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إشــــــــــــــــراف:  أ. د. حممد املدين بوساق
مشكلة األطروحة:  تتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل : ما حقوق املهاجرين غري الرشعيني وفقًا للقانون الدويل 

يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ؟
منهج األطروحة وأداهتا: استخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقته العلميــة االستقرائيـة االستنتاجيـة. 

أهم النتائج: 
1 ـ  أن القواعــد املنظمة حلقوق اإلنســان املهاجر بصفة غري رشعية تعد جزءًا ال يتجزأ من حقوق اإلنســان، وقرارات املنظامت 

الدولية، ومواثيق األمم املتحدة بخصوص هذا الشأن دون حاجة لوجود نصوص خاصة.
٢ ـ أن الظاهر من مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف مجيع أحكامها وقواعدها حتقيق مصالح العباد ودرء املفاسد عنهم، لذا حرمت العمل 

عىل هتريب ونقل املهاجرين غري الرشعيني، ملا حيف بالتهريب واهلجرة غري الرشعية من املخاطر التي ال تؤمن السالمة منها.
٣ ـ تعد حقوق املهاجرين غري الرشعيني بمثابة أحكام توافق عليها املجتمع الدويل، وبالتايل تصبح بمثابة قواعد عرفية ملزمة، فإذا 

صدر عن منظمة دولية قواعد مكتوبة، فهي بذلك جمرد تقنني لعرف دويل ثابت.
٤ ـ إن احرتام أشــخاص القانون الدويل حلقوق املهاجرين غري الرشعيني ينبثق من كون تلك القواعد، قواعد آمرة تتعلق بالنظام 

الدويل العام، واملتمثل يف مصلحة اجلامعة الدولية ورعاية اإلنسانية بوجه عام.
٥ ـ عىل الرغم من حماوالت الدول العربية منذ فرتة مبكرة الدفاع عن حقوق جالياهتا يف اخلارج، غري أهنا مل حتقق النتائج املرغوب 

فيها؛ لضعف املواقف العربية، وافتقارها إىل األجهزة املعنية بذلك.
أهم التوصيات: 

1 ـ  يأمل الباحث يف إجراء التعديل يف القوانني واألنظمة للدول بام يكفل املحافظة عىل حقوق املهاجر غري الرشعي بصفته إنسانًا، 
وحيد من الدخول غري املرشوع للمهاجرين وخصوصًا الدول النامية.

٢ ـ أن تلتــزم كل الدول العربية بكل القرارات الصادرة عن اجلامعة العربية، ومؤمترات وزراء الداخلية العرب، والقمم العربية، 
بام يدعم كيان اجلامعة ليكون هلا صوٌت حمرتٌم ومسموٌع عربيًا ودوليًا.

٣ـ  بناء مراكز لتبادل املعلومات املتعلقة باجلوانب األمنية، بني دول املنشأ اخلاصة باهلجرة، والدول املستقبلة، ودول العبور كذلك.
٤ ـ عىل املجتمع الدويل القيام بالتوعية والتثقيف عرب وســائل اإلعالم املختلفة، ووسائل االتصال احلديثة عن خماطر اهلجرة غري 

الرشعية، وما قد يتعرض له املهاجر من استغالل، وامتهان لكرامته وعدم احرتام حلقوقه.
٥ ـ إعداد برامج للتعاون الدويل ملحاربة اإلرهاب، واجلريمة املنظمة، واالجتار بالبرش، كمرشوع »ماركوبولو« ، ومرشوع »إيست 

وند East Wind« ، واالهتامم بديناميكيات سياسة اهلجرة العاملية واإلقليمية.
٦ ـ إصدار دليل واجبات رجل الرشطة حلامية حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية، وتوزيعه عىل الضباط واألفراد.

٧ ـ رضورة إعــادة الصياغة يف النصوص الدولية احلامئية، بحيث يتم االبتعاد عــن النصوص املرنة واملطاطة، التي حتمل التأويل 
واللبس وإجياد صياغة أكثر حساًم، وفاعلية.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة يف العلوم األمنية
نموذج رقم )11(ق�شــــم: العدالة اجلنائية
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Study  title: The Rights of Illegal Immigrants “Rooting study compared to the  international law.”.
Student: Mohammed bin Abdul-Aziz Abo Abat. 
Advisor:  Prof. Mohammed Almadani Busag
reseArch problem:   The problem of this study is represented in the in the following question: What are the rights 

of the illegal immigrants according to the international law in the light of the Islamic law?. 
student populAtion (sAmple):The researcher used the descriptive approach in his own scientific inductive 

deductive way.
 most importAnt results: 

 1. The rules governing the rights of illegal immigrants is an integral part of the human rights، the resolutions of the international 
organizations، the charters of the United Nations regarding this matter without the need for a special texts.

2.The purposes of the Islamic law، as appears from its provisions and rules، are to achieve the interests of people and to ward 
off evil from them; so it forbids smuggling and transporting of illegal immigrants، as such an action can be risky.

3.The rights of illegal immigrants are considered as provisions agreed upon by the international community، and thus they serve 
as binding customary rules. If an international organization has issued written rules regarding this matter، such rules will 
be as a legalization to a fixed international rule.

4. Respect of the subjects of the international law to the rights of the illegal immigrants stems from the fact that those rules are 
as peremptory rules related to the public international system، exemplified in the interest of the international community 
and the care in humanity in general، and thus the rules they are obligatory for all subjects of the international law، whether 
they are members of the agreements governing them or not.

5. Despite the attempts made by the Arab countries a long time ago to defend the rights of their communities abroad، they did 
not achieve the desired results; due to the weakness of the Arab attitudes، and the lack of relevant agencies.

mAin results: 
1. The researcher hopes to make modifications in the laws and regulations of the countries in order to ensure preservation of the 

rights of the illegal immigrants as human beings، and to reduce the illegal entry of immigrants، especially the developing 
countries..

2 All Arab countries must abide by all decisions of the Arab League، conferences of the Arab Interior Ministers، and the 
Arab summits، that support the entity of the League to have a voice، which can be heard and respected regionally and 
internationally.

3 Building centers to share the information related to security aspects، between the countries of origin of migration، and the 
receiving countries، as well as the countries of transit; to help these countries contain the problem through improving the 
level of documents security، deploying liaison officers، providing experts and training، and improving the monitoring 
system on the borders. 

4.  The international community should focus on education and awareness through the various mass media، and modern means 
of communication، about the dangers of illegal immigration، and the suffering of immigrants from exploitation، abuse of 
their dignity and lack of respect for their rights، or imprisonment for violating the entry and residence regulations in the 
intended immigration country.

5. Preparing programs for international cooperation to fight terrorism، organized crime، human trafficking، such as “Marco Polo 
Project”، and “East Wind Project”;  to determine the dynamics of the policy of regional and global immigration، to control 
illegal immigration، and to ensure the protection of refugees، asylum seekers،  and those who are in need of protection.

6. Issuing a guide to the duties of policemen regarding protection of human rights and fundamental freedoms، and providing 
officers and personnel with copies of the guide، to enable them master the basic principles and concepts of human rights

7. Paraphrasing international protectionism texts، to exclude flexible and elastic texts، which may cause confusion، and to cre-
ate texts with more decisive and effective formulas.
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ث

الإهـــــــــداء

إىل والدي الكريمني حفظهام اهلل

قطرًة من عطائهام ، وقبسًا من ضيائهام

وإىل زوجتي الكريمة

جزاًء عىل عمر مىض : كانت أنبل ما فيه ،

ة أيامه      وعمر جييء : هي ُدرَّ

وإىل أبنائي

لعل طريق الغد يكون أكثر إرشاقًا

أهدي جهدي املتواضع ، مع كل احلب واالحرتام ،،
الباحث



ال�شــكر والتقديــر

احلمد هلل وحده ، والشكر له سبحانه عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص أن تفضل عيل بالتوفيق 
إلنجاز هذه الدراسة العلمية ، وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وبعد :

فإنه ال يسعني وقد انتهيت من هذه األطروحة إال أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لسيدي 
املجلس  ورئيس  الداخلية،  وزير  ـ  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  األمري/ حممد  امللكي  السمو  صاحب 
األمن  تعزيز  ما من شأنه  الالحمدود لكل  األمنية، عىل دعمه  للعلوم  العربية  نايف  األعىل جلامعة 
الوطني والعريب ، وعىل دعمه لرجال األمن لتنمية قدراهتم وموهبتهم وتسخريها يف خدمة الوطن. 
ويسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة اللواء/ سليامن بن عبداهلل العمــرو، مدير 
العلمي والعميل.  الدفاع املدين، لدعمه للباحثني والدارسني، والعمل عىل رفع مستواهم  عام 
ولسعادة اللواء الدكتور/ حممد بن عبداهلل القرين مساعد مدير عام الدفاع املدين لشؤون التخطيط 

والتدريب لدعم سعادته الستكامل دراستي العليا واهتاممه، فلقد تعلمت منه الكثري.
كام أقدم الشكر والتقدير ملعايل د. مجعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم 
األمنية، وكذلك إىل أ.د. عامر خضري الكبييس عميد كلية الدراسات العليا. وسعادة أ.د.حممد 
عبداهلل ولد حممدن رئيس قسم العدالة اجلنائية، والشكر موصول ألعضاء هيئة التدريس يف قسم 
العدالة اجلنائية عىل ما حظيت به من اهتامم، وما استفدته من علوم نافعة وتوجيهات كريمة يف 

مسرييت العلمية.
وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لسعادة أ.د. حممد املدين بوساق عضو هيئة التدريس بقسم 
العدالة اجلنائية باجلامعة واملرشف العلمي عىل هذه األطروحة الذي تعلمت منه الكثري خالل 
فرتة الدراسة يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه، ومل يدخر جهدًا يف مساعديت وتشجيعي ، وتقديم 
التوجيهات الصائبة واآلراء السديدة طوال مدة إعداد هذا العمل األكاديمي التي كان له أكرب 

األثر يف إنجازها.
ويف اخلتام أشكر كل الذين أسدوا يل النصح واملشورة من املسؤولني والزمالء الذين ال 

يتسع املجال لذكر أسامئهم، فجزاهم اهلل مجيعًا خري اجلزاء...
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،،،،

ج

الباحـــث



قائمة املحتويــات

ح

الصفحةاملوضوع

مستخلص األطروحة باللغة العربية ..............................................................................................
مستخلص  األطروحة باللغة اإلنجليزية ...............................................................................................
..........................................................................................................Key Words )الكلامت )املفاتيح
اإلهداء..............................................................................................................................................................
شكروتقدير.....................................................................................................................................................
قائمة املحتويات.............................................................................................................................................
الفصل األول: مشكلة  الدراسة  وأبعادها ..........................................................................................
1 .1 مقدمة الدراسة  ...................................................................................................................
1 .٢ مشكلة الدراسة ...................................................................................................................
1 . ٣ تساؤالت الدراسة ...............................................................................................................
1 . ٤  أهداف الدراسة ..................................................................................................................
 1 . ٥  أمهية الدراسـة ...................................................................................................................
1 . ٦ حدود الدراسـة ..................................................................................................................
1 . ٧ منهج الدراسـة ...................................................................................................................
1. 8 مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا ....................................................................................

1 . 9 الدراسات السابقة ..................................................................................................................

الفصل الثاين: مفهوم حقوق املهاجرين غري الرشعيني ..............................................................

٢ . 1  تعريف احلقوق ..................................................................................................................

٢ . 1 .1 تعريف احلقوق لغة .......................................................................................

٢ . 1 .٢ تعريف احلقوق يف الفقه   .............................................................................

٢ . 1 .٣ تعريف احلقوق يف القانون   .............................................................................

٢ . ٢  تعريف احلامية .....................................................................................................................

٢ . ٢ . 1 تعريف احلامية لغة ..........................................................................................

أ
ب
ت
ث
ج
ح
1
٢
٦
٧
8
8
9

1٠
1٠
18

٢٦
٢٧
٢٧
٢9
٣٣
٤٠
٤٠



       

٢ . ٢ . ٢  تعريف احلامية يف الفقه ....................................................................................

٢ . ٢ . ٣   تعريف احلامية يف القانون ..............................................................................

٢ . ٣  تعريف اهلجرة غري الرشعية .........................................................................................

٢ . ٣ . 1  تعريف اهلجرة غري الرشعية  لغة ...............................................................

٢ . ٣ . ٢  تعريف اهلجرة غري الرشعية يف الفقه ..........................................................

٢ . ٣ . ٣  تعريف اهلجرة غري الرشعية يف القانون ...............................................

٢ . ٤   أنواع اهلجرة والفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح والالجئ  ...............

٢ . ٤ . 1  اهلجرة يف داخل الدولة  .............................................................................

٢ . ٤ . ٢  اهلجرة إىل خارج الدولة .............................................................................

٢ . ٤ . ٣  الفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح الالجئ ................................
الفصل الثالث: احلقوق املقررة للمهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل يف ضوء
                           الرشيعة اإلسالمية ......................................................................................................
٣ . 1  حقوق املهاجرين غري الرشعيني  يف القانون الدويل ................................................
٣ . 1 .1 موقف الترشيعات الدولية من اهلجرة غري الرشعية ..............................
٣ . 1 . ٢   معاجلة مواثيق حقوق اإلنسان حلقوق املهاجرين غري الرشعيني ......... 

٣ . ٢ حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية ..................................
٣ . ٢ .1 مصادر حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية .......
٣ . ٢ . ٢   احلامية املقررة  للمهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية ... 

الفصل الرابع: كفالة حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل يف ضوء
                          الرشيعة اإلسالمية ........................................................................................................
٤ . 1 وسائل محاية حقوق املهاجرين غري الرشعيني ......................................................
٤ . 1 .1 وسائل احلامية املقررة يف القانون الدويل ................................................
٤ . 1 . ٢   وسائل احلامية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية  ....................................... 

٤ . ٢ آثار انتهاك حقوق املهاجرين غري الرشعيني ...........................................................

خ

الصفحةاملوضوع

٤1
٤٢
٤٤
٤٤
٤٥
٥٧
٦1
٦1
٦٣
٦٦

٦9
٧٠
٧٠
89

1٠٥
1٠٥
1٣٢

1٤٧
1٤8
1٤8
1٥٦
1٦1



       

د

الصفحةاملوضوع

1٦1
1٦٦

1٧٣
1٧٤
1٧٥
1٧8
18٠
٢٠٥
٢1٣

٤ . ٢ .1 اآلثار املرتتبة يف القانون الدويل  ..............................................................
٤ . ٢ . ٢   اآلثار املرتتبة يف الرشيعة اإلسالمية ................................................... 

الفصل اخلامس: اخلالصةوال نتائج والتوصيات   ...................................................................
٥. 1 خالصة الدراسة  ..............................................................................................................
٥ .٢ نتائـج الدراسة ..................................................................................................................

٥ .٣ التوصيـــــات ................................................................................................................. 
قائمة املصادر واملراجع...............................................................................................................................
فهرس اآليات القرآنية...............................................................................................................................
فهرس األحاديث النبوية واآلثار .............................................................................................................



1

الفصل األول 
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 .1 مقدمة الدراسة 

1 .2 مشكلة الدراسة 

1 . 3 تساؤالت الدراسة 

1 . 4 أهداف الدراسة 

1 . 5 أمهية الدراسة 

1 . 6 حدود الدراسة

1 . 7  منهج الدراسة 

1 . 8 مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا

1 . 9  الدراسات السابقة



2

الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة 

إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل، فال هادي له، وأش�هد أن آل إله إال اهلل، وحده ال 

رشيك له، وأن حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني.

ْرِض ُمَراَغاًم َكثرًِيا َوَسَعًة  َوَمْن  ِ َيِْد ِف اْلَ اِجْر ِف َسبِيِل اهللهَّ قال اهلل سبحانه وتعاىل : ﴿َوَمْن هُيَ
ُ َغُفوًرا  ِ  َوَكاَن اهللهَّ ِ َوَرُس�ولِِه ُثمهَّ ُيْدِرْكُه اْلَْوُت َفَقْد َوَق�عَ َأْجُرُه َعىَل اهللهَّ �ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اهللهَّ َيْ
ِذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا  َرِحياًم ﴿١٠٠﴾ )النساء(، وقال اهلل عز وجل : ﴿  َفالهَّ
اُر َثَواًبا ِمْن  ْنَ تَِها اْلَ ِري ِمْن َتْ ُهْم َجنهَّاٍت َتْ ْدِخَلنهَّ َئاِتِْم َوَلُ َرنهَّ َعْنُهْم َسيِّ َكفِّ ِف َسبِيِل َوَقاَتُلوا َوُقتُِلوا َلُ
َواِب ﴿١٩٥﴾ )آل عمران(. وقال الباري جل شأنه : ﴿ َوإِْن َكاُدوا  ُ ِعْنَدُه ُحْسُن الثهَّ ِ  َواهللهَّ ِعْنِد اهللهَّ

ْرِض لُِيْخِرُجوَك ِمْنَها َوإًِذا اَل َيْلَبُثوَن ِخاَلَفَك إاِلهَّ َقِلياًل ﴿٧٦﴾ )اإلرساء(. وَنَك ِمَن اْلَ َلَيْسَتِفزُّ

فليس�ت اهلجرة ظاهرة حديثة؛ بل ارتبطت بوجود اإلنسان عىل الرض، والزمته عىل مدى 
قرون وأجيال؛ فهي تشكل جزءًا أساسيًا من تاريخ البرشية، وال تكاد توجد منطقة أو بلد ف العامل 
مل يتأثرا باهلجرة وتداعياتا، وقد اتس�مت القرون الاضية، وال سيام القرنني اآلخرين الثامن عرش 
والتاس�ع عرش، بموجات متعددة من اهلجرة الواسعة النطاق، أسهمت ف تطوير خمتلف جوانب 
احلي�اة اإلنس�انية، وإثرائه�ا بروافد متج�ددة، من الفكر واإلضاف�ات واالبت�كارات التي يقدمها 
الهاجرون إليها، ولوال موجات اهلجرة التتالية لا كتب لبعض الدول الوجود؛ فهناك دول تدين 

بوجودها احلايل للمهاجرين؛ كالواليات التحدة المريكية، وكندا، وأسرتاليا، وغريها. 

وقد ش�كلت اهلجرة عىل هذا النحو ما يمكن تس�ميته العولة اإلنس�انية البكرة، وهي التي 
أغن�ت الب�رش واإلنس�انية وعمرت الك�ون ؛ لتأثريها اإلي�ايب ف تالقح احلض�ارات والثقافات 
وزي�ادة عطائها التبادل، ولا أس�همت به ف توس�يع نطاق العرفة والهارات بني الش�عوب، وف 
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نض�ة الدول الكثرية وتقدمها، بل ف تأسيس�ها، فضاًل عن إنجازات م�ا ُيطلق عليه »رأس الال 
اإلنس�اين« الهاج�ر، بام يملكه من حيوي�ة، ومعرفة ثقافي�ة، إضافة إىل إس�هامات روح التحدي 

واالبتكار واإلقدام، التي يتسم هبا عادة الشخص الهاجر.

ومل يع�د االهت�امم بقضايا اهلج�رة والهاجري�ن مقصورًا عىل الس�توى الوطني أو الس�توى 
اإلقليمي فحس�ب، بل تزايد هذا االهتامم عىل الس�توى الدويل ف العقود الخرية، ال س�يام إزاء 
ما يتعلق بحقوق الهاجرين وواجباتم ومشكالت اندماجهم ف جمتمعات اهلجرة، واهلجرة غري 
الرشعي�ة، وغ�ري ذلك من القضايا، وتدر اإلش�ارة هنا بصورة خاصة إىل عم�ل »اللجنة العالية 
للهجرة الدولية« - وهي النبثقة عن اُلمم التحدة – وتقريرها الذي أصدرته ف ترشين الول/ 
أكتوب�ر ع�ام 2٠٠٥م، والتوصي�ات الت�ي تضمنها لتدعي�م إدارة اهلجرة الدولي�ة وتنظيمها عىل 
الصع�د الوطني�ة واإلقليمي�ة والعالية، ويعد ه�ذا التقرير وتوصيات اللجنة، مدخالت رئيس�ية 
بالنس�بة إىل احلوار الرفيع الستوى للجمعية العامة لألمم التحدة، حول اهلجرة الدولية والتنمية 
وس�بل تطويره�ا)١(، ولقد ذهب الدي�ر العام لنظمة اهلج�رة الدولية إىل حد الق�ول : »إن القرن 

احلادي والعرشين سيكون قرن اهلجرة«)2(.

ونظ�رًا إىل وج�ود مصالح ومهوم مش�رتكة، لدى كل م�ن الدول الص�درة للهجرة والدول 
الس�تقبلة هلا، فقد جعل ذلك قضايا اهلجرة أحد أهم البنود الثابتة عىل أجندة احلوار بني الش�امل 
واجلنوب، وعىل مستوى أجندة العالقات الثنائية بني دول العامل الختلفة، بل فرضت نفسها عىل 
أجندة قمم أوربية، وأمريكية، وأفريقية – أوربية، وغريها. وقد عرب المني العام الس�ابق لألمم 
التح�دة )كوف أنان( ع�ن جانب من دوافع اهلجرة وعولتها بقوله : »م�ن الكيد أن رغبة الكثري 
من الناس ف القدوم للعيش ف البلدان الغنية سوف تستمر؛ ففي عالنا غري التكافئ، تفتقر أعداد 
كثرية من الس�يويني، والفارقة، وس�كان أمريكا الالتينية، إىل فرص التطور التوافرة الكتس�بة 
ل�دى س�كان البلدان الغني�ة؛ ومن ثم يتطل�ع الراغبون ف اهلج�رة إىل حياة جدي�دة ف بلد يمنح 

)١(  تقري�ر الم�ني الع�ام لألم�م التحدة : اهلج�رة الدولي�ة والتنمية، رق�م ٦٠/A/8٧١، للجمعي�ة العامة بتاريخ 
2٠٠٦/٥/١8م )النص العريب(، ص٥.

)2(  حس�ن، سوس�ن : حوار مع برونس�ون ماكينل، مدير عام منظمة اهلجرة الدولية، جملة السياس�ة الدولية، العدد 
)٦2( ترشين الول/ أكتوبر 2٠٠٥م، القاهرة، مجهورية مرص العربية، ص٩8 وما بعدها.
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الفرص�ة، متام�ًا كام كان�ت احلال ف }العامل اجلديد{ الذي اس�تقطب ف فرتة م�ن الزمن، عرشات 
الاليني من الوربيني الذين كانوا فقراء، ولكنهم كانوا مقدامني أيضًا«)١(.

وعندم�ا هياجر الناس من بلد إىل آخر؛ فعادة ما يفعلون ذلك باختيارهم وإرادتم احلرة، ال 
لن هذه اهلجرة أصبحت الس�بيل الوحيدة التبقية هلم للبقاء عىل قيد احلياة، وحب البقاء هو ما 
ُيمثهَّل باهلجرات القرسية، نتيجة احلروب اإلقليمية والنزاعات الهلية، وإذا كان الهاجرون عىل 
ه�ذا النح�و يعدون من الالجئني، فإن كل الجئ ف أغلب احلاالت مرش�ح لن يصبح مهاجرًا، 

إذا طالت مدة إبعاده عن وطنه الصل.

ويق�در بع�ض الختصني أن هناك أكثر من )١٩٠( مليون مهاجر ف العامل، أو ما نس�بته )١( 
إىل كل )3٥( ش�خصًا، أو )4%( من س�كان العامل؛ فعىل عكس الشائع، ال ُتقرَص تيارات اهلجرة 
ع�ىل االت�اه م�ن اجلنوب إىل الش�امل؛ إذ قدر عدد الهاجري�ن من اجلنوب إىل اجلن�وب ب� )٦١( 
مليون مهاجر، ومن اجلنوب إىل الشامل ب� )٦2( مليون مهاجر، مقابل )١4( مليون مهاجر فقط 

من الشامل إىل اجلنوب)2(.

وتتع�دد دواف�ع اهلجرة وحوافزها؛ فالهاج�ر قد يرتك وطنه؛ نتيجة ضائق�ة اقتصادية حلت 
ب�ه أو ببل�ده، وجعل�ت العي�ش صعبًا، أو ح�دوث عوامل متس االس�تقرار الس�يايس، أو خماطر 
أمنية تولد الش�عور بعدم المان؛ فيبحث الهاجر عن موطن آخر أكثر أمنًا واس�تقرارًا، أو يتطلع 
لتحقيق حلمه بتكوين ثروٍة، أو حبًا ف الغامرة، أو رغبة ف تقيق طموح مهني، أو إش�باع رغبة 
التخص�ص، ف جمال ال تتواف�ر أغلب مقوماته ف الوطن الم، وبطبيع�ة احلال، فإن هذه احلوافز 
كلها وغريها، ال تكفي وحدها إلمتام عملية اهلجرة، ما مل تتوافر مناطق اجلذب اخلارجية الراغبة 

ف استيعاب التطلعني إىل اهلجرة.

)١(  أّنان، كوف أّتا : لاذا حيتاج عالنا إىل إدارة اهلجرة بش�كل أفضل، صحيفة احلياة، لندن – الملكة التحدة، العدد 
)١4٩١٧( 2٠٠4/١/2٩م، ص ٩.

)2( ش�حاته، رض�ا : ظاهرة اهلجرة غري النظامية من الب�الد العربية إىل دول االتاد الوريب، بحث مقدم ف االجتامع 
اخل�اص ب�وزراء العرب العنيني بش�ؤون اهلج�رة والغرتبني، ١8-١٩ ش�باط/ فرباي�ر 2٠٠8م، مجهورية مرص 

العربية، ص١4.
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وم�ن ناحي�ة أخرى ف�إن من أهم خصائص دين اإلس�الم ال�ذي ارتضاه اهلل تع�اىل لعباده ، 
أن�ه عقيدة ورشيعة وأخالق، وأنه يوائم بني مصالح اإلنس�ان الادية والعنوية، ويمع بني الدنيا 

واآلخرة ، وينظم عالقة اإلنسان بربه وجمتمعه ، وبغريه من البرش، عىل صعيد واحد.

إن الرشيع�ة اإلس�المية حرص�ت عىل صيان�ة حقوق اإلنس�ان، ومحايته�ا، فحرمت إحلاق 
الرضر هبا، ف أي صورة من الصور، أو شكل من الشكال، قال رسول اهلل <  : »ال رضر وال 

رضار«)١(، كام حذرت من اإلمهال، وترك االحتياط الفيض إىل إحلاق الرضر باآلخرين.

ل�ذا فق�د تولد ل�دى الباحث أن دراس�ة حقوق الهاجري�ن غري الرشعي�ني الواجب محايتها 
تش�كل رضورة ملح�ة ف الوقت احل�ارض؛ لكثرة ما يلحق بالهاجرين غ�ري الرشعيني من رضر، 
وجس�امة م�ا ينتج عن عمليات التس�لل من خس�ائر برشية ومادي�ة ومعنوية، تتن�اىف مع حقوق 
اإلنس�ان وكرامته؛ مما يستوجب الوقوف عىل جانب التأصيل الرشعي ف التعامل مع الهاجرين 

غري الرشعيني، ومقارنة ذلك مع ما أقرته الواثيق والعاهدات الدولية.

)١( أخرج�ه ابن ماجه ف س�ننه، ف كتاب الح�كام، باب من بنى ف حقه ما يرض بج�اره. ج2،ص٧84،ح234٠. 
وأخرج�ه أيض�ًا م�ن حديث ابن عب�اس ريض اهلل عنه ، ف الوضع الس�ابق ح234١ ، انظر : اب�ن ماجه ، حممد بن 
يزي�د القزوين�ي : س�نن اب�ن ماجة ، تقي�ق : حممد فؤاد عب�د الباق�ي ، )د.ت( ، )د. ط( ،دار احلدي�ث، القاهرة – 
مجهورية مرص العربية ؛ وأخرجه أمحد ف مس�نده ، انظر : ابن حنبل ، أمحد بن حنبل الش�يباين: مس�ند اإلمام أمحد 
بن حنبل،)د.ت( ، )د. ط( ،  مؤسس�ة قرطبة ، القاهرة – مجهورية مرص العربية، الحاديث مذيلة بأحكام ش�عيب 
الرن�ؤوط عليه�ا، مس�ند عبد اهلل ب�ن عباس،  ج١، ص3١3 ، ح 28٦٧، حس�نه ش�عيب الرن�ؤوط ، وأخرجه 
أمح�د ف موض�ع آخر من الس�ند ج٥، ص32٦، ح2283٠، من حديث عبادة ب�ن الصامت ريض اهلل عنه، وعلق 
علي�ه ش�عيب الرنؤوط: إس�ناده ضعيف... واحلدي�ث لكثري منه ش�واهد صحيحة؛  احلاكم ،حمم�د بن عبداهلل : 
الس�تدرك ع�ىل الصحيح�ني ، )١4١١ه��/١٩٩٠م(، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبن�ان ، كتاب البيوع، 
ج2، ص٥٧- ٥8، من حديث أيب س�عيد اخلدري ريض اهلل عنه، وقال :" هذا حديث صحيح اإلس�ناد عىل رشط 
مسلم ومل يرجاه"، وقد احتج به اإلمام مالك  ف الوطأ، وجزم بنسبته إىل النبي <. انظر : الصبحي ، مالك بن 
أنس : موطأ اإلمام مالك ، تقيق : حممد مصطفى العظمي )١42٥ه�/2٠٠4م(، ط١، مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نيان لألعامل اخلريية واإلنسانية، أبوظبي- اإلمارات العربية التحدة، كتاب القضية ، باب القضاء ف الرفق، 
ج 2، ص 2٩٠،ح2١٧١؛ وق�د صحح�ه اللباين بمجموع طرقه كام ف إرواء الغليل. انظر : اللباين ، حممد نارص 
الدين : إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار السبيل، إرشاف: حممد زهري الشاويش،)١3٩٩ه�/ ١٩٧٩م(، ط١، 

الكتب اإلسالمي ، بريوت- لبنان، ج3 ، ص 4١3.
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1 . 2 مشكلة الدراسة 

تع�د اهلجرات الس�كانية غ�ري الرشوعة واحدًة م�ن الظواهر التي تفرض نفس�ها ف الوقت 
الراه�ن، ع�ىل الرغم م�ن اجلهود احلثيث�ة التي تبذهل�ا الدول للح�د منها عىل الس�تويات الحلية 
واإلقليمي�ة والعالية. غري أن هذه اجله�ود غالبًا ما توصف بأنا ذات بعد قانوين وإجرائي ترتبط 
بعمليات الضبط اإلداري للمناطق احلدودية، ومجلة من اإلجراءات القانونية التي تدد أشكال 
العالق�ة م�ع الهاجرين غري الرشعي�ني، ف الوقت الذي تعد العاجل�ات االجتامعية واالقتصادية 
أكثر صعوبة، وأقل انتشارًا؛ بسبب ما يرتتب عليها من نفقات مادية كبرية تعجز عن أدائها الدول 
الفق�رية بصورة عامة، وه�ي الدول الصدرة للهجرة، ف الوقت الذي تنظر فيه الدول الس�تقبلة 
للهجرة أن مسؤوليتها ال تتجاوز حدودها الكانية، وقد تصل ف بعض الحيان إىل تقديم بعض 
الس�اعدات الادي�ة للدول الصدرة هب�دف متكينها من ضبط منافذها احلدودي�ة، واحليلولة دون 

تفاقم الظاهرة وانتشارها.

ومع إدراك احلكومات والدول العنية باهلجرة غري الرشوعة ، الصدرة هلا أو الستقبلة ، تزداد 
مظاه�ر التع�اون اإلقليم�ي بمذكرات التفاهم ، وعق�د االتفاقات التي ترتب ع�ىل الدول العنية 
التزامات قانونية وإدارية متبادلة من شأنا أن تساعد ف احلد من هذه اهلجرات، وغالبًا ما تقترص 
التزامات الدول الس�تقبلة للهجرة عىل تقديم الس�اعدات الادية التمثلة بتقديم وس�ائل الضبط 
والراقب�ة الت�ي متكن الدول الصدرة من تتبع الهاجرين غ�ري الرشعيني، والقبض عليهم، واختاذ 
اإلج�راءات القانونية التي متنعهم من مغ�ادرة أراضيها، وبالنظر إىل أن هذه اإلجراءات ال تعدو 
كونا س�طحية ، ومتس أعراض الش�كلة، وال تأخذ بالعالج، فإن الهاجرين غري الرشعيني غالبًا 
ما يبتدعون أش�كااًل جديدة للهجرة، وطرقًا مس�تحدثة متكنهم من اإلقدام عليها، وتس�اعدهم 
ف ذل�ك ش�بكات التهريب التي توفر هلم إغراءات مس�تحدثة، تعلهم يقبل�ون عىل اهلجرة غري 

الرشوعة برغم اجلهود التي تبذهلا الدول لنعهم من ذلك.

وب�ام أن ظاه�رة اهلجرة غري الرشعية بدأت تس�تفحل يومًا بعد يوم ، ومل تعد آثارها الس�لبية 
مقترصة عىل بلد أو دولة بعينها، والرتباط هذه الظاهرة بسالمة اإلنسان، ومنع تعرضه لعامالت 
ال تنس�جم مع حقوقه اإلنس�انية، واستغالل ظروفه التي تشكل احلافز والسبب الرئيس ف اختاذ 
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قرار س�لوك س�بيل اهلجرة غ�ري الرشوعة، واعتباره النف�ذ الوحيد واحلل المث�ل للتخلص من 
وطأت�ا، وكذل�ك الرتباطه بحق ال�دول ف محاية أم�ن إقليمها التمثل ف منع دخول أش�خاص 
إليه�ا دون إذن أو ترخيص منها، ومحاي�ة جمتمعاتا من خطورة ارتفاع معدالت البطالة، وظهور 
عاملة رخيصة، وارتفاع ف معدالت اجلريمة، وتفيش المراض، وعىل الرغم من قيام العديد من 
الدول بالتوقيع عىل نصوص العاهدات واالتفاقيات )بروتوكوالت( الدولية اخلاصة بمكافحة 
تري�ب الهاجري�ن عن طريق ال�رب والبحر واجلو، إال أن�ه يوجد نقص كب�ري ف التعامل القانوين 
)النظامي( مع هذه الظاهرة، إذ إن العديد من الدول مل تغري من أنظمتها العقابية لكي تنسجم مع 

نصوص هذه العاهدات واالتفاقيات.

وع�ىل ض�وء أمهي�ة الوفاء بحق�وق الهاجرين غري الرشعي�ني، ف ظل تعاظم ال�دور والهام 
والسؤوليات للدول واحلكومات ف الوقت احلارض ف ضامن محاية احلقوق واحلريات، وتعرض 
الغالبية العظمى من الهاجرين غري الرشعيني - إن مل نقل الكل – لعامالت غري إنسانية واالتار 
واالس�تغالل ، ول�ا يواجهون�ه م�ن العديد من الش�اكل االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والصحية ف 
الجتمعات التي يصلون إليها، ومن هذا النطلق فإن مش�كلة الدراسة تكمن ف حماولة استجالء 
التأصي�ل الرشعي حلقوق الهاجرين غري الرشعيني مقارنًا بام ورد بالواثيق والعاهدات الدولية، 

وف ضوء ذلك تتجىل مشكلة الدراسة ف السؤال الرئيس التايل : 

ما حقوق املهاجرين غري الرشعيني وفقًا للقانون الدويل يف ضوء الرشيعة اإلسالمية؟.

1 . 3  تساؤالت الدراسة

١ �  ما القصود بحامية حقوق الهاجرين غري الرشعيني ؟ 

2 �  ما الفرق بني الهاجر، واّلالجئ ، والنهَّازح؟

3 �  ما حقوق الهاجرين غري الرشعيني التي كفلها القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين؟

4 �  ما حقوق الهاجرين غري الرشعيني التي عاجلتها الرشيعة اإلسالمية؟

٥ � ما هي االتفاقيات الدولية العاجلة حلقوق الهاجرين غري الرشعيني؟
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٦ �  ما مدى كفاية القواعد الدولية حلل أزمة الهاجرين غري الرشعيني؟

٧ �  ما الشاكل العملية الرتتبة عىل ضعف ُسُبل احلامية الدولية للمهاجرين غري الرشعيني؟

الة التي من شأنا احلّد من تفاقم أزمة اهلجرة غري الرشعية؟ 8 �  ما الوسائل الفعهَّ

1 . 4 أهداف الدراسة 

١ � معرفة مفهوم محاية حقوق الهاجرين غري الرشعيني.

2 �  بيان الفرق بني الهاجر والالجئ والنازح.

3 �  التعريف باحلقوق التي كفلها القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين للمهاجرين غري 
الرشعيني.

4 �  بيان حقوق الهاجرين غري الرشعيني التي عاجلتها الرشيعة اإلسالمية. 

٥ �  عرض االتفاقيات الدولية العاجلة حلقوق الهاجرين غري الرشعيني.

٦ �  بيان مدى كفاية القواعد الدولية حلل أزمة الهاجرين غري الرشعيني.

٧ �  معرفة الشاكل العملية الرتتبة عىل ضعف ُسُبل احلامية الدولية للمهاجرين غري الرشعيني.

الة التي من شأنا احلّد من تفاقم أزمة اهلجرة غري الرشعية. 8 �  التعريف بالوسائل الفعهَّ

1 . 5 أمهية الدراسة

تظه�ر أمهية الدراس�ة ف هذا الوض�وع عمومًا من خالل تناوله لح�د اجلوانب الهمة ذات 
الس�اس بحقوق اإلنس�ان وعيش�ه والتي حفظتها الرشيعة اإلس�المية ومحتها، وكانت الس�باقة 
لغريها ف جمال محاية حقوق اإلنس�ان وتبعها ف ذلك النظام الدويل مؤكدًا هلذه احلامية ، كام تركز 
ع�ىل جان�ب الوفاء باحلقوق والواجبات، ، فمن خالل ه�ذه احلامية يتمكن كل فرد من احلصول 
عىل حقوقه القررة ، ويتباين مس�توى محاية حقوق اإلنس�ان من دولة إىل أخرى وفق ما تسنه من 
ترشيعات وأنظمة ، وتأيت هذه الدراسة كمحاولة علمية للوقوف عىل جهود الجتمع الدويل إزاء 
هذه الظاهرة  بإبرام العاهدات والواثيق بني الدول مقارنًة بتأسيس الرشيعة اإلسالمية لألحكام 
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الستمدة من نصوص كتاب اهلل وسنة رسوله <، وتأيت أمهية هذه الدراسة من جانبني: اجلانب 
العلمي، واجلانب العمل.

1 . 5 . 1 األمهية العلمية: 

ترك�ز هذه الدراس�ة عىل بيان�ا لوضوع محاي�ة الهاجرين غ�ري الرشعيني ذل�ك أن الظاهرة 
ليس�ت قانوني�ة ف طبيعتها ، من أج�ل أن يدفع هبا االنتهاك حلق�وق الهاجرين غري الرشعيني أو 
إحل�اق الرضر هبم . فه�و موضوع فقهي وقانوين دقيق ، تغيب معظ�م مفاهيمه ومبادئه عن كثري 
م�ن الناس ، ف ظل ندرة الدراس�ات العلمي�ة التي تناولت هذا الوضوع بش�كل منفرد ، وإثراء 
البحث ف التأصيل لنهج الرشيعة اإلسالمية وحفظها هلذا احلق، بام يوضح أوجه االتساق بني ما 
تم االتفاق عليه ف العاهدات والواثيق ، مع ما تقره الرشيعة اإلسالمية هبدف وضع لبنة تنطلق 

منها وتسرتشد هبا اجلهات القائمة عىل سن النظمة بناًء عىل نتائج الدراسة.

