذ وابق، ( مفواية ايمم المتحدة لاتون الةجتفن والمعهد العربي لحقوق اإلصوان62
63) Vincent Chetail, Fridtijof Nansen and The international protection of 

refugee: an introduction, Refugee survey Quarterly, vol. 22, No. 1, 2003, 
pp.1-6 .  
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فبلذل جهلودا فلي البدايلة لتلوففر ، العلبة بواذ تصظيم دوللي يكفلل حلدا أدصلل ملن الحقلوق 
 (.64)الحماية القاصوصية لةجتفن الروس
االطلذ  صاصولن  آللدة آلمليلات إصولاصية  1922و 1920بفن  وخةل الفترة الممتدة ما

بتصظليم ، واوعة الصطاقه قام في أولها بالصيابلة آللن العللبة )التلي كاصلت قلد أصالتت حلدفثا(
كما أارف آللل جهلود إغاثلة الخمة ، آلودة صل  ملفون من أورب الحرو إلل أوطاصهم

ددفن بللالموت جوآلللا فللي االتحللاد الوللوففتي أثصللاء اللتاء كللاصوا مهلل، ملفللون اللخص 30لصحللو 
 (.65م)1921آلام 

جايللدا آللللل ملصت الموللاآلدات إلللل رآلايللا   صاصوللن  وبعلد الحللرو العالميللة ايولللي آلملل
كملللا امتلللدت مولللتوليات  فيملللا بعلللد لتالللمل ، الدوللللة العثماصيلللة والةجتلللفن ففهلللا بعلللد اصهياريلللا
والةجتلفن ايالوريفن واليللداصففن آللام  ،1924جماآلات أخلرب ملن الةجتلفن ايرملن ولصة 

 صاصوللللن  فللللي العمللللل آللللللل رأس تلللللك المفواللللية حتللللل وفاتلللل  وللللصة  كمللللا اوللللتمر، 1928
م فلللل مصزلللل  بلللالقرو ملللن أووللللو واولللتمر آلملللل  ملللن جاصلللو مكتلللو  صاصولللن اللللدولي 1930

ملللن  10000لالللتون الةجتلللفن  تحلللت رآلايلللة ملللن آلللللبة ايملللم وقلللام المكتلللو بمولللاآلدة 
قلد ملصت جلاتزة صوبلل للولةم تقلدفرا يآلمالل  ، فلل ولوريا ولبصلان 40000رمن والةجتفن اي

من أجل الةجتفن والذة  قدم أول وثيقة وفر معترف بها دوليلا لتيولفر آللودة الةجتلفن أو 
 (.66وفريم )

                                                 
64) Jaeger Gilbert, The history of the international protection of Refugees 

RICR September 2001, N 843, pp.727-729.  
 ( أصظر في ذلك كة من: 65

- Jean-Luc, MATHIEU, Migrants et réfugiés, Collection: Que saisje?, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1 re édition, juin 1991, pp.12-13. 

- Robert,SALOMON, les réfugiés, collection: Que saisje?, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1 er édition, 1963, p.20. 

 .9ص، 1998، 111آلدد ، جتون مجلة الة، أصظر: مفواية ايمم المتحدة لاتون الةجتفن 66)



 لمحة تاريخية لمفهىم اللجىء

 حسام دمحم المحمد

 

411 

فلي اتجلال ، ولقد تطلورت للةحيات مكتلو صاصولن ومولتوليات  فلي ظلل آلللبة ايملم
أو تصظليم آللودتهم إللل ، هم فلي بللدان غفلر بللداصهم ايللليةوا آلادة تلوطفص، حماية الةجتفن

 (.67وتامفن فرص العمل لهم)، أوطاصهم
وحللدثت تطللورات واتخللذت خطللوات آلدفللدة أخللرب خللةل الوللصوات التللي وللبقت الحللرو 

 (:68العالمية الثاصية لةيتمام بالةجتفن صذكر مصها)
للق آللفهلا كلذلك اولم مكتلو والتلي أط، م1930إصااء الوكالة الحكوميلة لةجتلفن آللام  -1

وتللم تعفللفن مفللوض وللام مللن ، صاصولن ويللو جهللاز اللب  موللتقل فللل إطللار آللللبة ايمللم
 م.1938وامتد صااط يذا المكتو حتل آلام ، ألماصيا