1 . 5 . 2 األمهية العملية: 

تتمثل المهية العملية هلذه الدراسة فيام ختلص إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العمل ف 
حق اإلنسان ف العيش الكريم احلافظ لكرامته وإنسانيته من جهة، وإيضاح مبادئ احلامية التي تأمر 
هبا الرشيعة اإلس�المية من ناحية ، ومن ناحيٍة أخرى العاهدات والواثيق الدولية حلامية الهاجرين 
غري الرشعيني، إن بحث هذا الوضوع مهم ف تسليط الضوء عىل واجبات الدول والنظامت الدولية 
واإلقليمية باإلضافة للجهات العدلية كمؤسسة القضاء ومنتسبيها، وأعضاء هيئة التحقيق واالدعاء 

العام، و رجال الضبط، والستشارين والحامني لنم معنيون بتحقيق العدالة. 

1 . 6 حـدود الدراسـة 

تنح�رص الدراس�ة ف ح�ق الف�راد واجلامع�ات م�ن الن�اس الذي�ن ينطب�ق عليه�م وصف 
الهاجرين غري الرشعيني طبقًا لالتفاقيات الدولية وكيفية الوفاء بحقوقهم ف اجلانب اإلنس�اين، 
وأوجه محايتهم وضامناتم ف الواثيق والعاهدات الدولية، والتأصيل بالدلة الرشعية بالرجوع 

للمصادر والراجع الفقهية ف الرشيعة اإلسالمية. 
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1 . 7 منهج الدراسة 

س�وف أتبع النهج الوصفي االس�تقرائي)١( م�ن خالل تتبع حقائق الوض�وع وجزئياته من 
مص�ادره ف كت�ب ومصادر الفقه اإلس�المي، م�ع تأصيل الس�ائل التعلقة بالدراس�ة، وكذلك 
الرج�وع إىل نص�وص ال�واد النظامي�ة التي تك�م موضوع اهلجرة غ�ري الرشعي�ة ف العاهدات 
والواثي�ق الدولي�ة، وتلي�ل حمتواها هبدف معرف�ة حقيقتها، وم�دى محايتها هل�ذا احلق ف ضوء 

الرشيعة اإلسالمية .

1 . 8 مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا

1- حقوق :

أ ـ  احلقوق يف اللغة:

ق�ال اب�ن فارس )حق(: احلاء والق�اف أصٌل واحد، وهو يدل عىل إح�كام اليشء وصّحته. 
فاحلقُّ نقيُض الباطل)2(.

احلق�وق مفردها حق ومجعه ُحقوٌق وِحق�اٌق، وهو مصدر حق اليشء من باب رضب وقتل 
إذا وج�ب وثب�ت، واحل�ق يدل عىل إح�كام اليشء وصحته، فاحل�ق نقيض الباط�ل، ويقال حقهَّ 
ال�يشء وج�ب،  ويطلق احَلقُّ عىل معان أخرى منها : اس�م من أس�امء اهلل احلس�نى ، والنصيب ، 

والواجب، واليقني، وحقوق العقار : مرافقه.)3(

)١( النهج الوصفي االستقرائي: هو الذي يقوم عىل دراسة الظواهر الطبيعية أو االجتامعية واصفًا هلا، للوصول إىل 
إثبات احلقائق العلمية، عن طريق االستقراء، والنهج االستقرائي هو الذي يقوم عىل تتبع لألمور اجلزئية معتمدًا 
ع�ىل الالحظ�ة والتجربة، الس�تنتاج أحكام عامة وهو نوعان: االس�تقراء التام، ويقوم ع�ىل حرص مجيع جزئيات 
الس�ألة، واالس�تقراء الناق�ص ويقوم ع�ىل االكتفاء ببع�ض جزئيات الس�ألة، وإجراء الدراس�ة عليه�ا وتتبعها، 
واالس�تعانة بالالحظة إلصدار أحكام عامة تش�مل مجيع جزئيات السألة. انظر: عبدالرمحن، عبدالعزيز: البحث 

العلمي، ) ١424ه�( ط3 ) د.ن( ، الرياض - الملكة العربية السعودية، ص١٧8-١8٩ .
)2(  اب�ن ف�ارس، أمحد ب�ن فارس بن زكريا ال�رازي : معجم مقاييس اللغ�ة، )١42٠ه� ( وضع حواش�يه : إبراهيم 

شمس الدين، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، مادة )حق( ،ج2، ص١١.
)3(  ابن منظور ، حممد بن مكرم : لسان العرب، ،) 2٠٠٠م( ، ط١، دار صادر ، بريوت – لبنان ، مادة )حقق(، ج١٠، 
ص4٩؛ الفيومي، أمحد بن حممد : الصباح النري، )١٩8٧( د.ط، مكتبة لبنان، بريوت – لبنان، مادة )حقق( ص٧8 .
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ب ـ احلقوق يف االصطالح الفقهي :

ِذيَن َحقهَّ  عرف احلق بأنه : الثابت الذي ال يس�وغ إنكاره)١(، ومن ذلك قوله تعاىل :﴿َقاَل الهَّ
َعَلْيِهُم اْلَقْوُل﴿٦3﴾ )القصص(.

وي�أيت احلق بمعني�ني، الول : وهو احلك�م الطابق للواق�ع ويطلق عىل الق�وال، والعقائد 
والدي�ان ، والذاهب، الش�تامهلا عىل ذلك ويقابله الباطل، واآلخ�ر : أن يكون بمعنى الواجب 
فه بعض الفقهاء بأنه : ما يتعلق  الثابت، وهو قس�امن : حق اهلل وحق العباد، فأما حق اهلل فقد عرهَّ
به النفع العام للعامل من غري اختصاص بأحد ، فينسب إىل اهلل تعاىل لعظيم خطره وشمول نفعه، 

وأما العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله)2(.

وعىل الرغم من كثرة اس�تعامل فقهاء الرشيعة للح�ق ، إال أنم مل هيتموا كثريًا بإيراد تعريف 
ل�ه، اعت�امدًا منهم عىل العنى اللغوي لكلمة حق، ولعله�م رأوا أنه من الوضوح بحيث ال حيتاج 

إىل تعريف.

أما الفقهاء العارصون ، فقد أوردوا عدة تعريفات للحق ، منها :

١ �  عرفه مصطفى الزرقاء بأنه: »اختصاص يقر به الرشع سلطة أو تكليفًا«)3(.

2 �  عرفه بوس�اق بأنه :»منفعٌة أو مصلحة حقيقة تثبت لإلنس�ان تاه ربه أو تاه نفس�ه، أو 
تاه غريه« )4(. 

ج ـ احلقوق يف القانون :

لق�د تباينت التعريفات لدى رشاح القانون ، بش�أن القصود باحل�ق، ولعل أوضحها القول 

)١( اجلرج�اين ، ع�ل بن حمم�د بن عل : التعريفات، تقيق : إبراهيم البي�اري )١4٠٥( ، ط١، دار الكتاب العريب، 
بريوت – لبنان، ص٧٧.

)2(  الوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة ، ) ١4٠8ه�( ،ط2، وزارة الوقاف والش�ؤون اإلس�المية بالكويت ، الكويت ، 
ج١8، ص٧، 8.

)3(  الزرقاء ، مصطفى أمحد : الفعل الضار والضامن فيه ،) ١٩88م(، ط١،، الدار الش�امية للنرش والتوزيع، دمش�ق 
– سوريا،  ص ١١.

)4(  بوساق ، حممد الدين : حقوق اإلنسان ف إطار الترشيع اجلنائي اإلسالمي،) 2٠٠8م(، الجلة العربية للدراسات 
المنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض – الملكة العربية السعودية، العدد الول، ص ٦.
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ه القانون لشخص من الشخاص، ويكون له بمقتضاه  بأن القصود باحلق : »االستئثار الذي ُيِقرُّ
ط عىل يشء ُمعنيهَّ من شخص آخر«)١(. إما تسلُّ

وهن�اك م�ن التعريفات التي يغلب عليه�ا ال�ن�زعة التأصي�ليهَّة ، إذ ق�ي�ل ب�أن ال�ح�ق هو : 
»الرابطة القانونية التي بمقتضاها يعل القانون لصاحب احلق عىل س�بيل االنفراد واالس�تئثار، 

ط عىل شيئ أو اقتضاء أداء معني من شخص معني«)2(. التسلُّ

وم�ن التعريف�ات من نظ�ر إىل احلق من خ�الل الصلحة ، وقال ب�ه العامل أهرن�ج ، وأنصار 
الذهب الوضوعي: » بأنه مصلحة مرشوعة حيميها القانون«)3(.

د ـ  التعريف اإلجرائي للحقوق :

مصلح�ة ومنفع�ة  قرره�ا ال�رشع، واجب�ًا والتزامًا عىل جه�ة ، أو آخ�ر يؤدهي�ا ، لينتفع هبا 
صاحبه�ا، ويتمتع بمزاياها، وقد تكون الصلحة والنفعة مقررًة وثابتًة بنظام، أو قانون معني، أو 

ترشيع خاص، أو إعالن دويل أو معاهدٍة أو اتفاقية ثنائية دولية.

2- اهلجرة غري الرشعية :

أ ـ  اهلجرة يف اللغة)4) :

قال ابن فارس : اهلاء واجليم والراء أصالِن يدلُّ أحدمها عىل قطيعٍة وَقْطع، واآلخر عىل َشدِّ 
يشٍء وَرْبِطه.

)١(  س�عد ، نبي�ل إبراهي�م : الدخ�ل إىل القانون »نظري�ة احلق«، )2٠١٠م(، منش�ورات احللبي، ب�ريوت - لبنان ، 
ص38.

)2( ك�رية، حس�ن : الدخ�ل إىل القانون »النظرية العام�ة للحق« ، )١٩8٥م(، ط٦، دار النهض�ة العربية ، القاهرة – 
مجهورية مرص العربية ، ص 44١.

)3(  منص�ور، إس�حاق إبراهي�م : نظريتا القان�ون واحل�ق، )١٩٩٩م(، ط١، ديوان الطبوعات اجلامعي�ة اجلزائرية ، 
اجلزائر، ص2٠٩.

)4( ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا الرازي ، معجم مقاييس اللغة، )١42٠ه� ( وضع حواشيه : إبراهيم شمس 
الدين، ط١، دار الكتب العلمية، مادة )هجر( ،ج٦، ص 34-3٦ ؛ ابن منظور ، حممد بن مكرم : لس�ان العرب، 
مادة )هجر(، ج٥، ص 2٥٠-2٥٧ ؛ الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر : خمتار الصحاح ، )١٩83م(، ط١، 

دار ومكتبة اهلالل ، بريوت – لبنان ، باب اهلاء ، مادة )هجر( ، ص288.
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ومادة هجر وما يشتق منها تطلق عىل معاٍن، منها :

اهلِْجرة االسم من اهَلْجر ضدِّ الوصِل، والتهَّهاُجُر التهَّقاُطُع.

واهَلْجُر من اهلِْجراِن : هو ترك ما يلزمك تعاهده. واهُلْجُر : القبيح من الكالم، واهُلْجُر أيضًا: 
رَيى الرجل : كالُمُه ودْأُبُه وشْأُنُه. اهَلذيان. وِهجِّ

واهَلِجري واهَلِجرية واهَلْجر واهلاِجَرُة : نصف النهار عند زوال الشمس إىل العرص، وقيل : إنه 
شدة احلر. واهَلِجري : احلوض العظيم.

نْيِ. قِّ واهلِجاُر : َحْبل ُيْعَقُد ف يد البعري ورجله ف أحد الشِّ

واهلِْجرُة واهُلْجَرُة واُلهاَجَرُة : اخلروج من أرض إىل أرض وَتْرُك اُلىل للثانية.

ومن هذا اإلطالق ُأخَذ العنى االصطالحي للهجرة. 

يٍّ أو س�كن بلدًا آخر، فه�و ُمهاِجٌر، ومنه قول اهلل  وكل م�ن ف�ارق بلده من َبَدِويٍّ أو َحرَضِ
ْرِض ُمَراَغاًم َكثرًِيا َوَسَعًة  ﴿١٠٠﴾ )النساء(.  ِ َيِْد ِف اْلَ اِجْر ِف َسبِيِل اهللهَّ سبحانه وتعاىل ﴿ َوَمْن هُيَ

ومنه اُلهاِجُرون : الذين ذهبوا من النبي < . واُلَهاَجُر : موضع اُلَهاَجَرِة.

ب ـ  اهلجرة يف االصطالح:

اتفقت آراء العلامء حيال تعريف اهلجرة ، ومجيع هذه التعريفات تفيد عىل أنا ترك دار الكفر 
َفه ابن قدامة بأنا : »اخلروج من دار الكفر إىل دار  إىل دار اإلس�الم. ومن المثلة عىل ذلك ما َعرهَّ

اإلسالم«)١(.

وقد بني احلافظ ابن حجر العنى العام للهجرة ف الرشع بأنه : »ترك ما نى اهلل عنه«)2(. ومنه 
قوله < :»َواْلَُهاِجر َمْن َهَجَر َما َنَى اهللهَّ َعْنُه«)3(. 

)١(  ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد : الغني، )١4١٩ه�( تقيق :عبد اهلل بن عبد الحسن الرتكي؛ وعبدالفتاح 
احللو ،ط4، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ، الرياض– الملكة العربية السعودية ، ج١3، ص١4٩.

)2( ابن حجر ، أمحد بن عل : فتح الباري برشح صحيح البخاري، تقيق وتصحيح الشيخ: عبدالعزيز بن باز، طبعة 
مكتبة الرياض احلديث – الملكة العربية السعودية، ج١، ص ١٦.

)3( أخرج�ه البخ�اري عن أيب نعيم بس�نده عن عب�داهلل بن عمرو . انظر : البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، 
اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم وس�ننه وأيامه، تقيق: حممد زهري بن 
ن�ارص الن�ارص ، ) ١422ه�� ( ، ط ١ ، دار ط�وق النج�اة، بريوت – لبنان، كتاب اإليامن ، باب الس�لم من س�لم 

السلمون من لسانه ويده ، ج١ ص٥3، ح١٠.
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َبنِي : َظاِه�َرة َوَباِطَن�ة. َفاْلَباِطَنة َتْرك َما َتْدُع�و إَِلْيِه النهَّْفس  وذك�ر احلاف�ظ أن اهْلِْجَرة عىل رَضْ
يِن ِمْن اْلِفَتن.)١( اِهَرة اْلِفَرار بِالدِّ ْيَطان، َوالظهَّ وِء َوالشهَّ اَرة بِالسُّ مهَّ اْلَ

ل ااِلْنتَِقال ِمْن  وهَّ م َعىَل َوْجَهنْيِ : اْلَ وقال ف ش�أن اهلجرة الظاهرة : »َوَقْد َوَقَعْت ِف اإْلِْس�الَ
ايِن اهْلِْجَرة  ة إىَِل اْلَِديَنة ، الثهَّ َبَش�ة َواْبتَِداء اهْلِْجَرة ِمْن َمكهَّ ْمن َكاَم ِف ِهْجَريَتْ احْلَ ْوف إىَِل َدار اْلَ َدار اخْلَ
َم بِاْلَِديَنِة َوَهاَجَر إَِلْيِه  بِّي َصىلهَّ اهللهَّ َعَلْيِه َوَس�لهَّ ِمْن َدار اْلُكْفر إىَِل َدار اإْلِياَمن َوَذلَِك َبْعد َأْن اِْس�َتَقرهَّ النهَّ
َتّص بِااِلْنتَِقاِل إىَِل اْلَِديَنة ، إىَِل َأْن ُفتَِحْت  َمْن َأْمَكَنُه َذلَِك ِمْن اْلُْس�ِلِمنَي . َوَكاَنْت اهْلِْجَرة إِْذ َذاَك خَتْ

ة َفاْنَقَطَع ِمْن ااِلْختَِصاص ، َوَبِقَي ُعُموم ااِلْنتَِقال ِمْن َدار اْلُكْفر ِلَْن َقَدَر َعَلْيِه َباِقًيا«)2(. َمكهَّ

ج ـ  مفهوم اهلجرة غري الرشعية يف الوثائق الدولية:

يع�رف برتوك�ول مكافحة تري�ب الهاجرين عن طريق ال�رب أو البحر أو اجل�و اهلجرة غري 
الرشعي�ة بأن�ا :» دخ�ول غري مرشوع لش�خص م�ا ، إىل دولة ط�رف، ليس ذلك الش�خص من 

رعاياها، أو القيمني الدائمني فيها«)3(

ويقصد باهلجرة غري الرشعية )وغري القانونية أو الرسية( هي التي تسري خالفًا لكل ما تنص 
عليه أنظمة وقوانني اهلجرة ف كافة دول العامل، ومن مظاهرها : أن الهاجر غري القانوين ال حيمل 
ج�واز أو وثيق�ة س�فر ص�ادرة بطريقة قانونية م�ن الدولة الت�ي ينتمي إليها؛ كام أن�ه غري حاصل 
عىل الوافقة السبقة بالدخول من اجلهات الرسمية ف الدولة الواصل إليها؛ وأن مغادرته لوطنه 
الص�ل ودخول�ه إقلي�م الدولة الواصل إليه�ا، ال يكون من الماكن الرس�مية والحددة س�لفًا 

للمغادرة والوصول وفقًا لألنظمة واللوائح القانونية العمول هبا دوليًا وإقليميًا ووطنيًا.)4( 

)١(  ابن حجر ، أمحد بن عل : فتح الباري برشح صحيح البخاري ، ج١، ص 4٥.

)2(  ابن حجر ، أمحد بن عل : فتح الباري برشح صحيح البخاري ، ج١، ص ١٦.
ل التفاقية الم�م التحدة لكافحة  )3(  بروتوك�ول مكافح�ة تريب الهاجري�ن عن طريق الرب والبحر واجل�و، الكمِّ

اجلريمة النظمة عرب الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم 
      التحدة  رقم )2٥( الدورة اخلامسة واخلمسون الؤرخ ف ١٥ ترشين الثاين/نوفمرب2٠٠٠م، الادة )3أ(.

)4( ال�رصايب، حيي�ى ع�ل :  الرشوعية القانوني�ة والبعاد المني�ة للهجرة الوافدة "دراس�ة تطبيقية ع�ىل اجلمهورية 
اليمنية"، )2٠٠٩م(، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة- مجهورية مرص العربية، ص22.
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يس�تخدم مفهوم اهلجرة غري الرشعية، أو غري الرشوعة بمعنى قانوين بالدرجة الوىل، وهو 
ينط�وي ع�ىل داللة خمالفة للقوانني والنظم العنية باهلجرة وحرك�ة الفراد وتنقالتم بني الدول. 

ولكنه مقابل ذلك قد يكون رشعيًا من الناحية الدينية أو االجتامعية أو الثقافية)١(.

د ـ التعريف اإلجرائي للهجرة غري الرشعية

ويع�رف الباح�ث اهلج�رة غري الرشعي�ة إجرائيًا بأن�ا : انتقال الف�راد من م�كان إىل آخر، 
لالس�تقرار فيه بصفة مؤقته أو دائمة، ولي دافع من الدوافع التي تدفع هبم نحو االنتقال إليها، 

ويشمل ذلك :

١ �  الش�خاص الذين يدخلون بطريقة غري قانونية )نظامية( دول االس�تقبال وال يس�وون 
وضعهم القانوين )النظامي(. 

2 �  الش�خاص الذين يدخلون دول االس�تقبال بطريقة قانوني�ة )نظامية(  ويمكثون هناك 
بعد انقضاء مدة اإلقامة القانونية )النظامية(. 

3 � الشخاص الذين يعملون بطريقة غري قانونية )نظامية( خالل إقامة مسموح هبا.

3- القانون الدويل:

أ ـ  القانون يف اللغة :

والَقوانِ�نُي اُلُص�ول الواح�د قاُنوٌن وليس بع�ريب ، والقانوُن : ِمْقي�اُس كلِّ يشٍء)2(. وتعني 
كذل�ك الص�ول ، ولف�ظ القانون يفيد النظ�ام، ويقصد به تكرار أمر معني ع�ىل وتي�رة واحدة، 

)١(  اللح�ام، أمح�د عبدالعزيز الصفر : اهلجرة غري الرشوعة "الس�باب والنتائج واآلفاق الس�تقبلية" ، جملة الفكر 
الرشط�ي، مرك�ز بح�وث رشطة الش�ارقة ، اإلم�ارات العربية التح�دة ، الجلد الع�رشون، الع�دد )٧٧(، إبريل 

2٠١١م ، ص١١2.
)2( ابن منظور ، حممد بن مكرم : لسان العرب، مادة )قنن(، ج٥، ص 348 ؛ الرازي ، حممد بن أبو بكر بن عبد القادر 
: خمت�ار الصح�اح ، )١٩83م(، ط١، دار ومكتب�ة اهل�الل ، ب�ريوت – لبنان ، باب القاق ، م�ادة )قنن( ، ص٥٦٠؛ 
الفريوزأبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس الحيط ، ) ١428ه�( تقيق: حممد نعيم العرقس�ويس، ط ٦، مؤسس�ة 

الرسالة ، بريوت – لبنان. ، مادة )قنن(، باب القاف فصل النون ، ص١٥82.
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حيث يعترب هذا المر خاضعا لنظام ثابت معلوم)١( . وقد كان للعرب الس�بق ف استخدام كلمة 
القانون بمعنى القاعدة التنظيمية)2(.

ولق�د انتقلت كلمة قانون إىل لغتنا العربية بأصلها اليوناين: »كان��ون kanun « وتفيد جمازًا 
القاعدة أو القدوة والبدأ، وهي تعني » العصا الستقيمة « ويفرس ذل�ك انتق�اهل��ا إل��ى اللغ��ات 
الخ��رى بمعنى »مستقي�م « فق�د عب��رت عنه��ا اللغ��ة الفرنسية بكلمة : »droit«. ويقابلها 
ف اللغ���ة اإليطالي����ة كلم�ة : » diritto « وف اللغ���ة اللاني��ة كلم�ة : »recht«  وف اللغ�ة 
اإلنجليزي�ة كلم����ة : » right «. إذن فكلمة الق�انون تعرب عن  اخلط الذي يميز بني االس�تقامة 

واالنحراف)3(.

ب ـ  القانون يف االصطالح :

يس�تعمل لفظ القانون ف االصطالح القانوين)4( ف معنى عام ، وف معنى خاص، فالقانون 
بالعنى العام »droit« هو : »جمموعة القواعد النظمة لسلوك وعالق��ات الشخاص ف الجتمع 

عىل وجه ملزم«.

أما اس�تعامل كلم��ة القان�ون ف العن�ى اخل��اص  » loi «ه�و:»كل قاع��دة أو جمموعة من 
القواعد تضعه�ا السلطة الترشيعية لتنظيم أمر معني«.

ج ـ  القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف االصطالح :

هذا الصطلح حديث نسبيًا، فال نكاد نرى استخدامًا له إال ف بداية السبعينات. ويعرفه جان 
بكيت بأنه : » ذلك اجلزء اخلاص من القانون الدويل الذي ش�كله اإلحساس باإلنسانية، والذي 

)١( مرق�س، س�ليامن : ال�واف ف رشح القان�ون ال�دين -١- الدخل للع�وم القانونية، )١٩8٧م(، مطبعة الس�الم ، 
القاهرة – مجهورية مرص العربية، رقم )4(، ص4-٥.

)2(  فقد أطلق ابن سينا القانون ف الطب ، عىل مؤلفه ف الطب، ثم تدث الغزايل ف كتابه الستصفى عن الفن للقوانني، 
وأطلق ابن خلدون عىل أحد فصول مقدمته الشهرية ، االستدالل عىل ما ف الضامئر اخلفية بالقوانني احلرفية.

)3(  الس�يوطي، ثروة أنيس : النهج القانوين بني الرأس�املية واالش�رتاكية، مقال بمجلة مرص العارصة، عدد يوليو 
١٩٦8م، ص ٦٦٠-٦٦١

)4( الرفاع�ي، أمح�د حممد : الدخل للعلوم القانونية "نظري�ة القانون"، )2٠٠8م( ، )د. ط( مطبوعات جامعة بنها ، 
القليوبية – مجهورية مرص العربية، ص 8.
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يستهدف محاية الفرد اإلنساين«، وكذلك عرفه سان الرج بأنه : » ذلك القانون الذي يتكون من 
جمموعة القواعد الدولية الكتوبة، أو العرفية التي تؤكد احرتام اإلنسان الفرد وازدهاره«)١(. 

ويعرفه الكباش بأنه : »جمموعة القواعد القانونية التصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها 
اجلامعة الدولية وأصدرتا ف صورة معاهدات وبروتوكوالت دولية ملزمة؛ بقصد محاية حقوق 
اإلنس�ان الحك�وم علي�ه بوصف إنس�ان، وعضوًا ف الجتمع م�ن عدوان س�لطاته احلاكمة ، أو 
تقصريه�ا ، ومتثل احلد الدن�ى من احلامية التي ال يوز للدول العضاء الن�زول عنها مطلقًا، أو 

التحلل من بعضها ف غري االستثناءات القررة فيها«)2(. 

ج ـ  القانون الدويل اإلنسان يف االصطالح :

مصطل�ح القان�ون الدويل اإلنس�اين يمك�ن أن يدرس م�ن جانبني خمتلفني، أحدمها واس�ع 
واآلخر ضيق.

يقص�د باصطالح القانون الدويل اإلنس�اين ، بالعنى الواس�ع : » جمموعة الحكام القانونية 
الدولية، سواًء ف الترشيعات أو القوانني العامة التي تكفل احرتام الفرد وتعزيز ازدهاره«)3(.

يقص�د باصطالح القانون الدويل اإلنس�اين ، بالعن�ى الضيق : » جمموع�ة القواعد القانونية 
الساس�ية التي تطبق ف النازعات السلحة، وتدف إىل محاية الشخاص والموال، وجزء مهم 
م�ن قواع�د قانون احلرب«)4( ، وهناك من يعرفه بأنه : » يش�مل جمموع�ة القواعد التي تدف إىل 
جعل احلرب أكثر إنس�انية سواًء ف العالقات بني الطراف التحاربة أو بالنسبة لألشخاص غري 

النخرطني ف النزاع السلح، أو بخصوص العيان والهداف غري العسكرية«)٥(.

)١( ع�ل، جعفر عبدالس�الم : القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان "دراس�ات ف القانون الدويل والرشيعة اإلس�المية" 
)١٩٩٩م( ، ط١، دار الكتاب الرصية ، القاهرة – مجهورية مرص العربية، ص ٦٧. 

)2(  الكباش، خريي أمحد : احلامية اجلنائية حلقوق اإلنسان، )2٠٠٦م( ، ط١، دار الفتح للطباعة والنرش، اإلسكندرية 
– مجهورية مرص العربية، ص 2٠٠١.

)3(  الشاللدة، حممد فهاد : القانون الدويل اإلنساين، )2٠٠٥م(، ط١، منشأة العارف، اإلسكندرية – مجهورية مرص 
العربية، ص٥.

)4( الفت�الوي، س�هيل حس�ني، وربيع، عامد حمم�د : القانون ال�دويل اإلنس�اين، )2٠٠٧م(، ط١، دار الثقافة للنرش 
والتوزيع، عامن- الردن ، ص2٠.

)٥(   أبو الوفا، أمحد : حقوق اإلنسان بني مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب، )2٠٠٦م( ، ط١، دار النهضة، القاهرة– 
مجهورية مرص العربية ، ص3.
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ونخلص إىل أن القانون الدويل اإلنس�اين يش�مل اتفاقيات الهاي )١8٩٩م(، و)١٩٠٧(، 
وكذلك اتفاقيات جنيف س�نة )١٩4٩م(، وبرتوكوليها سنة )١٩٧٧م(، وبذلك هيدف القانون 
الدويل اإلنس�اين ف إبراز الطابع اإلنس�اين لقانون النزاعات الس�لحة، ذلك القانون الذي هيدف 

إىل محاية الكائن البرشي، والشياء الالزمة لبقائه.

1 . 9 الدراسات السابقة   

بع�د البح�ث والتنقي�ب ف الفه�ارس العلمي�ة للمراك�ز البحثيهَّ�ة والرجوع إىل الدراس�ات 
والبح�وث العلمي�ة الس�ابقة ع�ن اهلجرة غري الرشعي�ة مل أقف عىل أي دراس�ة مس�تقلة تناولت 
موضوع محاية الهاجرين غري الرشعيني، وإنام يري تناول بعض جوانبه ضمن دراس�ات قضايا 
الهاجرين غري الرشعيني، من حيث الرشوعية القانونية ، والبعاد المنية والشكالت االجتامعية 
للهجرة غري الرشعية،  بصفة عامة وس�وف أعرض أهم الدراس�ات الس�ابقة التي تناولت ذلك 

عىل النحو التايل : 

الدراسة األوىل :

دراس�ة للباحث الدكتور: حيي عل ال�رصايب ، بعنوان الرشوعية القانوني�ة والبعاد المنية 
للهج�رة الواف�دة )دراس�ة تطبيقي�ة عىل اجلمهوري�ة اليمنية(، رس�الة دكتوراه منش�ورة لدى دار 

النهضة العربية، القاهرة، مجهورية مرص العربية )2٠٠٩م()١(.

أواًل : أهداف الدراسة

١ �  تشخيص ظاهرة اهلجرة الوافدة بشقيها التسلل واللجوء إىل أرايض اجلمهورية اليمنية، 
وأثرها عىل منظومة المن القومي الوطني للجمهورية. 

2 �  البح�ث ع�ن الس�باب احلقيقية والعوامل الس�اعدة الس�تمرار النزوح والتس�لل عىل 
السواحل اليمنية من منظور أمني . 

)١( ال�رصايب، حيي�ى ع�ل :  الرشوعية القانوني�ة والبعاد المني�ة للهجرة الوافدة "دراس�ة تطبيقية ع�ىل اجلمهورية 
اليمني�ة"، )2٠٠٩م(، جامع�ة عني ش�مس ، القاهرة) رس�الة دكتوراه منش�ورة لدى دار النهض�ة العربية، ط١، 

2٠٠٩م، القاهرة، مجهورية مرص العربية.
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3 �  التعرف عىل اجلوانب الس�لبية واإليابية للهجرة الوافدة بش�قيها اللجوء والتس�لل إىل 
الرايض اليمنية  .

4 �  بي�ان كيفي�ة احل�د م�ن آثار ه�ذه الظاهرة ع�ىل اجلمهوري�ة اليمنية من خمتل�ف اجلوانب 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والمنية.

٥ �  إظهار دور اليمن وتعاملها مع قضية الالجئني، التي يوليها الجتمع الدويل جل اهتاممه 
باعتبار أن حق اللجوء واهلجرة من احلقوق اللصيقة بذات اإلنسان وحرياته الساسية . 

٦ �  وضع الرؤية الستقبلية لمهية احلفاظ عىل المن القومي اليمني، وعالقته بدول اجلوار 
الطلة عىل البحرين المحر والعريب. 

ثانيا : ملخص الدراسة

تناول الباحث ف دراسته حقيقة اهلجرة الوافدة واللجوء، واتاهات وتطور اهلجرة وطبيعة 
حجمها، وبيان أسباب ظاهرة اهلجرة الوافدة ومنافذ دخوهلا واستقرارها ف اليمن ، ثم عرضت 
الدراس�ة لحكام اهلج�رة الوافدة طبقًا للقانون ال�دويل العارص، اجلهود الدولي�ة والوطنية تاه 
الالجئ�ني، وت�دث الباحث عن اجلنس�ية واهلج�رة الوافدة ، والبع�اد المنية للهج�رة الوافدة 
)الوطن�ي والقليم�ي( واإلجراءات التخ�ذة حيال الوافدين عىل الس�تويني الوطن�ي والدويل، 

وتناول الباحث صعوبات حل مشكلة اهلجرة الوافدة سواًء الداخلية أو اخلارجية .

ثالثًا : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

توصل الباحث إىل العديد من النتائج التي من أمهها : 
١ �  كان اليمن واليزال بحكم موقعه اجلغراف واالسرتاتيجي وواقعه السكاين واالقتصادي 
والس�يايس والمن�ي ؛ من أهم الدول التأث�رة باهلجرة الوافدة الرشعي�ة وغري الرشعية، 

نظرًا لوارده وإمكاناته الحدودة.
2 �  س�اعد ع�دم تفعي�ل دور اللجن�ة الوطني�ة العلي�ا لش�ؤون الالجئ�ني ع�ىل ع�دم الربط 
والتنس�يق بني اجلهات احلكومية ذات العالقة بالالجئني ، مما نتج عنه تضارب البيانات 

واإلحصاءات عن الالجئني وخصائصهم وتصنيفاتم.
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3 �  يتخ�ذ بع�ض الوافدين والالجئني من اليمن منطقة توقف للعبور إىل دول اجلوار الكثر 
ثراًء، أو إىل الدول الغربية الخرى.

4 �  ال تنطب�ق ع�ىل بعض الالجئني الوجودين ف اليمن صفات ورشوط اس�تحقاق اللجوء 
ذل�ك أن معظمه�م عبارة عن عاملة وافدة ال خطر هي�دد حياتم أو حرياتم ف بلدانم ، 

وإنام قدموا للحصول عىل فرص عمل تدر عليهم دخاًل أفضل.
٥ �  اتس�مت اهلجرة الوافدة بش�قيها التس�لل واللجوء بتكوينها من العنارص الشابة القادرة 
عىل بذل اجلهد والرتحال والعمل، وهذه العنارص ربام تكون ف أس�فل اهلرم االجتامعي 
ف بلدانه، من حيث الفقر، واجلهل، واإلعداد الهني والفني؛ وبالتايل تشكل قوى عاملة 

غري مدربة أو منتجة.
٦ �  افتق�ار اليمن إىل ترشي�ع أو إجراءات قانونية منظمة للجوء ، أو حمددة لفهومه الختلف 

متامًا عن مفهوم اهلجرة بأنواعها التعددة.
٧ �  أوكل إىل مكت�ب الم�م التحدة لش�ؤون الالجئني، دراس�ة ملف�ات الالجئني وإصدار 
قرار منح اللجوء لطالبيه، بالرغم من أن منح اللجوء أمر س�يادي ، وهو من اختصاص 

احلكومة اليمنية.

رابعًا : أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية
تتصل هذه الدراس�ة بالدراسة احلالية ف تناوهلا لفهوم اهلجرة الوافدة بشكل عام، وختتلفان 
ف أن الدراسة السابقة بحثت الرشوعية القانونية للهجرة الوافدة تطبيقًا عىل اجلمهورية اليمنية، 
والدراس�ة احلالي�ة تتحدث عن محاي�ة الهاجرين غري الرشعيني عىل وج�ه اخلصوص وحقوقهم 

الرتبطة بذات اإلنسان وحرياته.

الدراسة الثانية :  

دراسة للباحث حممد صباح سعيد، بعنوان : جريمة تريب الهاجرين »دراسة مقارنة«، رسالة 
دكتوراه، منشورة من دار الكتب القانونية ، الحلة الكربى، مجهورية مرص العربية )2٠٠٩م()١(.

)١(  سعيد، حممد صباح : جريمة تريب الهاجرين "دراسة مقارنة"، )2٠٠٩م(، جامعة صالح الدين - أربيل، مجهورية 
العراق )رسالة دكتوراه منشورة لدى دار الكتب القانونية، ط١، 2٠١3م، الحلة الكربى، مجهورية مرص العربية(.
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أواًل : أهداف الدراسة

١ �  إي�اد أرضي�ة متك�ن ال�رشع العراق�ي م�ن االس�تناد عليها ل�دى قيامه بتجري�م تريب 
الهاجرين، وتديد الترشيع العقايب الناسب هلذه اجلريمة.

2 �  تديد الركان والعنارص التي تتكون منها جريمة تريب الهاجرين.

3 �  بيان اآلثار اإلجرائية الرتتبة عىل قيام جريمة تريب الهاجرين.

ثانيًا : ملخص الدراسة

تناول الباحث ف دراسته ماهية جريمة تريب الهاجرين، والعوامل الؤدية إىل نشوئها وإىل 
انتشارها ، والطرق التبعة ف التهريب، وسبل التصدي هلا ، ثم تناول الباحث بيان أركان جريمة 
تريب الهاجرين ، واآلثار القانونية الرتتبة عىل جريمة تريب الهاجرين، س�واًء العقوبة القررة  
هل�ا ف الترشيعات الوطنية القارنة، وكيفية تريك الدعوى، والحكمة الختصة مكانيًا بالتحقيق 

والنظر فيها.

ثالثًا : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

١ �  أن من اخلصائص التي تتميز هبا جريمة تريب الهاجرين أنا من اجلرائم العابرة للحدود، 
والنظمة، باإلضافة إىل أنا تدخل ضمن نطاق االختصاص الشامل للقانون اجلنائي.

2 �  أن صورة السلوك الكون للركن الادي جلريمة تريب الهاجرين مرتبط ارتباطًا مبارشًا 
بتحدي�د مفهوم إقليم الدولة ، وهو مفهوم أوس�ع نطاق�ًا ف قانون العقوبات مما هو عليه 
ف القان�ون الدويل العام، إذ ينضم إىل جانب الدل�ول احلقيق أو الفعل لإلقليم، اإلقليم 

احلكمي واإلقليم العريض.

3 �  يع�د إدخال الجنب�ي إىل إقليم الدولة الصورة الوىل من صور الس�لوك الكون للركن 
الادي جلريمة تريب الهاجرين، وإن وقوعه غري مرتبط بقيام الفاعل بمرافقة الشخص 
حم�ل الفع�ل إىل إقليم الدول�ة، بل يتحقق بمج�رد متكن الجنبي من الدخ�ول إىل إقليم 

الدولة من خالل الوسائل التي أعدها الفاعل.
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4 � التعوي�ل ع�ىل معيار حمل إقام�ة التهم أو مكان إلقاء القبض علي�ه ضمن العايري الحددة 
للمحكمة الختصة مكانيًا بصدد وقوع هذه اجلريمة ف اخلارج.

رابعًا : أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية

تتش�ابه هذه الدراسة مع الدراس�ة احلالية ف إعطاء لحٍة عن موضوع الثر السلبي لألفعال 
الواقعة عىل الهاجرين غري الرشعيني والتي متتهن حقوق اإلنسان، وختتلف من حيث إن الدراسة 
الس�ابقة ترك�ز عىل جريم�ة تري�ب الهاجرين غ�ري الرشعيني م�ن حيث اخلصائ�ص والركان 
وصوره�ا واآلث�ار القانونية جلريمة تريب الهاجرين، بينام تركز الدراس�ة احلالية بش�كل رئيس 
ع�ىل موقف الرشيعة اإلس�المية من حق�وق الهاجرين غري الرشعيني ال�الزم محايتها مع القارنة 

بالواثيق والعاهدات الدولية وهو ما مل تتطرق إليه الدراسة السابقة. 

الدراسة الثالثة:  

دراس�ة علمية حمكمة لألس�تاذ الدكتور : أمحد عبدالعزيز الصفر اللحام ، بعنوان : اهلجرة 
غ�ري الرشوعة »الس�باب والنتائج واآلف�اق الس�تقبلية«، مقالة علمية بمجل�ة الفكر الرشطي، 

)2٠١١م()١(. 

أواًل : أهداف الدراسة

١ �  تليل السباب الرئيسية للهجرة غري الرشوعة بني الدول والبلدان التعددة.

2 �  النتائج الرتتبة عىل اهلجرة غري الرشوعة واآلفاق الستقبلية هلا.

3 �  الربهن�ة ع�ىل أن الش�كلة بمكونته�ا الختلف�ة إنام ه�ي نتاج لواق�ع الالتكاف�ؤ ف العالقات 
االقتصادي�ة والسياس�ية ب�ني الدول الصناعي�ة الكثر ث�راًء والدول الخرى الت�ي تفتقر إىل 

احلدود الدنيا من احلاجات الساسية.

)١( اللح�ام، أمح�د عبدالعزيز الصفر : اهلجرة غري الرشوعة "الس�باب والنتائج واآلفاق الس�تقبلية" ، جملة الفكر 
الرشط�ي، جمل�ة علمي�ة حمكم�ة تصدر من مرك�ز بحوث رشط�ة الش�ارقة ، اإلم�ارات العربية التح�دة ، الجلد 

العرشون، العدد )٧٧(، إبريل 2٠١١م ، ص ١٠٦-١٥١. 
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4 � تط�ور القوان�ني التي تنظم دخ�ول العاملة الجنبية للدول الثرية ب�ام يتوافق مع مصاحلها 
االقتصادية واالجتامعية.

ثانيًا : ملخص الدراسة

تن�اول الباح�ث ف دراس�ته التعري�ف بمفهوم اهلج�رة غري الرشوع�ة ، والص�ول النظرية 
لتفس�ري ظاهرة اهلجرة غري الرشوعة ، كام بني الباحث معاجلة مش�كلة اهلجرة غري الرشوعة من 
منظور التحليل االجتامعي، بوصفها نتاجًا لجموعة واسعة من العوامل الؤدية إليها ، ثم تدث 
الباحث عن الش�كالت المنية التعددة الرافقة للهجرة غري الرشوعة، خاصة تلك الش�كالت 
التي يتعرض هلا من يتمكن  من النفاذ إىل حدود الدولة الستقبلة ، وأخريًا أشار الباحث للطرق 
والساليب التبعة للحد من انتشار اهلجرة غري الرشوعة، وطرق مكافحتها، وآفاقها الستقبلية.

ثالثًا : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

١ �  تتع�دد الفاهي�م والصطلحات ذات الصلة بمفه�وم اهلجرة غري الرشوعة ، عىل أن لكل 
منها داللته التي ختتلف عن داللة الفاهيم الخرى.

2 �  لي�س م�ن التوقع أن تتناقص ظاه�رة اهلجرة غري الرشعية طالا بقيت ممارس�ات اهليمنة 
االقتصادية واسرتاتيجيات الحافظة عىل القوة والتحكم بثروات الشعوب عىل حاهلا.

3 �  م�ا زال�ت اإلج�راءات التخ�ذة للحد م�ن اهلجرة غري الرشعي�ة )اإلج�راءات القانونية 
والتداب�ري المني�ة الحلية واإلقليمية والدولية( دون الس�توى الطل�وب منها، وبالرغم 
مم�ا حققته بعض اإلجراءات من نجاحات إال أن اهلجرة غري الرشوعة أخذت أش�كااًل 

جديدة.

4 �  استغالل مظاهر الضعف لدى الهاجرين غري الرشعيني وتوظيفهم من قبل قوى سياسية 
ف أعامل معادية للدولة ، أو ابتزازهم لامرسة بعض العامل التي من شأنا أن تدد أمن 

الجتمع و آدابه العامة.
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رابعًا : أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية

ه�ذه الدراس�ة تناولت اهلجرة غ�ري الرشوعة وبالتايل فهي تش�به الدراس�ة احلالية ف بحث 
موضوع اهلجرة غري الرشعية من جانب الفاهيم والصطلحات، وختتلف ف أن الدراس�ة الش�ار 
إليه�ا مل تتحدث عن محاية حقوق الهاجرين غ�ري الرشعيني وإنام تدثت عن بعض ما يواجهونه 
من ممارس�ات بوجه عام. إضافة إىل أن الدراس�ة احلالية س�وف تقوم بدراس�ة الوضوع تأصياًل 

ومقارنًة بالواثيق والعاهدات الدولية. 

الدراسة الرابعة:

دراس�ة للباحث عل بن موس�ى ب�ن عل جل، بعن�وان : حقوق النازح�ني ف داخل الدولة 
)دراس�ة مقارنة(، رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، مقدمة للمعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام 

حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض )١432/١43١ه�(.

أواًل : أهداف الدراسة

١ �  الوصول حللول عملية رسيعة لشكلة النازحني ف داخل الدولة.

2 �  بي�ان الش�اكل الرتتب�ة ع�ىل ضعف وس�ائل احلامية الدولي�ة التاحة لالجئ�ني بوجه عام 
والنازحني ف داخل الدولة بوجه خاص، مع وضع احللول القرتحة.

3 �  تكوين مادة علمية يستفيد منها الباحثون والهتمون هبذا الوضوع عىل الستوى اإلقليمي 
والدويل.

4 �  إلقاء الضوء عىل موقف دس�اتري ال�دول العربية، وبيان حاجتها إىل الزيد من النصوص 
لتوفري احلامية للنازحني ف داخل الدولة.

ثانيًا : ملخص الدراسة

تناول الباحث ف دراس�ته التعري�ف باحلقوق وبالنازحني وأنواعه�م، واحلقوق القررة هلم 
ف داخ�ل الدولة ف القانون الدويل والرشيعة اإلس�المية، وتناول الباحث وس�ائل محاية حقوق 
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النازحني ف داخل الدولة. كام تضمنت الدراس�ة النازحون ف داخل الملكة العربية الس�عودية، 
وم�دى مواءم�ة موق�ف الملكة مع قواع�د القانون ال�دويل واالتفاقيات ذات الصل�ة والرشيعة 

اإلسالمية.

ثالثًا : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

١ �  أن مب�ادئ الرشيع�ة اإلس�المية الغ�راء كان هلا الس�بق ف تأكي�د قواعد القان�ون الدويل 
اإلنساين وكفالتها حلقوق النازحني.

2 �  أن القواع�د النظم�ة حلق�وق النازحني ف داخل الدولة، تعد ج�زءًا ال يتجزأ من حقوق 
اإلنس�ان الم�ر الذي من ش�أنه ج�واز تطبيق  كل القواع�د الواردة ف اإلع�الن العالي 
حلقوق اإلنس�ان، وقرارات النظامت الدولية ومواثيق المم التحدة الواردة بخصوص 

هذا الشأن دون حاجة لوجود نصوص خاصة.

3 �  إن احرتام أشخاص القانون الدويل حلقوق النازحني ف داخل الدولة ال يضع لبدأ نسبية 
آث�ار العاه�دات، بمعنى أنه ال يقترص عىل الدول أطراف العاهدة النش�أة هلذه القواعد، 
ب�ل إن ه�ذا االحرتام ينبثق من كون تلك القواعد، هي قواعد آم�رة تتعلق بالنظام العام 

الدويل والتمثل ف مصلحة اجلامعة الدولية ورعاية اإلنسانية بوجه عام.

4 �  تع�د حق�وق النازحني ف داخل الدولة بمثابة قواع�د عرفية ملزمة توافق عليها الجتمع 
ال�دويل، فإذا ص�در عن منظمة دولية قواعد مكتوبة فه�ي بذلك جمرد تقنني لعرف دويل 

ثابت .

رابعًا : أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة احلالية

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية ف تناول حقوق النازحني من جانب القانون الدويل 
اإلنس�اين، وختتلف من حيث إن الدراس�ة الس�ابقة تركز عىل النازحني داخل الدولة، بينام تركز 
الدراس�ة احلالية بش�كل رئيس عىل موقف الرشيعة اإلس�المية والواثيق والعاهدات الدولية ف 

محاية حقوق الهاجرين غري الرشعيني.
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الفصل الثاين
مفهوم حقوق املهاجرين غري الرشعيني

2 . 1 تعريف احلقوق
وسوف أستعرض ف هذا البحث ثالثة مطالب وهي :

2 . 1 . 1  تعريف احلق لغًة
ق�ال اب�ن فارس )حق(: احلاء والق�اف أصٌل واحد، وهو يدل عىل إح�كام اليشء وصّحته. 

فاحلقُّ نقيُض الباطل)١(.

ُة أخصُّ منه. ُيقال:  ق�ال اجلوه�ري : » احلق: خالف الباطل. واحلق: واحد احلق�وق. واحلقهَّ
هذه حقتى، أي حقى ».)2(

ق�ال الف�ريوز أبادي : احَلقُّ »من أس�امِء اهلّلِ تعاىل أو م�ن ِصفاتِِه ، والُقْرآُن ، وِض�دُّ الباِطِل ، 
والمر الَْقيِضُّ ، والَعْدُل ، واال ْس�الُم ، والاُل ، والِْلُك ، والَوجوُد الثابُِت، والِصْدُق، والوُت ، 

واحَلْزُم ، وواحُد احُلقوِق«)3(.

قال اجلرجاين : »هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره«)4(.

ويتبنّيُ لنا مما س�بق أن كلمة احلق وردت ف اللغة بأكثر من معنى، وذلك بالنظر لا يراد منه، 
ولن معناه اللغوي ُيستخدم ف أكثر من داللة واحدة.

وقد ورد لفظ احلق كثريًا ف القرآن الكريم، فقد جاء ف تس�ٍع ومخس�ني سورة، وتكرر بصيغ 
خمتلفة ف سبعٍة وثامنني ومائتي موضع، غري أن الراد عىل سبيل التعيني ف كل مرة يتلف باختالف 

السياق الذي وردت فيه اآليات ، ولكنها ال ختلو من الداللة عىل الثبوت والطابقة للواقع.

)١( ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا الرازي ، معجم مقاييس اللغة، مادة )حقق( ،ج2، ص١١.
)2( اجلوه�ري، إس�امعيل ب�ن محاد : الصحاح« ت�اج اللغة وصح�اح العربي�ة« )١٩٩٠م( ط4، دار العلم للماليني، 

بريوت – لبنان ، ج4، ص١4٦١.
)3( الفريوزأبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس الحيط ، مادة )حقق(، باب القاف فصل احلاء ، ص8٧4.

)4( اجلرجاين، عل بن حممد بن عل : التعريفات، باب احلاء، ص١2٠.
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ودارت مع�اين كلم�ة )احل�ق( ف العجم القرآين عىل معاٍن منها : أس�م من أس�امء اهلل، وعىل 
الثبوت، والوجوب، والنصيب واحلظ، ونقيض الباطل.

احلق أحد أس�امء اهلل احلس�نى ، أطلقه اهلل س�بحانه وتعاىل عىل نفس�ه ف أكثر من آية يدل عىل 
�قُّ اْلُبنُِي ﴿2٥﴾  َ ُهَو احْلَ �قهَّ َوَيْعَلُموَن َأنهَّ اهللهَّ ُ ِديَنُهُم احْلَ يِهُم اهللهَّ ذل�ك ق�ول اهلل تعاىل :﴿َيْوَمئِ�ٍذ ُيَوفِّ

قُّ ﴿3٠﴾ )لقامن(. َ ُهَو احْلَ لَِك بَِأنهَّ اهللهَّ )النور(. و قول اهلل عز وجل شأنه : ﴿َذٰ

وبيان�ا ف لس�ان الع�رب : احلق الثاب�ت، وحق المر وحي�ق حقًا وحقوقًا ص�ار حقًا وثبت 
﴿١8﴾ )النبياء( ، أي  قِّ َع�ىلَ اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َف�ِإَذا ُهَو َزاِه�قٌ ق�ول اهلل تع�اىل : ﴿َبْل َنْق�ِذُف بِاحْلَ
قٌّ ِمْثَل َم�ا َأنهَُّكْم َتْنِطُقوَن ﴿23﴾  ُه حَلَ ْرِض إِنهَّ ِء َواْلَ �امَ ثب�ت عليه�م ، قول اهلل تعاىل : ﴿َفَوَربِّ السهَّ

)الذاريات(.

ِكْن َحقهَّ اْلَقْوُل  احل�ق : الوج�وب، وحيق وبحق علي�ك أن تفعل كذا يب، قال تع�اىل :﴿ َوَلٰ
ِمنِّي ﴿١3﴾ )السجدة(، أي : وجب.

ِذيَن ِف َأْمَواهِلِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ﴿24﴾ )العارج(،  احلق : احلظ والنصيب، قول اهلل تعاىل : ﴿َوالهَّ
وقول اهلل تعاىل : ﴿ َقاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِف َبَناتَِك ِمْن َحقٍّ ﴿٧٩﴾ )هود(.

وكل ما ورد من االستعامالت اللغوية لكلمة حق يدور حول معنى الثبوت والوجوب.

ومن الالحظ أنه ال يوجد معنى حمدد لصطلح )احلق( ف الثقافات واللغات الختلفة، فعىل 
سبيل الثال ، فإن هذا الصطلح يتداخل ف اللغة العربية ببعض الفاهيم أو الصطلحات الخرى 
ذات الع�اين القريبة، كمفاهيم : الصدق ، واحلقيق�ة، والصواب، والمانة، وف اللغة العربية بل 

وف العديد من اللغات الخرى يكاد يكون مرادفًا للطريق الستقيم)١(.

وف اللغ�ة اإلنجليزي�ة : احلق Right يعني : الصواب، الس�تقيم، الصيب، القويم....الخ، 
وف اللغة الفرنسية : احلق Droit من الكلمة الالتينية Directus ، أي مبارشة، ويعني الصواب، 

والعدل، والستقيم، والقويم.... الخ)2(.

)١( إبراهي�م ، ع�ل: حق�وق اإلنس�ان والتدخل حلامي�ة اإلنس�انية ، )2٠٠١م( ط١، دار النهضة العربي�ة، القاهرة- 
مجهورية مرص العربية ، ص 4١.

)2( طبلية ، القطب حممد القطب : اإلسالم وحقوق اإلنسان، )١٩84م( ط2، دار الفكر العريب، القاهرة – مجهورية 
مرص العربية، ص2٩.
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2 . 1 . 2  تعريف احلق يف الفقه

درج عل�امء الفقه اإلس�المي عىل اس�تعامل اس�م احلق كث�ريًا ف مواضع خمتلف�ة ، وف معاٍن 
عديدة ، متاميزة ، ذات دالالت خمتلفة عىل الرغم من انتظامها ف معنى عام يمعها وهو الثبوت، 
ومع كثرة اس�تعامهلم إياه مل يعنوا بيان حدوده ف مواضع اس�تعامالته الختلفة بل اكتفوا بوضوح 
معن�اه اللغ�وي ، وداللته علي�ه ووفائه بجميع اس�تعامالته ف اللغة والعل�وم وخماطبات الناس ، 
وعىل أساس ذلك استعمله الفقهاء فأطلقوه عىل كل ما هو ثابت ثبوتًا رشعيًا أي بحكم الشارع، 
وإقراره ، وكان له بس�بب ذلك محايته س�واء أكان احلق الثبت لش�خص من الشخاص أو لعني 

من العيان )١( . 

وذكر احلق لدى فقهاء الس�لمني الوائل، ورد عن�د احلديث عن حقوق اهلل وحقوق العباد 
وف سياق مواضيع أخرى، فقد عرفه اللكنوين : » احلق : الوجود ، والراد به هنا حكم يثبت«)2(.

وال ش�ك أنه يقصد بقوله : حكم، أن احلق يثبت من الش�ارع ؛ لن هذا مفهوم كلمة حكم 
ره الشارع)3(. عىل لسان الفقهاء، وبذا يمكن القول بأن احلق هو الذي قرهَّ

وعرفه العيني : » بأنه ما يستحقه الرجل«)4(. وهذا ظاهر ف أنه يريد احلق ما استحقه اإلنسان 
ه الرشع وحيميه فيمكنه منه وُيدافع عنه. عىل وجه ُيِقرُّ

وعرفه القراف : » حق اهلل : أمره ونيه، وحق العبد مصاحله، والتكاليف عىل ثالثة أقس�ام، 
حق اهلل تعاىل فقط، كاإليامن وتريم الكفر، وحق العباد فقط كالديون والثامن، وقس�م اختلف 
فيه هل يغلب فيه حق اهلل أو حق العبد، كحد القذف : ويعنى بحق العبد الحض أنه لو أس�قطه 

)١( اخلفي�ف ،عىل : اللكية ف الرشيعة اإلس�المية مع مقارنة بالرشائع الخ�رى )١4١٦ه� / ١٩٩٦م(، د.ط ، دار 
الفكر العريب ، بريوت - لبنان ، ص ٥ ، ٦  .

)2( اللكنوين، حممد عبداحلليم : حاشية قمر القامر عىل كتاب نور النوار رشح النار، )١٩٩٥م( ، ط١، دار الكتب 
العلمية ، بريوت – لبنان، أول مبحث احلقوق.

)3(  البخ�اري، عبد العزيز بن أمحد  : كش�ف الرسار عن أصول فخر اإلس�الم الب�زدوي، )١428ه�/١٩٩٧م(، 
تقيق : عبد اهلل حممود عمر، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ج4، ص ١34.

)4( العيني، حممود بن أمحد بن موسى : البناية رشح اهلداية، )2٠٠٠م(، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت - لبنان، 
ج8، ص 3٠١.
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لسقط، وإال فام من حق للعبد إال وفيه حق هلل تعاىل، وهو أمره بإيصال ذلك احلق إىل مستحقه«)١(، 
فيوج�د ح�ق اهلل تعاىل دون حق العبد، وال يوجد ح�ق للعبد إال وفيه حق اهلل تعاىل : وإنام يعرف 
ذلك بعلة اإلسقاط فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي يعنى به حق العبد، وكل ما ليس له إسقاطه 

فهو الذي يعنى به حق اهلل تعاىل. 

وذكر ابن القيم أن بعض العلامء يرى أن حق اهلل ما ال مدخل للصلح فيه كاحلدود، والزكوات، 
والكفارات، وغريها، وأما حقوق العباد فهي التي تقبل الصلح واإلسقاط والعاوضة عليها)2(.

وي�أيت احلق بمعني�ني، الول : وهو احلك�م الطابق للواق�ع ويطلق عىل الق�وال، والعقائد 
والدي�ان ، والذاهب، الش�تامهلا عىل ذلك ويقابله الباطل، واآلخ�ر : أن يكون بمعنى الواجب 
فه بعض الفقهاء بأنه : ما يتعلق  الثابت، وهو قس�امن : حق اهلل وحق العباد، فأما حق اهلل فقد عرهَّ
به النفع العام للعامل من غري اختصاص بأحد ، فينسب إىل اهلل تعاىل لعظيم خطره وشمول نفعه، 

وأما العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله)3(.

ومن التعاريف الواردة للحق أنه : الثابت الذي ال يس�وغ إنكاره)4(، ومن ذلك قوله تعاىل : 
ِذيَن َحقهَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ﴿٦3﴾ )القصص(. ﴿َقاَل الهَّ

أما فقهاء اإلسالم وعلامؤه العارصون فقد عرفوا احلق بعدة تعريفات منها : 

١ �  عرفه الدكتور/ حممد يوسف موسى بأنه : »مصلحة ثابتة للفرد أو الجتمع ، أو هلام معًا، 
يقررها الشارع احلكيم« )٥( . 

2 �  عرفه الشيخ / عىل اخلفيف بأنه »ما ثبت إلنسان بمقتىض الرشع من أجل صاحله«. 

)١( الق�راف، أمح�د بن إدري�س بن عبد الرمحن : أنوار ال�ربوق ف أنوار الفروق )١42١ه��/2٠٠١م(، تقيق مركز 
الدراسات الفقهية واالقتصادية : حممد أمحد رساج ، عل مجعه حممد ، ط١، دار السالم ، القاهرة – مجهورية مرص 

العربية ، ج١، ص 2٥٦.
)2( اب�ن قي�م اجلوزية ، حممد ب�ن أيب بكر بن أيوب الزرعي  : إعالم الوقعني ع�ن رب العالني، )١3٩٧ه�(، راجعه 

وقدم له وعلق عليه : طه عبدالرؤوف ، ط2، دار اجليل ، بريوت - لبنان ، ج2، ص ١٠8.
)3( الوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة ، ) ١4٠8ه�( ،ط2، وزارة الوقاف والش�ؤون اإلس�المية بالكويت ، الكويت ، 

ج١8، ص٧، 8.
)4( اجلرجاين، عل بن حممد بن عل : التعريفات، ص٧٧.

)٥( موسى، حممد يوسف. الفقه اإلسالمي، )2٠٠٩م( ، ط2 ، مطابع دار الكتاب العريب، القاهرة – مجهورية مرص 
العربية ، ص 2٠١.
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3 �  عرفه الش�يخ / أمحد فهمي أبو س�نه بأنه :»هو ما ثبت ف الرشع لإلنسان أو هلل تعاىل عىل 
الغري « )١(.

4 �  عرفه فرحات بأنه :»كل مصلحة مستحقة لصاحبها رشعًا« )2(.

٥ �  عرفه مصطفى الزرقاء بأنه: »اختصاص يقر به الرشع سلطة أو تكليفًا«)3(.

٦ �  عرفه الزحيل بأنه :»مصلحة مقررة رشعًا«)4(.

٧ �  عرفه بوس�اق بأنه :»منفعٌة أو مصلحة حقيقية تثبت لإلنس�ان تاه ربه أو تاه نفس�ه، أو 
تاه غريه« )٥(. 

8 �  عرفه الدريني بأنه :»اختصاص يقرر به الشارع سلطة عىل شيئ أو اقتضاء أداء من آخر 
تقيقًا لصلحة معينة« )٦(.

هذا التعريف وإن كان هو النس�ب إال أنه عرف احلق بمفهوم القانون اخلاص، أي العيني 
واحلق الش�خيص، أي حق الدائنية، بينام احلقوق واحلريات العامة تفرض وجود الش�خاص ف 
الرك�ز نفس�ه، م�ن حيث التمتع بام ختوله من س�لطات، دون فك�رة االنفراد واالس�تئثار ، حيث 
يتمت�ع اجلمي�ع باحلريات واحلق�وق العامة عىل قدم الس�اواة، بين�ام احلقوق العينية والش�خصية 
تفرتض وجود روابط قانونية، مثل روابط االنفراد واالقتضاء، لن هذه الروابط تفرتض وجود 

الشخاص ف مراكز متفاوتة.)٧(  

http://www.alukah.net/( أب�و س�نة ، أمحد فهمي : نظرية التعس�ف ف اس�تعامل احلق ف الفق�ه اإلس�المي )١(
.)/Sharia/0/2551

)2( فرح�ات ، حممد نعيم : حقوق اإلنس�ان والعدالة اجلنائي�ة ،)١4١4ه�(، العهد العايل للعلوم المنية، كلية اللك 
فهد المنية ، الرياض – الملكة العربية السعودية ، ص 4.

)3( الزرقاء ، مصطفى أمحد : الفعل الضار والضامن فيه ،) ١٩88م(، ط١،، الدار الش�امية للنرش والتوزيع، دمش�ق 
– سوريا،  ص ١١.

)4( الزحيل، حممد : حقوق اإلنسان ف اإلسالم ، ) ١٩٩٧م( ، ط2، دار الكلم الطيب، دمشق - سوريا، ص٩.
)٥( بوساق ، حممد الدين : حقوق اإلنسان ف إطار الترشيع اجلنائي اإلسالمي،) 2٠٠8م(، الجلة العربية للدراسات 
المنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض – الملكة العربية السعودية، العدد الول، ص ٦.
)٦(  الدريني ، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده ، )١٩84م (، ط3، مؤسسة الرسالة ، بريوت – لبنان، 

ص١٩3.
)٧( الكيالين، عدي زيد : مفاهيم احلق ف اإلسالم والفقه الوضعي، )١4١٠ه�( ، ط١، دار البشري ، عامن – الملكة 

الردنية اهلاشمية، ص١٦٠ ،١٦١.
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وهذا قد يكون بعيدًا عن تعريف احلقوق التعلقة بموضوع البحث، وهي حقوق اإلنس�ان 
الهاج�ر غري الرشعي، وإن متت اإلش�ارة إىل بعض منها، مثل احلق�وق االجتامعية واالقتصادية. 
وحقوق اإلنسان كمهاجر غري رشعي يطلق عليها ف كثري من الحيان احلقوق واحلريات العامة.

وتس�ميتها بذل�ك من مصطلح�ات الفقه الدس�توري ف القان�ون العام وأخ�ذت به معظم 
الدس�اتري، ووضع كلمة عامة بعد احلقوق واحلريات كان مقصودًا به متيزها عىل أنا ليست جمرد 

حقوق ف مواجهة الفراد بعضهم بعضًا، وإنام هي امتيازات لألفراد ف مواجهة السلطة)١(. 

ويالحظ عىل التعريفات الس�ابقة لعلامء اإلس�الم القدام�ى أو العارصين أنا تنظر إىل احلق 
بشكل عام ال يبتعد عن معناه اللغوي من الثبوت والوجود. 

ومما تدر اإلشارة إليه أن ارتباط احلق بالشارع ف اإلسالم يزيد من ضامنه وتوثيقه وتأكيده، 
فه�و مقرر من قبل اهلل عز وجل، ومحايته واج�ب الؤمنني فردًا ومجاعًة ودولًة، وتفريط أي منهم 
ف كفالة احلق الذي قرره الشارع وحراسته والدفاع عنه يمس حقيقة اإليامن وأصل االعتقاد)2(.

ومن ذلك يتضح أن احلق ف اإلس�الم مقرر من قبل الش�ارع احلكيم، وال عالقة لويل المر 
إال ف تأكي�ده ومحايته فقط، فهو حق موجود ومنحة من احلي القيوم منحها لإلنس�ان ، وأوجب 

الحافظة عليه ف مواجهة الفراد بعضهم بعضًا ، أو ف مواجهة السلطة.

وما يؤيد ذلك تعريف احلق بأنه مصلحة تثبت إلنسان، أو لشخص طبيعي أو اعتباري، أو 
جله�ة ع�ىل أخرى، والصلحة هي النفعة، وال يعترب احل�ق إال إذا قرره الرشع والدين، أو القانون 
والنظ�ام والعرف، وبالتايل يك�ون معنى احلق ف موضوع حقوق الهاجر غري الرشعي : مصلحة 
ومنفع�ة قرره�ا الرشع، لينتفع هبا صاحبها، ويتمتع بمزاياه�ا، وبالتايل تكون واجبًا والتزامًا عىل 
جه�ة ، أو آخ�ر يؤدهيا، وقد يكون احلق مقررًا وثابتًا بنظام، أو قانون معني، أو ترشيع خاص، أو 

إعالن دويل أو معاهدٍة أو اتفاقية ثنائية دولية)3(.

)١( الرجع السابق ، ص ١٥٩.
)2( عثامن، حممد فتحي : من أصول الفكر الس�يايس اإلس�المي ، )١4٠4ه�( ، )د. ط( ، مؤسس�ة الرسالة، بريوت 

– لبنان، ص ١٧٠، ١٧١.
)3( الزحيل، حممد : حقوق اإلنسان ف اإلسالم، )١424ه�(، ط3، دار الكلم الطيب، بريوت – لبنان، ص ٩.
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ومنشأ احلق ف الفقه اإلسالمي هو احلكم الرشعي وهو ما يعني ف الفقه القانوين )بالقاعدة 
القانوني�ة( ف�ال يعت�رب احلق حقًا ف نظ�ر الرشع إال إذا قرره الش�ارع، وتقريره إن�ام يكون بحكم، 
واحلك�م يس�تفاد من مصادر الرشيعة فكانت مصادر الرشيعة ه�ي بعينها مصادر احلقوق، وتعد 

هي أساس احلق وليس احلق هو أساس الرشيعة)١(.

ويستعمل لفظ احلق ف الفقه اإلسالمي للداللة عىل معان متعددة منها:

١ �  بيان ما لشخص أو ينبغي أن يكون له من التزام قبل شخص أو أشخاص آخرين، كحق 
الرعية عىل الراعي، وحق الراعي عىل الرعية، وهو من احلقوق العامة.

2 �  يطلق احلق عىل احلقوق الشخصية ف العالقات الرسية ، كحق الزوج عىل الزوجة.

3 �  ويطلق عىل احلقوق الالية.

4 � وقد يكون احلق أخالقيًا إنسانيًا يتعلق بحق السلم عىل السلم وغريه.

٥ �  ويستعمل لفظ احلق بكثرٍة بمعنى الواجب.

وإذا نظرنا إىل أحكام الرشيعة اإلس�المية ف تقريرها للحقوق نجد أنا مقصود منها تقيق 
مصال�ح الن�اس عىل س�بيل االختص�اص واالس�تئثار، وهذه الصال�ح قد تك�ون مصالح عامة 

للمجتمع بأرسه ، وقد تكون مصالح خاصة لألفراد، وقد تكون مصالح مشرتكة بينهام)2(.

2 . 1 . 3  تعريف احلق يف القانون

يراد بكلمة احلق لدى رشاح القانون اإلحس�اس باالس�تئثار، فيرصف التعبري من لفظ احلق 
إىل معن�ى االنف�راد بالقيمة التي يعرض هلا، فضاًل عام يقتضيه ه�ذا الدلول من منع اآلخرين من 

الساس هبا.

ولذلك فإن أقرب معاين احلق هو ما حيمل االختصاص بميزة معينة عىل وجه االنفراد. 

)١(  الدريني، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده، )١4٠4ه�( ، ط3، مؤسسة الرسالة ، بريوت – لبنان، 
ص ٧٠، ٧١.

)2(  منص�ور، أمح�د ج�اد : ف دائرة حقوق اإلنس�ان، )١٩٩3م( ،)د. ط( ،  دار أبو الج�د، القاهرة- مجهورية مرص 
العربية، ص ١8.



34

وكلم�ة ح�ق )Right( ف اللغ�ة اإلنجليزية ، والكل�امت  الامثلة هلا ف اللغ�ات الخرى، هلا 
معنيان جوهريان : أحدمها أخالقي واآلخر سيايس، فمن ناحية تعني أن شيئًا ما صحيح ، ومن 
الناحي�ة الخ�رى تعن�ي حقًا يعود عىل الف�رد، وبالعنى الثاين وهو احلق ف�إن احلديث يكون عن 
ش�خص يملك حقًا، ويكون احلديث هبذا العنى الخري فقط عند اإلش�ارة إىل احلقوق ف صيغة 

.)١()Rights( اجلمع

فاحل�ق عن�د القانونيني بصفة عامة » تعبري ع�ن بعض أوجه العالق�ات القائمة بني الفراد، 
شأنه ف ذلك شأن القانون ذاته، فكالمها من لوازم احلياة ف الجتمع«)2(.

وق�د تع�ددت تعاريف احل�ق ف القانون، بتعدد الفكار واليديولوجيات الفلس�فية س�واًء 
كان�ت رأس�املية أو اش�رتاكية، وهو ما أثار الكثري من النقاش�ات حيال ه�ذا الصطلح من حيث 
التوس�ع ف التعري�ف من عدمه، لذلك تع�ددت التعاريف تبعًا لنظام كل دول�ة ، ورؤيا الهتمني 
هب�ذه احلقوق فيها، وس�يعرض الباحث فيام يل التاه�ات أو مذاهب ثالثة تتعلق بتعريف احلق 

هي : 

االجتاه األول )املذهب الشخيص( :

وه��و م�ا يس�مى باالتاه ال�ش�خيص أو ال�مذهب الش�خيص، ال�ذي ي�ع��ّرف احلق بأنه: 
»قدرة أو سلطة إرادية يوهلا القانون لشخص معني ف نطاق حمدد«، وجوهر احلق ف هذا االتاه 
ه�و اإلرادة، وأنص�اره يؤي�دون هذا بأن احلق ال يكون حقًا إال إذا وج�د من يتمتع به أو يبارشه، 
أم�ا إذا مل يوج�د من يريد مبارشة احل�ق فليس له ثمة حق، فاإلرادة وس�لطانا مها اللذان يلقان 
ويغ�ريان وينهي�ان احلقوق)3(، وهلذا فاحلق ال يوجد إال إذا أراده الش�خص ف حدود القانون)4(، 
وق�د تعرض هذا االتاه لنقد ش�ديد : من ذلك أنه يرب�ط بني احلق واإلرادة، ف حني أن احلق قد 

)١( دونل، جاك : حقوق اإلنسان العالية بني النظرية والتطبيق ، )١٩٩8م(، ترمجة : مبارك عل عثامن، ط١، الكتبة 
الكاديمية ، القاهرة – مجهورية مرص العربية، ص 2١.

)2( الطيار، عل بن عبدالرمحن : حقوق اإلنسان بني القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية، )١42٧ه�(، ط١، مكتبة 
التوبة للنرش والتوزيع ، الرياض – الملكة العربية السعودية، ص 2٧.

)3( الدريني، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده، ص٥4.
)4( العدوي، جالل ؛ حييي، سعيد : مبادئ القانون، )١4١2ه�( ، ط١، دار ثروت، جدة – الملكة العربية السعودية، 

ص ٧١.
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يثبت لشخص دون علمه ، كام ف حالة الغائب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا االتاه 
يلط بني احلق وبني استعامله)١(.

.)2()Winds-cheid( ولقد تزعم الذهب الشخيص ف تعريف احلق ف الانيا العامل الكبري

االجتاه الثاين )املذهب املوضوعي( :

وهو االتاه الذي يذهب أنصاره وعىل رأسهم العامل )Ihering( إىل أن احلق مصلحة مادية 
أو أدبي�ة حيميها القانون، والس�بب الذي حدا هبؤالء العل�امء إىل تعريف احلق عىل نحو ما فعلوا، 

هو ما الحظوه من أن كل حق يستهدف تقيق أو إشباع مصلحة معينة)3(.

والتأمل ف هذا التعريف يالحظ أن احلق مجع بني عنرصين :

أحدمها : جوهري، وهو الصلحة.

الثاين : شكل ، وهو احلامية القانونية التي تتمثل ف الدعوى)4(، وهذا االتاه ينظر إىل موضوع 
احل�ق ال إىل ش�خص صاحب�ه، وإذا كان هذا التعريف قد تفادى النق�د الوجه للمذهب 
الشخيص، إال أنه بدوره قد عّيب عليه أنه عرف احلق بالغاية منه، وهي الصلحة، والتي 
تعت�رب هدف�ًا للحق ال ركنًا فيه وفضاًل عن ذلك ف�إن احلامية القانونية عن طريق الدعوى 
ت�أيت نتيجة حلق قائم فعاًل، فهي ال حقة عليه، وليس�ت جزءًا من�ه، ومما ُأخذ كذلك عىل 
ه�ذا الذه�ب أنه – إذ يع�ل احلامية عنرصًا ف احلق– ي�رد احلق ذات�ه إىل الدولة التي إن 

شاءت تدخلت حلامية ما تراه حقًا، وإن شاءت ال تتدخل)٥(.

 
)١( طبلية ، القطب حممد القطب : اإلسالم وحقوق اإلنسان، ص٦٠.

)2( عمران، الس�يد حممد الس�يد : الس�س العامة ف القانون، )2٠٠2م(، ط١، منشورات احللبي، بريوت – لبنان، 
ص 2٠٥.

)3( عب�د الباق�ي ، عبدالفتاح : نظرية احلق، )١٩٦٥م(، ط١، مطبعة نضة م�رص، القاهرة – مجهورية مرص العربية، 
ص 2٠٥.

)4( الدريني، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده، ص٥٦.
)٥( طبلية ، القطب حممد القطب : اإلسالم وحقوق اإلنسان، ص ٦٠، ٦١.
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االجتاه الثالث )املختلط( :

وه�و االت�اه الذي يمع بني ما هو رشط لبارشة احلق واس�تعامله وهو اإلرادة، وبني ما هو 
هدف احلق من الصلحة)١(.

وسبب اجلمع هو عجز كال االتاهني السابقني وقصورمها عن بيان جوهر احلق ومقوماته، 
من أجل ذلك مل يوافق الفقه احلديث أيًا من االتاهني ، بل شايع جانب كبري منه اتاهًا ثالثًا تولد 
م�ن الت�زاوج بني هذي�ن االتاهني، بحيث أصب�ح ينظر إىل احلق من خ�الل صاحبه ومن خالل 
ف بأن�ه : إرادة ومصلحة ف آن واحد، غري أن أنصار هذا االتاه ليس�وا س�واء  موضوع�ه، وُيع�رهَّ
ف أي العنرصي�ن تك�ون ل�ه المهية وتعقد له الغلب�ة، فبعضهم ُيغلِّب دور ه�ذا االتاه عىل دور 
الصلحة، فيعرف احلق بأنه : القدرة اإلرادية العطاة لش�خص من الش�خاص ف س�بيل تقيق 
مصلح�ة حيميه�ا القانون، وبعضهم اآلخ�ر يغّلب دور الصلحة ع�ىل دور اإلرادة، فيعرف احلق 
بأن�ه : الصلحة التي حيميه�ا القانون وتقوم عىل تقيقها والدفاع عنها ق�درة إرادية معينة)2(، ولا 

كان هذا االتاه يمع بني االتاهني السابقني، فقد وجه له ما وجه لالتاهني من انتقادات)3(.

االجتاه احلديث:

مح�ل ل�واء هذا االتاه الفقي�ه البلجيكي )جان دابان( ، فقد ح�اول أن يتجنب تعريف احلق 
ب�اإلرادة أو ال�ص�لح�ة ، أو اجل�م��ع بينه�ام ، ولذا أتى ب�تعريف مس�تحدث يق�ول فيه : » احلق 
اس�تئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لش�خص وحيميه)4(، أو ميزة يمنحها القانون لش�خص ما ، 
وحيميها بوس�ائله ، وبمقتضاها يترصف الشخص متس�لطًا عىل مال، معرتفًا به، بصفته مالكًا أو 

مستحقًا له«)٥(، وبتحليل هذا التعريف نجد أن عنارص احلق عند دابان هي)٦( : 

)١( الدريني، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده، ص ٥٧.
)2( كريه ، حسن : الدخل إىل القانون ، )١٩٧3م(،)د. ط(،  منشأة العارف، اإلسكندرية – مجهورية مرص العربية، 

ص 43٥-43٦.
)3( العدوي، جالل ؛ حييي، سعيد : مبادئ القانون، ص٧4.

)4( الدريني، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده، ص ٥٧.
)٥( طبلية ، القطب حممد القطب : اإلسالم وحقوق اإلنسان، ص ٦١.

)٦( العدوي، جالل ؛ حييي، سعيد : مبادئ القانون، ص٧4 – ٧٦.
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١ �  عن�رص االس�تئثار أو االختص�اص : وي�راد بذل�ك التمل�ك ، ويس�توي أن يك�ون هذا 
االس�تئثار، أو االختص�اص مبارشًا بمعنى أن صاحب احلق يص�ل إىل ما يمثله حقه من 
قيمة دون تدخل ش�خص آخر، أو أن يكون اس�تئثارًا غري مبارش، بمعنى أنه يس�توجب 

تدخل آخر كام هو احلال ف احلقوق الشخصية.

2 �  التسلط : ويقصد به ما يكون لصاحب احلق من سلطة عىل اليشء تتمثل أساسًا ف القدرة 
ع�ىل الترصف ، وه�ذه القدرة، تثبت لصاحب احل�ق ولو مل تتوافر ل�ه اإلرادة كالجنون 

والصغري.

3 �  اح�رتام ح�ق الغري : ويقصد بالغري الفراد ف الجتمع كاف�ة، إذ يلتزمون بعدم التعرض 
لصاح�ب احل�ق ف االس�تئثار والتس�لط عليه، وقد يكون الغري ش�خصًا حم�ددًا يلتزم ف 

مواجهة صاحب احلق.

4 �  احلامي�ة القانوني�ة : وذلك ب�أن يكفل القانون احلامية للحقوق اخلاصة لألفراد، ووس�يلة 
القان�ون ف تقي�ق هذه احلامية ه�ي كقاعدة عامة الدع�وى أمام القض�اء، والدفع أمامه 

كذلك.

واخلالصة أن احلامية القانونية – هي الوجه اآلخر للحق أو عنرصه الثاين – تتمثل ف التسلط 
واالقتضاء بالعنى الس�ابق، وأما الدعوى فهي جمرد وس�يلة تقيق هذه احلامية، وهي أمر ال حق 

عىل وجود احلق)١(.