بللدية ، م1938تعفللفن مفللوض وللام لاللتون الةجتللفن مركللزل ايواوللي فللي لصللدن آلللام  -2
وكللللان دور يللللذا ، فنآلللللن مكتللللو صاصوللللن الللللدولي والمفللللوض الوللللامي لاللللتون الةجتلللل

 م.1940المفوض محدود جدا واوتمر حتل آلام 
، 1943وذللك مللن قبللل الحلفللاء فللي آلللام ، إصالاء إدارة ايمللم المتحللدة للغللوث والتعمفللر -3

وقد صجحت يذل اإلدارة فلي تصظليم آللودة المةفلفن إللل بللداصهم التلي كلاصوا قلد االطروا 
 اصية.إلل الرحفل آلصها خةل وصوات الحرو العالمية الث

 المطلب الثالث

 اللجىء والمانىن الذولي

في يذل المرحلة تم إصااء مصظمة ايمم المتحلدة بعلد الحلرو العالميلة الثاصيلة فلي ولصة 
كاصللت مللن بللفن مهامهللا االيتمللام بقاللايا الةجتللفن بللدءا بماللكلة وثللاتق الهويللة ، م1945

يثللر اللموال مللذ ماللي وقللد ألللبحت التللدابفر المتعلقللة بحمايللة الةجتللفن أ، ووثللاتق الوللفر
حفلللللث غطلللللت مجموآللللللة الللللاملة ملللللن ايملللللور ذات اييميلللللة الخاللللللة لحيلللللاتهم ، الوقلللللت
م 1946وفي اللدورة ايوللل للجمعيلة العاملة لمملم المتحلدة والتلي آلقلدت فلي ، (69الفومية)

تم التركفز آللل قاية الةجتفن بعلد أن أخلذت بعلدا آلالميلا وأللبحت ظلايرة تهلم الجميلذ 
                                                 

، مرجللذ وللابق، االتفاقيللات الخالللة بحقللوق الةجتللفن وآليللات حمللافتهم، ( أصظللر: د.غللادة باللفر خفللرة 67
 .37ص

 .40-39ص، مرجذ وابق، ( مفواية ايمم المتحدة لاتون الةجتفن والمعهد العربي لحقوق اإلصوان68
   .37ص، مرجذ وابق، الةجتفن وآليات حمافتهم االتفاقيات الخالة بحقوق ، ( أصظر: د.غادة بافر خفرة 69
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( والللذة A/45()70القللرار المللرقم ) 1946فبرافللر  12متحللدة بتللاري  حفللث اتخللذت ايمللم ال
تصاول مواوع اللجوء والجهلود المبذوللة لتصظليم تللك العمليلة فلي إطلار دوللي وايلم ملا جلاء 
فلللي القلللرار يلللو اللللدآلوة إللللل  آللللدم إرغلللام الةجتلللفن بلللالعودة إللللل أوطلللاصهم إذا كاصلللت للللدفهم 

 أوباو وجفهة للبقاء في وطن الملجي .
تلدخل المن ولاحة ، وليون المواتل المتعلقة بحقوق اإلصولان ومصهلا موالوع اللجلوء

( والللللذة يللللو أحللللد فللللروع ايمللللم ECOSOC) آلمللللل المجلللللس االقتلللللادة واالجتمللللاآلي
وبولبو اختلالل  بالموااليذ المتعلقلة بحقلوق اإلصولان وملن أجلل إفجلاد أجهلزة ، المتحدة

دة تيفل يذا المجلس بتاكفل لجصلة تهلتم تصظم مواوع حق اللجوء وفقا لمفثاق ايمم المتح
باللتون الةجتللفن بصللاءا آللللل تولللية مللن الجمعيللة العامللة بوللبو تزافللد حللاالت اللجللوء فللي 

وآلقلدت اللجصلة الملذكورة اجتماآللات ، العالم وصتفجة لما حلدث أثصلاء الحلرو العالميلة الثاصيلة
قتللللادة وطالبلللت ايملللم المتحلللدة آللللن طريلللق المجللللس اال 1946مطوللللة فلللي لصلللدن آللللام 

واالجتملاآلي بتاللكفل وكاللة دوليللة لغلرض إفجللاد معالجلة اللاملة ومصاولبة ووللريعة لماللايل 
 (.71الةجتفن في العالم)

وبصاء آللل يذا االقتراح أصايت الجمعية العامة لممم المتحدة فلي دورتهلا الثاصيلة آللام 
( ويلللي يفتللللة دوليلللة متخلللللة تعملللل باللللكل IROم المصظملللة الدوليلللة لةجتلللفن )1946