ومع ذلك يمكن أن يؤخذ عىل هذا التعريف أنه : معقد وغري أصيل، ش�أنه ش�أن التعاريف 
التي تمع بني الشتات لسد ما يعتقد أصحاهبا أنه ثغرات، كام أن تعريف دابان للحق بأنه ميزة، 
مل يوض�ح م�راده من هذه اليزة، وال تمل كلمة ميزة إال معنيني : إم�ا القدرة وإما الصلحة، فإن 
أراد هب�ا القدرة دخل ف الذهب الش�خيص، وإن أراد هب�ا الصلحة فهذا هو الذهب الوضوعي، 
أم�ا إذا ض�م العنرصين فإنه يندرج تت الذهب الختلط، وعىل ذلك يمكن أن يوجه إىل تعريف 

دابان الآخذ نفسها التي وجهت إىل التعاريف الخرى)2(.

)١( الدريني، فتحي : احلق ومدى سلطان الدولة ف تقييده، ص ٥٩.
)2( طبلية ، القطب حممد القطب : اإلسالم وحقوق اإلنسان، ص ٦4.
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والكث�ري م�ن الفقهاء مل يعتربوا االس�تئثار عن�رصًا ف احلق؛ لنه ليس كذل�ك، بل هو معنى 
احل�ق، لن البح�ث عن تفس�ري لطبيعة احلق هو بحث عن تفس�ري لالس�تئثار نفس�ه، وعىل ذلك 
فاالس�تئثار مرفوض، لن هناك طائفة مهمة من احلقوق مثل : احلقوق العامة ، وكذلك احلقوق 
السياس�ية ليس فيها استئثار، وإنام فيها مساواة واشرتاك، وفكرة االستئثار تطورت تطورًا عميقًا 
ف الب�الد الرأس�املية، فلم يعد احلق هناك إال وظيفة اجتامعية، وال يش�ري داب�ان ف تعريفه إال إىل 
الال، ومع أنه يبني ف التحليل أن االستئثار يرد عىل القيم أيضًا ، إال أن هذا ال يعفيه من النقد)١(.

املكونات الرئيسة التي ينهض عليها مفهوم احلق:

م�ن خالل التعريفات الس�ابقة التعلقة بمفهوم احلق، يمكن اس�تخالص عدد من الكونان 
الرئيسة التي ينهض عليها هذا الفهوم)2(:

١ �  أن احلق قدرة أو مكنة ّيدعيها الفرد انطالقًا من أسس قانونية، أو أخالقية معينة، وليس 
رشط�ًا أن تتواف�ر القدرة العقلية ل�دى الفرد، وإنام الهم أن تتوافر الس�س القانونية، أو 

الخالقية التي تسوغ للفرد ممارسة مثل هذه القدرة ف أي وقت يشاء.
2 �  احلق مرادف لا يسمى بحرية السلوك أو حرية الترصف عىل نحو معني، وتقيقًا لصلحة 
أو لصالح معينة، أو إشباعًا حلاجات إنسانية خاصة، وهذه احلريات قد تكون إيابية أو 

سلبية.
3 �   احلق�وق دائ�اًم غائي�ة ، وم�دى أو نطاق كل ح�ق مقيد دومًا بعدم الس�اس بأي حق، أو 

حقوق أخرى للغري.
4 �  كام أنه ال يوز الساس بحقوق الشخص نفسه، فإنه ال يوز له الساس بحقوق اآلخرين 

أو إزالتها.
٥ �  احل�ق ذو طاب�ع اجتامع�ي، وهو يثبت للفرد لي�س باعتباره فردًا فحس�ب، وإنام باعتباره 
عضوًا ف مجاعة معينة، وبالتايل فليس هناك حمل للحديث عن حق معني أو حقوق معينة 

يتمتع هبا الفرد الذي يؤثر أن يعيش منعزاًل.

)١( طبلية ، القطب حممد القطب : اإلسالم وحقوق اإلنسان، ص٦٥.
)2( إبراهيم ، حممد عبد الحسن خرض : مسرية حقوق اإلنسان ف العامل العريب ، )١٩88م(، ط١، دار سعاد الصباح، 

الصفاة - الكويت،  ص4١، 42.
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٦ � ال بد من توفر الساس الخالقي الذي يكفل االرتفاع باحلاجة إىل مرتبة احلق، وحيدث 
ذلك إذا ما توفر رشطان مها : أن تكون هذه احلاجة رضورية للفرد لكي تس�تقيم حياته 
باعتباره فردًا يعيش ف مجاعٍة منظمة، وأن يقر الجتمع أو يوافق عىل إشباع هذه احلاجة، 

ويعتربها حقًا جلميع أفراده ، دون أي متييز بينهم لي سبب من السباب.

مقارنة بني تعريف احلق لدى فقهاء املسلمني ورشاح القانون

بالنظ�ر إىل تعريف احلق لدى فقهاء الس�لمني، نجد أن احلق يرتب�ط باهلل عز وجل، وقد أمر 
بالحافظة عليه، والوازنة بني حقوق الفرد واجلامعة، وذلك بموجب النصوص الثابتة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الطهرة، والصلحة ف اإلسالم هي للفرد واجلامعة بحيث ال ترض مصالح 

الفرد مصالح اجلامعة، وال تطغى مصالح اجلامعة عىل مصالح الفرد أو ترض به.

إضاف�ة إىل أن ارتب�اط احلق بالش�ارع جل وعال يزيد م�ن ضامنه وتوثيقه وتأكي�ده، فحاميته 
واجب الؤمنني فردًا ومجاعًة ودولًة؛ ناهيك عن أنه ال عالقة لويل المر إال ف تأكيده ومحايته ، فهو 
منحٌة من احلق جل شأنه، بخالف احلق ف القانون الذي يتعدد بتعدد الفكار واليديولوجيات 

الفلسفية.

أن منش�أ احلق ف الفقه اإلس�المي هو احلكم الرشعي ؛ بخالف احلق ف القوانني الوضعية 
التمثل ف القاعدة القانونية.

كام نجد أن احلقوق ف اإلسالم أشمل وأكثر تنوعًا من القانون الوضعي وأكثر تديدًا ودقًة 
لنا من عند اهلل عز وجل شأنه، وقد رسم حدودها اإلسالم ، وأوضح ضوابطها وطرق الحافظة 
عليها ومحايتها، وحدد مس�ؤولية الفرد تاه اجلامعة، ومس�ؤولية اجلامعة تاه الفرد، وحقوق كل 

منهام عىل اآلخر، عن طريق تقيق التوازن المثل بني هذه احلقوق.

وبالنظر كذلك لتعريفات احلق لدى رشاح القانون ، ومنها:

إن احلق مصلحة ذات قيمة مالية حيميها القانون)١(.

)١( السنهوري، عبدالرزاق : مصادر احلق ف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغريب ،)د.ت( ، )د.ط( ، الجمع 
العلمي العريب اإلسالمي ، منشورات حممد الداية ، بريوت – لبنان ، ص 4.
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وعرف احلق بأنه : »كل صالح مرشوع حيميه القانون«)١(.

نجد أن الصالح ف القانون هي حفظ النفس ، وحفظ الال، وحفظ العقل، وحفظ النس�ل، 
وال يوج�د حف�ظ الدي�ن، وه�ذا خالف جوه�ري بني احل�ق ف الرشيع�ة اإلس�المية والقوانني 

الوضعية.

أن احلق ف القوانني الوضعية مرادف لا يسمى بحرية السلوك؛ وهذه احلرية قد تكون إيابية 
أو س�لبية، بخالف احلق ف الرشيعة اإلس�المية الذي يقصد منه تقيق مصالح الناس عىل سبيل 

االختصاص واالستئثار، الستمد من مصادر الرشيعة بعّينها.

2 . 2 تعريف احلامية

وسوف أستعرض ف هذا البحث ثالثة مطالب وهي :

2 . 2 . 1  تعريف احلامية لغًة)2)
ِميٌّ . وقد  ِمَيًة : َمَنَعُه . وَكاٌل مح�ى كِرىض : حَمْ ي�ًا وِح�م�اَيًة بالكرس وحَمْ ِميِه مَحْ �ى : ال�يشَء حَيْ مَحَ
ى : اْمَتَنَع. مهَّ اُه فاْحَتَمى وَتَ ُه : َمَنَعُه ا يهَّ ى الريَض ما َيرُضُّ َوٌة . ومَحَ َيًة ومِحاَيًة بالكرس ومَحْ يًا ومَحْ مَحاُه مَحْ

ويقال محيت الكان : منعته أن يقرب فإذا امتنع وعّز قلت أمحيته أي صريته محى : فال يكون 
اإلمحاء إال بعد احلامية، ولفالن محى ال يقرب . واحتمى الرجل من كذا : اتقاه . 

يتهَّ�ه محايًة : إذا دفعت عنه، ومنعت منه من  ويق�ال هذا ش�يئ مَحٌِي أي : حمظور ال يقرب. ومَحَ
يقَرَبُه، واحلِميُم : القريُب الش�فُق وس�مي بذلك؛ لنه حيتُد محايًة لذويه فهو يدافع عنهم، كام قال 

تعاىل :﴿َواَل َيْسَأُل مَحِيٌم مَحِياًم ﴿١٠﴾ )العارج(. )3(

)١( ع�وض، حمم�د حميي الدين : حقوق اإلنس�ان ف اإلج�راءات اجلنائي�ة، )١٩8٩م( ، ط١، دار النهض�ة العربية، 
القاهرة – مجهورية مرص العربية ، ص١.

)2( ابن منظور ، حممد بن مكرم : لسان العرب، ،) 2٠٠٠م( ، ط١، دار صادر ، بريوت – لبنان ، مادة )محا(، ج١4، 
ص ١٩8؛ الفريوزأبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس الحيط ، ) ١428ه�( ، ط ٦، مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت 
– لبنان ، مادة )محى(، باب الياء فصل احلاء ، ص١2٧٦؛ الزخمرشي، حممود بن عمر بن أمحد : أس�اس البالغة، 
)١4١٩ه� / ١٩٩8م( ، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان ، كتاب احلاء ، مادة )محي( ، ج١، ص 2١8.
)3( ينظر : الصفهاين ، احلسني بن حممد بن الفضل : مفردات ألفاظ القرآن ، )١4١8ه�( ، تقيق : صفوان عدنان 

( ، ص 2٥٥.  دوادي، ط 2، دار القلم ، دمشق – سوريا، مادة )َحمهَّ
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وف اجلمل�ة َأِجُد أن احلامية تأيت عىل مع�اٍن هي : )النع( و )النرصُة( وهي داخلة تت معنى 
النع؛ لن النرصة منع الغري من اإلرضار بالرضور.

وكذل�ك ت�أيت بمعنى )االتقاء( وهو أيض�ًا قريب من )النع( حيث إن من احتمى من ش�يئ 
اتق�اه واتق�اؤه امتناعه منه. وأيض�ًا تأيت عىل معنى )الدف�اع( وهو أيضًا يدخل ت�ت النع، إذ إن 

الدافع عن الشيئ يمنع عنه ما يرضه. 

واخلالصة : أن احلامية للشيئ هي بمعنى )النع( من أن يقرهَّ به كذا ... ويتلف نوعها بحسب 
ما تضاف إليه، وكذلك الدفاع عن اليشء ضد أي اعتداء.

2 . 2 . 2 تعريف احلامية يف الفقه

من خالل البحث مل يتبني يل فرق بني معنى احلامية لغًة واصطالحًا، فالعنى اللغوي هو نفسه 
العنى االصطالحي، وأصل معنى احلامية ال يتلف ف نفسه، وإنام يتلف نوع احلامية بحسِب ما 

يضاف إليه.

فمعن�ى محاية الريض عىل س�بيل الثال : النع مما يرضه م�ن طعام أو رشاب أو غريه، ومعنى 
مِحاية الهاجر مثاًل : الَنُع مما يرضه من االعتداء عليه، والدفاع عنه وغريه. وهذا العنى مس�تعمل 

ف الفقه اإلسالمي، وف القانون الدويل عىل حٍد سواء.

ومثال ذلك ف الفقه اإلس�المي، قوهلم : » إذا عقد اهلدنة فعليه محايتهم من الس�لمني وأهل 
الذمة«.)١(

ومثال ذلك أيضًا قوهلم : » وجبت الدية عىل العاقلة؛ لنم أهل نرصته، فلام كانوا متنارصين 
ف القتال واحلامية أمروا بالتنارص والتعاون عىل تمل الدية ليتساووا ف محلها كام تساووا ف محاية 

بعضهم بعضًا عند القتال«)2(.

)١( ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد بن حممد : الغني ، )١4١٩ه�(  تقيق : عبد اهلل بن عبد الحسن الرتكي؛ وعبد الفتاح 
احللو ،ط4، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ، الرياض– الملكة العربية السعودية ، ج١3، ص١٥٩.

)2( اجلصاص ، أمحد بن عل الرازي ، أحكام القرآن الكريم )١4٠٥ه�(، تقيق: حممد الصادر قحاموي ، ط4، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان، ج3، ص ١٩٥.
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ومثال ذلك أيضًا قوهلم : »ما حيمي اإلمام من الوات لوايش يعينها ويمنع س�ائر الناس من 
الرعي فيها«)١(.

ومثال ذلك ف القانون الدويل : نحو ما نحن بصدده ، فيقول القانونيون : محاية الهاجرين، 
ومحاية الهاجرين قرسيًا)2(.

2 . 2 . 3  تعريف احلامية يف القانون

مصطلح احلامية )Protection( ف لغة القانون الفرنيس مأخوذ عن اللغة الالتينية من الفعل 
)Protector( بمعن�ى : مح�ى، ويعرب ه�ذا الصطلح)3( ع�ن : احتياط يركز عىل وقاية ش�خص، 
أو م�ال ضد الخاطر، وضامن أمنه وس�المته، وذلك بواس�طة وس�ائل قانوني�ة، أو مادية ، وهذا 

االحتياط يتوافق مع من حيميه أم ما حيميه.

كام عرب هذا الصطلح عن عمل احلامية ونظامها عىل حٍد سواء، أي عىل التدبري، أو اإلجراء، 
أو النظام ، أو اجلهاز الذي يتكفل باحلامية العنية)4(.

وق�د اس�تخدم النظم الس�عودي أحد مش�تقات لف�ظ احلامية : نس�تدل هنا ب�ام ورد بالنظام 
الس�ايس للحكم ف الملكة العربية الس�عودية)٥( ، الذي يأيت عىل رأس هرم النظمة السعودية؛ 
حي�ث ورد لفظ احلامية متصدرًا نص الادة السادس�ة والعرشين عىل النحو اآليت : »تمي الدولة 

حقوق اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية«)٦(.

)١( العين�ي، حمم�ود بن أمحد : عمدة الق�اري رشح صحيح البخ�اري، )١٩٧٩م( ط١، دار الفكر، بريوت – لبنان، 
ج١2، ص2١3.

)2( دباح ، عيسى : موسوعة القانون الدويل »أهم االتفاقيات والقرارات والبيانات والوثائق الدولية للقرن العرشين 
ف جمال القانون الدويل العام« )2٠٠3م( دار الرشوق ، عامن - الردن، ص ١١٥، ١٦٧، ١٧2.

)3( سليامن، حارث : العجم القانوين »إنجليزي /عريب « )١٩٩٧م( ، ط3. مكتبة لبنان ، بريوت – لبنان، ص٥٦3. 
)4( العاديل، حممود : احلامية اجلنائية اللتزام الحامي بالحافظة عىل أرسار موكليه، )١422ه� /2٠٠2م(، ط2، دار 

النهضة العربية، القاهرة، مجهورية مرص العربية، ص ٧.
)٥( النظام الس�ايس للحكم الصادر بالرس�وم اللكي الكريم رقم )أ/٩٠ وتاريخ ١4١2/8/2٧ه�( والنش�ور ف 
جري�دة أم الق�رى ف عدده�ا رق�م )33٩٧( ؛ يراج�ع ف رشح ذل�ك : الباز، أمحد ب�ن عبد اهلل : النظام الس�يايس 
والدستوري للمملكة العربية السعودية ،)١42١ه�( ، ط3، دار اخلريي ، الرياض - الملكة العربية  السعودية.

)٦( الرجع السابق.
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ك�ام تص�در اللف�ظ ذاته ن�ص مادة أخ�رى ، حيث نص�ت ع�ىل اآليت : » تمي الدول�ة عقيدة 
اإلس�الم، وتطبق رشيعته، وتأمر بالعروف، وتنهى عن النكر، وتقوم بواجب الدعوة إىل اهلل «)١(. 
وتم تقديم نص الادة السادسة والعرشين لالرتباط الوثيق بني نص الادة ، وبني موضوع الدراسة ، 

وهو حقوق الهاجرين غري الرشعيني، الذي ُيعد من أهم جوانب حقوق اإلنسان.

وتعرف احلامية بأنا : »وقاية شخص أو مال أو غريه من الخاطر، وضامن أمنه وسالمته عن 
طريق وسائل قانونية أو مادية، تدل كذلك عىل عمل احلامية ونظامها عىل حٍد سواء، وهي مرادفة 

للوقاية، وهي جمموعة تدابري قانونية، أو اجتهادية تعطي حق الوقاية والدفاع عن احلقوق«)2(.

ويقص�د باحلامية : »مظلة القانون لفعل ع�ني أو حلق حمدد يرتتب عىل التعدي عىل هذا احلق 
أو تاوز هذا الفعل عقوبة أو جزاء«)3(.

ويقص�د باحلامي�ة القانوني�ة ذات الصدر ال�دويل : » جمموع�ة القواعد القانوني�ة التصفة   
بالعمومية والتجريد، والتي وضعتها اجلامعة الدولية ف صورة معاهدات ملزمة وش�ارعة حلامية 
حقوق اإلنس�ان الحكوم من عدوان السلطة العامة ف حدها الدنى، والتي متثل القاسم الشرتك 

بني بني البرش ف إطار من الساوة وعدم التمييز تت إرشاف ورقابة دولية خاصة«)4(.

وي�رى الباح�ث بأن احلامية القانوني�ة تعني : جمموع�ة القواعد القانونية التصف�ة بالعمومية 
والتجري�د الت�ي ارتضتها اجلامعة الدولي�ة وأصدرتا ف صورة معاه�دات وبروتوكوالت دولية 
ملزم�ة بقص�د محاية الهاجرين غري الرشعيني من العدوان كحق احلياة والمن وس�المة اجلس�د 

بوصفه إنسانًا. 

وعلي�ه ف�إن مقتىض احلامي�ة القانونية ف مفه�وم القانون م�ن وجهة نظر الباح�ث تعني منع 
الشخاص من االعتداء عىل حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام وقواعد قانونية.

)١( الرجع السابق ، الادة الثالثة والعرشون.
)2( كورنو، جريار : معجم الصطلحات القانونية، ترمجة : منصور القايض، )١4١8ه�/ ١٩٩8م(، ط١، الؤسس�ة 

اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، ص ٧2٦.
)3( الس�نهوري، عب�د الرزاق : الوس�يط ف رشح القانون ال�دين ، )2٠٠8م( ، دار إحياء ال�رتاث العريب، القاهرة – 

مجهورية مرص العربية ، ج8، ص 2٦٠. 
)4( حوحو، رمزي : احلامية اجلنائية حلقوق اإلنسان، )مارس 2٠١٠م( ، جملة الفكر القانونية، كلية احلقوق والعلوم 

السياسية، جامعة حممد خضري بسكرة � اجلزائر، العدد )٥(، ص ١٩8.
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2 . 3 تعريف اهلجرة غري الرشعية

وسوف أستعرض ف هذا البحث ثالثة مطالب وهي :

2 . 3 . 1 تعريف اهلجرة لغًة

ق�ال ابن فارس )هجر( اهلاء واجليم والراء أص�الِن يدلُّ أحدمها عىل قطيعٍة وَقْطع، واآلخر 
عىل َشدِّ يشٍء وَرْبِطه)١(.

ومادة هجر وما يشتق منها تطلق عىل معان متعددة ، منها)2( :

ُجُره َهْجرًا وِهْجرانًا ،  اهلِْجرُة االس�م من اهَلْجر: ِضدُّ الوصل. والتهَّهاُجُر التهَّقاُطُع ، َهَجره هَيْ
َتِجراِن وَيَتهاَجراِن. َهَجْرُت اليشء َهْجرًا إِذا تركته وَأغفلته. ومها هَيْ

و اهَلْجُر من اهلِْجران : وهو ترك ما يلزمك تعاهده.

رَي الرج�ل : كالُمُه ودْأُبُه  واهُلْج�ُر بالض�م : القبيح من الق�ول. واهُلْجُر أيضًا : اهلذيان، وِهجِّ
وشْأُنُه.

واهَلِجري واهَلِجرية واهَلْجر واهلاِجَرُة : نصف النهار عند زوال الشمس إىل العرص، وقيل : إنه 
شدة احلر. واهَلِجري : احلوض العظيم.

نْيِ. قِّ واهلِجاُر : َحْبل ُيْعَقُد ف يد البعري ورجله ف أحد الشِّ

واهلِْج�َرُة واهُلْج�َرُة اخلروج من َأرض إىِل َأرض واُلهاِج�ُروَن. وهاَجَر القوُم ِمن داٍر إىل داٍر: 
َتَرُك�وا الوىل للثاني�ة ، كام َفَع�ل الهاِجُرون حني هاج�روا من مكة إىل الدينة. ومن�ه قوله تعاىل : 
ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا ﴿١٠٠﴾ )النس�اء(. وقوله جل وعال ش�أنه: ﴿َف�اَل َتتهَِّخُذوا ِمْنُهْم  ﴿َوَم�ْن َيْ

ِ ﴿8٩﴾ )النساء(. اِجُروا ِف َسبِيِل اهللهَّ ٰى هُيَ َأْولَِياَء َحتهَّ
)١( اب�ن ف�ارس، أمحد بن فارس بن زكري�ا الرازي ، معجم مقايي�س اللغة، مادة )هج�ر( ،ج٦، ص34-3٦. خمتار 

الصحاح باب اهلاء ص ٧٥٠
)2( ينظر معاين هجر ومشتقاتا : اجلوهري، إسامعيل بن محاد : الصحاح»تاج اللغة وصحاح العربية«، مادة )هجر(، 
ج3، ص 4١٦ ؛ ال�رازي ، حمم�د بن أيب بكر بن عب�د القادر : خمتار الصحاح، باب اهلاء، مادة )هجر(، ص٧٠٥؛ 
اب�ن منظ�ور، حمم�د بن مكرم : لس�ان العرب ، م�ادة ) هج�ر( ، ج٥، ص2٥٠-2٥٧؛ الفريوزأب�ادي ، حممد بن 

يعقوب : القاموس الحيط ، كتاب الراء، باب اهلاء، مادة )هجر( ص٦38.
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ومن هذا اإلطالق ُأِخَذ العنى االصطالحيُّ للهجرة.

يٍّ أو سكن بلدًا آخر ، فهو ُمهاِجٌر، ومنه قوله سبحانه  وكل من فارق بلده من َبَدِويٍّ أو َحرَضِ
ْرِض ُمَراَغاًم َكثرًِيا َوَس�َعًة ﴿١٠٠﴾ )النساء(. ومنه  ِ َيِْد ِف اْلَ اِجْر ِف َس�ِبيِل اهللهَّ وتعاىل :﴿َوَمْن هُيَ

اُلهاِجروَن : الذين ذهبوا مع النبي <. واُلَهاَجُر : مواضع اُلَهاَجَرِة.

2  . 3 . 2 تعريف اهلجرة غري الرشعية يف الفقه

اهلجرة ف أصل االس�م من اهَلْجر، ضد الوصل، يق�ال قد َهَجرُه، َهْجرًا، وِهْجرانًا ثم غلب 
عىل اخلروج من أرض إىل أرض وترك الوىل للثانية)١(.

اتفقت آراء مجلة من العلامء حيال تعريف اهلجرة عند اإلطالق، ومجيع هذه التعريفات تفيد 
عىل أنا : » اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم«)2(. وعرفها ابن القيم بأنا :»مفارقة دار الكفر 

إىل دار اإلسالم«)3(.

وعرفت اهلجرة بأنا : » االنتقال من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم «)4(. 

َ احلاف�ظ ابن حجر العنى العام للهج�رة ف الرشع بانه : » ترك م�ا نى اهلل عنه«)٥(.  وق�د َب�نيهَّ
ومنه قوله < : »َواْلَُهاِجر َمْن َهَجَر َما َنَى اهللهَّ َعْنُه «)٦(.

وذكر احلافظ أن اهلجرة عىل رضبني، فقال : » وهذه اهلجرة رضبان : ظاهرة وباطنة، فالباطنة: 
ترك ما تدعو إليه النفس المارة بالسوء والشيطان. والظاهرة : الفرار بالدين من الفتن«)٧(.

)١( اب�ن الث�ري، الب�ارك بن حممد اجلزري : النهاية ف غريب احلديث والث�ر ، )١3٩٩ه�/١٩٧٩م(  تقيق : طاهر 
أمحد الزاوى؛ وحممود حممد الطناحي ، )د.ط( ،الكتبة العلمية ، بريوت- لبنان،ج4، ص23٩.

)2( ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد بن حممد : الغني ، ج١3، ص١4٩.
)3( ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي : الرسالة التبوكية زاد الهاجر إىل ربه، )١4٠٦ه�(، تقيق: 

حممد مجيل غازي، ط١، مكتبة الدين، جدة – الملكة العربية السعودية ، ص2١.
)4( ابن قاس�م ، عبد الرمحن بن حممد : حاش�ية الصول الثالثة لش�يخ اإلس�الم : حممد بن عبد الوهاب بن س�ليامن 

التميمي )١423ه�/2٠٠2م( ، ط2، دار الزاحم، الرياض – الملكة العربية السعودية ، ص3٩.
)٥( ابن حجر ، أمحد بن عل بن حجر العسقالين : فتح الباري رشح صحيح البخاري ، ج١، ص ١٦.

)٦( أخرج�ه البخ�اري عن  آدم بن أيب إياس بس�نده من حديث عبداهلل بن عم�رو ريض اهلل عنهام، انظر : البخاري ، 
حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم : اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه 

وأيامه ، كتاب اإليامن ، باب السلم من سلم السلمون من لسانه ويده، ج١ ،ص١3، ح٩. 
)٧( ابن حجر ، أمحد بن عل بن حجر العسقالين : فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج١، ص ٥4.
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وقال ف شأن اهلجرة الظاهرة : وقعت ف اإلسالم عىل وجهني : 

الول : االنتقال من دار اخلوف إىل دار المن ، كام ف هجريت احلبشة وابتداء اهلجرة من مكة 
إىل الدينة.

والثاين : اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإليامن، وذلك بعد أن استقر النبي < بالدينة وهاجر 
إليه من أمكنه ذلك من الس�لمني. وكانت اهلج�رة إذ ذاك ختتص باالنتقال إىل الدينة إىل 
أن فتح�ت مكة، فانقطع االختصاص وبقي عم�وم االنتقال من دار الكفر لن قدر عليه 

باقيًا«)١(.

ه�ذا ه�و معنى اهلجرة ف اصطالح علامء الفقه اإلس�المي ، فاهلجرة ه�ي : االنتقال من بلد 
الرشك إىل بلد اإلسالم، وهي من حيث الصل مشتقة من اهلجر، وهو الرتك والفارقة.

وم�ن هذا التعريف يتبني أن البالد تنقس�م إىل قس�مني من حيث اجلمل�ة ، بالد رشك وبالد 
إسالم، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء بقوهلم : دار الكفر ودار اإلسالم، فام هي دار الكفر ، ودار 

اإلسالم؟.

دار الكفر : هي البالد التي يغلب فيها أهل الكفر.

ودار اإلس�الم : هي البالد التي يغلب فيها أهل  اإلس�الم، وهذا هو أجود ما قيل، ف بيان 
دار الكفر ودار اإلسالم.

وهن�اك م�ن الدور ما يتعذر وصفه بكفر أو إس�الم، وهي الدور التي يتلط فيها الس�لمون 
بالكف�ار اختالط�ًا بحي�ث إنه ال يمك�ن أن يوصف الكان ب�دار الكفر أو اإلس�الم، وهذه الدار 

يعامل فيها الكافر بام يستحق ، والؤمن بام يستحق)2(.

)١( الرجع السابق، ج١، ص ١٦.
)2( اب�ن تيمي�ة ، أمح�د بن عبد احلليم : جمم�وع فتاوى ابن تيمية، )١42٦ه��/2٠٠٥م(، تقيق : أن�ور الباز ، عامر 
اجلزار، ط3، دار الوفاء، بريوت – لبنان، ج28، ص 2٠3. وهناك من يرى أن دار الكفر هي التي حيكمها الكفار، 
وتري فيها أحكام الكفر والنفوذ للكفار، وهي نوعان : دار كفار حماربني، ودار كفار مهادنني، أما دار اإلس�الم 
فهي التي حيكمها الس�لمون، وتري فيها أحكام اإلس�الم، والنفوذ فيها للمسلمني، انظر : السعدي، عبدالرمحن 
ب�ن ن�ارص : الفتاوى الس�عدية، )١4٠2ه�( ، ط2،  مكتبة العارف ، الرياض–  الملكة العربية الس�عودية، ج١، 

ص ٩2.
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واهلج�رة م�ن دار الكفر إىل دار اإلس�الم هي مقتىض ش�هادة أن ال إله إال اهلل، وتس�توجب 
إخالص النية هلل سبحانه وتعاىل، قال < : »إنام العامل بالنية، وإنام المرئ ما نوى، فمن كانت 
هجرت�ه إىل اهلل ورس�وله، فهجرته إىل اهلل ورس�وله، ومن كانت هجرته إىل دني�ا يصيبها أو امرأة 

يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه «)١(. 

وهذه اهلجرة س�اريٌة إىل يوم القيامة، ومل يغلق باهبا، ولن يغلق إىل أن يرث اهلل الرض ومن 
عليها، لن بواعثها قائمة باقية دائمة ما دام ف الدنيا عس�ف وظلم يضطر اإلنس�ان إىل االنتقال، 

لينجو بنفسه وعقيدته وإيامنه.

أم�ا ق�ول الصطفى < يوم الفتح : »ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، وإذا اس�تنفرتم 
فانف�روا «)2(. ال يعن�ي قفل باب اهلجرة ، ولكنه يعني أنه ال يتوجب عىل الس�لمني بعد فتح مكة 

اهلجرة من مكة إىل الدينة حيث أصبحت مكة دار إسالم.

ِة اْلُْس�ِلِمنَي بِاْلَِديَنِة  م َعىَل َمْن َأْس�َلَم لِِقلهَّ ل اإْلِْس�الَ قال ابن حجر » َكاَنْت اهْلِْجَرة َفْرضًا ِف َأوهَّ
ة ، َدَخَل النهَّاس ِف ِدين اهللهَّ َأْفَواجا َفَس�َقَط َفْرض اهْلِْجَرة  َوَحاَجتهْم إىَِل ااِلْجتاَِمع ، َفَلامهَّ َفَتَح اهللهَّ َمكهَّ
يهَّة َعىَل َمْن َقاَم بِِه َأْو َنَزَل بِِه َعُدّو،. َواحْلِْكَمة ِف ُوُجوب اهْلِْجَرة  إىَِل اْلَِديَن�ة َوَبِق�يَ َفْرض اجْلَِهاد َوالنِّ
ُبوَن َمْن َأْس�َلَم ِمْنُهْم إىَِل َأْن َيْرِجع  ْم َكاُنوا ُيَعذِّ ُ ار َفإِنهَّ َعىَل َمْن َأْس�َلَم لَِيْس�َلم ِمْن َأَذى َذِويِه ِمْن اْلُكفهَّ
ا  اُه�ُم اْلاََلئَِكُة َظاِلِي َأْنُفِس�ِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُت�ْم  َقاُلوا ُكنهَّ ِذيَن َتَوفهَّ َع�ْن ِدين�ه ، َوِفيِه�ْم َنَزَل�ْت ﴿إِنهَّ الهَّ
ِ َواِس�َعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها﴿٩٧﴾ )النساء( ، َوَهِذِه  ْرِض  َقاُلوا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اهللهَّ ُمْس�َتْضَعِفنَي ِف اْلَ

ُروج ِمْنَها«)3(.  ْكم ِف َحّق َمْن َأْسَلَم ِف َدار اْلُكْفر َوَقَدَر َعىَل اخْلُ اهْلِْجَرة َباِقَية احْلُ

اَلم  ْرب إىَِل َدار اإلسهَّ وقال النووي : » َقاَل َأْصَحابَنا َوَغرْيهْم ِمْن اْلُعَلاَمء : اهْلِْجَرة ِمْن َدار احْلَ
ا  َ نهَّ ة ِلَ ِديث َتْأِويَلنْيِ : َأَحدمَها : اَل ِهْجَرة َبْعد اْلَفْتح ِمْن َمكهَّ ُلوا َهَذا احْلَ َباِقَية إىَِل َيْوم اْلِقَياَمة ، َوَتَأوهَّ
َصّح َأنهَّ َمْعَناُه : َأنهَّ اهْلِْجَرة اْلَفاِضَلة  ايِن : ُهَو اْلَ ر ِمْنَها اهْلِْجَرة . َوالثهَّ َصاَرْت َدار إِْساَلم ، َفاَل ُتَتَصوهَّ

)١( أخرجه البخاري عن عبداهلل بن مسلمة بسنده من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، انظر : البخاري ،حممد 
بن إسامعيل بن إبراهيم : اجلامع السند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل < وسننه وأيامه، كتاب اإليامن، 

باب ما جاء إن اإليامن بالنية واحلسبة، ج١، ص١3٥، ح٥4.
)2( أخرجه البخاري عن عمرو بن عل بس�نده من حديث عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام، انظر : الرجع الس�ابق، 

كتاب اجلهاد والسري، باب وجوب النفري وما يب من اجلهاد والنية، ج٧، ص2٥8، ح282٥.
)3( ابن حجر ، أمحد بن عل بن حجر العسقالين : فتح الباري رشح صحيح البخاري، ج٦، ص 3٩.
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ِذيَن  ْهِلَها الهَّ ة ، َوَمَض�تْ ِلَ ا َأْهلَها اِْمتَِيازًا َظاِه�رًا اِْنَقَطَعْت بَِفْتِح َمكهَّ تِ�ي َيْمَتاز هِبَ �ة اْلَْطُلوَب�ة الهَّ اْلُِهمهَّ
ا َظاِهرًا بِِخاَلِف َما َقْبله«)١(. ة ِعزًّ نهَّ اإْلِْساَلم َقِوَي َوَعزهَّ َبْعَد َفْتح َمكهَّ ة ، ِلَ َهاَجُروا َقْبل َفْتح َمكهَّ

وهناك العديد من الحاديث التي تنص عىل استمرار اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، 
منها : 

�  م�ا أخرجه النس�ائي ف س�ننه عن عيس�ى بن مس�اور بس�نده من حديث عب�د اهلل بن واقد 
السعدي ريض اهلل عنه قال : وفدت إىل رسول اهلل < ف وفد كلنا يطلب حاجة ، وكنت 
آخره�م دخ�وال عىل رس�ول اهلل < ، فقلت : يا رس�ول اهلل إين تركت م�ن خلفي وهم 

يزعمون أن اهلجرة قد انقطعت، قال : »ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار«)2(.

�  ما أخرجه أبو داوود ف س�ننه عن إبراهيم بن موس�ى بس�نده من حديث معاوية ريض اهلل 
عنه قال : سمعت رسول اهلل < يقول :»ال تنقطع اهلجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع 

التوبة حتى تطلع الشمس من مغرهبا «)3(.

�  م�ا أخرج�ه أمحد ف مس�نده عن احلكم بن نافع بس�نده م�ن حديث بن الس�عدي أن النبي 
<  ق�ال : »إن اهلج�رة خصلت�ان : إحدامها أن تجر الس�يئات، والخرى أن تاجر إىل 
اهلل ورس�وله، وال تنقط�ع اهلج�رة ما تقبلت التوب�ة ، وال تزال التوب�ة مقبولة حتى تطلع 

الشمس من الغرب،  فإذا طلعت طبع عىل كل قلب بام فيه وكفى الناس العمل«)4(.

 
)١( النووي، حييى بن رشف بن مري : النهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، )١3٩2ه�(، ط2، دار إحياء الرتاث 

العريب ،  بريوت – لبنان، ج١3، ص 8.
)2( النس�ائي ، أمحد بن ش�عيب بن عل : س�نن النس�ائي رشح احلافظ جالل الدين الس�يوطي وحاش�ية الس�ندي ، 
)١4٠٩ه��/١٩88( تقي�ق: عب�د الفت�اح أب�و غ�دة ، ط2 ، مكت�ب الطبوعات اإلس�المية ، حلب- س�وريا ، 
ج٧، ص١4٦، ح 4١٧2، ق�ال اللب�اين: صحيح، انظر : اللباين ، حممد نارص الدين : صحيح س�نن النس�ائي ، 

)١4١٩ه�( ، ط١، مكتبة العارف ، الرياض – الملكة العربية السعودية.
)3(  أبو داوود ، س�ليامن بن الش�عث السجس�تاين : س�نن أيب داوود ، ) د.ت(، )د. ط( ، مكتبة الرياض احلديثة ، 
الري�اض- الملك�ة العربية الس�عودية، ج2، ص 3١2، ح248١، قال اللباين : صحي�ح، انظر : اللباين ، حممد 
نارص الدين : صحيح سنن أيب داوود ، )١42١ه�(، ط2، مكتبة العارف ، الرياض – الملكة العربية السعودية.
)4( ابن حنبل ، أمحد بن حنبل الش�يباين : مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، ) د.ت (، )د. ط(، تقيق: ش�عيب الرنؤوط 
وآخرون، مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت – لبنان ، ج3، ص2٠٦ ، ح١٦٧١، علق عليه ش�عيب الرنؤوط: إسناده 

حسن.
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بعد هذا العرض لتعريف اهلجرة اصطالحًا ، يتضح أنه ليس ف التعريفات الس�ابقة خالف 
حقيق�ي، وإن�ام اخلالف هو خ�الف لفظي، أو خالف تن�وع ال خالف تضاد، وذل�ك أن اهلجرة 
الش�هورة ف لس�ان الرشع اإلس�المي هو : » انتقال الؤمن من بلد الفتنة واخلوف عىل دينه، إىل 

حيث يأمن عىل دينه«)١(.

وعلي�ه يمكن اس�تنتاج تعريف اجتهادي للهج�رة غري الرشعية بأنا : اخل�روج واالنتقال ، 
لبلد يؤذي فيه الس�لم ؛ فال يتمكن من إظهار وإقامة ش�عائر دين اإلس�الم، سواًء بلد كفر أو بلد 

خوف وفتنٍة.

واهلجرة ف الفقه، قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون حمرمة 
عىل التفصيل التايل : 

أواًل : اهلجرة الواجبة

عندما يعيش الس�لم ف دار يش�ى فيها عىل نفس�ه ودينه من الفتنة واهلالك، فال يستطيع أن 
يظه�ر دين�ه، وال أن يقيم واجبات دينه، فحينئٍذ تب عليه اهلجرة من ذلك الدار إىل دار يس�تطيع 

أن ُيظهر فيها دينه .

وف احلدي�ث فق�د ص�ح ع�ن النبي < أن�ه قال :»أنا ب�ريء من كل مس�لم يقي�م بني أظهر 
الرشكني«)2(. وف احلديث أن النبي < قال :» برئت الذمة ممن أقام مع الرشكني ف ديارهم«)3(. 

)١( مح�روش ، إبراهي�م ؛ وآخ�رون : معج�م ألف�اظ الق�رآن الكري�م، »جلن�ة م�ن أعض�اء جمم�ع اللغ�ة العربي�ة«، 
)١3٩٠ه�/١٩٧٠م( ، ط2، اهليئة الرصية العامة للتأليف والنرش ، القاهرة- مجهورية مرص العربية، ج2، ص٧84.
)2( أخرجه الرتمذي ف سننه عن هناد بن الرسي بسنده من حديث جرير بن عبداهلل ريض اهلل عنه، انظر: الرتمذي، 
حمم�د ب�ن عيس�ى بن س�ورة : اجلامع الصحيح س�نن الرتم�ذي ، تقيق : أمحد حممد ش�اكر وآخ�رون، )د. ت( ، 
)د. ط(، دار الكت�ب العلمي�ة ، ب�ريوت – لبن�ان ، كت�اب الس�ري، ب�اب كراهية الق�ام بني أظه�ر الرشكني ،ج4، 
ص١٥٥،ح١٦٠4؛ أبو داوود ، سليامن بن الشعث السجستاين : سنن أيب داوود، كتاب اجلهاد، باب النهي عن 

قتل من اعتصم بالسجود، ج3، ص4٥، ح 2٦4٥؛ وصححه اللباين، ف إرواء الغليل ح ١2٠٧.
)3( أخرجه الطرباين ف العجم الكبري عن أمحد بن عمرو البزار بسنده من حديث جرير بن عبداهلل  ريض اهلل عنه، انظر : 
الطرباين ، سليامن بن أمحد بن أيوب : العجم الكبري، تقيق : محدي بن عبدالجيد السلفي، )١4٠4ه�/١٩83م(، 
ط2، مكتبة العلوم واحلكم ، الوصل – العراق ، ج2، ص3٠3، ح22٦2؛ حسنه اللباين، انظر : اللباين، حممد 
نارص الدين: سلس�لة الحاديث الصحيحة، )د.ت( ، ط١، كتبة العارف، الرياض – الملكة العربية الس�عودية، 

ج2، ص3٩8، ح٧٦8.
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ق�ال اب�ن قدامة، فيمن تب عليه اهلجرة : » وهو من يقدر عليها وال يمكنه إظهار دينه، وال 
ِذيَن  مُتكن�ه إقامة واجبات دينه مع الق�ام بني الكفار، فهذا تب عليه اهلجرة؛ لقوله تعاىل :﴿إِنهَّ الهَّ
ْرِض  َقاُلوا َأمَلْ َتُكْن  ا ُمْس�َتْضَعِفنَي ِف اْلَ اُه�مُ اْلاََلئَِكُة َظاِلِي َأْنُفِس�ِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُت�مْ  َقاُلوا ُكنهَّ َتَوفهَّ

ُم  َوَساَءْت َمِصرًيا ﴿٩٧﴾ )النساء( . ئَِك َمْأَواُهْم َجَهنهَّ ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها  َفُأوَلٰ َأْرُض اهللهَّ

وه�ذا وعيد ش�ديد يدل عىل الوج�وب ،ولن القي�ام بواجب دينه واج�ب عىل من قدر     
عليه، واهلجرة من رضورة الواجب وتتمته، وماال يتم الواجب إال به فهو واجب)١(.

قال ابن حزم : » وقد علمنا أن من خرج عن دار اإلسالم إىل دار احلرب فقد أبق عن اهلل تعاىل، وعن 
إمام السلمني ومجاعتهم، ويبني هذا حديثه < : » أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر الرشكني«)2(.

وه�و صىل اهلل عليه وس�لم ال ي�ربأ إال من كافر، قال اهلل تع�اىل :﴿ َواْلُْؤِمُن�وَن َواْلُْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 
 َ َكاَة َوُيِطيُعوَن اهللهَّ �اَلَة َوُيْؤُتوَن ال�زهَّ َأْولَِي�اُء َبْع�ٍض  َيْأُمُروَن بِاْلَْع�ُروِف َوَيْنَهْوَن َع�ِن اْلُْنَكِر َوُيِقيُموَن الصهَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴿٧١﴾ )التوبة( . ُ  إِنهَّ اهللهَّ ُهُم اهللهَّ مَحُ ئَِك َسرَيْ َوَرُسوَلُه  ُأوَلٰ

فصح هبذا أن من حلق بدار الكفر واحلرب خمتارًا حماربًا لن يليه من السلمني فهو هبذا الفعل 
مرتد له أحكام الرتد كلها : من وجوب القتل، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه 

وغري ذلك لن رسول اهلل < مل يربأ من مسلم )3(.

ثانيًا: اهلجرة املندوبة

وذل�ك عندما يس�تطيع الس�لم أن يظهر دينه ف بل�د إقامته، ويقوم بالواجب�ات الدينية التي 
فرضها عليه ربه عز وجل، ويضمن أن ال يكره عىل مظاهرة الرشكني ف قتاهلم ضد السلمني .

أم�ا أنا مندوبة مس�تحبة فه�و للعمل بالنص�وص الرشعية العديدة الت�ي تض عىل اهلجرة 
وترغ�ب هبا، وغري واجبة فهي لألحاديث العديدة التي ترصف حكم الوجوب عمن اتصف بام 

تقدم ذكره، ومنها :

)١( ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد بن حممد : الغني ، ج١٠، ص ٥٠٥.
)2( تقدم ختريه ، ص 4٩ .

)3( ابن حزم ، عل بن أمحد بن سعيد : الحل باآلثار رشح الجل باالختصار،)د.ت( ،) د. ط(  دار الرتاث ، القاهرة 
– مجهورية مرص العربية، ج ١2، ص ١2٥.
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ما أخرجه أبو داوود ف س�ننه عن حممد بن كثري بس�نده عن عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه ، 
أن رج�اًل أيت النب�ي < فقال » إين « جئت أبايعك عىل اهلجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان ، قال : 

»ارجع إليهام فأضحكهام كام أبكيتهام«)١(.

ق�ال اب�ن قدامة : » من تس�تحب ل�ه اهلجرة وال ت�ب عليه، وهو م�ن يقدر عليه�ا؛ لكنه يتمكن 
من إظهار دينه وإقامته ف دار الكفر، فتس�تحب له ليتمكن من جهادهم وتكثري الس�لمني ومعونتهم، 
ويتخل�ص م�ن تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية النكر بينهم، وال تب عليه، إلمكانه إقامة واجب دينه 

بدون اهلجرة«)2(. ويدخل ف حكم اهلجرة الستحبة اهلجرة لطلب العلم.

ثالثًا : هجرة غري واجبة وال مندوبة )مباحة(

وذلك عندما يقع الس�لم ف االستضعاف والعجز الذي يمنعه من اهلجرة، فمن كان كذلك 
فاهلجرة بحقه تسقط، فال هي واجبة عليه وال هي مستحبة .

ق�ال اب�ن قدام�ة ف الغن�ي : » م�ن ال هجرة عليه، وه�و من يعجز عنه�ا، إما ل�رض أو إكراه 
عىل اإلقامة، أو ضعف من النس�اء والولدان وش�بههم، فهذا ال هجرة عليه لق�ول اهلل تعاىل :﴿إاِلهَّ 
ئَِك  َتُدوَن َسبِياًل ﴿٩8﴾ َفُأوَلٰ َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل هَيْ اْلُْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ
ا َغُفوًرا ﴿٩٩﴾ )النساء(. ومن أمثلة اهلجرة الباحة اهلجرة  ُ َعُفوًّ ُ َأْن َيْعُفَو َعْنُهْم  َوَكاَن اهللهَّ َعَسى اهللهَّ

للتجارة.

)١(أب�و داوود ، س�ليامن ب�ن الش�عث السجس�تاين : س�نن أيب داوود ، )د.ت( ، )د. ط (، مكتبة الري�اض احلديثة، 
الري�اض- الملك�ة العربي�ة الس�عودية، كت�اب اجلهاد، ب�اب ف الرجل يغزوا وأب�واه كاره�ان ، ح 2٥28، ج3، 
ص١٧؛ اب�ن ماج�ه ، حمم�د ب�ن يزيد القزويني : س�نن ابن ماجة ، تقي�ق : حممد فؤاد عبد الباق�ي ، )د. ت(، )د. 
ط( دار احلدي�ث، القاه�رة - مجهوري�ة م�رص العربية، كت�اب اجلهاد ، باب الرج�ل يغزوا وله أب�وان، ح 2٧82، 
ج2، ص٩3٠؛ النس�ائي، أمحد بن ش�عيب بن عل : س�نن النس�ائي رشح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية 
الس�ندي، تقي�ق: عبد الفتاح أبو غ�دة ، )١4٠٩ه��/١٩88م( ، ط2، مكتب الطبوعات اإلس�المية ، حلب- 
سوريا، كتاب البيعة، باب البيعة عىل اهلجرة، ح 4١٦3، ج٧، ص١43 ؛ ابن حنبل ، أمحد بن حنبل : مسند اإلمام 
أمحد بن حنبل، )د. ت( ، )د. ط( ، مؤسس�ة قرطبة ، القاهرة – مجهورية مرص العربية ، الحاديث مذيلة بأحكام 
ش�عيب الرنؤوط عليها، ح ٦4٩٠، ج١١، ص 2٠؛ وصححه الش�يخ اللباين ف صحيح سنن أيب داود، انظر : 
اللب�اين ، حمم�د نارص الدين : صحيح س�نن أيب داوود ، )١42١ه�( ، ط2، مكتب�ة العارف ، الرياض – الملكة 

العربية السعودية، رقم )228١( .
)2( ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد بن حممد : الغني، ج١٠، ص ٥٠٥.
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رابعًا : اهلجرة املحرمة

وذل�ك عندما يرتتب ع�ىل اهلجرة تفويت مصال�ح معتربة ال يمكن تقيقها م�ن اهلجرة، أو 
ف دار اهلج�رة؛ كأن يك�ون اإلنس�ان ف دار الكفر مأمون الفتنة، ويس�تطيع أن يظهر دينه، ويقوم 

بالواجبات الدينية ... وهو إضافة إىل ذلك له دور ف الدعوة إىل اهلل تعاىل .

قال الشوكاين : » فإنا إن كانت الصلحة العائدة عىل طائفة من السلمني ببقائه ظاهرة؛ كأن 
يك�ون ل�ه مدخل ف بعض المر بالع�روف، والنهي عن النكر، أو ف تعليم�ه معامل اخلري بحيث 
يك�ون ذلك راجحًا ع�ىل هجرته، وفراره بدينه؛ فإنه يب عليه ت�رك اهلجرة رعاية هلذه الصلحة 
الراجحة، لن هذه الصلحة اخلاصة له باهلجرة عىل اخلصوص تصري مفسدة بالنسبة إىل الصلحة 

الرجوة برتكه للهجرة«)١(. كام أن ما كان من اهلجرة فيه هالك لإلنسان فإنا تكون حمرمٌة أيضًا.

وف العرص احلديث مع تعدد الدول وانقسام كثري من القاليم إىل دويالت متعددة، فإن عدد 
الدول اإلسالمية بالقارات الست يبلغ )٥٦( دولة، من بني دول العامل البالغ عددها )24١()2(، 
نجد أن الرشيعة اإلس�المية تعطي احلاكم للدولة ملك اهليمنة عىل الدولة التي حيكمها ، وذلك 
بس�ن النظمة سياس�ًة لتجرم اهلجرة غري الرشعية، من باب تقييد الب�اح، لتنظم عملية الدخول 
واخلروج من الدولة من خالل وثائق ومستندات حمددة، إذ أن ما حيكم وينظم العالقات والتنقل 
ب�ني ال�دول ف الواقع العالي العارص هو ما يت�م االتفاق عليه من معاه�دات ومواثيق بني دولة 

وأخرى، بام يضمن لكل دولة حق السيادة عىل حدود أرضها التي تكمها.

اهلجرة يف العرص احلديث

تغري مفهوم اهلجرة ف زماننا عام كان عليه سلفنا ، فلم يعد هناك معنى عند كثري من السلمني 
لدار احلرب، أو لدار اإلس�الم، ومل يعد نرصة اإلس�الم والس�لمني هدفًا يستحق أن يضحي من 
أجل�ه كث�ري من الس�لمني، ومل يع�د حفظ الدين والف�رار من الفتن س�ببًا كافيًا للهجرة ف س�بيل 
اهلل، وآث�ار ه�ذا الفه�م النحرف واضح�ة وال تتاج إىل بيان، فانترش الس�لمون وكث�ر منهم من 

)١( الشوكاين ، حممد بن عل : السيل اجلرار التدفق عىل حدائق الزهار ، تقيق : حممود إبراهيم زايد، )١4٠٥ه�( 
الطبعة ١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان، ص٩٧٧.

)2( من دون دولة إرسائيل.
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أصحاب العقول والتخصصات الميزة ف شتى بقاع الرض طلب للدنيا وزخرفها، ضعافًا بال 
قوة تمعهم أو راية تظلهم.

وبع�ض الس�لمني اليوم ينس�اق وراء ما تبثه بعض مؤسس�ات ومكاتب اهلج�رات ف العامل 
اإلس�المي – للهج�رة إىل الدول الكافرة – من توزيع ن�رشات دعائية وفتح مكاتبها لدعوة أبناء 

السلمني للهجرة إىل البالد الكافرة بأي حجة كانت.

وال يف�ى عىل كل إنس�ان ما ف هذه الدعوات للهج�رات إىل البالد الكافرة من حماذير دينية 
وأخالقية تعمل عىل انحراف الس�لمني، وإضالهلم وإفس�اد أخالقهم، وتشكيكهم ف عقيدتم، 

وتنمية العجاب بحضارة الكفار، وغري ذلك من الغراض التي يسعى إليها أعداء اإلسالم.

فالواج�ب ع�ىل الدعاة والعل�امء تذير من هؤالء وم�ن تلك الكاتب والتص�دي هلا، وعىل 
السلم احليطة واحلذر لدينه وال يستجيب لساليب الكفرة ومن أغرت هبم.

حكم اهلجرة غري الرشعية )التسلل( يف العرص احلديث:

إن الم�ن مطل�ب دويل ع�ىل اخت�الف أنواعه، فتس�عى الدول أمج�ع عىل محاي�ة الدولة من 
الع�دوان اخلارج�ي؛ بتجني�د ومحاية ثغورها وحدودها، كام تس�عى تلك الدول ع�ىل محايتها من 
الداخ�ل م�ن الفتن واالضطرابات فكذلك تس�عى إىل محاي�ة كل ما هيدد أمن وس�المة جمتمعها 
من مجيع الخاطر التي من ش�أنا أن تدد أمن ش�عبها وس�المته. فس�نت النظمة التي من شأنا 
القض�اء عىل كل ما هيدد أمن جمتمعه�ا، وجعلت لن يعتدي عليها عقوبات متنوعة. فلام للهجرة 
غري الرشعية والتس�لل داخل حدود الدولة من خطورة كبرية عىل أمن وس�المة الجتمع، أولت 
الدول ومنها الدول اإلس�المية  ذلك اهتاممًا فس�نت النظمة سياسًة ترم ذلك الفعل عىل ضوء 
الرشيع�ة اإلس�المية ، بإيق�اع العقوب�ات التعزيري�ة ، حي�ث إن اإلمامة منوطة بحامي�ة المة من 

الخطار ،  فاهلجرة غري الرشعية يكتنفها العديد من الخطار ، تتمثل إمجااًل ف :

�  الخطار السياسية.

�  الخطار االقتصادية.
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� الخطار االجتامعية.

� الخطار التعلقة بالعرض والخالق ونرش الرذيلة.

� الخطار التعلقة بتصنيع اخلمور وترويج الخدرات.

� الخطار التعلقة بالرسقة والسطو والنشل.

� الخطار التعلقة بالتزوير والتزييف.

� اإلرهاب ، واجلريمة النظمة.

وس�وف اس�تعرض بعض فتاوى العلامء ف نقل الهاجرين غري الرشعيني وتريبهم بطريقة 
غري نظامية ورشعية، بعد ذكر بعض أقوال أهل العلم ومنها : 

قال ش�يخ اإلسالم بن تيمية: »إن الرشيعة اإلس�المية جاءت بتحصيل الصالح وتكميلها، 
وتعطي�ل الفاس�د وتقليلها«، و قال اب�ن قيم اجلوزية : »إن الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل احلكم 

ومصالح العباد ف العاش واليعاد .....«)١(. 

وق�ال الش�اطبي : »وق�د اتفقت المة بل س�ائر اللل ع�ىل أن الرشيعة اإلس�المية وضعت 
للمحافظ�ة عىل رضوريات اخلمس: وهي الدين، والنفس، والنس�ل، وال�ال، والعقل، وعلمها 
عن�د الم�ة كالرضوري«)2( . ومل أجد بعد النظر نصا رشعيًا خاصًا ورصحيًا ينص عىل تريم نقل 
الهاجري�ن غ�ري الرشعيني، فهي م�ن المور التي ترك الش�ارع احلكيم تريمه�ا وتقدير العقوبة 
لويل المر، سياس�ًة بناء عىل الصلحة الرعية التي رعاها الشارع واعتربها؛ فكان لويل المر سن 
النظم�ة التي ترم وتظر اإلقدام عىل ذلك الفعل، فحامية الدولة وأراضيها، والفراد واجلامعة 
من مهام ويل المر، وقد خولت الرشيعة اإلسالمية لويل المر تريم ومنع ما يتعارض والقواعد 
الكلي�ة العام�ة للرشيعة اإلس�المية، وكل ما يتعارض م�ع الصلحة، وجعلت ل�ه تقدير العقوبة 
بحسبها ؛ فمقاصد الرشيعة اإلسالمية الظاهر من مجيع أحكمها وقواعدها تقيق مصالح العباد 

)١( زيدان، عبد الكريم : نظرات ف الرشيعة اإلس�المية والقوانني الوضعية )١432ه�/ 2٠١١م(، ط١، مؤسس�ة 
الرسالة ، دمشق – سوريا، ص88.

)2( الش�اطبي، إبراهيم بن موس�ى اللحمي : الوافقات ف أصول الرشيعة، تقيق : عبد اهلل جراز )د.ت(، )د. ط( ، 
الكتبة التجارية الكربى، القاهرة- مجهورية مرص العربية، ج١٠، ص 38. 
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ودرء الفاس�د عنهم، وهذا ما رصح به غري واحد من العلامء قال المام العز بن عبد الس�الم »إن 
الرشيعة اإلسالمية كلها مصالح: إما درء مفاسد، أو جلب مصالح«.

أما الفتاوى العارصة فمنها :

السـؤال األول : كنت مس�تلاًم ش�احنة – وهي ليس�ت يل – وأس�افر هبا من دولة إىل دولة، 
وأعمل هبا ف التهريب مثل: تريب التس�للني والواد الغذائية، والاش�ية والدخان، وأحيانًا أدفع 

الرشوة ف احلدود .

فضيلة الش�يخ الال الذي مجعته حالل أم حرام ؟ وهل يل أن أتزوج به؟ نرجو منكم النصح 
واإلرشاد وجزاكم اهلل عنا كل خري)١( .

الفتوى : احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه، أما بعد:

ف�إن واج�ب من اكتس�ب ال�ال بطريقة حمرم�ة أن يت�وب إىل اهلل من ذلك باإلق�الع عام كان 
يامرس�ه، والن�دم والعزم ع�ىل أن أال يع�ود إىل مثله، ومن مت�ام توبته أن يتخلص م�ن الال الذي 
اكتس�به بتلك الط�رق، بأن يرصفه ف مصالح الس�لمني العامة وف وجوه ال�رب: لن اهلل إذا حرم 
ش�يئًا، حرم ثمنه، فعليك إذا أن تعيد النظر فيام كنت متارس�ه من عمل، أما الس�جائر فاس�تعامهلا 

حرام، وكذلك بيعها أو نقلها بأجرة لن يبيعها أو يستعملها .

وأما تريب التس�للني والواد الغذائية والاش�ية ونحوها، فإن كانت الدول الهرب منها أو 
إليها متنع ذلك لصلحة معتربة رشعًا، فإن التهريب حينئذ ال يوز، وما اكتس�بت منه فهو حرام، 
وإن كانت الدول متنع ذلك ال لصلحة، وإنام لالحتكار واالستبداد بالسوق، فال حرج فيه حينئذ 

ما مل يكن يعرض فاعله للخطر واهلل أعلم .

السـؤال الثاين : ما حكم العمل ف تريب الفارقة إىل البلدان الوروبية عن طريق البحار، 
علاًم بأن ف هذا المر خماطرة عىل حياتنا مجيعًا ؟

الفتوى : احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه، أما بعد:

)١( فتاوى الشبكة اإلسالمية رقم الفتوى )43١٠١(، من متام التوبة التخلص من الال الكتسب من احلرام، تاريخ 
الفتوى: 22 ذو القعدة ١424ه� مركز الفتوى، بإرشاف د، عبد اهلل الفقيه .
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فالصل ف ركوب البحر اجلواز إذا كانت السالمة غالبة، وكانت وجهة السفر من الوجهات 
التي أذن الرشع ف الس�فر إليها، وال ش�ك أن أيًا من الرشطني ال يتوافر اآلن، فيام س�ميته بتهريب 
الفارق�ة إىل البل�دان الوروبية، فال الس�المة غالبة ) كام بينته أنت ف س�ؤالك ( وال الوجهة يوز 
الس�فر إليه�ا إال ف نطاق ضي�ق، فإذا نظرن�ا إىل ما حيف هب�ذا التهريب من الك�وارث، والتعرض 
للمطاردات التي قد تنتهي ف أحيان كثرية بغرق السافرين، أو بإلقاء القبض عليهم والزج هبم ف 
السجون وغري ذلك من اإلهانة، رأينا أنا تتناىف مع ما هو معلوم من وجوب حفظ النفس، كام أنا 
تؤدي إىل االستس�الم لهل تلك البالد وإذالل النفس هلم، والس�لم ال يوز له أن يذل نفسه، وقد 
ُة  ِ اْلِعزهَّ َذلهَّ  َوهلِلهَّ َعزُّ ِمْنَها اْلَ أعزه اهلل تعاىل، كام قال تعاىل : ﴿َيُقوُلوَن َلئِْن َرَجْعَنا إىَِل اْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنهَّ اْلَ
ِكنهَّ اْلَُناِفِقنَي اَل َيْعَلُموَن ﴿8﴾ )النافق�ون(، وقال النبي < : » ال ينبغي  َولَِرُس�ولِِه َولِْلُمْؤِمنِ�نَي َوَلٰ

لؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذالله لنفسه. قال: يتعرض من البالء لا ال يطيق«)١( .

وبناء عىل مجيع ما ذكر، فال نرى إباحة العمل ف هذا الجال، واهلل أعلم)2(.

اخلالصة :

إن العم�ل ف التهريب حمرم رشعا لا فيه م�ن اإلرضار بالناس، وفيه أيضًا رضر عىل الهرب 
نفس�ه، فإن ماله معرض للمصادرة واإلتالف، كام أنه هو معرض للعقاب بالس�جن، ولا فيه من 
ُسوَل  َ َوَأِطيُعوا الرهَّ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللهَّ ا الهَّ َ خمالفة ويل المر، وقد أمر اهلل بطاعته قال تعاىل : ﴿َيا َأهيُّ
ِ َواْلَيْوِم  ُس�وِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُن�وَن بِاهللهَّ ِ َوالرهَّ وُه إىَِل اهللهَّ ٍء َفُردُّ ْم�ِر ِمْنُك�مْ  َف�إِْن َتَناَزْعُت�ْم ِف يَشْ َوُأويِل اْلَ
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع  لَِك َخرْيٌ َوَأْحَس�نُ َتْأِوياًل ﴿٥٩﴾ )النس�اء( . وقال تعاىل : ﴿ َمْن ُيِطِع الرهَّ اآْلِخِر  َذٰ

ٰ َفاَم َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا ﴿8٠﴾ )النساء( . َ َوَمْن َتَوىلهَّ اهللهَّ

)١( أخرجه الرتمذي ف س�ننه عن حممد بن بش�ار بس�نده من حديث حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه، انظر: الرتمذي، 
حمم�د ب�ن عيس�ى بن س�ورة : اجلامع الصحيح س�نن الرتم�ذي ، تقيق : أمحد حممد ش�اكر وآخ�رون، )د. ت( ، 
)د. ط(، دار الكت�ب العلمي�ة ، ب�ريوت – لبنان ، كتاب الفتن، ب�اب )٦٧( ،ج4، ص١٠٥،ح224٥؛ وصححه 
اللب�اين، انظ�ر : اللباين، حممد ن�ارص الدين : صحيح س�نن الرتمذي، )١4٠8ه�(، ط١، مكت�ب الرتبية العريب 
ل�دول جملس التعاون اخلليجي، طبع الكتب اإلس�المي، بريوت- لبن�ان،ج٥، ص 2٥4، ح ١838؛ ابن حنبل، 
أمح�د ب�ن حنبل : مس�ند اإلمام أمح�د بن حنبل، الحادي�ث مذيلة بأحكام ش�عيب الرنؤوط عليها، باقي مس�ند 

النصار ، ج٥، ص4٠٥، ح 234٩١.
)2( مرجع سابق: فتاوى الشبكة اإلسالمية رقم الفتوى ) ٧3٠٠8( ، حكم تريب الشخاص إىل البلدان الوروبية، 

تاريخ الفتوى 2٩صفر ١42٧ه� ، مركز الفتوى بإرشاف: د، عبد اهلل الفقيه .
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ومن السنة ما أخرجه مسلم ف صحيحه عن أيب طاهر بسنده من حديث أيب هريرة ريض اهلل 
عنه قال، قال رسول اهلل < : »من أطاع المري فقد أطاعني ومن عىص المري فقد عصاين«)١(.

2 . 3 . 3  تعريف اهلجرة غري الرشعية يف القانون

تدر اإلشارة قبل احلديث عن تعريف اهلجرة غري الرشعية لدى رشاح وفقهاء القانون ، بأن 
اصطالح اهلجرة ف العلوم االجتامعية يشار به إىل التحركات اجلغرافية لألفراد واجلامعات)2(.

تع�رف اهلج�رة عىل أن�ا انتقال الف�رد أو اجلامعة من منطق�ة إىل اإلرس�ال أو منطقة الصل 
.Place of destination)3( إىل منطقة االستقبال أو مكان الوصول  Place of origin

أم�ا التعري�ف اإلحصائ�ي للهجرة فيعت�رب أن كل حركة من خ�الل احل�دود الدولية ما عدا 
احل�ركات الس�ياحية تدخ�ل ضمن إحصائي�ات اهلجرة، فإذا كان�ت هذه احلركة لدة س�نة فأكثر 

تسب هجرة دائمة، وإن كانت أقل من سنة تعترب هجرة مؤقتة)4(. 

واهلج�رة كام يعرفها رشاح القانون الدويل العام : » بأنا مغادرة الفرد إلقليم دولته نائيًا إىل 
إقلي�م دول�ة أخرى«)٥(. ويرج بذل�ك تركه اإلقليم بنية العودة إليه بع�د وقت طال أو قرص، كام 
يعرفه�ا البع�ض اآلخر : » بأنا انتق�ال الفراد من دولة لخرى بقصد اإلقام�ة الدائمة فيها«)٦(. 
فهي تتضمن هجرة  من الدولة الصلية أو الدولة القيم فيها ، واختاذ الوطن اجلديد مقرًا وسكنًا 

مستدياًم.

)١( مس�لم ، مس�لم بن احلجاج : صحيح مس�لم ، كتاب اإلمارة ، باب وجوب طاعة المراء ف غري معصية، ج٦، 
ص١4،ح48٥٩.

)2( Julius Gould & William L.Kobb، editors; A Dictionary of the Social Scienes، New-York، 

The free press of Glenco، 1963، P.428.
)3( جلبي، عل عبدالرزاق : علم اجتامع السكان، )١٩84م( دار النهضة العربية ، بريوت – لبنان، ص 2١8.

)4( الرجع السابق ، ص 2٠٧.
)٥( جني�ة، حممود س�امي : القانون الدويل العام، )١٩38م(، ط2، مطبعة جلن�ة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة – 

مجهورية مرص العربية، ص ١٥4.
)٦( نامق، صالح الدين : اهلجرة والتضخم السكاين والتنمية واالقتصادية ف مجهورية مرص العربية، ص ١3٠ ؛ أبو 
هيف ، عل صادق : القانون الدويل العام، )١٩٩٠م( ، )د. ط(، منش�أة العارف، اإلس�كندرية – مجهورية مرص 

العربية، ص ١8٦.
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وق�د عرف »قارليز لوي�س« Garlis Luis الهاجر عىل أنه : »كل م�ن يغادر بلده لإلقامة ف 
دولة أجنبية إقامة دائمة أو لدة طويلة لقضاء حاجات يراها رضورية«)١(.

واهلجرة إذن مظهر من مظاهر كفاح اإلنس�ان للبقاء واالرتقاء، وهي بذلك حق من حقوقه 
الطبيعية الولية التي يلتزم الجتمع بحاميتها والسامح للفرد باستعامهلا)2(، غري أن هذا احلق كغريه 
م�ن احلقوق ليس عىل اإلطالق، ويتقيد الفرد عند اس�تعامله بام يقتضي�ه الدفاع عن كيان اجلامعة 
الت�ي هياج�ر منها أو إليها، ولكل دولة أن تيط اهلجرة الدولية م�ن وإىل إقليمها بالتنظيامت التي 

تتطلبها رضورة الحافظة عىل كيانا وسالمتها.

ويستخدم مفهوم اهلجرة غري الرشعية ، أو غري الرشوعة بمعنى قانوين بالدرجة الوىل، وهو 
ينطوي عىل داللة خمالفته للقوانني والنظم العنية باهلجرة وحركة الفراد وتنقالتم بني الدول. ولكنه 
مقاب�ل ذلك قد يكون رشعيًا من الناحية الديني�ة ، أو االجتامعية ، أو الثقافية، تبعًا للخصوصيات 

التاريية واحلضارية هلذا الجتمع أو ذاك. وتبعًا لا هو سائد ف هذه الدولة أو تلك.

ويشري »بدير« إىل أن مفهوم اهلجرة غري الرشعية )الرسية( يشمل أصنافًا متباينة من الهاجرين 
فمنه�م : الش�خاص الذين يدخل�ون بطريقة غ�ري قانونية دول اس�تقبال، وال يس�وون وضعهم 
القانوين، والشخاص الذين يدخلون دول االستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء 
مدة اإلقامة القانونية، والشخاص الذين يشتغلون بطريقة غري قانونية خالل إقامة مسموح هبا)3(.

ويش�ري صال�ح إىل أن الهاجرين غري الرشعي�ني : » هم أولئك الش�خاص الذين يدخلون 
أي دول�ة بدون أوراق رس�مية خاصة باهلجرة الوافدة، وكذلك الذي�ن يدخلون بدون ترصيح، 
والذين يدخلون بوثائق مزورة، أو تصاريح مؤقتة ولكنهم تاوزوا مدة تلك التصاريح، والذين 

يدخلون عن طريق التسلل عرب احلدود)4(.

)١( نقاًل عن : آكل ، قزو حممد : الوضع القانوين للمهاجرين اجلزائريني بفرنس�ا، )١٩8٦م(، رس�الة ماجس�تري غري 
منشورة، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، اجلزائر، ص 2١، 22.

)2(  تأكي�دًا لذل�ك أقرت خمتلف الترشيعات واالتفاقيات الدولية والوطنية ف نصوصها هذا احلق، انظر : نص الادة 
)١3؛ ١/١4( من اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان ١٩48م.

)3( بدير، أسامة : ظاهرة اهلجرة غري الرشعية )التعريف واحلجم – الواثيق الدولية – الدوافع والسباب(، جملة الديوان 
– جملة إلكرتونية- )http://www.aldiwan.org/index.htm( تاريخ االسرتجاع 2٠١3/١١/2٠م. 

)4( صالح، ربيع كامل كردي : البعاد االجتامعية والثقافية هلجرة الرصيني الريفيني إىل إيطاليا »دراس�ة انثروبولوجية 
ف قرية تطوان بمحافظة الفيوم«، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني شمس، مجهورية مرص العربية، ص 3٥. 
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واهلج�رة غ�ري الرشعية تعن�ي : »حركة انتق�ال الفراد دون تأش�ريات، وتتم خ�ارج الطر 
القانونية واالتفاقات الدولية التي تنظم اهلجرة الرشعية«)١(.

أما الكتب الدويل للعمل »BIT« فيعرف الهاجر غري الرشعي بأنه : »كل شخص يدخل أو 
يقي�م أو يعم�ل خارج وطنه دون حيازة الرتخيصات القانونية الالزمة ، لذلك يعترب مهاجرًا غري 

رشعي، أو رّسي ، أو بدون وثائق، أو وضعية غري قانونية«)2(.

أما الفوضية الوربية فتعترب اهلجرة غري الرشعية هي كل دخول عن طريق الرّب أو البحر، أو 
اجلّو إىل إقليم دولة عضو بطريقة غري قانونية بواسطة وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات اجلريمة 
النظم�ة، أو م�ن خالل الدخول إىل منطقة الفضاء الوريب »االت�اد الوريب« بطريقة قانونية من 
خ�الل موافقة الس�لطات باحلصول عىل تأش�رية ومن ث�م البقاء بعد انقضاء الف�رتة الحددة ، أو 
تغيري غرض الزيارة فيبقون دون موافقة الس�لطات، وأخريًا هناك طالبوا اللجوء السيايس الذين 

ال حيصلون عىل الوافقة عىل طلبهم لكنهم يبقون ف البالد)3(.

أم�ا االتفاقية الدولي�ة حول محاية حقوق العامل الهاجرين وأفراد عائالتم التي أقرتا اجلمعية 
العامة ف ١8 ديسمرب عام ١٩٩٠، فتعرف العاّمل الهاجرين ف الادة )2( من القسم الول ، فقرة »أ« 
بأنم : » الشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا ف نشاط مأجور ف دولة غري دولتهم«. 
وتضي�ف الادة )٥( الفق�رة »أ« »بأن الهاجرين يعتربون ف وضعية قانونية ه�م وأفراد عائالتم إذا 
رخ�ص هل�م الدخول واإلقامة والعمل ف الدولة التي ُيامرس فيها العمل وفقًا للنظام العمول به ف 
تل�ك الدول�ة، وبام ال يتعارض مع االتفاقيات الدولية التي تلتزم هبا«. أما الفقرة »ب« فتنطوي عىل 
تعري�ف خ�اص بالهاج�ر غري القانوين، حيث تنص ع�ىل أنه : »يعترب بدون وثائ�ق وف وضعية غري 

قانونية كل من ال يشمل الرشوط النصوص عليها ف الفقرة »أ« من هذه الادة«)4(.

)١( فري�دة ، ق�ايض : اهلج�رة غ�ري الرشعي�ة "خلفياتا ودوافعها" ، دراس�ات اجتامعي�ة - مركز البص�رية للبحوث 
واالستشارات واخلدمات التعلمية - اجلزائر، ع ٥، )2٠١٠(، ص ٥٩ – ٦8  ، ص٦٠.

)2(Bureau International du Travail. Une Approaches équitable pour les travailleurs mi-
grants dans nue économie mondialisée. Conférence international du BIT 92em session. 
Rapport n.6 . Genéve . 2004. Pp 15-21.

)3(  رش�يد، س�اعد : واقع اهلجرة غري الرشعية ف اجلزائر من منظور المن اإلنس�اين، )2٠١١م-2٠١2م( رس�الة 
ماجستري غري منشورة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خضري بسكرة، اجلزائر ، ص١٥.

)4( www.2ohchr.org/french/law/cmw.htm
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أم�ا النظم�ة الدولي�ة للعمل )OIT( فتعت�رب اهلجرة الرّسي�ة أو غري الرشعي�ة)١( : »هي التي 
يكون بموجبها الهاجرون خمالفني للرشوط التي تددها االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية، 

ويقصد عىل هذا الساس بالهاجرين غري الرشعيني كاًل من :

�  الشخاص الذين يعربون احلدود بطرق غري قانونية وخلسة من الرقابة الفروضة.

�  الش�خاص الذي�ن ُرّخص هلم العم�ل بموجب عقد ، ويالفون هذا العقد س�واًء بالقيام 
بعمل غري مرخص له، أو عمل يعاقب عليه القانون الحل.

�  الش�خاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونية وبرتخيص إقامة ثم يتخطون مّدة 
إقامتهم ويصبحون ف وضعية غري قانونية«.

ويمك�ن التفريق بني اهلجرة الرشعية واهلجرة غري الرشعية عىل أس�اس كون الوىل تنظمها 
قوان�ني وأنظمة وتكمها تأش�ريات دخول وبطاق�ات إقامة متنحها الس�لطات الختصة باهلجرة 
واجلوازات، بينام اهلجرة غري الرشعية أو غري النظامية هي سلس�لة من الظواهر الختلفة وتش�مل 
الشخاص الذين يدخلون أو يظلون ف دولة ليسوا من مواطنيها عىل خالف ما تقتضيه القوانني 
والنظم�ة الداخلي�ة لتلك الدولة. وتش�مل الهاجري�ن الذين يدخلون أو يظل�ون ف دولة دون 
ترصي�ح، وضحايا التج�ارة غري الرشوعة واالت�ار بالبرش، وطالبي اللج�وء الرفوض طلبهم، 
والذي�ن ال يمتثلون لمر اإلبعاد ، والش�خاص الذين يتحايلون ع�ىل ضوابط اهلجرة بزواج تم 

االتفاق عليه.

وتعت�رب اهلج�رة غ�ري الرشعية جريم�ة، لكونا متث�ل انته�اكًا للقانون، مع ك�ون اهلجرة غري 
الرشعي�ة أو غري القانونية أو غري النظامية ظاهرة عالية، وهي تعني أن الهاجرين يدخلون البالد 
دون تأشريات دخول مسبقة أو الحقة، حيث يلجأ الهاجرون غري الرشعيني إىل أساليب عديدة 
للوص�ول إىل تل�ك البل�دان مث�ل التعاقد م�ع رشكات التهريب، أو التس�لل من خ�الل احلدود 
وال�زواج الؤقت الش�كل ال�ذي هيدف إىل احلص�ول عىل اإلقامة حس�ب قوانني اهلج�رة التبعة 
ف بع�ض البل�دان، والبع�ض اآلخر يس�تخدم الوثائق واجل�وازات الزورة، ك�ام أن هناك بعض 
الس�ائحني والط�الب الذين ال يعودون إىل أوطانم بعد انقض�اء فرتة إقامتهم الحددة. وف هذه 

)1( BIT . Op. cit. p11.
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احلال�ة تصب�ح إقامتهم غري مرشوعة، ما قد يعرضهم لكثري م�ن الخطار كام هو حال الهاجرين 
غري الرشعيني إىل دول االتاد الوريب والواليات التحدة المريكية)١(.

2 . 4 أنواع اهلجرة والفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح والالجئ

اهلجرة ف أبسط معانيها تعني : »حركة االنتقال فرديًا كان أم مجاعيًا من موقع إىل آخر بحثًا عن 
وضع أفضل اجتامعيًا كان أم اقتصاديًا أم دينيًا أم سياسيًا، أم أمنيًا«)2(، وتصنف حسب مرشوعيتها 
أو قانونيتها إىل اهلجرة الرشعية ، وغري الرشعية. ويمكن النظر إىل أنواع اهلجرة وأنامطها ، من حيث 
الداف�ع فنجد اهلج�رة االختيارية واهلجرة القرسية)3(، أما من حيث الكان فهناك نوعان رئيس�ان ، 
اهلج�رة الداخلية واهلجرة اخلارجية، واهلج�رة الداخلية هي حركة الوارد البرشية من جمتمع آلخر 
داخل حدود الدولة الواحدة، أما اهلجرة اخلارجية فهي انتقال الفراد من دولة لخرى حيث ينسلخ 
الفرد من وسطه االجتامعي والسيايس واإلداري ويدخل وسطًا اجتامعيًا خمتلفًا عن وسطه الصل. 
وترتبط اهلجرة بعنرص الزمان فهي إما أن تكون دائمة مستمرة ال ينوي معها الهاجر العودة لجتمعه 
الم، أو مؤقت�ه حي�ث ي�رتك الهاجر جمتمعه عىل أمل الع�ودة إليه. ومن حيث الش�كل ، قد تكون 
اهلجرة فردية عىل شكل أفراد من أرس وفئات وطبقات وطوائف، وقد تتخذ شكاًل مجاعيًا بصورة 

جالء شعب أو قبيلة أو عائليًا أي أن تاجر العائلة بأكملها أو بمعظم أفرادها.