ؤقللت وتهللدف إلللل إفجللاد حلللول لماللايل الةجتللفن فللي العللالم وبعللد تيولليس تلللك المصظمللة م

                                                 
( والللذة تللم تبصيلل  اوللتصادا إلللل A/RS/8 (1)( أياللا بللالرمز )A/45( ياللار إلللل قللرار ايمللم المتحللدة )70

أآلمللال اللجصللة الثالثللة )اللجصللة المعصيللة بالاللتون االجتماآليللة واإلصوللاصية والثقافيللة( فللي ايمللم المتحللدة 
والذة حمل ، ( وؤال حول الةجتفنQuestion of refugeesتحت مومل ) 12/2/1946بتاري  

أياا إاافة إلل الطلو من المجلس االقتلادة واالجتملاآلي إصالاء لجصلة تتلولل موالوع الةجتلفن 
( والتللي جللاء ففهللا: أن ماللكلة الةجتللفن يللي ماللكلة دوليللة مللن C-Iوالصللازحفن فللي العللالم التولللية )

مصلل  اتخللاذ اإلجللراءات الةزمللة مللن قبللل دول  e)ي الفقللرة )وتصللاول القللرار فلل، حفللث الصطللاق والطبيعللة
 التحال  باان آلودة الةجتفن ايلمان إلل بلديم.

القلاصون اللدولي والقلاصون العراقلي وآلةقتهملا بلالةجتفن اللذفن فبحثلون ، مظهر حريلز محملود أصظر: د. (71
، العللراق، اصوصيللة تحلفليللة(جامعللة وللاصت كليمصللتس )دراوللة ق، روللالة دكتللوراة، آلللن اللجللوء إلللل العللراق

 .  35ص، 2013
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آلملللت بكللل جهللديا لمعالجللة ماللكلة الةجتللفن وليللن اللجصللة واجهللت آلقبللات آلدفللدة أثللرت 
آللللل طبيعللة آلملهللا ممللا دفللذ ايآلاللاء ففهللا إلللل الطلللو مللن يفتللة ايمللم المتحللدة إآلفللاتهم 

صهاء آلمل اللجصلة فلي ا واللذة كلان أواولا ، لموآللد المحلدد وللفا لعملل اللجصلةمن مهامهم وا 
إن يللذل المصظمللة الخالللة بللالةجتفن وجهللت إلفهللا ، م1950فوصيلل   30مؤقتللا ويصتهللي فللي 

اليثفلللر ملللن اللللتهم مثلللل مولللاآلدة الجماآللللات التخريبيلللة وا آللللادة التلللوطفن يغلللراض وياولللية 
جتلفن التلي بلدأت بالتوولذ ودفصية وقومية وآلدم الواقعية الجدية في اتخاذ حلول لماكلة الة

 (.72واالزدياد)
والحقيقلة أن يصللاك جمللة مللن ايولباو التللي دفعلت أآلاللاء المصظملة الدوليللة لةجتللفن 

إذ للم تيلن تولهم فلي ، ولعلل أيمهلا فتمثلل فلي الع  إمكاصياتهلا الماديلة، إلل إصهاء آلملها
صظملة فلي اللدول ايآلالاء فلي الم 54 لدوللة آلالو ملن بلفن الل 18مفزاصية المصظمة ولوب 

( وآلجزيللا آلللن القيللام بإآلللادة تللوطفن مللا تبقللل مللن الجتللي الحللرو العالميللة 73ذلللك الوقللت)
 (.74في أوروبا دون حل صهاتي) الثاصية يو )أربعماتة أل  اخص(

أقللرت الجمعيللة العامللة لممللم المتحللدة القللرار المللرقم  1949كللاصون ايول  3وبتللاري  
لمتحللدة لاللتون الةجتللفن  آللللل أن تبللدأ ( حللول تيولليس  المفواللية الوللامية لممللم ا319)

وبعللد ذلللك ، كهفتللة مللن يفتللات ايمللم المتحللدة 1951العمللل بهللذا المكتللو مللذ بدايللة آلللام 
وفلل ، م لدر الصظام ايواوي لمفوالية ايملم المتحلدة لالتون الةجتلفن1950وفي آلام 