وسوف أستعرض ف هذا البحث ثالثة مطالب وهي :

2 . 4 . 1  اهلجرة يف داخل الدولة
اهلجرة الداخلية  : وهي التي تدث داخل احلدود اجلغرافية والسياسية للدولة الواحدة)4(. 

)١( خليل، عمر معن : اآلثار االجتامعية لظاهرة تريب الهاجرين غري الرشعيني، )2٠٠4( ، ط١، مركز الدراسات 
والبحوث، جامعة نايف العربية للعوم المنية ، الرياض – الملكة العربية السعودية، ص4، ٥.

)2( عياد، سمري حممد : سياسات االتاد الوريب لواجهة ظاهرة اهلجرة، ورقة عمل مقدمة للملتقى الوطني الثاين: 
ظاه�رة اهلجرة غ�ري الرشعية وآثارها الدولي�ة، حالة اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياس�ية ، جامعة الش�لف، 

2٥-2٦ / ٥/ 2٠١١م، ص 22١.
)3(  قطب، أسحق ؛ عياش، عبداإلله : النمو والتخطيط احلرضي ف دول اخلليج العريب، )١٩8٠م( وكلة مطبوعات 

الكويت، ط١، دولة الكويت، ص ١4٦.
)4( إسامعيل أمحد عل : أسس علم السكان وتطبيقاته اجلغرافية، )١٩٩٧م(، ط8، دار الفجالة ، القاهرة – مجهورية 

مرص العربية، ص ٩٥.
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وهي إما أن تكون هجرة دائمة ، وإما أن تكون هجرة مؤقتة. وتتميز اهلجرة من هذا النوع بتعدد 
أش�كاهلا ، فق�د تكون هجرة من أقلي�م إىل آخر أو من منطقة إىل أخ�رى أو من حمافظة إىل أخرى 

داخل الدولة الواحدة.

واهلج�رة الداخلية  تعرب عن التحركات الس�كانية الحصورة داخ�ل نطاق الدولة، ويندرج 
ضم�ن اإلط�ار العام لفهوم اهلج�رة الداخلية مصطلح النزوح ، إذ يبل�غ عدد النازحني ف داخل 
ى ذلك  الدولة ما ُيقدر بحوايل )2٠ إىل 2٥( مليون شخص نازح داخليًا ف أنحاء العامل، وقد أدهَّ
إىل اهت�امم المم التحدة، عن طريق المانة العامة، ومن خالل توصيتها برضورة إجراء دراس�ة 
حول وضع النازحني، شارك فيها ممثل المني العام لألمم التحدة : )فرانسيس م . دمج(، وجلنة 
المم التحدة حلقوق اإلنس�ان، أس�فر ذلك عن وضع )3٠( مبدأ توجيهيًا لضامن كفالة حقوق 

النازحني داخل الدولة ومحايتهم)١(.

والنازحون داخل الدولة)2( هم : » الش�خاص أو جمموعات الش�خاص الذين أجربوا أو 
اضط�روا لله�رب أو ت�رك ديارهم أو أماكن إقامته�م العتادة، وبخاصة كنتيجة لنزاع مس�لح أو 
حاالت عنف عام، أو انتهاكات حلقوق اإلنس�ان، أو كوارث طبيعية، أو من صنع اإلنس�ان، أو 

لتفادي آثار هذه الوضاع، ولكنهم مل يعربوا احلدود الدولية العروفة للدولة«)3(.

ل  ي توُّ �ابق ال ُيعدُّ تعريفًا قانونيًا لألش�خاص النازحني داخليًا حيُث ال ُيؤدِّ والتعريف السهَّ
ال�رء إىل ن�ازح داخل بلده الصل، أو بلد إقامته العتادة إىل إس�باغ أي وضع قانوين خاص عليه 

ق عندما يصبح الجئًا مثاًل)4(. بنفس العنى الذي يتحقهَّ

)١( وثيق�ة الم�م التح�دة، اإلعالن التعلق بحق ومس�ؤولية الفراد واجلامع�ات وهيئات الجتم�ع ف تعزيز ومحاية 
حقوق اإلنس�ان واحلريات الساس�ية الع�رتف هبا عاليًا ، ٩ ديس�مرب / كان�ون الول ١٩٩8م، الصادرة برقم : 

)٥2(، لسنة ١٩٩8م، وتاريخ ١٧ إبريل/ نيسان ١٩٩8م.
)2(  يطلق عىل الشخاص النازحني عدة تسميات ، كالنازحني داخليًا، أو الهجرين قرسيًا، أو الرشدين داخليًا.

)3( الرج�ع الس�ابق، وثيقة الم�م التحدة ، مقدمة البادئ التوجيهي�ة ، الفقرة )2(. يعد التعري�ف الوارد ف البادئ 
التوجيهي�ة، التعريف العرتف به بصفة عام�ة لألمم التحدة، إال أنه تعريف وصفي أكثر منه قانوين، كونه ال حيدد 
حقوقًا خاصة لألش�خاص النازحني داخليًا بموجب القانون الدويل، كونم يب أن يتمتعوا بذات احلقوق التي 
يتمت�ع هب�ا مواطني دولتهم، والذين يتمتعون باحلامية القانونية للقانون الدويل حلقوق اإلنس�ان ، والقانون الدويل 

اإلنساين ف أوضاع النزاع السلح.
)4( حممد ، أمحد عثامن : حقوق الالجئني، )2٠٠٦م( اخلرطوم – السودان، ص 2١4.
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وتعد اتفاقية كمباال)١( هي االتفاقية اإلقليمية الوىل التي تعالج مس�ألة النزوح الداخل بشكل 
ش�امل، إذ ترصد النواحي التعلقة بالوقاية واالس�تجابة واحللول الدائمة. كام أنا تعيد التأكيد عىل 
القوان�ني الدولي�ة والفريقي�ة القائمة ، بام ف ذلك معاي�ري القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان والقانون 
اإلنساين الدويل وتمي بشكل رصيح الشخاص النازحني من جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات 
السلحة وحاالت العنف العّمم وانتهاكات حقوق اإلنسان والشاريع اإلنامئية، كام أن االتفاقية من 
خالل ترسيخها هلذه العايري ومجعها ضمن صك واحد، تشكل إطاراً قانونيًا فريداً لعاجلة خصائص 
النزوح الداخل ف القارة الفريقية ، وتوفري قاعدة قانونية أكثر متانة ووضوحًا حلامية النازحني داخليًا.

واهلجرة الداخلية من خالل العرض الس�ابق ال تندرج ضمن مفهوم اهلجرة غري الرشعية ، 
غ�ري أن اللبس ف بعض الفاهيم كمصطلح النازحني مثال، دفع الباحث لتناول هذا الصطلح ف 

مطلب مستقل لزيٍد من اإليضاح.

2 . 4 . 2 اهلجرة إىل خارج الدولة
اهلج�رة اخلارجية : )اهلجرة الدولية International Migration( ويش�مل هذا النوع من 
اهلجرات االنتقال الكاين عرب حدود الدول ليس فقط الدول التجاورة، بل ومن قارة إىل أخرى 
وذل�ك هبدف اإلقامة الدائم�ة أو الؤقتة ، فهي التي يعرب فيها الف�رد أو اجلامعة احلدود اجلغرافية 
إىل دول�ة أخرى هبدف اإلقامة الدائمة أو الؤقتة، وقد تتخذ اهلجرة بش�كليها الصورة الفردية أو 

تتخذ الصورة اجلامعية التي يقوم هبا العامل أو الرس.
وتع�رف اهلج�رة اخلارجي�ة : »باحلركة أو احل�ركات التي يق�وم هبا الف�راد أو اجلامعات أو 

الشعوب من دولة إىل دولة أخرى، قاطعني بذلك حدودًا سياسية«)2(.
وين�درج ضمن الفهوم الع�ام للهجرة اخلارجية ُمصطلح الالجئني وهم أش�خاص ُأجرِبوا 
ره، وهذا ما ُيميِّز  ع�ىل قط�ع عالقاتم مع وطنهم الصل بس�بب خوف من االضطهاد له ما ُي�ربِّ
ل الجتمع الدويل واختاذ إجراءات  الالجئ�ني ع�ن غريهم، وهم ف حاجة لألمان مما أدى إىل تدخُّ

وترتيبات خاصة لتوفري احلامية هلم، وإنشاء أجهزة دولية ُمعيهَّنة حلامية هؤالء الالجئني.
)١( اتفاقية كمباال عقدت من قبل االتاد الفريقي ف ترشين الول/ أكتوبر 2٠٠٩م.

)2( الصق�ور، صال�ح : اهلجرة الداخلية الضخ الريفي والتضخم احلرضي »أش�كاهلا ودوافعها وآثارها عىل البلدان 
النامية، الردن حالة تطبيقية« )2٠٠2م( ط١، دار زهران، عامن – الردن، ص 2٧.
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هل�ذا صاغ�ت المم التح�دة جمموعة كبرية م�ن االتفاق�ات والعراف الدولي�ة التي تمي 
الالج�ئ وتاف�ظ ع�ىل حقوقه كإنس�ان، منها االتفاقي�ة اخلاصة بوض�ع الالجئني الص�ادرة عام 
١٩٥١م، ورك�زت ع�ىل رضورة محاي�ة الالجئ�ني ف كاف�ة أنح�اء الع�امل، وتقدي�م الرعاية هلم ، 
وتضمن ممارس�ة شعائرهم الدينية، والتعليم لطفاهلم من أهم االتفاقيات الدولية التي صدرت 

انية. بعد احلرب العالية الثهَّ
وق�د صاغ�ت تل�ك االتفاقي�ة تعريف�ًا لصطلح الالج�ئ بأنه : » كل ش�خص يوج�د نتيجة 
ره من  ف له ما ُيربِّ لحداث وقعت قبل الول من يناير س�نة ١٩٥١م/١3٧٠ه� ، وبس�بب ختوُّ
التعرض الضطهاده لس�باب ترجع إىل عرقه أو دينه أو جنسيته، أو انتامئه لعضوية فئة اجتامعية 
وف أن  ن�ة أو آرائ�ه السياس�ية، خارج دولة جنس�يته وغري قادر أو ال يريد بس�بب ذل�ك التخُّ ُمعيهَّ
يستظل بحامية دولته، أو كل شخص ال يتمتهَّع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته العتادة بسبب 

وف أن يعود إىل تلك الدولة«)١(. تلك الظروف، وال يستطيع أو غري راغب بسبب هذا التخُّ
ووفق�ًا لن�ص الادة الوىل من اتفاقي�ة الالجئني لعام ١٩٥١م بأنه :»الش�خص الذي يوجد 
خ�ارج بل�د جنس�يته أو بلد إقامت�ه العتادة، بس�بب خوف له ما ي�ربره من التع�رض لالضطهاد 
بس�بب العنرص ، أو الدين، أو القومية، أو االنتامء إىل طائفة اجتامعية معينة، أو إىل رأي س�يايس، 
وال يس�تطيع بس�بب ذلك اخلوف أو ال يريد أن يس�تظل بحامية ذلك البلد أو العودة إليه خش�ية 

التعرض لالضطهاد«)2(.

م�ع أن دواف�ع اهلجرة ف احل�االت التي تناوهلا التعريف الس�ابق ختتلف كلي�ًا عن اهلجرات 
غ�ري الرشوع�ة، وف ضوء التعدد ف الش�كال الت�ي ينطوي عليها مفهوم اهلج�رة غري الرشعية، 
يمك�ن اإلش�ارة إىل مفاهيم مش�اهبة هلا وليس�ت مطابقة بال�رضورة، ومن ذلك مفه�وم »العاملة 
غ�ري الرشوعة« ويراد بذلك جمموعات الفراد الذين يامرس�ون أعاماًل غري مرخصة هلم بالوثائق 
المنوح�ة هل�م، مع أن إقامتهم ق�د تكون رشعية ف ه�ذه الدولة أو تلك، ويظه�ر التمييز ف هذا 

الجال بني اإلقامة الرشوعة وممارسة عمل غري مرشوع.

)١( الرش�يدي، أمح�د : احلامية الدولي�ة لالجئني، أعامل ندوة نظمها مركز البحوث والدراس�ات السياس�ية، نوفمرب 
١٩٩٦م، القاهرة – مجهورية مرص العربية، ص 2٠.

)2( االتفاقي�ة اخلاص�ة بوض�ع الالجئني، العتمدة بقرار اجلمعي�ة العامة لألمم التحدة رق�م )42٩( الؤرخ ف ١4/ 
كانون الول – ديسمرب ١٩٥٠م.
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أم�ا مفه�وم اإلقامة غ�ري الرشوعة فرياد ب�ه انقضاء ف�رتة اإلقامة الرشوعة واالس�تمرار ف 
الكوث إىل ما بعد الفرتة الس�موح هبا، برصف النظر عام إذا كان الفراد يامرس�ون أعاماًل منتجة 
خالل فرتة إقامتهم أو ال يامرس�ون هذه العامل، فالتغري احلاصل بالنسبة للمقيم يتعلق بالوضع 

القانوين لإلقامة.

باإلضاف�ة إىل ذلك يس�تخدم أيضًا تعبري اهلج�رة الرسية للداللة عىل دخ�ول أرايض الدولة 
خفي�ًة ، وعىل بعد من عيون الراقبة والضبط ف الراكز احلدودية، واالس�تفادة من مواطن اخللل 
ف عملية الراقبة والضبط ف نقاط التامس بني الدول، ويظهر ذلك عىل نحو فردي أو مجاعي غري 

منظم أحيانًا، أو عىل نحو منظم من خالل شبكات عالية التنظيم أحيانًا أخرى.

كام يس�تخدم تعبري التس�لل)١( للداللة عىل دخول السترت إىل حدود الدولة ، كام هو احلال ف 
اهلج�رة الرسي�ة متامًا، ولكن يضاف إليه�ا أهداف وغايات ال حيملها مفه�وم اهلجرة بالرضورة، 
كأن تكون غايات الدخول سياسية أو اجتامعية أو أمنية، وغريها... وف هذه احلالة ال تنطبق عىل 
الفاع�ل صفة الهاجر بقدر ما تنطبق عليه صفة التس�لل)2(، لكن ه�ذه الصفات يمكن أن ترافق 

عملية اهلجرة التسللة.
الُِفوَن  ِذيَن ُيَ ُلوَن ِمْنُكْم لَِواًذا َفْلَيْحَذِر الهَّ ِذيَن َيَتَسلهَّ ُ الهَّ )١( جاء ف القرآن الكريم مسمى التسلل قال تعايل : ﴿َقْد َيْعَلُم اهللهَّ
َع�ْن َأْم�ِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ﴿3٦﴾  )النور(. تس�لل »أي يرجون من الس�جد ف اخلطبة من 
غري استئذان خفية مسترتين بيشء«. ) وانسل وتسلل انطلق ف استخفاء (، يقال تسلل : أي أنرسق من بني الناس، 
وفارقهم بحيث ال يش�عرون به تس�لل: أنسل يقال تس�لل ف الظالم أو من الزحام .انظر : السيوطي، حممد بن أمحد 
الحل : تفسري اجلاللني )د.ت( ، ط١، دار احلديث ، القاهرة – مجهورية مرص العربية ، ص4٦٩؛ مصطفى، إبراهيم، 
والزيات، أمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد : العجم الوسيط ، تقيق: جممع اللغة العربية،) د.ت(، )د.ط( ، 

دار الدعوة، القاهرة – جهورية مرص العربية ، باب السني ، فصل الالم ، ج١، ص44٥.
)2( ويعرف التس�لل ف االصطالح بعدة تعريفات منها : تعريف زيلعي بأنه : » التس�لل دخول أرايض دولة جماورة 
دون ترصي�ح س�ابق بذلك من اجله�ات المنية الختصة س�ريًا عىل القدام ،أو باس�تخدام وس�يلة نقل«، وعرفه 
العاي�دي بأن�ه : » التس�لل بأنه عملي�ة اخرتاق غري رشعي للحدود الرس�مية العرتف هبا لدولة م�ا من قبل بعض 
الف�راد لتحقي�ق أهداف مرشوع�ة، أو غري مرشوعة«، ويمكن تعريفه بانه : » بأنه: قي�ام أحد الفراد، أو جمموعة 
بعب�ور احل�دود من وإىل الطرف الخر خفية وبش�كل رسي، وبطريقة غري مرشوعة دون ال�رور بمراكز احلدود، 
أو الرور عىل قس�م اجلوازات، وقد يكون التس�لل ذا طابع عسكري، أو اقتصادي، أو أمني«. انظر : زيعل، عبده 
حممود )١٩8٩م(، تصوير أعامل س�الح احلدود ف الملكة العربية الس�عودية لكافحة التس�لل عرب البحر المحر 
ف منطقة جيزان، رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض – الملكة العربية 
الس�عودية، ص ١٧؛ العاي�دي، إبراهي�م بن حممد بن عل )١٩٩٥م(، أثر التنس�يق بني الجه�زة المنية ف النافذ 
الربي�ة ف احلدود من عمليات التهريب والتس�لل، رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة ، جامعة ناي�ف العربية للعلوم 

المنية، الرياض – الملكة العربية السعودية، ص ١2.
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 أم�ا الصطل�ح التداول ب�� »احلرقة« ومعناه ح�رق كل الوراق والروابط الت�ي تربط الفرد 
بجذوره وهبويته عىل أمل أن يد هوية جديدة ف بلدان االستقبال.)١(

وع�ىل الرغم من تعدد الفاهي�م والصطلحات ذات الصلة بمفه�وم اهلجرة غري الرشوعة ، 
غري أن لكل منها داللته التي ختتلف عن داللة الفاهيم الخرى.

2 . 4 . 3  الفرق بني املهاجر غري الرشعي والنازح والالجئ.
بع�د ع�رض بعض الصطلح�ات التعلقة باهلج�رة الداخلي�ة واخلارجية فإن إج�راء مقارنة 
إليض�اح الف�رق بني الن�ازح والالجئ والهاجر غري الرشع�ي ، تضيف مزيدًا م�ن معرفة الفرق 
ف احلقوق القررة لكل منها، إذ يس�تفيد الرشدون داخليًا )النازحون( ش�أنم ش�أن أي شخص 
آخر، من احلامية القانونية الكفولة بموجب القانون الدويل حلقوق اإلنس�ان، وبموجب القانون 
اإلنساين الدويل ف حاالت النزاع السلح. وقد عينت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم التحدة 
ممثاًل معنيًا بالرشدين )النازحني( يتوىل رصد احلامية الدولية للمرشدين داخليًا. وقامت مفوضية 
المم التحدة لشؤون الالجئني ومنظمة المم التحدة للطفولة واللجنة الدولية للصليب المحر 
وكثري من النظامت احلكومية الدولية والنظامت غري احلكومية الخرى بوضع برامج ف كثري من 

البلدان لتوفري احلامية، وغري ذلك من الساعدة للنازحني.
وف ح�ني يس�تفيد النازحون من كل احلامي�ة القانونية التاحة لألش�خاص اآلخرين بموجب 
حق�وق اإلنس�ان الدولية، فإنم ال يس�تفيدون من احلامية التخصصة التي يكفله�ا القانون الدويل 
لالجئني لنم مل يعربوا حدًا دوليًا، وترشيد النازحني من أماكنهم الصلية يعرضهم للتعدي عىل 
حق�وق اإلنس�ان مما قد يعلهم ف حاج�ة إىل بعض احلامية اإلضافية زيادة عىل م�ا هو متاح لفراد 
السكان اآلخرين. وقد أفىض القلق بشأن ضعف محاية النازحني بلجنة حقوق اإلنسان إىل أن تطلب 
إىل ممثل المني العني بالرشدين داخليًا أن يعد إطارًا معياريًا مالئاًم حلامية النازحني ومس�اعدتم. 

وبناًء عىل ذلك قام المثل ف عام ١٩88م بصياغة البادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخل.
والب�ادئ التوجيهي�ة ف ح�د ذاتا ليس�ت ملزم�ة قانونًا لل�دول. بيد أن احلقوق التي تش�ري 
إليه�ا حددت�ا بالفعل صكوك حقوق اإلنس�ان الدولية الخرى التي تتس�م بطاب�ع ملزم قانونًا. 

)١( ناجي، عبد النور : البعاد غري العس�كرية لألمن ف التوس�ط – ظاهرة اهلجرة غري القانونية ف الغرب العريب- 
)2٠٠8م(، ط١، ملتقى قسنطية، ص ١١٩.
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واحلقيقة أن القصود من البادئ التوجيهية مل يكن توفري إطار قانوين صارم حلامية النازحني، وإنام 
أع�دت لتعرب عن عنارص قانون حقوق اإلنس�ان الدويل القائم التي تتص�ل بحامية النازحني عىل 
وج�ه اخلص�وص ولتطبيق هذه العنارص ع�ىل حاالت وتديدات حمددة يتع�رض هلا النازحون . 
والغرض من جمموعة البادئ ، كام يشري إىل ذلك اسمها ، هو توفري »توجيه« بشأن تطبيق صكوك 

حقوق اإلنسان الدولية عىل محاية النازحني.
ويشرتط حلدوث حالة النزوح رشطان، ومها:

١ �  عنرص احلراك القرسي أو الإلرادي »االضطراري« والذي ال يرتك أي خيار آخر لألفراد 
سوى الرحيل أو اهلرب من مكان سكناهم.

2 �  أن يك�ون احلراك ضمن احلدود الوطنية للش�خص الن�ازح، أي أنه اضطر إىل الفرار من 
مكان سكناه إىل أماكن أخرى داخل حدود بالده.

إن احلقوق والضامنات التي تثبت للنازحني هي تكريس لفهوم الواطنة التي يتمتع هبا النازح من 
حيث أنه مل يغادر دولته، والذي حصل هو تغري مكاين داخل فالنازح داخليًا ال يتمتع بنظام الالجئ، 
وتلعب القوانني الوطنية دوراً ابتدائيًا ف محاية النازحني داخليًا انطالقًا من أن النازح داخليًا ما هو إال 
أحد مواطني الدولة، إال أن ذلك ال يمنع الدول من أن ترشع أو تعد ف قوانينها الوطنية لالستجابة 
لتطلبات النزوح وما يلفه من مشاكل قانونية ، والدول بذلك تعمل عىل مواءمة الترشيعات لتلك 
التطلبات ، ومن المثلة عىل ذلك : حق اللكية، وضامن احرتام هذا احلق من الكافة ف منطقة النزوح، 
وكذلك ممارس�ة النازح حلقوقه السياسية كالش�اركة ف االنتخابات، وضامن حق التعليم، ونجد أن 
أفريقيا نتيجة لكثرة النزاعات فيها اتهت إىل ترشيعات وطنية ومعاهدات إقليمية لعاجلة تلك السائل 

التعلقة بالنزوح كالعاهدة اخلاصة بالنازحني والتي أعدتا منظمة الدول الفريقية.
بينام نجد أن الالجئ الذي يندرج ضمن اإلطار العام للمهاجر غري الرشعي، فوفقًا التفاقية 
ع�ام ١٩٥١ اخلاصة بوضع الالجئني، فحتى يكون الش�خص الجئ�ًا، ال بد وأن تتوافر فيه حالة 
اخل�وف م�ن التعرض لالضطه�اد ، وأن يكون ذلك اخل�وف متصاًل بأحد الس�باب الواردة ف 
تعريف الالجئ الذكور ف الطلب الس�ابق. وال يصبح الش�خص الجئ�ًا إال عندما يتجه خارج 
احلدود الدولية لبالده. وحيصل الشخص عىل وضع الجئ قانونيًا وفقًا لوثيقة قانونية دولية. وال 

توجد مثل هذه الوثيقة لتحديد وضع النازح داخليًا.
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ويتمت�ع الش�خاص الالجئ�ون باحلامية الت�ي تكفلها هل�م اتفاقية الالجئني لع�ام ١٩٥١م، 
والربوتكول اإلضاف اللحق هبا لعام ١٩٦٧م، وتس�ند مهمة متابعة شؤونم إىل الفوضية العليا 
لش�ؤون الالجئ�ني . باإلضاف�ة إىل ذلك فه�م يتمتعون باحلامي�ة التي يكفلها هل�م القانون الدويل 
اإلنس�اين، عندم�ا يكون�ون ضحايا لنزاع مس�لح، ف ح�ال وقع�وا ف قبضة الط�رف العادي أو 
تعرضوا لعامل عدائية ف البلد الضيف. وحيق لالجئني ف أوقات احلرب والنازحني، احلصول 

عىل ذات احلامية اخلاصة التي يوفرها القانون الدويل اإلنساين لألشخاص الدنيني. 

نج�د أن نقط�ة التقاء النازحني م�ع الالجئني ف أن كليهام يرتك حمل س�كنه وينتقل إىل مكان 
آخ�ر بس�بب توت�رات أو رصاع�ات أو االضطهاد إال أنام يتلف�ان ف اجلانب ال�كاين، أي نقطة 
الوصول فالنازح داخليًا يتحرك ف إطار الدولة الواحدة أما الالجئ فإنه ينتقل من حدود دولته 
إىل دول�ة أخ�رى مما يتطل�ب أن يتمتع الالجئ بنظام قانوين غري الذي يثب�ت للنازح داخليًا ، لن 
الخري كام بينت يامرس حقوق الواطنة داخل دولته، والذي حصل تغيري مكاين وليس ف الركز 

القانوين، عىل عكس الالجئ الذي يتغري مركزه القانوين ف دولة اللجوء.

ع�ادة ما توفر دولة ثاني�ة لالجئ حديث الوصول مكانًا آمنًا ، وغ�ذاًء، ومأوى، ويتم توفري 
احلامي�ة لالجئني بمقتىض مظلة متع�ارف عليها جيدًا من القوانني والعاه�دات الدولية. وتعمل 
الفوضي�ة العليا لش�ؤون الالجئ�ني التابعة لألم�م التحدة وغريها م�ن النظامت العني�ة بالعمل 
اإلنس�اين ف ح�دود هذا اإلطار الرشعي لس�اعدة الالجئني عىل بدء حيات�م مرة أخرى ف دولة 

جديدة ، أو العودة ف ناية الطاف إىل أوطانم.

أم�ا النازح�ون داخل أوطان�م فغالبًا ما يواجهون مس�تقبل ينطوي عىل ق�در أكرب من عدم 
المان. فقد يقعون ف أرس الرصاعات اجلارية داخليًا، دون أن يدوا أماكن آمنة للعيش . ويبقى 
مصريه�م معلق�ًا بالس�يطرة الكاملة حلكوماتم الحلي�ة، التي قد تنظر إىل ه�ذه الجموعات من 
فاق�دي الأوى ع�ىل أنم أعداء الدول�ة. وليس هناك اتفاقي�ات دولية عىل وج�ه التحديد تعالج 
قضي�ة النازح�ني ، كام توجد صعوب�ة ف غالب المر ف تطبي�ق االتفاقات العام�ة، مثل معاهدة 
جني�ف، وقد ظلت اجله�ات الانحة معرضًة حت�ى اليوم ، عن التدخ�ل ف الرصاعات الداخلية 

ومساعدة هذا القطاع من البرش.
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الفصل الثالث
رة للمهاجرين غري الرشعيني احلقوق املقرَّ

 يف القانون الدويل يف ضوء الرشيعة اإلسالمية
3 . 1 حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل

3 . 2 حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية
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الفصل الثالث
رة للمهاجرين غري الرشعيني احلقوق املقرَّ

 يف القانون الدويل يف ضوء الرشيعة اإلسالمية

3 . 1 حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف القانون الدويل
وسوف أستعرض هذا البحث ف مطلبني ومها :

3 . 1 . 1  موقف الترشيعات الدولية من اهلجرة غري الرشعية
يقوم النظام الدويل ف ش�كله احلايل عىل أس�اس تقس�يم الكرة الرضية إىل وحدات إقليمية 
ُيطل�ق عليه�ا اس�م دول، وتتمتع ال�دول العضاء ف المم التحدة بالس�يادة ف ح�دود القانون 
ال�دويل، وباالس�تقالل الس�يايس مع وج�ود الرتاب�ط االقتص�ادي واالجتامعي في�ام بينها، ذلك 
الرتاب�ط ال�ذي يكفل هلا تقيق الصالح الش�رتكة، وتبادل النافع الرشوعة، ومتتد س�لطة الدولة 
ورقابتها لتش�مل كل الش�خاص والرض وما عليها داخل حدود إقليمها، وتنفذ اإلجراءات 
اإلداري�ة والمني�ة ف كاف�ة دول الع�امل عىل مجيع قاطنيه�ا، وهي ضوابط اجتامعية س�ائدة ف كل 
الجتمعات، فمن الصعب وجود دول بال إجراءات تصينية عىل كافة الصعد الوطنية والدولية، 
إذ تعترب هذه اإلجراءات احرتازية تس�تهدف ف القام الول احلفاظ عىل أمن وس�المة وطمأنينة 
الواطنني بش�كل عام، والوافدين بش�كل خاص، وتطبق عىل اجلميع دون اس�تثناء لا فيه تقيق 

الصلحة العامة للدولة. 

واهلجرة سواًء كانت قانونية أو غري قانونية، هلا أنظمة وقواعد قانونية تنظمها عىل الصعيدين 
الوطن�ي وال�دويل، وتوضح من الذي له احل�ق ف الدخول للدولة واإلقام�ة والعمل هبا بصورة 

مقننة أو منظمة، ومن ليس له احلق ف ذلك)١(.

)١( إذا تبني كيفية الدخول واخلروج ، وتظر اهلجرات غري الرشعية بني الدول، إال إذا كانت بطريقة اللجوء، حتى 
يت�م ترتي�ب وضعه القانوين، والتي ترب الف�رد إىل اهلجرة والبحث عن المن والم�ان ف أقرب مكان إليه يكون 

أكثر أمنًا.
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إن قضية اهلجرة غري الرشعية شغلت اهتامم احلكومات والرأي العام، ف معظم دول العامل، 
وأصبحت تتصدر أجندة الكثري من االجتامعات اإلقليمية والدولية، وقد أوضح وزير الداخلية 
اإليط�ايل جوزي�ي بيزان�و، أن »اهلجرة غ�ري الرشوعة ظاه�رة ال ترجع إىل الظ�روف االقتصادية 
ف دول النش�أ فحس�ب، ب�ل أصبحت هدفًا تس�تغله عصابات اإلج�رام النظم؛ فه�ذه النظامت 
اإلجرامية هلا قواعد ف إيطاليا، وأجزاء من أوربا، وأفريقيا، وآس�يا ، وتتزايد – لألس�ف الشديد 
– فاعليتها بتنامي هذه التجارة ، كام أن الدخل السنوي من : اهلجرة غري الرشوعة، و االتار 
بالبرش، يقارب دخل تلك التنظيامت الافيوية من تارة الخدرات، ومن البدهي أن تارة مربحة 
كهذه – قدر ما هي غري إنس�انية – تذب انتباه عصابات الافيا الدولية القديمة؛ من أجل حماربة 
ه�ؤالء الذين أس�ميهم )ت�ار العبيد للقرن العرشي�ن(، والقضاء عليهم؛ فم�ن الرضوري تعبئة 
قوى االس�تخبارات والرشطة ف مجيع دول الع�امل، ومن الرضوري أيضًا، أن يكون هناك رفض 
أخالق�ي، ورفض س�يايس عام؛ مث�ل : الرفض الذي أدى إىل القضاء ع�ىل العبودية ، ولكن هذا 

الرفض – لألسف – ليس بالوضوح الرجو«)١(.

ومهام تعدد رُشاح أسباب اهلجرة ، ودوافعها فأنا أميل إىل الرأي القائل : إن السبب الرئيس 
هلذه الظاهرة ؛ يعود إىل عوامل ومؤثرات اقتصادية واجتامعية بالدرجة الوىل؛ فليس هناك سبب 
أش�د ، أو داف�ع أق�وى – ف تقدير أصحابه – م�ن دافع الصعوبات العيش�ية اليومية التي تضطر 
اإلنسان إىل مغادرة أرضه، ومفارقة أهله. عدا ما كان لسباب قرسية تأخذ أبعادًا مأساوية نتيجة 

لعدم االستقرار السيايس، أو العنف، أو اإلرهاب، أو التصفيات الذهبية والطائفية.

ويعتقد بعض الختصني ف أمور اهلجرة، أن حاجة العمل هي التي خلقت اهلجرة غري النظمة 
ال العك�س؛ وه�و ما يفرس ارتفاع هذه اهلج�رة إىل الدول التي ينترش فيها القط�اع غري النظامي ؛ 
مثل : إيطاليا، و إسبانيا، واليونان، إضافة إىل دور الشبكة اإلجرامية ف تريب العامل الهاجرين 
ع�رب احل�دود)2(. فالوظيفة – من وجهة نظري - ليس�ت لقمة عيش فحس�ب ، ب�ل هي اعرتاف 

بالوجود، ومن دونا يشعر العاطل عن العمل أنه يعيش ملفوظًا عىل هامش الجتمع.
)١( كرباج، يوسف : خلط الوراق السكانية ف الرشق الوسط : الستقبل الديموغراف لنطقة فلسطني/ إرسائيل، 

)ربيع ١٩٩٩م( جملة الدراسات الفلسطينية، العدد )38(، بريوت – لبنان، ص ٥٦.
)2( Philippe Fargues، «Management and Regulation of  Human Resources : The Case of 

Arab Migration to Europe»، op. cit.،146.
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وبالرغ�م م�ن وضوح النظ�م الوربية التعلقة باهلج�رة القانونية وآليات�ا ، فإن هناك بعض 
الف�راد ممن يغامرون بالتس�لل إىل بعض دول االت�اد الوريب، أو اإلقامة فيها ، من دون مراعاة 
ال�رشوط  القانوني�ة لذل�ك، فضاًل عن أن مثل ه�ذه الغامرة حمفوفة بالخاط�ر، وقد كلف بعض 
القائمني هبا – ف بعض احلاالت – روحه، ولكن هذه الحاوالت مل تقف، وإن انخفضت وتريتا 
أحيانًا؛ لس�بب أو آلخر؛ ويعود ذلك إىل جمموعة من السباب والدوافع، ليس هذا جمال بسطها 

وبحثها، لكنها أفرزت العديد من الترشيعات واإلجراءات للحد من اهلجرة غري الرشعية.

وفي�ام ي�ل بع�ض مالمح السياس�ات التي اتبعه�ا االت�اد الوريب، وبعض مالم�ح اجلهود 
الدولية ف احلد من اهلجرة غري الرشعية :

الفرع األول : بعض مالمح سياسات دول االحتاد األوريب

اتبع�ت دول االتاد الوريب سياس�ات لكافحة ظاهرة اهلجرة غري الرشعية، واس�تندت هذه 
السياس�ات إىل البالغة ف خماطر اهلجرة غري الرشعية، وخلق الش�عور العادي للمهاجرين، ودعم 
اليديولوجية العنرصية ، أدت إىل تريم القانون هلذه اهلجرة، وتزايدت اإلجراءات لواجهة ظاهرة 

اهلجرة غري الرشعية، ببناء »جدار غري مرئي« ، عرب ترشيعاتا وإجراءاتا، ؛ ومن أهم مالحمه :

١ �  التش�دد ف قوان�ني اللج�وء، وتعزي�ز الرقابة عىل احل�دود، ومن ذل�ك التوصل التفاقية 
»شنجن« ؛ أي )نظام الراقبة الدويل(.

2 �  اتباع أساليب للطرد والرتحيل القرسي للمهاجرين غري الرشعيني، وهو االقرتاح الذي 
تتبناه اجلامعات اليمينية التطرفة ف دول االتاد الوريب.

3 �  تضمنت الادة )٦2( من معاهدة أمسرتدام بشأن »احلرية والمن، والعدل« السس القانونية 
اخلاص�ة بالرقابة عىل احلدود، وسياس�ة إصدار التأش�ريات، عىل حني أش�ارت الادة )٦3( 
بوضوح إىل اإلجراءات ضد اهلجرة غري الرشعية؛ ومن ضمنها : مكافحة شبكات اجلريمة 

التي تعمل عىل مستوى دويل، وإعادة الهاجرين غري القانونيني إىل أوطانم كذلك)١(.

)1(European Commission 2005، Communication from the Commission to the Council and 
the European Parliament، A strategy on the external dimension of the area of Freedom، 
Security، Justice، Brussels 12/2.10.2005 com (2005) 491 final.
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4 �  تبنى الجلس الوريب ف ترشين الثاين/ نوفمرب عام 2٠٠3م، برنامج إجراءات مكافحة 
اهلج�رة غ�ري الرشعية، ع�رب الش�واطئ البحرية للدول العض�اء، وإقامة أمانة تنس�يقية 
مش�رتكة إلدارة احل�دود اخلارجية، أطلق عليه�ا وكالة »فرونتيكس«، وه�ي التي أقرها 

الجلس الوزاري الوريب ف ترشين الول/ أكتوبر عام 2٠٠4م)١(.

٥ �  حماول�ة التنس�يق مع دول النش�أ اخلاص�ة باهلجرة، ودول العبور كذلك؛ لس�اعدتا عىل 
تطويق الش�كلة من خالل تسني مس�توى تأمني الوثائق، ونرش ضباط اتصال، وتقديم 

اخلرباء والتدريب، وتسني نظام الرقابة عىل احلدود.

٦ �  الس�عي للحد من ميزات اهلجرة غري الرشعية، بمكافحة ظاهرة التش�غيل غري القانوين 
للمهاجري�ن، وتوقي�ع جزاءات عىل أصحاب الع�امل، تد من اليزات التنافس�ية التي 

يتمتعون هبا ؛ نتيجة تشغيل عاملة رخيصة.

٧ �  اتب�اع سياس�ة يلهَّ »ال�ذراع « بالرب�ط ب�ني توق�ي�ع ع�دد م�ن دول اجلنوب التوس�ط عىل 
ات�ف�اق�ي�ات إع��ادة توط��ني م�ه�اج�رهيا غي�ر الرشعيني Re-admission ، وتقديم 
مساعدات مالية وفنية إىل هذه الدول، والتلويح بإمكانية تديد حصص للهجرة هلا، أو 

قطع الساعدات عنها، إذا ما قبلت ذلك.

س�عت الدول الورومتوس�طية)2( ، حلث دول الغرب العريب عىل إقامة مراكز إنذار مبكر، 
ومعس�كرات إليواء الهاجرين الفارقة الذين حياولون عبور التوس�ط؛ للتس�لل إىل دول ش�امل 

التوسط.

)1(The Council of the European Union، Council Regulation (EC) No 2007/ 2004 of 26 Oc-
tober 2004 establishing a European Agency for the management of operational coopera-
tion at the external border of the member states of the European Union، Official Journal 
of European Union L349.

)2( الرشاكة الورومتوسطية أو )عملية برشلونة( أو يوروميد »EUROMED«. بدأت عام ١٩٩٥ من خالل مؤمتر 
برش�لونة الورومتوس�طي والذي اقرتحته إس�بانيا ونظمه االتاد الورويب لتعزيز عالقاته مع البلدان الطلة عىل 
البحر التوس�ط ف ش�امل أفريقيا وغرب آس�يا. كام اقرتح فيه عدد من السياس�ات من بينها المن واالس�تقرار ف 
منطقة البحر التوس�ط، تعزيز الديمقراطية واحلكم الرش�يد وحقوق اإلنس�ان، وتضم الرشاكة الورومتوس�طية 

اليوم 43 عضوًا.
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غري أن كل هذه اإلجراءات والرتتيبات ، مل تفلح ف القضاء عىل ظاهرة اهلجرة غري الرشعية، 
من جنوب التوسط وغريه، ويعود ذلك إىل عدد من السباب؛ من بينها :

�  أن عصاب�ات االتار بالبرش تعمل عىل مس�تويني دويل وحمل، وتضم أفرادًا من جنس�يات 
خمتلفة من دول النشأ والعبور ودول الوصول، بدءًا من عمليات التجنيد، مرورًا بتوفري 
وثائ�ق اإلقامة الزيفة، وانتهاًء هبا، وبرغم صعوبة توف�ري إحصاءات دقيقة حول اهلجرة 
غ�ري الرشوعة إىل االت�اد الوريب، فإن نحو )٥٠٠( ألف مهاجر غري رشعي س�نويًا – 
وفقًا لبعض التقديرات – يصل إىل أوربا من مجيع أنحاء العامل، ال من النطقة الفروعربية 
فحس�ب، وكلام شددت الدول الوربية الرقابة عىل احلدود ، ارتفعت قيمة اإلتاوة التي 
تفرضه�ا عصابات مافيا اإلتار بالبرش عىل ضحاياها م�ن طالبي اهلجرة ، وتنافس هذه 
العصابات ش�بكات اجلريمة النظمة، وتتزايد الموال القذرة ف أرصدتا، عىل حس�اب 

هؤالء الضحايا.

�  ومن العروف أن شبكات تريب الهاجرين ، تربطها صلة قوية بشبكات أخرى متخصصة 
ف االتار بالعضاء اإلنسانية للمرىض الغنياء ف أوربا، فضاًل عن ارتباط هذه الظاهرة 
بعدد من القضايا ؛ مثل : االتارة ف الخدرات، والدعارة، واالستغالل اجلنيس للنساء 
والطفال القادمني من خمتلف دول العامل، وتصد هذه العصابات الرباح اخليالية منها، 

عىل حساب الضحايا.

وقد حاولت دول شامل أفريقيا وضع برامج للتوعية بمخاطر اهلجرة غري الرشعية، بالتعاون 
ومنظم�ة اهلجرة الدولية، وغريه�ا؛ هبدف التأثري بصورة فعالة ف اختي�ارات الراغبني ف اهلجرة 

بطرائق غري قانونية.

وباتساع نطاق ظاهرة اهلجرة غري الرشعية، بدأت تنترش ثقافتا : االحتجاز والردع اخلاصني 
هبا، وُأنِشئت وكاالت للقيام هبذه الهامت التي مُتثهَّل بأربعة أفعال تبدأ بحروف »D« باإلنجليزية، 
ل Deport ، ومل يكن من بينها ما يشري  أضبط Detect ، واحتجز Detain، وأردع Deter ، ورحِّ

إىل توفري احلامية ، وقد تضاعفت مساحات العسكرات الخصصة لالعتقال.
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وق�د جل�أ بعض ال�دول خ�الل ع�ام 2٠٠2م، إىل إقام�ة ج�دران إلكرتونية؛ حي�ث بدأت 
السلطات اإلسبانية تطبيق نظام أمني جديد عىل طول الساحل اإلسباين، ال يساعد عىل اكتشاف 
الهاجرين غري الرشعيني فحس�ب ، بل اكتش�اف مهريب الخدرات من دول شامل غرب أفريقيا، 
وقد ذكر مسؤولون إسبان، أن النظام المني يتضمن إقامة حاجز إلكرتوين، هو الول من نوعه 
ف أورب�ا، وهو يضم أجهزة رادار، وأجهزة تعمل بالش�عة ما ت�ت احلمراء، وكامريات فيديو؛ 
لكشف الهاجرين غري الرشعيني ومهريب الخدرات، وقد أضافوا أنه سيتم تركيب هذه الجهزة 
، فوق أبراج مراقبة، وطائرات هيلكوبرت، وس�فن وزوارق، مش�ريين إىل أن احلكومة اإلسبانية؛ 
تس�تهدف نرش أجهزة إلكرتونية عىل طول ساحلها اجلنويب، باإلضافة إىل جزر الكناري، بتكلفة 
تصل إىل )١3٩( مليون دوالر، وقد أكد الس�ؤولون أن تشغيل النظام المني التكامل للساحل 
بدأ بالفعل عىل مضيق جبل طارق الذي بني الغرب وإسبانيا بحوايل )١4( كلم، ويذكر أن آالف 
الهاجري�ن يعتقلون أو يموتون س�نويًا، خالل حماوالتم دخول الرايض اإلس�بانية بطريقة غري 

رشعية، وينتمي أغلبهم إىل شامل أفريقيا.
وق�د انتق�د رئيس مفوضية االت�اد الوريب ألفا عم�ر كوناري، خالل مؤمت�ر عقد باجلزائر 
ف 2٠٠٦/4/2م؛ لبح�ث اهلجرة غ�ري الرشعية ف أفريقيا، الطل�ب الوريب بإقامة مراكز إيواء 
للمهاجرين الفارقة غري الرشعيني عىل أرايض بلدان إفريقية، وأشار إىل تالف مجاعات مصالح 
أوربية، وعصابات تريب الش�خاص؛ لتغذية أزمة اهلجرة غري الرشعية، كام نس�ب إليه القول: 
»إن أورب�ا تريدنا أن نكون س�جونًا ومعس�كرات للمهاجري�ن الذين ال تريدهم ع�ىل أراضيها، 
وه�ذا ال يمك�ن أن نقبله، لننا نعتقد بأن حل الش�كلة ل�ن يكون بالطرائق المني�ة، وإنام بتنمية 
الناطق الفقرية، والس�عي لفض النزاعات الس�لحة ف القارة السمراء«، وقد كان يشري إىل سعي 
فرنسا وإسبانيا بالساس إلقناع دول مغاربية بالوافقة عىل فتح مراكز عبور عىل أراضيها؛ إليواء 
الهاجرين مؤقتًا؛ تس�بًا الختيار الكثر أهلية لالنتقال إىل أوربا، وأضاف يقول : »إن الوربيني 
يريدوننا أن نكون رجال رشطة ف مس�ألة اهلجرة غري الرشعية«، مش�ريًا إىل إنفاق دول أفريقيا ما 
يق�در ب� )4( مليارات دوالر س�نويًا، ف التكفل بالهاجرين غ�ري الرشعيني الطرودين من أوربا، 
وف س�ياق احلديث عن ختلف القارة اقتصاديًا، قال : »إن عدد س�كانا سيصل إىل مليار ونصف 
اللي�ار عام 2٠3٠م، مليار، منهم من س�يقل دخلهم عن دوالر واح�د ف اليوم«، وانتقد اهلجرة 



76

االنتقائي�ة التي تلب لوروب�ا رعايا أفارقة ، تم تدريبهم ف بلدان�م الصلية، ووصف ذلك ب� 
»االتار بالعقول« ، داعيًا إىل البحث عن حوار سيايس مع أوربا؛ إلياد أفضل احللول للحد من 

موجات اهلجرة)١(.

الفرع الثاين : بعض مالمح اجلهود الدولية
لق�د أصبحت اهلج�رة غري الرشعية موضع اهت�امم عالي متزايد، وص�ارت اجتامعات قمم 
دولي�ة ُتعَقد وع�ىل أجندتا بحث هذا الوض�وع؛ كبعض القمم الوربي�ة، واجتامعات منظامت 
المم التحدة، وأضحت هذه الظاهرة تتطلب تنسيقًا أكرب ف إدارة اهلجرة عىل الصعيد الوطني، 
وإج�راء أوس�ع ف الش�اورات، وتعاونًا عىل الصعيدي�ن اإلقليمي والدويل، وإج�راء حوار أكثر 
فعالية ، وتعاونًا أكرب بني احلكومات، و الؤسسات الدولية عىل الستوى العالي؛ وأخذًا للعالقة 
الوثيق�ة ب�ني اهلجرة الدولية والسياس�ات التنموية والمني�ة واالجتامعية والثقافية ف احلس�بان، 
ب�رزت قضايا حقوق اإلنس�ان والمن اإلنس�اين، الت�ي أصبحت تناقش عىل مس�توى النظامت 

الدولية والتخصصة.

وبام أن اآلليات الهنية لعمليات اهلجرة غري الرشعية مُتثهَّل ب� :

�  اجلامعات والعصابات اإلجرامية النظمة.

� وسطاء اهلجرة والسامرسة.

�  الكاتب الومهية إلحلاق العاملة باخلارج.

�  الفساد اإلداري.

ف�إن مكافح�ة اجلريم�ة النظمة يتطلب حش�د اجله�ود الدولية، ل�ذا وافقت الم�م التحدة 
ع�ىل اتفاقية، بش�أن مكافحة االتار بالش�خاص ومنعه من خالل تريم�ه)2(، بام يكفل مقاضاة 
التاجرين ومعاقبتهم، وتوفري احلامية للضحايا ومس�اعدتم، ومحاية حقوق اإلنسان للضحايا ف 
الوقت نفسه، وتلتزم اجلهات التي هي أطراف ف االتفاقية بالتعاون لكافحة االتار، وقد يكون 

)١( صحيفة الرشق الوسط ، لندن – الملكة التحدة، 2٠٠٦/4/3م.
)2( ت�م اعت�امد بروتوكول »مكافحة تري�ب الهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو« الكم�ل التفاقية المم التحدة 

لكافحة اجلريمة عرب الوطنية، بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة رقم 2٥/٥٥ لعام 2٠٠٠م.
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اختاذ إجراءات مش�رتكة ب�ني وكاالت إنفاذ القوانني والنظامت غ�ري احلكومية والنظامت الدولية، 
فعااًل بالنس�بة إىل كش�ف عملي�ات االتار وتعزي�ز الوعي ومتوي�ل عملية مكافحة ه�ذه اجلريمة 
الشائنة؛ ومما يتسم بأمهية خاصة : توفري احلامية للشهود عند مقاضاة التاجرين، عىل النحو البني ف 
الادة )24(، من اتفاقية المم التحدة لكافحة اجلريمة النظمة، إن البادئ التعلقة بحقوق اإلنسان 
واالت�ار بالب�رش، والبادئ التوجيهي�ة – ذات الصلة – وهي التي وضعتها مفوضية المم التحدة 
لشؤون الالجئني، توفر مشورة توجيهية، إزاء ما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان بالنسبة إىل االتار.

وبالنظر إىل الطابع غري القانوين لإلتار والتهريب، يالحظ عدم وجود تقديرات موثوق هبا 

لعدد الشخاص العنيني، أما البيانات التوافرة فتستمد أساسًا من تقارير الرشطة، أو الرشوعات 

الصغرية النطاق، غري المثلة للنشاطات العالية، ولدى النظمة الدولية للهجرة قاعدة بيانات عن 

الضحايا، تنطوي عىل ما يزيد عىل )٩٠٠٠( حالة، وتتفق معظم التقارير عىل أن النطاق اجلغراف 

لإلتار بالبرش قد اتسع ، وأن أغلب الضحايا من النساء والطفال )أي الفتيان والفتيات ممن هم 

دون سن الثامنة عرشة( ، وأن عدد القاضاة التصلة باالتار السجل سنويًا ف )١٥٠( بلدًا يظل 

عاليًا ، وقد بلغ متوسطه )٧3٠٠( حالة، خالل الفرتة 2٠٠3-2٠٠4م، بحسب تقرير أصدرته 

وزارة اخلارجية المريكية عام 2٠٠٥م.

وتتوفر لدى مكتب المم التحدة العني بالخدرات واجلريمة، معلومات رسية عن حاالت اتار 

بالبرش، مستمدة من مصادر متنوعة، وتشمل هذه العلومات حوايل )4٥٠٠( حالة، يصل ما يزيد عىل 

)٧٠%( منه�ا بضحاي�ا من اإلناث، و)3٠%( بالطفال)١(، وم�ع أن هذه العلومات ال تعد بالرضورة 

متثياًل لنش�اطات االتار عىل صعيد العامل كله، فإنا توحي أن الضحايا هم أساس�ًا من آس�يا، وبلدان 

رابطة الدول الستقلة وأفريقيا، بالرتتيب حسب درجة المهية، وتنتقل الضحايا عادة من البلدان ذات 

الدخل النخفض إىل ذات الدخل التوس�ط، أو أي من البلدان ذات الدخل العايل)2(، وبرغم اجلهود 

الدولية لكافحة ظاهرة االتار بالبرش ، فامزال الكثري من مرتكبي جرائمهم يفلت من القصاص.

)١( مكتب المم التحدة العني بالخدرات واجلريمة، 2٠٠٦م.
)2( وثيقة اجلمعية العامة لألمم التحدة ، رقم )٦٠/A/8٧١( ، بتاريخ 2٠٠٦/٥/١8م، ص ١٠4.
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وتتعامل أغلب دول العامل وقضية اهلجرة غري الرشعية، من حيث هي مشكلة أمنية بالدرجة 

الوىل، ويربط بني اهلجرة وظاهرة اإلرهاب، أو يلط بني اللجوء واهلجرة غري الرشعية. بداًل من 

الرتكيز عىل مس�اعدة دول اجلنوب ف إياد احللول الناسبة للمشكالت االقتصادية واالجتامعية 

التي يواجهونا ؛ فلقد أوضح الواقع العمل أن اإلجراءات المنية التي تركز عليها هذه الدول، 

ال تكف�ي وحدها لتحجيم هذه الظاهرة، بل من ال�رضوري اعتامد منهج متكامل، يبحث ف كل 

السباب التي تدفع الفراد إىل الخاطرة بحياتم، والسلوب الكثر فاعلية لكافحة اهلجرة غري 

الرشوعة هو التطوير النظم للهجرة القانونية، باالتفاق بني اجلانبني عىل حجم التدفق الس�نوي 

للمهاجرين، ومواصفاتم ، بطرائق قانونية؛ وهذا يش�كل حافزًا قويًا للدول العربية والفريقية 

عىل التعاون الشرتك لراقبة احلدود بطرائق فعالة.

يالح�ظ تنامي النزعات اليميني�ة الناهضة لألجانب؛ وجود الكثري من التيارات السياس�ية 

والحزاب التطرفة التي تضع قضايا اهلجرة عىل رأس أجندتا السياس�ية، وال سيام بعد أحداث 

احلادي عرش من أيلول / س�بتمرب عام 2٠٠١م، والتفجريات التي وقعت ف عدد من العواصم 

الوربي�ة؛ وق�د أدى ذلك إىل وقف اهلجرة الرشعية بش�كل غري معلن من بع�ض الدول العربية 

واإلسالمية، وأدى ذلك – بالقابل – إىل زيادة اهلجرة غري الرشعية.

إن ظاهرة اهلجرة غري الرشعية ، أصبحت – ف تقديري – ظاهرة عالية ستستمر، وربام ستتزايد 

ف معدالت�ا ف الرحلة القبلة؛ نتيجة اس�تمرار الفجوة بني فق�راء بلدان العامل و أغنيائه، وهي التي 

تتس�ع باطراد مع أسطورة العولة وتقليص احلواجز اجلمركية، وف الوقت نفسه قيام الدول الغنية 

برفع حواجز تبادل السلع، وزيادة القيود ف وجه الراغبني ف العمل فيها بطريقة مرشوعة.

وم�ن هنا ، يظل التح�دي الرئييس للهجرة غري الرشوعة مرتبطًا بش�كل وثيق بالش�كالت 

اهليكلي�ة التي تعانيها الدول التي هي مصدر اهلجرة، من حيث الفقر واالضطرابات السياس�ية؛ 

فهذه ظاهرة ال يمكن معاجلتها، مامل تل مش�كالت النبع؛ بإحالل الس�الم، وتقيق االس�تقرار 

الس�يايس، وض�امن حقوق اإلنس�ان، وتطبي�ق الديمقراطي�ة، وتقي�ق التنمية الس�تدامة، وهي 

مشكالت معقدة ومتشابكة يصعب التغلب عليها.
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لقد برزت ف الس�نوات الخرية مبادرات عدة ، ترعاها احلكومات بش�أن اهلجرة الدولية؛ 

حي�ث أنتج�ت مب�ادرة ب�رين – وهي عملي�ة استش�ارية – »اخلطة الدولي�ة إلدارة اهلج�رة«، كام 

أص�درت اللجنة العالي�ة العنية باهلجرة الدولية، تقريرًا ش�اماًل وجمموعة من التوصيات البارزة 

ع�ام 2٠٠٥م، وثمة هيئات أخ�رى، تعمل ف اليدان، بام فيها فريق ال�دول العني باهلجرة، وهو 

ال�ذي يم�ع ما يزيد ع�ىل )4٠( بلدًا ذا اهتامم فعل باهلجرة والتنمي�ة، وعالوة عىل ذلك ، اعتمد 

اجت�امع اخلرباء الثالثي الطراف التابع لنظمة العم�ل الدولية عام 2٠٠٥م، إطار منظمة العمل 

الدولية التعددة الطراف، بش�أن هجرة العامل، وهو جمموعة من البادئ التوجيهية غري اللزمة، 

يمك�ن احلكومات وأصحاب العامل ومنظامت العامل وغريه�م من الهتمني باهلجرة، اتباعها 

ف تنفيذ نج يقوم عىل احرتام حقوق العامل الهاجرين.

ونظرًا لوجود فجوة عميقة تفصل القول عن الفعل ف حقوق اإلنسان، خاصة عند التطرق 

إىل الس�باب العميق�ة للهج�رة غري الرشعي�ة، يبدو أن�ه من ال�رضوري إدراج الس�ائل التعلقة 

باهلج�رة إمجااًل ف السياس�ات والربامج الدولية التعلقة بالتجارة واالس�تثامر الجنبي والتعاون 

اإلنامئ�ي بني الجتمع الدويل؛ كون تارة البرش هي الوجه القبيح حلركة اهلجرة الدولية، وإحدى 

النتائج السلبية لوجات اهلجرة غري النظمة،)١( ولغرض مكافحة هذا اخلطر هناك مرشوع يسمى 

»ماركوبول�و« وه�و نظام جدي�د بعثت�ه إدارة االتصال واإلع�الم اإلجرامي، هي�دف إىل إحكام 

اإلحاطة بتطور اهلجرة الرسية منذ عام ١٩٩2م.

لذلك تم ترير تقرير مفصل وقاموا بعرضه عند انعقاد الندوة السابعة حول اإلجرام النظم 

النعق�د بمق�ر النظم�ة الدولية للرشط�ة اجلنائية »االنرتب�ول« ف نوفم�رب ١٩٩٧م، وتنوي إدارة 

االتصال واإلعالم اإلجرامي إرسال مرشوع مماثل هيدف إىل مواجهة تدفق اهلجرة غري الرشعية 

الزاحفة من البلدان الفريقية)2(.

)١( جملة السياسة الدولية، يوليو 2٠٠٦م، الجلد )4١(، العدد )١٦٥(، ص8٩.
.WWW.UN.org »2( انظر : الوقع اإللكرتوين » المم التحدة(
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هناك مرشوع آخر يس�مى »إس�ت وند East Wind« الريح الرشقية تعالج شبكات اهلجرة 
الرسية، والتي تتكون من عدة فرق إجرامية آسيوية، وذلك بعد أن حصلت المانة العامة لألمم 
التحدة عىل معلومات متوفرة من قبل عدد كبري من البلدان العنية بام ف ذلك بلدان عبور اهلجرة 

الرسية)١(.

الفرع الثالث : أهم النظم والترشيعات الدولية املتعلقة باهلجرة غري الرشعية 

أواًل : الترشيعات الدولية ذات العالقة بحقوق اإلنسان املهاجر

إن القواع�د والب�ادئ القانوني�ة الدولي�ة التصل�ة باهلجرة غ�ري الرشعية ، ت�د جذورها ف 
ترشيعات حقوق اإلنس�ان، بمعاهدات واتفاقيات عقد ف إطارها، وأسهمت ف إرساء عدد من 
الب�ادئ والس�س، تتعلق بحقوق الهاجري�ن وواجباتم، وهي ُتعد من رواف�د اإلطار القانوين 

للتعامل، وأغلب قضايا اهلجرة والهاجرين غري الرشعيني.

فالقان�ون ال�دويل ين�ص مثاًل عىل : حقهَّ كل ش�خص ف مغ�ادرة وطنه، ولكن�ه ف القابل ال 
يعطيه احلق ف أن يدخل بلدًا آخر، ال يتمتع فيه بحق الواطنة؛ فلحكومة كل بلد احلق الس�يادي 
الكام�ل، ف تقري�ر من تس�مح هلم بدخول أراضيها، من غ�ري مواطنيها، وإذا م�ا قبلت دولة ما، 
مهاجرين بشكل قانوين، فإن عليهم احرتام القيم والتقاليد والقوانني ف تمعات الدول الضيفة، 

كام أنه يفرتض أن يتمتعوا بحقوق إنسانية وفقًا للترشيعات الدولية ذات الصلة.

وتظى مواثيق المم التحدة ونش�اطاتا ف مضامر حقوق اإلنس�ان بأمهية خاصة؛ بس�بب 
عاليتها، والكانة التي الزالت تظى هبا النظمة الدولية، برغم حماوالت إضعافها وتجيم دورها، 
ومن بني هذه الواثيق، يربز بصفة خاصة : اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان لعام ١٩48م، والعهد 
الدويل للحقوق الدنية والسياس�ية، والعهد الدويل للحق�وق االجتامعية واالقتصادية والثقافية، 
ومه�ا اللذان أقرا ع�ام ١٩٦٦م، وغريها من االتفاقيات، وهي ف جممله�ا تعد مرجعيات فكرية 

وسياسية وقانونية حلقوق اإلنسان، أو ما يطلق عليه الترشيعات الدولية حلقوق اإلنسان.
)١( انظ�ر : النظمة الدولية للرشطة اجلنائية »اإلنرتبول« ، اإلجرام النظم واإلرهاب الدويل، بحث منش�ور ، بمجلة 
الرشط�ة اجلنائي�ة الدولي�ة، ص ١2٠، اجلمعية العامة لألم�م التحدة، الدورة )٦٦(، أو ع�ىل الوقع اإللكرتوين : 

.WWW.UN.org
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إن الفلس�فة الت�ي تش�كل رابطًا مش�رتكًا بني هذه الواثي�ق، هي أن اإلنس�ان يب أن حيظى 
بالكرامة والس�اواة، من حيث إنه كائن إنس�اين، ويتمتع هبام، برصف النظر عن اختالف العرق، 
واللغة، واجلنس، والثقافة، واالنتامء القومي، واالنتامء االجتامعي، والكانة، وأن حجر الساس 
لقضي�ة حق�وق اإلنس�ان ، هو القدرة عىل أن نعرتف بإخالص بأن اإلنس�ان هو اإلنس�ان ف كل 

مكان، وأن البرش متساوون، وإن اختلفت عنارصهم وألوانم، ومقاديرهم وحظوظهم.

ثانيًا : االتفاقيات التي أصدرت يف إطار منظمة العمل الدولية

أك�دت منظم�ة العم�ل الدولي�ة ف ديباج�ة دس�تورها ، أن مصال�ح الع�امل الهاجرين، من 
اله�داف الولي�ة هلا؛ لذا ترمج�ت هذا اهل�دف ، إىل اتفاقيات وتوصيات؛ منه�ا اخلاص بالعامل 
الهاجرين، ومنها ما كان يوجه للعامل الوطنيني بصفة عامة، وتطبق بالرشوط نفسها عىل العامل 

الهاجرين، وأهم هذه االتفاقيات)١( :

أ �  االتفاقي�ة رق�م )٩٧( التعلق�ة باهلج�رة م�ن أجل العمل : وه�ي اتفاقية دولي�ة ، معمول؛ هبا 
لتنظيم حركة اليد العاملة عىل الصعيد الدويل ، وقد أصدرت سنة ١٩3٩م وتم تعديلها سنة 
١٩4٩م ،ث�م أدخل�ت مرحلة التطبيق ف 22 كانون الث�اين / يناير عام ١٩٥2م، وهي تضم 

)32( مادة و)3( مالحق .

ب �  االتفاقي�ة رق�م )١43( التعلقة باهلجرة ف ظروف تعس�فية والس�اواة ف الفرص، ومعاملة 
الجانب لس�نة ١٩٧٥م : وقد تم عقدها ف مؤمتر عام ف جنيف، من قبل الجلس اإلداري 
لكتب العمل الدويل ف متوز / يوليو عام ١٩٧٥م، وتضمنت قسمني : الول خاص باهلجرة 
ف ظروف تعسفية ، وقد طالبت خالله الدول العضاء ، باحرتام حقوق العامل الهاجرين، 
واحل�د من التش�غيل غ�ري الرشعي ، واحلد م�ن هجرة عامل تتن�اىف وضعيته�م واالتفاقيات 
الدولية والترشيعات الوطنية ، أما القس�م الثاين فيستمد مقتضياته من االتفاقية رقم )١١١( 
لسنة ١٩٥8م، وهي التي فرضت عىل الدول العضاء ، ضامن الساواة ف العاملة ف جماالت 

العمل ، والضامن االجتامعي ، واحلريات الفردية واجلامعية .

)١( نصوص هذه االتفاقيات منشورة كاملة ف التقرير السادس لكتب العمل الدويل ، جنيف الدورة )٩2( 2٠٠4م، 
ص١4٩وما بعدها.
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كام عززت هذه االتفاقية ما جاء به الربنامج العالي للعمل والتوصية التعلقة بسياسة العمل 
لع�ام ١٩٦4م آخ�ذة ف حس�بانا ، رشوط س�وق العمل الت�ي تفضل أن تكون تت مس�ؤولية 
الجهزة الرسمية ، بحسب االتفاقيات الدولية والثنائية ، كام أكدت كذلك أن التمييز الذي جاء 

ف اتفاقية التمييز ف العمل والهنة لسنة ١٩٥8م ال يشمل بالرضورة التمييز بحسب اجلنسية .

ثالثًا: االتفاقية الدولية حلامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم

ولعل هذه االتفاقية التي اعتمدتا اجلمعية العامة ف الثامن عرش من كانون الول / ديسمرب 
ع�ام ١٩٩٠م بالق�رار رق�م )١٥8/4٥()١( هي أهم االتفاقي�ات الدولي�ة ذات العالقة البارشة 
باهلج�رة والهاجري�ن ، وهي التي طرحتها منظم�ة العمل الدولية، فقد فتح�ت فصال جديدًا ف 
تاري�خ اجله�ود البذولة إلقرار حقوق العامل الهاجرين، ولض�امن محاية تلك احلقوق واحرتامها 
وف�ق الب�ادئ والعايري ال�واردة ف اتفاقيات منظمة العم�ل الدولية ، وهي اتفاقية دولية ش�املة، 
استلهمت الكثري من الفاهيم والبادئ من االتفاقيات القائمة اللزمة قانونًا ومن دراسات المم 
التح�دة ف جمال حقوق اإلنس�ان مس�ألة اهلج�رة والهاجري�ن، ف الكثري من النتدي�ات الدولية، 

خالل العقدين الاضيني .

وتض�ع االتفاقية – مثله�ا مثل مجيع االتفاقيات الدولية الخرى العنية بحقوق اإلنس�ان – 
العايري التي تبلور نموذجًا للقوانني واإلجراءات القضائية واإلدارية، لختلف الدول، وتتضمن 
تعه�د حكومات ال�دول التي تصدق عىل االتفاقي�ة أو تنضم إليها، بتطبي�ق أحكامها، واختاذ ما 

يلزم من تدابري لواءمة ترشيعاتا الوطنية ونصوصها .

إن الزخ�م الس�ايس هل�ذه االتفاقية الدولي�ة، حلامية حقوق مجي�ع الع�امل الهاجرين وأفراد 
أرسه�م، وهو أنه حيق لألش�خاص الؤهلني – بوصفهم عاماًل مهاجري�ن – بموجب أحكامها، 
التمت�ع بحقوق اإلنس�ان اخلاصة هب�م، بغض النظر ع�ن مركزهم القانوين، وتأخ�ذ االتفاقية ف 
حسبانا، معايري العمل الدولية ذات الصلة بذلك،  فضاًل عن االتفاقيات التعلقة بالرق، كام تشري 
إىل اتفاقي�ة مناهض�ة التمييز ف ميدان التعليم، وهي التي أصدرتا منظمة اليونس�كو، واالتفاقية 
الدولي�ة للقض�اء عىل مجيع أش�كال التميي�ز العنرصي، والعه�د الدويل اخلاص باحلق�وق الدنية 

)1( http:www.unhcz.ch/htm l/menu3/b/m-mwctoc.htm.
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والسياس�ية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافية، ومدونة قواعد 
س�لوك الوظفني الكلف�ني بتنفيذ القوانني، واتفاقية القضاء عىل مجيع أش�كال التمييز ضد الرأة، 
واتفاقية مناهضة التعذيب، وغريه من رضوب العاملة أو أنواع العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
الهين�ة، واتفاقية حقوق الطفل، واإلع�الن الذي أصدره مؤمتر المم التحدة الرابع لنع اجلريمة 

ومعاملة الجرمني، وغري ذلك من الترشيعات الدولية ذات الصلة بالوضوع .

ويف�رض اجلزء الس�ادس من هذه االتفاقية ، سلس�لة من االلتزامات ع�ىل الدول الطراف 
لتعزي�ز “ الظروف العادلة واإلنس�انية والرشوعة” إزاء ما يتعلق باهلج�رة الدولية للعامل وأفراد 
أرسهم ، وتش�مل هذه الرشوط وضع السياس�ات التعلقة باهلجرة، وتب�ادل العلومات والدول 
الط�راف الخرى، وتوفري العلومات بني أرباب العمل والعامل ومنظامتم، بش�أن السياس�ات 
والقوان�ني والنظم، وتقديم الس�اعدة إىل الع�امل الهاجرين وأفراد أرسهم ، ك�ام تنص االتفاقية 
ع�ىل : محاي�ة الهاجري�ن م�ن أي انته�اكات حلقه�م ف احلي�اة ومحايتهم م�ن التع�رض للتعذيب 
وس�وء العامل�ة، والعم�ل اجلربي ، وحري�ة الفكر ، وحرية التعبري ، وممارس�ة الش�عائر الدينية ، 
ب�ام يتف�ق وقوانني الدولة الضيف�ة، وأمنها القومي، ووفق�ًا للامدة )٧2( من هذه االتفاقية، تنش�أ 
جلن�ة دولية حلامية حق�وق مجيع العامل الهاجرين وأفراد أرسهم، و ق�د نصت االتفاقية عىل عدم 
التمييز، بالنس�بة إىل احلقوق اإلنس�انية للمهاجرين، بناء عىل العرق واللون، واجلنس، والوضع 
االقتصادي، والوضع االجتامعي، وعىل رضورة االهتامم بحقوق العاملة غري القانونية، وخاصة 

أن أفراد هذه الطائفة هم الكثر تعرضًا لظروف عمل غري مالئمة .

ويمكن أن نقول : إن حقوق اإلنسان اخلاصة بالهاجرين إمجااًل، أصبحت جزءًا من العرف 
وم�ن القانون الدويل، وأن االتفاقيات الرئيس�ية حلقوق اإلنس�ان، تضمنت معاي�ري عالية ينبغي 
احرتامه�ا، ولو مل يصدق بعض الدول عىل االتفاقية اخلاص�ة بحامية العامل الهاجرين وأرسهم، 

لنا أصبحت تشكل ما يطلق عليه ب� »إطار حقوق اإلنسان ومكوناته«.

ونج�د – خ�ارج ه�ذا النط�اق – أن الب�ادئ الدولي�ة التف�ق عليها أق�ل تط�ورًا ، ومازالت 
ال تواك�ب التغ�ريات التالحق�ة ف حقائق اهلج�رة، وهناك ثالثة أمثلة ف هذا الش�أن : مل ش�مل 
العائالت، وازدواج اجلنس�ية، وتنظيم الوكاالت اخلاصة باس�تقدام العامل الهاجرين ومراقبتها، 
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ك�ام أن هناك مناط�ق رمادية، ترتبط بتباين أس�س التعامل واحلاالت اإلنس�انية الرتبطة بمناطق 
احل�روب اإلقليمية والهلية، والثورات، والكوارث الطبيعي�ة والبيئية، كام أن الرحلة االنتقالية 
للمهاج�ر – قب�ل حصول�ه عىل اجلنس�ية – يثري الكثري من التس�اؤالت، ويش�ار أحيانًا إىل بعض 

نصوص اتفاقية فينا عام١٩٦١م، وهي اخلاصة بالعالقات الدبلوماسية والقنصلية.

وق�د أصب�ح هن�اك دور متزاي�د للمنظامت غ�ري احلكومي�ة ، واجلمعيات الهلي�ة ال�ع�ن�ية 
بح�ق��وق ال�مهاج�ري�ن ، و م�ن ذل�ك ت�ع��رض م�ؤت�م��ر الس��كان ال�دول�ي ال��ذي عقد 
بالقاه�رة خ�الل الفرتة من ٥ - ١3 س�بتمرب عام ١٩٩4م، والذي تناول مجلة من الس�ائل منها: 
مش��كلة  الهاج�ري�ن غ�ي�ر الس�جلني، وتفرعاتا، وحقوق الهاجري�ن)١(، التي أيدتا اجلمعية 
العامة لألمم التحدة ف قرارها رقم ١28/4٩، حيث أوىص الؤمتر بمراعاة الهداف التالية)2(:

١ �  تقليص عدد غري السجلني تقليصًا شديدًا، مع كفالة حصول  من حيتاج منهم إىل احلامية 
الدولي�ة وع�ىل مثل هذه احلامي�ة لنع اس�تغالل الهاجرين غري الرشعي�ني ، وكفالة محاية 

حقوق اإلنسان هلم.

2 �  منع أي اتار دويل بالهاجرين، وال سيام بغرض البغاء.

وبام أن االتار بالبرش نشاط حمظور قانونًا، فإن معظم نشاطاته تتم ف اخلفاء، وبشكل رسي، 
لذل�ك قامت النظم�ة الدولية للهجرة بمجموعة من النش�طة التعلقة باهلج�رة، بام فيها اهلجرة 
غري الرشعية، حيث نظمت حلقة دراس�ية عنوانا »التص�دي الدويل لالتار بالهاجرين وضامن 
حقوقهم« ش�ملت بلدان النش�أ، والقصد، وبلدان العبور)3(، وذلك لناقش�ة وزيادة فهم طبيعة 
االتار بالهاجرين، وترضر هؤالء الهاجرين وخمتلف الامرسات الوطنية احلالية لكافحة االتار 

بالهاجرين ومحايتهم. 

)١( توجت الؤمترات الدولية للسكان بمؤمتر القاهرة الذي عقد ف أيلول / سبتمرب عام ١٩٩4م ، وقد ضمت وثيقة 
الؤمتر ستة عرش فصاًل .

)2( الجلس االقتصادي واالجتامعي، فينا، خالل الفرتة 3٠ مايو -٩يونيو ١٩٩٥م، الوثيقة رقم )١٩٩٥/3م/١٥. 
E/CN ( البند )4(، الفقرات من ١٠-2٠

)3( النظم�ة الدولية للهجرة، تقرير احللقة الدراس�ية بش�أن التصدي لالتار بالهاجري�ن وضامن حقوق الهاجرين، 
الفرتة من 2٦-28 أكتوبر عام ١٩٩٥م، جنيف - سويرسا.



85

ومتل�ك الدول – رهنًا بااللتزامات النش�أة بالعاهدات وتلك الس�تمدة م�ن القانون العرف 
ال�دويل – احلق الس�يادي ف تقري�ر من يدخلون أقاليمه�ا، ومن يبقون فيه�ا، ووفق أي رشوط، 
وفض�اًل عن ذلك، تعد الدول ملزمة بالقانونني العرف والتعاهدي الدوليني بالتمس�ك باحلقوق 
الساسية جلميع البرش، ويعد معظم الدول طرفًا ف العاهدات الدولية التي تؤسس حلقوق الفرد 
غ�ري القابلة للترصف، والتي تقت�يض – بذلك – محاية تلك احلقوق واحرتامها، ومتلك الدول – 
بالطب�ع – خي�ار من�ح الهاجرين غ�ري الرشعيني، قدرًا أوس�ع من احلقوق، من تل�ك الدرجة ف 

العاهدات الدولية.

وه�ذه االتفاقي�ات والق�رارات ب�دأت تأخ�ذ طريقها ف التنفي�ذ ببطء ف دول ع�دة، كام أن 
مضمونا ، أصبح يشكل جزءًا مهاًم من أدبيات اهلجرة، وسبل التعامل والهاجرين غري الرشعيني 
وضوابطه�ا، وأصبح�ت خمالفتها موضوع انتقاد دويل متزايد، بل التدخ�ل – أحيانًا - لتصحيح 
الوض�اع الخالفة)١(، ونظرًا إىل قلة عدد ال�دول التي صدقت هذه االتفاقيات اخلاصة باهلجرة، 
بسبب الخاوف التي أثارتا حول مدى تأثريها ف سيادة الدول التي صدقتها، فقد قامت منظمة 
العمل الدولية بصوغ ما يعرف باسم اإلطار التعدد الطراف هلجرة العاملة، وهو العروف باسم 
» البادئ والقواعد غري اللزمة من أجل اقرتاب حقوقي لقضية هجرة العاملة« وهو اإلطار الذي 
ت�م االتف�اق عليه ف ترشي�ن الثاين / نوفمرب ع�ام 2٠٠٥م، ومتت الوافقة علي�ه من جملس إدارة 
منظمة العمل الدولية ف آذار / مارس عام 2٠٠٦م، وال يقع هذا االتفاق ف دائرة االتفاقيات أو 
التوصيات، ومن ثم فال تنطبق عليه آليات الرقابة التابعة للمنظمة ، ولكنه بمنزلة إطار للمبادئ 

والقواعد اخلاصة بكيفية تنظيم عملية اهلجرة إمجااًل بام فيها اهلجرة غري الرشعية)2(.

الفرع الرابع : منظمة اهلجرة الدولية

منظم�ة اهلج�رة  الدولية هي منظمة حكومية يبلغ ع�دد أعضائها )١١2( دولة باإلضافة إىل 
)24( دولة هلا صفة الراقب، وهي ال تتبع المم التحدة، ولكنها تعمل بش�كل وثيق مع هيئاتا 

)١( ناد اجلوهري، مرجع سابق، ص ٥٥.
)2( أن نظرية التدخل اإلنسانية تولت إىل نظرية » حق التدخل «  Droit jingerence . وخطورة هذا احلق تتضح 
حين�ام تس�تخدمه إحدى القوى الدولية الس�تهداف هوية ش�عب معني وقيم�ه الدينية والثقافي�ة والخالقية ، أو 

بحجة محاية أقليات دينية أو إثنية من سوء العاملة واالضطهاد.
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الختلف�ة، ومع البنك الدويل، ومنظمة التجارة العالية، وهلا عالقات رشاكة بالكثري من النظامت 
الخرى بني احلكومية، وغري احلكومية أيضًا، وللمنظمة أكثر من )24٠( مكتبًا ف خمتلف أنحاء 
العامل، وهلا أكثر من )١2٠٠( مرشوع قائم ف الوقت احلايل، وتعمل النظمة عىل تذليل العقبات 
اإلجرائي�ة أم�ام اهلج�رة، ونرش الوع�ي بأهم القضاي�ا التعلقة هب�ا، وتؤمن بأن اهلج�رة التي تتم 
بش�كل مقنن وبصورة إنس�انية، تفيد كاًل من الهاجرين والجتمعات، وتس�عى لتش�جيع التنمية 
االجتامعية والتنمية االقتصادية عن طريق اهلجرة، والعمل عىل توفري احلامية والظروف الكريمة 

للمهاجرين .