                                                 
 .35ص، المرجذ الوابق( 72
بحفلث تزيلد آلللل إجملالي مفزاصيلة ، جدفر بالذكر أن تيلفة المصظمة الدولية لةجتفن كاصلت بايظلة جلدا( 73

وكاصلت الواليلات المتحلدة تولايم لوحلديا فلي تقلديم ثلثلي التمويلل  تاغفل بقية مصظومة ايملم المتحلدة.
 أصظر:  .لتلك المصظمة

René RISTELHUEBER, op. cit., p. 686. 
 أصظر:، أل  الجم في ألماصيا الغربية 200مصهم حوالي ( 74

-Nations Unies, Secrétariat Général du Gouvernement de France, Les 
réfugiés et les expulsés en République Fédérale d’Allemagne, notes et 
études documentaires, Nº 2. 291, 14 septembre 1962, p. 5. 
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 1967وفللل آلللام ، لللدرت اتفاقيللة ايمللم المتحللدة الخالللة باللتون الةجتللفن 1951آلللام 
 لدر البروتوكول الخاص بواذ الةجتفن.

 الخاتمت

تحللدثصا فيلل  ، تصللاول الباحللث فللي يللذا البحللث مواللوع  لمحللة تاريخيللة لمفهللوم اللجللوء 
ومفهلوم اللجلوء فلي مرحللة ظهلور ايديلان ، آلن مفهوم اللجوء في مرحللة العللور القديملة

 لقاصون الدولي.وختمصا يذا الفلل بالحدفث آلن مفهوم اللجوء في مرحلة ا، الوماوية
 التىصياث: 

فجلللو آلللللل اللللدول أن تتلللدارس كافلللة العواملللل التلللي تولللبو أو تولللايم فلللي الللللراآلات  -1
 .اييلية وذلك بقلد واذ خطة ااملة لمعالجة ايوباو الرتيوية لتدفق الةجتفن

، أن توللللارع الللللدول التللللي لللللم تصاللللم بعللللد إلللللل االتفاقيللللات المتعلقللللة بواللللذ الةجتللللفن -2
 ل يذل االتفاقيات وواء كاصت يذل االتفاقيات آلالمية أو إقليمية.باالصامام إل

فجو آللل المصظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلصولان أن تولعي فلي حلاالت  -3
 اللجوء الجماآلي آللل لم امل ايورة الواحدة.

 المطالبللة بالتاللامن الللدولي والماللاركة فللي الموللتوليات إلآلللادة الصظللام الللدولي لحمايللة -4
فجاد حلول لهم.  الةجتفن وا 

واللذ آليللة دوليللة تاللمن تطبفللق مبللادا التاللامن الللدولي وتقاوللم ايآلبللاء بللفن الللدول مللن  -5
والعملل آلللل تالجيذ اللدول المختلفلة آلللل االصالمام ، اجل إفجاد حللول لمالايل الةجتلفن
قرار تاريعات وطصية تتعلق بحماية الةجتف، إلل االتفاقيات الخالة بالةجتفن  ن.وا 

م بملا فصولجم ملذ واقلذ الحلال اللذة 1951طرح لياغة جدفدة التفاقية الةجتفن لعام  -6
 ولل إلي  مواوع حق اللجوء.

 

 

 المراجع
 أوال: المراجع باللغت العربيت:

دار الصهاللة ، الحمايللة القاصوصيللة لةجللم فللي القللاصون الللدولي، أبللو الخفللر أحمللد آلطيللة -1
 م.1997، العربية
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كتللاو اإلآلللةم بقواآلللد القللاصون الللدولي والعةقللات الدوليللة فللي اللريعة ، اأحمللد أبللو الوفلل -2
 .2جزء، 2001، الطبعة ايولل، القايرة، دار الصهاة العربية، اإلوةم

حق اللجوء الوياوي في الدولاتفر والقلواصفن الحدفثلة )دراولة ، الوفد آللل حون فرحان -3
جامعلللة آللللفن ، كليلللة الحقلللوق ، رولللالة دكتلللوراة، مقارصلللة( ملللذ اللللصظم الوالللعية الحدفثلللة

 م.2008، امس
، القلللايرة، دار الصهالللة العربيلللة، الحمايللة الدوليلللة لطاللللو اللجللوء، أيمللن أدفلللو ولللةمة -4

 م.2004
أحكام معاملة أورب الحلرو بلفن الالريعة اإلولةمية والقلاصون اللدولي ، أيمن دمحم فوزة  -5
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