وتنعك�س البادئ التي تنادي هبا النظمة عىل مجيع نش�اطاتا التعلقة باهلجرة وأهم العنارص 
الرتبطة بتنظيم عملية اهلجرة، والنشاطات التداخلة فيام بينها ، بام يسمى نموذج العناوين الربعة 

Four Box Chart  ، وهذه العناوين ، هي)١( :

١ �  اهلجرة االضطرارية : وهي تتضمن مش�كالت الالجئ�ني وإعادة توطينهم، والهجرين 
داخل بالدهم، وإعادة تأهيل الحاربني السابقني، والتعويضات.

2 �  تنظيم اهلجرة : وهو يش�مل نظم إصدار تأشريات الدخول، وإدارة احلدود، واستخدام 
التكنولوجي�ة ف ه�ذا الصدد باإلضافة إىل مس�اعدة الهاجرين عىل الع�ودة إىل أوطانم 

وإعادة إدماجهم ف جمتمعاتم الصلية، ومكافحة التهريب .

3 �  تسهيل اهلجرة : تسهيل حركة العامل والهنيني والطالب التمرنني، وتسهيل إحلاق أفراد 
العائلة بذوهيم ف بلد الهجر، وتأهيل الهاجرين لغويًا وثقافيًا .

4 �  اهلجرة والتنمية : ومها تشمالن التعامل ومشكلة نزف العقول من البالد النامية والساعدة 
عىل تبادل اخلربات بني بلد النبع والهجر، وتنظيم تويالت العاملني باخلارج .

   ويالح�ظ أن كث�ريًا م�ن نش�اطات النظم�ة ، يتداخ�ل وه�ذه العناوي�ن الختلف�ة، مث�ل : 
النش�اطات التعلقة بالتعاون التقني، وتطوير قانون اهلجرة ال�دويل، ومحاية حقوق الهاجرين بام 

فيهم الهاجرين غري الرشعيني، ونرش الوعي بقضايا اهلجرة ، وغري ذلك.

)١( لزيد من العلومات عن دور منظمة اهلجرة الدولية واختصاصاتا ،انظر:
 IOM World Migration 2003،pp 4-24: http;//www.iom.int
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الفرع اخلامس : اللجنة العاملية للهجرة الدولية
ش�كل المني العام لألمم التحدة ف كانون الول / ديس�مرب عام 2٠٠3م »اللجنة العالية 
للهج�رة الدولية« م�ن نخبة متميزة من بعض الش�خصيات العالية، لوضع إطار يس�مح ببلورة 
تعام�ل دويل مت�وازن ومتناس�ق ومتكام�ل، إلدارة اهلجرة الدولي�ة، بمختلف أبعاده�ا ، لتعزيز 
اإلط�ار العاي�ريي، والقان�ون احلاك�م والنظم هلا، وس�بل تنفيذ القوان�ني القائمة بص�ورة فعالة 
وبطريقة غري متييزية، وصواًل إىل محاية حقوق اإلنس�ان، وتقديم توصيات فعالة بش�أن سياسات 
اهلج�رة Coherent policy Guidelines  ، وع�ىل الرغ�م من أن اللجنة تعد كيانًا مس�تقاًل عن 
احل�وار الدويل حول اهلجرة الذي تنظمه منظمة اهلجرة الدولية، وعن مبادرة »برين« فإنا تعد – 
ف الواقع – مكملة هلا، وتضم اللجنة )١٩( خبريًا ف شؤون اهلجرة، من مجيع مناطق العامل، وقد 

بدأت عملها أوائل عام 2٠٠4م ، بتفويض مدته )١8( شهرًا، وكلفت بالهامت اآلتية)١( :
�  الس�عي لتنظي�م حوار حول اهلجرة بني احلكومات والنظ�امت الدولية ، والجتمع الدين ، 

والقطاع اخلاص، والطراف اآلخرين من الهتمني بشؤون اهلجرة .
�  تلي�ل أوج�ه النق�ص، ف مناه�ج معاجلة اهلج�رة احلالي�ة، والروابط بني اهلج�رة الدولية 

والسياسات التعلقة بالقضايا العالية الخرى .
�  تقديم توصياتا إىل الجتمع الدويل، حول كيفية تعزيز أش�كال اإلدارة الوطنية واإلقليمية 

والعالية للهجرة الدولية، وتعظيم فوائد اهلجرة والتقليل من سلبياتا الحتملة .
وقد قامت اللجنة – خالل فرتة عملها – بتنظيم اجتامعات إقليمية عدة؛ لناقشة موضوعات 
اهلجرة وبعمل تليالت وبرامج بحثية، واختتمت نش�اطها، بتقديم تقرير ف ٥ ترشين الول / 
أكتوبر عام 2٠٠٥م ، إىل المني العام لألمم التحدة، جاء فيه أن الجتمع الدويل عجز عن إدراك 
اإلمكان�ات الكامل�ة للهج�رة الدولية، ومل يرتفع إىل مس�توى الفرص والتحدي�ات الكثرية التي 
متثلها، وطلب التقرير مزيدًا من التنسيق، والتعاون، ودعم القدرات، من أجل إدارة ذات فاعلية 

كربى للهجرة ، عىل الستويات الوطنية واإلقليمية والعالية)2( .

)١( مب�ادرة ب�رين متثل عملية استش�ارية حكومية ،أصدرت خطة دولي�ة إلدارة اهلجرة الدولي�ة ، انظر: وثيقة المم 
التحدة رقم ٦٠/A/8٧١ بتاريخ 2٠٠٦/٥/١8م .

)2( ن�ص تقري�ر الم�ني العام لألمم التحدة عن اهلجرة الدولية ، الدورة الس�تون البن�د ٥4)ج( من جدول العامل 
وثيقة رقم ٦٠/A/8٧١ بتاريخ 2٠٠٦/٥/١8م 
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كام تضمن التقرير استنتاجات اللجنة، وتوصياتا، ونتائج الشاورات اإلقليمية التي أجرتا، 
واش�تمل عىل تليل قضايا اهلجرة الرئيس�ية، وأكد أن اهلجرة والسياس�ات اخلاصة هبا، يب أن 
تقوم عىل أهداف ورؤى مش�رتكة، واقرتح إطارًا ش�اماًل للعمل الدويل، يؤسس عىل ستة مبادئ 
للعم�ل، وع�ىل عدد م�ن التوصيات ذات العالق�ة بذلك، حول دور الهاجرين ف س�وق العمل 
الدولية التي تتجه نحو »العولة « واهلجرة والتنمية واهلجرة غري الرشعية والهاجرين ف الجتمع 

الدويل، وحقوق اإلنسان اخلاصة بالهاجرين وتنظيم اهلجرة .

وأوضح التقرير أيضًا، أن عدد الهاجرين ارتفع من )٧٥( مليونًا إىل حوايل )2٠٠( مليون خالل 
السنوات الثالثني الاضية، وأنه من التوقع أن تزداد اهلجرة – من حيث احلجم والنطاق – ف الستقبل 
النظور، بل قد تتسارع، بسبب الفروق التزايدة ف مستويات السكان، والتنمية، والديمقراطية، بني 

مناطق العامل الختلفة، وقد تضمن هذا التقرير ستة مبادئ للتعامل وقضايا اهلجرة، وهي :

١ �  أن يكون ف اس�تطاعة الفراد اهلجرة طواعية ال بس�بب احلاجة، وأن يتم ذلك بأسلوب 
آمن وطريقة قانونية، حيث يوجد التقدير واحلاجة إىل مهاراتم .

2 �  االع�رتاف بدور الهاجري�ن، ف تقيق النمو االقتصادي ، والتنمية، وختفيض مس�توى 
الفقر، وتقدير هذا الدور، كام يب أن تصبح اهلجرة جزءًا ال يتجزأ، من اس�رتاتيجيات 

التنمية الدولية .

3 �  م�ع االع�رتاف بح�ق الدولة ف أن تقرر من تس�مح له بدخول أراضيها ومن ال تس�مح 
ل�ه، فإن�ه يب عليه�ا التعاون في�ام بينها، للح�د من اهلجرة غ�ري الرشعي�ة وعليها – ف 
الوقت نفس�ه – أن ترتم حقوق الهاجرين والالجئني احرتامًا كاماًل، والس�امح بدخول 

الهاجرين الذين يعودون إىل أوطانم .

4 �  العمل عىل دمج الهاجرين القانونيني الذين أمضوا فرتة طويلة، دجمًا فعااًل ف الجتمعات 
التي استوطنوا فيها، وتقوية التنوع والتامسك االجتامعيني .

٥ �  أن يعرف الهاجرون حقوقهم، ويقوموا باحرتام التزاماتم القانونية، ويب تنفيذ إطار 
حق�وق اإلنس�ان ال�ذي يغطي الهاجري�ن الدوليني س�واًء الهاجري�ن الرشعيني أو غري 

الرشعيني، بشكل أكثر فاعلية، لتحسني مستوى احلامية والعايري العالية التاحة هلم .
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٦ �  رضورة تعزي�ز سياس�ات اهلج�رة بجعلها أكثر اتس�اقًا، وكذلك تعزي�ز اإلمكانات عىل 
الس�توى الوطني، من خالل توثيق التعاون عىل الس�توى اإلقليم�ي، وتنظيم حوارات 

ومشاورات ذات فاعلية كربى، بني احلكومات والنظامت الدولية.

وق�د أكد التقرير رضورة التعامل الوضوعي وقضية اهلجرة الدولية، وما تثريه من عواطف 
وخماوف، تتعلق بالذاتية الوطنية للشعوب، إال أنه مل يغفل مسؤولية دول النشأ، وهي التي جعلت 
– ف كثري من الحيان – من اهلجرة أمرًا مفروضًا عىل مواطنيها، إلخفاقها ف الوفاء بحاجاتم 

الساسية، وتطلعاتم إىل حياة كريمة، كام مل يغفل التقرير أمهية تناول دول الهجر قضية اهلجرة، 
بشكل أكثر عقالنية، وبصورة تعرتف بالدور اإليايب للمهاجرين، وتستثمر ف سياسات واقعية، 
لتحقيق اندماجهم، وتكفل احرتام حقوق اإلنسان اخلاصة هبم، سواء أكانوا مهاجرين رشعيني 

أم كانوا غري رشعيني، بالتوازي وقيامها بواجبها ف الحافظة عىل أمن جمتمعاتا وسالمتها .

 وال تضم منظمة المم التحدة، أي كيان له والية ختوله أن يعالج بصورة منهجية الجموعة 
الكاملة من مس�ائل اهلجرة الدولية، وتغطي مؤسس�ات المم التحدة التي تشكل كلها، الفريق 
العال�ي العن�ي باهلجرة، جوانب خمتلف�ة – وأحيانًا متداخلة - للهجرة الدولي�ة والتنمية، ولكل 
منها جملس إدارة خاص هبا، وال تنظر جمالس إدارة عدد من العضاء بالرضورة ف الفريق العالي 
العن�ي باهلجرة ف مس�ائل اهلجرة بص�ورة متواصلة، ففي إط�ار عملية المم التح�دة احلكومية 
الدولي�ة تواص�ل اجلمعي�ة العامة الرتكيز عىل مس�ائل اهلجرة الدولية من خ�الل عمل اثنتني من 
اللجان التابعة هلا: الوىل تعالج مس�ائل اهلجرة الدولية وحقوق اإلنس�ان والس�ائل اإلنس�انية، 

والثانية تناقش مسألة اهلجرة الدولية والتنمية .

3 . 1 . 2  معاجلة مواثيق حقوق اإلنسان حلقوق املهاجرين غري الرشعيني

تضم�ن ميثاق الم�م التحدة نصوصًا واضحة تتعلق بحقوق اإلنس�ان، خالفًا لعهد عصبة 
الم�م الذي خال من اإلش�ارة إليه�ا بصورة رصحية؛ إذ ورد ذكر حقوق اإلنس�ان ثامين مرات ف 

اليثاق سواًء الديباجة أو ف الواد.
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فق�د ورد ف الفقرة الثانية من ديباجته تأكيد الش�عوب من جديد إيامنا باحلقوق الساس�ية 
لإلنس�ان وبكرام�ة الف�رد وقدره، وب�ام للرجال والنس�اء والم�م كبريها وصغريه�ا من حقوق 
متس�اوية، بع�د أن جاء ف الفقرة الوىل من عزم الش�عوب عىل إنق�اذ الجيال القبلة من ويالت 

احلرب التي جلبت عىل اإلنسان مرتني ف جيل واحد أحزانًا يعجر عنها الوصف.

كام جاءت حقوق اإلنس�ان ضمن مقاصد المم التحدة ف الادة الوىل من اليثاق ف الفقرة 
الثالثة منها، ونصت عىل : »تقيق التعاون الدويل حلل الس�ائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية واإلنس�انية، وتعزيز احرتام حقوق اإلنس�ان واحلريات الساس�ية للناس 
مجيعًا والتشجيع عىل ذلك إطالقًا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال 
والنس�اء« أي : أن حقوق اإلنس�ان تش�كل أحد القاصد الربعة من اليثاق وهي : حفظ الس�لم 
والمن الدوليني، وإنامء العالقات الودية بني المم عىل أساس احرتام البدأ الذي يقيض بالساواة 
بني الش�عوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصريه، وحفظ حقوق اإلنس�ان، وأخريًا جعل 

منظمة المم التحدة مرجعًا لتنسيق أعامل المم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات الشرتكة.

ك�ام وردت حق�وق اإلنس�ان ف الادة )٥٥( م�ن اليثاق ح�ول التعاون ال�دويل االقتصادي 
واالجتامعي التي نصت عىل ما يل : 

رغبة ف تيئة دواعي االستقرار والرفاهية الرضوريني لقيام عالقات سلمية ودية بني المم 
مؤسس�ة عىل احرتام البدأ الذي يقيض بالس�اواة ف احلقوق بني الشعوب، وبأن يكون لكل منها 

حق تقرير مصريه، تعمل المم التحدة عىل :

١ �  تقيق مس�توى أعىل للمعيش�ة وتوفري أسباب االس�تخدام التصل لكل فرد، والنهوض 
بعوامل التطور االقتصادي واالجتامعي.

2 �  تيس�ري احللول للمش�كالت الدولية االقتصادية واالجتامعي�ة والصحية وما يتصل هبا، 
وتعزيز التعاون الدويل ف أمور الثقافة والتعليم.

3 �  أن يش�يع ف العامل احرتام حقوق اإلنس�ان واحلريات الساس�ية للجميع بال متييز بسبب 
اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق فعاًل.



91

ونص�ت الادة )٥٦( م�ن اليثاق أيضًا، ع�ىل أن يتعهد مجيع العضاء ب�أن يقوموا، منفردين 
أو مش�رتكني، بام ي�ب عليهم من عمل بالتعاون م�ع النظمة إلدراك القاص�د النصوص عليها 
ف الادة )٥٥(، مما يضفي طابع االلتزام الس�يايس عىل الدول للتعاون مع المم التحدة لتحقيق 

حقوق اإلنسان كام وردت ف الادة )٥٥(.

وزيادة ف اهتامم اليثاق بحقوق اإلنس�ان فق�د أحاطها بأمهية خاصة ف معرض بيان مهامت 
الجل�س االقتص�ادي واالجتامعي - التابع لألم�م التحدة عام ١٩8٥م - فبين�ام عددت الفقرة 
الوىل من الادة )٦2( مهامت الجلس بصورة عامة، جاءت الفقرة الثانية من الدة نفس�ها لتنص 
ع�ىل أن للمجل�س أن يق�دم توصي�ات في�ام يتص بإش�اعة احرتام حق�وق اإلنس�ان واحلريات 
الساسية ومراعاتا. كام نصت الادة )٦8( عىل أن ينشئ الجلس االقتصادي واالجتامعي جلانًا 
للش�ؤون االقتصادية واالجتامعية ولتعزيز حقوق اإلنس�ان، كام ينشئ غري ذلك من اللجان التي 
قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه؛ أي أن جلنة حقوق اإلنسان هي اللجنة الوحيدة التي ورد ذكرها ف 

اليثاق بني اللجان الفنية التي يوز للمجلس تشكيلها.

إن ه�ذا االهتامم بحقوق اإلنس�ان ف ميثاق المم التحدة قد ش�كل خط�وة مهمة نحو نقل 
مس�ألة حقوق اإلنسان من الصعيد الوطني الداخل إىل الصعيد الدويل، وما ترتب عىل ذلك من 

أبعاد قانونية وسياسية برزت بصورة واضحة ف مرحلة احلامية الدولية حلقوق اإلنسان.

إضاف�ة إىل أن م�ن مظاه�ر االهت�امم ال�دويل بقضايا اهلج�رة، ما أق�ره الجل�س االقتصادي 
واالجتامع�ي، باحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية؛ لتحس�ني 
احل�االت االجتامعي�ة للع�امل الهاجري�ن وأرسه�م، ودع�ا ال�دول العض�اء إىل إقام�ة الربامج 
واخلدم�ات الت�ي تدف إىل مواجهة احلاجات والش�كالت اجلديدة الناش�ئة، ع�ن تغري ظروف 
اهلجرة الدولية لليد العاملة، أو توسيعها، كام شدد عىل محاية أرس الهاجرين، وتقيق تسن كبري 
ف الحوال التعلقة باندماج أفراد أرسهم، وخاصة النس�اء والطفال، وفئة الش�باب ف الجتمع 

الضيف.

إن اجل�زء الس�ايس من اإلطار العياري ال�دويل باهلجرة الدولية، مؤل�ف من وثائق حقوق 
اإلنس�ان الت�ي اعتمدتا اجلمعي�ة العامة لألمم التح�دة، والوثائ�ق التعلقة بالع�امل الهاجرين، 
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وهي التي أعتمدها مؤمتر العمل الدويل، وأرس�ى نظام محاية حقوق اإلنس�ان، من خالل اعتامد 
اإلعالن العالي حلقوق اإلنس�ان عام ١٩4٦م، وتعد االتفاقية الدولية حلامية حقوق مجيع العامل 
الهاجري�ن، وأفراد أرسهم عام ١٩٩٠م، العاهدة الدولية التي متتلك ش�مواًل أكرب، بالنس�بة إىل 
معاجلة مس�ألة حقوق العامل الهاجرين، وقد صدقتها )34( دولة عضوًا ، وهي الوثيقة الخرية 
من وثائق حقوق اإلنسان الدولية الساسية السبع، وهي التي متثل نظام المم التحدة لعاهدات 

حقوق اإلنسان، أما الوثائق الست الخرى؛ فهي :

١ �  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

2 � العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدنية والسياسية.

3 �  االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي.

4 �  اتفاقي�ة مناهض�ة التعذي�ب، وغ�ريه م�ن رضوب العاملة أو أن�واع العقوبة القاس�ية أو 
الالإنسانية أو الهينة.

٥ �  اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد الرأة.

٦ �  اتفاقية حقوق الطفل.

وال�دول ملزم�ة مجيعها، م�ن خالل التصديق، بالخ�ذ بإحدى معاهدات حقوق اإلنس�ان 
الساس�ية الس�بع ع�ىل الق�ل، ومن ثم توف�ري ه�ذه الوثائق أساس�ًا حلامي�ة اجلميع، بم�ن فيهم 
الهاج�رون غ�ري الرشعيني. وتنطبق حقوق اإلنس�ان الذك�ورة ف هذه الوثائ�ق، عىل اجلميع، ال 
بمقتىض التمتع باجلنس�ية فحس�ب، بل من حيث ارتباطها بشعور مشرتك لإلنسانية أيضًا. وتعد 
اتفاقي�ة فيينا للعالق�ات القنصلية لعام ١٩٦3م، هي أيضًا ذات صل�ة بحامية حقوق الهاجرين؛ 
إذ إن�ا تقر حق الرعايا الجانب، ف االتصال بس�لطات بلدهم القنصلية، ورضورة أن يطلعهم 

مسؤولون من الدولة الستقبلة، حال توقيفهم، أو عند اعتقاهلم، عىل هذا احلق.

ويف�رتض أن يراعى ف اإلدارة الدولية للهجرة، كفالة احرتام اإلطارين العايريي والقانوين 
احلاكمني، وخاصة االتفاقيات الدولية الرئيس�ية حلقوق اإلنس�ان، إال أنه يالحظ – لألس�ف – 
وجود فجوة كبرية بني االلتزامات الواردة ف هذه االتفاقيات التي صدقتها الدول بصورة طوعية 
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أواًل، وب�ني التنفيذ عىل أرض الواقع ثانيًا، ومازالت ال�دول التقدمة ترفض االنضامم إىل اتفاقية 
»محاية العامل الهاجرين، وأرسهم، أو تصديقها« .

وإذا كان م�ن الفرتض اح�رتام الهاجرين ومواطني الدول الس�تضيفة، التزاماتم القانونية 
وأن يقوموا بعملية تأقلم واندماج، تعزز التنوع الثقاف، وتدعم االنس�جام االجتامعي ،ومساندة 
الس�لطات الوطني�ة والحلية والقطاع اخلاص والجتمع ال�دين عمليات االندماج ،التي يب أن 
تق�وم عىل الت�زام عدم التمييز والس�اواة بني اجلنس�ني ف إطار يدعمه خطاب س�يايس وخطاب 

إعالمي ، يتسامن بالوضوعية ،إال أن الواقع يتلف عن ذلك .

    وهناك أحزاب وروابط وكتاب، ف عدد من الدول الضيفة، يعربون رصاحة عن مواقف 
معادي�ة متطرفة ضد الهاجرين الرشعيني وغري الرشعيني، وبصفة خاصة الس�لمني منهم، وهم 
يرتمجون مواقفهم أحيانًا إىل حاالت من عدم التس�امح، وعدم اإلنصاف اإلعالمي، بل السلوك 
التميي�زي، والنهج العدواين، وقد س�جل الرص�د الوريب لتابعة التمييز العن�رصي التفرع عن 
منظم�ة الم�ن والتعاون ف أوربا، ف إحدى دراس�اته عام 2٠٠٦، بعض أش�كال ه�ذا التمييز، 

وأسباهبا، ودوافعها)١(.

وقد الحظ تقرير اللجنة العالية للهجرة الدولية، وهو الذي س�بق ذكره، وجود تناقضات، 
تعرتي السياس�ات الدولية للهجرة، وأش�ار – ف هذا الصدد- إىل أنه بينام تعتمد قطاعات كاملة 
من اقتصاديات الدول التقدمة عىل العاملة الجنبية ، إال أن هذه الدول مازالت تشهد سلوكيات 
س�لبية تاه الهاجرين ، وبرغم أنا صدقت اتفاقيات حقوق اإلنس�ان الساس�ية ، فإنا ال تنفذ 
م�ا تضمنته ه�ذه االتفاقيات م�ن التزامات ، المر ال�ذي أدى إىل تعرض الكث�ري من الهاجرين 
لالس�تغالل، والتميي�ز، والعن�ف، واالس�تبعاد، خصوص�ًا الهاجرين غري الرشعي�ني، كام انتقد 
التقرير عدم قيام الدول العنية باالس�تثامر الطلوب ف سياس�ات االندماج ، وكذلك عدم التزام 

الهاجرين أحيانًا، قوانني الدول التي تستضيفهم .

وف الواقع فإن الامرسات الغريبة التعددة ف هذا الجال، تقود ف أغلب احلاالت، إىل تأكيد 
اهلوي�ة الغربية، بمفه�وم حقوق اإلنس�ان، وارتباطه بم�رام وغايات أيديولوجي�ة، فهناك فجوة 

(1)Office for Democratic lnstitutions and Human Right ، Osce Annual Report 200653-73.
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واس�عة بني التوقيع عىل الواثي�ق التعلقة باهلجرة والهاجرين إمج�ااًل، والواقع الفعل، فاخلطاب 
الغ�ريب حلقوق اإلنس�ان، يتس�م بازدواجية العاي�ري، ويبدو أنه ال خملص منه�ا – عىل القل – ف 

الدى النظور، استنادًا إىل الستوى احلايل لعالقات القوى عىل الصعيد العالي . 

وبرغم إثارة مبدأ مسؤولية الرسة العالية الكثر تقدمًا إزاء دول العامل الخرى، فإنه يالحظ 
تزاي�د إنكار مش�اعر الس�ؤولية عن الجتمع�ات القل نم�وًا، كام يالحظ الرتاج�ع ف الجاالت 
واآلف�اق اجلدي�دة أو ما يس�مى »اجلي�ل الثالث « من حقوق اإلنس�ان، مثل : احلق�وق ف التنمية 

والتضامن الدويل .

كام أن الرسعة واحلرية ف تنقل اإلنسان مازالتا افرتاضيتني، وحيول دونام الواقع، فرضورات 
التأش�رية التي ال حيصل عليها اإلنس�ان إال بش�ق النفس، وال حيصل عليها أحيانًا كثرية، ولئن 
كانت عولة تنقل البضائع مقبولة، فإن عولة تنقل الفراد، أصبحت حمدودة جدًا، ويفرض عليها 
بني احلني واآلخر مزيد من القيود، وهذا أفسح الجال أمام التاجرين بالبرش، وأصبحت اهلجرة 
غري الرشعية ظاهرة مستمرة، برغم كل أساليب مكافحتها، وعالوة عىل ذلك، فإننا مازلنا نعيش 
تداعي�ات أحداث احلادي عرش من أيلول / س�بتمرب، وتبعاتا المنية، وما فرضته من قيود غري 
عادية عىل حركة اهلجرة عىل مس�توى العامل، باإلضافة إىل النزاعات اإلقليمية الزمنة التي تؤدي 

إىل زيادة ضغوط اهلجرة القرسية.

وخالصة القول هي أن اهلجرة غري الرشعية، أصبحت من الوضوعات الهمة واللحة، وهي 
تقتيض اهتاممًا خاصًا عىل الستويني الوطني والدويل، ومن التوقع أن تستمر، بوصفها أحد تديات 
الستقبل، وال يمكن معاجلتها إال من خالل التعاون الدويل، ويب تنظيمها عىل أساس تقيق النفع 

التبادل لكل من الدول الرسلة للمهاجرين غري الرشعيني، والدول والستقبلة إياهم معًا)١( .

أنواع وصور احلقوق املقررة للمهاجرين غري الرشعيني :

تتعدد احلقوق لغري الرشعيني ، وتد مصدرها ف قواعد حقوق اإلنسان الواردة ف الواثيق 
الدولي�ة، وكذل�ك ف قواعد القانون الدويل اإلنس�اين، إىل جانب الب�ادئ التوجيهية التي أعدتا 

)١(غنيم ، فاروق : البعاد الدولية والوطنية لقضايا اهلجرة" دراس�ة مقدمة لندوة الشاركة الرصية الوربية وقضايا 
اهلجرة ، ص 3٦. 
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جلن�ة حقوق اإلنس�ان بالتعاون م�ع القانونيني والصليب المحر ت�ت إرشاف ممثل لألمني العام 
لألمم التحدة عام ١٩٩٦م/ ١4١٧ه� ، ويؤكد اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان ف عدم التمييز 
ف استحقاق احلقوق الختالف اجلنس، فهو يعزز تساوي حقوق الهاجر غري الرشعي سواًء كان 

الهاجر ذكرًا أو أنثى)١(.

وسوف أتناول بعض من هذه احلقوق عىل النحو التايل :

أواًل : كفالة احلق يف احلياة

يب�دو جلي�ًا أن أول احلقوق وأمهها عند البرش هو احل�ق ف احلياة كونا هبة من اهلل عز وجل 
وال قيمة لباقي حقوق اإلنسان الخرى بدونا .

ومن البادئ التعلقة باحلامية أثناء اهلجرة غري الرشعية، ما أشار إليه اإلعالن العالي حلقوق 
اإلنس�ان الصادر عام ١٩48م، بش�أن مبدأ احلق ف احلياة وكفالته وتوفري وس�ائل احلامية والذي 
قررت الادة الثالثة منه أن : ) لكل فرد احلق ف احلياة واحلرية وسالمة شخصه ( كام قررت الادة 
اخلامس�ة أن : ) ال يتعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو العامالت القاسية أو الوحشية 

أو الاسة بالكرامة ()2(.

وقد سبق وأكدت اتفاقية جينيف ف الادة : )32( منها عىل احلق ف احلياة والعاملة اإلنسانية 
وحظ�ر التعذي�ب)3( ، ه�ذا ف حال احلرب والنزاعات الس�لحة ، فام بالك ف حاالت الس�لم أو 
اهلج�رة ج�راء الكوارث الطبيعية مثاًل، فهي أوىل بحامية حق احلياة والعاملة اإلنس�انية للمهاجر 

غري الرشعي.
)١( انظ�ر : ن�ص ال�ادة )3( »للمرأة احلق ف التمتع ، عىل قدم الس�اواة م�ع الرجل ، بكل حقوق اإلنس�ان وحرياته 
الساس�ية وف محاي�ة هذه احلق�وق واحلريات، وذل�ك ف اليادين السياس�ية واالقتصادية واالجتامعي�ة والثقافية 
والدني�ة أو أي ميادي�ن أخ�رى ...« من إعالن القضاء عىل العنف ضد الرأة، وفقًا لق�رار اجلمعية العامة بناءًا عىل 

تقرير اللجنة )A/48/٦2٩( القرار ١٠4/48 – ديسمرب ١٩٩3م.
)2( محودة ، منترص سعيد : حقوق اإلنسان أثناء النزاعات السلحة ، ص٩٠ .

)3( اتفاقية جينيف الرابعة لعام ١٩4٩م ، الادة : )32( وبنصها : ) يتفق الطراف السامون التعاقدون عىل الخص، 
ع�ىل أن�ه من الحظور عىل أي منهم أن يتخذ إجراءات من ش�أنا أن تس�بب التعذيب البدين ، أو إبادة الش�خاص 
الحمي�ني الوجودي�ن تت س�لطته ،وال يقت�رص هذا احلظر فقط ع�ىل القتل والتعذي�ب والعقوب�ات البدنية ، وبرت 
العضاء ، والتجارب الطبية أو العلمية التي ال تقتضيها رضورات العلم الطبية ،ولكنه يش�مل أيضًا أي إجراءات 

وحشية أخرى سواء من الدنيني أو العسكريني (
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وقد أكد عىل احلق ف احلياة ، العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدنية والسياس�ية باعتباره حق 
مالزم لكل إنس�ان وحيميه القانون، وال يوز حرمان أحد من حياته تعس�فًا كذلك حيظر اإلبادة 

اجلامعية)١( . 

وم�ن اجلدي�ر بالذكر ، أن اليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان)2( أكد عىل احل�ق ف احلياة ف الادة 
اخلامس�ة من�ه بنصه�ا عىل أنه : » لكل فرد احلق ف احلياة وف احلرية وف س�المة ش�خصه وحيمي 

القانون هذه احلقوق«.

وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩8٩م)3( ف الادة السادسة »أن لكل طفل حقًا أصياًل ف 
احلياة، وأن تتكفل الدول الطراف إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ونموه«.

ولا كانت حقوق اإلنس�ان غري قابلة لالنقس�ام ، وبالتايل فالهاج�رون بصفة غري مرشوعة، 
برش وجزء من اإلنسانية عمومًا، لذلك فيجب أن تشملهم ضامنة حق احلياة، سواء ورد ف ذلك 
مواثيق خاصة، ذات عالقة بحقوق الهاجرين غري الرشعيني، أم وردت ف مواثيق خاصة، ذات 

صلة بحقوق اإلنسان بوجه عام .

ثانيًا : كفالة احلق يف السالمة اجلسدية 

ج�اء اليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان، الصادر عن جملس جامع�ة الدول العربية يؤكد التزامه 
باحرتام احلق ف السالمة اجلسدية، حيث عرب عن ذلك ف الادة )١3( منه بقوهلا :

)١( ال�ادة )٦( م�ن العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدنية والسياس�ية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم 
بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة 22٠٠ألف : ) د2١٠( الؤرخ ف ١٦ديس�مرب ١٩٦٦م ، وبدأ النفاذ 

ف 23مارس ١٩٧٦م .
)2( اعتمد ونرش اليثاق العريب حلقوق اإلنسان بموجب قرار جملس جامعة الدول العربية ٥42٧الؤرخ ف ١٥سبتمرب 
١٩٩٧م ، ومن اجلدير باإلش�ارة أن ديباجة هذا اليثاق قد أكدت عىل التزام اجلامعة بموجب هذا اليثاق باحرتام 
مب�ادئ ميثاق المم التح�دة واإلعالن العالي حلقوق اإلنس�ان وأحكام العهدين الدوليني لألمم التحدة بش�أن 
احلقوق الدنية والسياس�ية ، واحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وإعالن القاهرة حول حقوق اإلنس�ان 

ف اإلسالم .
)3( اعتم�دت وعرض�ت للتوقي�ع واالنضامم بموجب ق�رار اجلمعية العام�ة لألمم التح�دة 4٥/44 الؤرخ ف 2٠ 

ترشين الثاين ١٩8٩م.
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أ �  تمي الدول الطراف كل إنسان عىل إقليمها من أن يعذب بدنيًا ، أو نفسيًا أو أن يعامل 
معاملة قاس�ية أو ال إنس�انية أو مهينة أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابري الفعالة لنع ذلك 

وتعترب ممارسة هذه الترصفات أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب عليها .

ب-ال يوز إجراء تارب طبية أو علمية عىل أي إنسان دون رضائه احلر .

وتشري اتفاقية حقوق الطفل ف الادة التاسعة عرشة “ أن تتخذ الدول الطراف مجيع التدابري 
الترشيعي�ة واإلداري�ة واالجتامعي�ة والتعليمية الالئم�ة حلامية الطفل من كافة أش�كال العنف أو 
الرضر أو اإلس�اءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو العاملة النطوية عىل إمهال، وإس�اءة العاملة أو 

االستغالل، بام ف ذلك اإلساءة اجلنسية”.

ومن اجلدير بالذكر ، أن الجتمع الدويل قد اهتم باحرتام سالمة اإلنسان اجلسدية بموجب 
اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ١٩48م)١( ،وهي تعالج كل أشكال التعذيب والعاملة أو العقوبة 
القاس�ية أو العاملة الالإنس�انية أو الهينة، وقد منحت هذه االتفاقية لضحايا التعذيب بموجب 
الادة : )22( من هذه االتفاقية، احلق ف تقديم بالغات باسمهم الشخيص أو عن طريق أشخاص 
آخري�ن، يدعون فيها أنم ضحايا النتهاك متارس�ه عليهم دولة طرف ف االتفاقية، وقد أنش�أت 

المم التحدة صندوقًا لضحايا التعذيب .

ومن خالل العرض الس�ابق، فإن حق الهاجرين غري الرشعيني ف س�المة اجلس�د يعد من 
احلقوق الواجب محايتها باعتباره جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان بوجه عام.

ثالثُا : كفالة احلق يف احلرية 

إن مفه�وم احلرية ، يعد مفهومًا واس�عًا متعدد اجلوانب، ولك�ن ف ضوء ما جاء ف اإلعالن 
العالي حلقوق اإلنس�ان ١٩48م/١3٦٧ه�� والذي تناول ف ال�واد : )23،2١،١٩،١8،2٥( 
جمموع�ة م�ن احلريات التي ي�ب كفالتها لإلنس�ان مثل حرية العقي�دة، وحرية ال�رأي، وحرية 

التفكري والوجدان، واحلق ف العمل.

)١( بوس�امحة ، ن�رص الدي�ن : حق�وق ضحاي�ا اجلرائ�م الدولي�ة ،)2٠٠8م( ، دار الفكر اجلامعي ، اإلس�كندرية – 
مجهورية مرص العربية ، ص24 .
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وقد نصت الادة : )١8( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدنية والسياسية عىل أن :

�  لكل إنسان حق ف حرية الفكر والوجدان والدين .

كذلك نصت الادة : )١٩( من العهد الدويل عىل أنه : 

�  لكل إنسان حق ف اعتناق آراء دون مضايقة 

�  لكل إنسان حق ف حرية التعبري)١( .

وقد نصت الادتني : )١2، ١3( من اتفاقية حقوق الطفل عىل أن :

�  للطفل القادر عىل تكوين آراءه اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية ف مجيع السائل 
التي متس الطفل.

�  تت�اح للطف�ل، بوجه خاص ، فرصة االس�تامع إلي�ه ف أي إجراءات قضائي�ة وإدارية متس 
الطفل .

�  للطفل احلق ف حرية التعبري.

�  تقيد ممارس�ة احلقوق الس�ابقة باحرتام حقوق الغري، أو س�معتهم، أو محاية المن والنظام 
العام، أو الصحة، أو اآلداب العامة.

وم�ن خ�الل النصوص الس�ابقة يتض�ح يل، جمموعة احلريات الت�ي كفلته�ا مواثيق حقوق 
اإلنسان لتشمل :

١ �  حرية الفكر والضمري .

2 �  حرية العقيدة .

3 �  حرية التعبري عن الرأي .

4 �  حرية الشاركة ف النشاط االقتصادي وااللتحاق بالعمل .

٥ �  حرية استعامل لغتهم اخلاصة والتخاطب بلغة يفهمونا.

)١( أب�و الوف�ا ، أمح�د : احلامية الدولية حلقوق اإلنس�ان ، ص 4٥ ؛ خليفة ، إبراهيم : االلت�زام الدويل بحامية حقوق 
اإلنسان ، ص١١2.
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ومن ش�أن متتع الهاجرين غري الرشعيني هبذه الجموعة من احلريات ، أن يقابلها التزامات 
عىل عاتق سلطات الدولة بتمكينهم من ممارستها، ومحاية أي اعتداء عليها .

وتدر اإلش�ارة إىل أن اليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان قد تناول ف نص الادة الثانية والثالثة 
من�ه ، احل�ق ف احلرية وقرر التزامًا عىل عاتق الدول العضاء بعدم تقييد أي من حقوق اإلنس�ان 

الساسية .

كام وضع التزامًا عىل كل دولة طرف ف اليثاق بأن تكفل لكل إنسان موجود عىل أراضيها ، 
وخاضع لسلطاتا حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة فيه دون أي متييز بسبب اللون أو 
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الس�يايس أو الصل الوطني أو االجتامعي أو الثروة أو اليالد 

دون تفرقة بني الرجال والنساء)١( .

وق�د عاجل�ت مواد اليثاق ذلك أيض�ًا ف البدأ الرابع منها حيث جعل�ت تطبيق هذه البادئ 
دون متييز من أي نوع أو وفقًا لي معايري)2(.

رابعًا : كفالة احلق يف األمن واألمان 

   يعد احلق ف المن والمان ، من احلقوق اهلامة والالزم كفالتها للمهاجرين غري الرشعيني، 
أيا كان سبب هجرتم.

ويمكن يل أن أشري بإمكانية تطبيق بعض النصوص الواردة ف اليثاق العريب حلقوق اإلنسان، 
باعتباره يعالج حق المن والمان لإلنس�ان بوجه عام ، وبالتايل يب إعامله عىل الهاجرين غري 

الرشعيني . 

وم�ن ب�ني هذه النص�وص نذكر نص ال�ادة )١٧( والتعل�ق بحرمة احلي�اة اخلاصة، وأن   
الس�اس هبا جريمة ، وتش�مل خصوصيات الرسة، وحرمة الس�كن، ورسية الراس�الت، وال 

شك ف أن أي اعتداء عىل هذه اخلصوصية يعد انتهاكًا حلق اإلنسان ف المان .

)١( خليفة ،إبراهيم : االلتزام الدويل بحامية حقوق اإلنسان ، ص 23٧.
)2( جاء ف نص البدأ الرابع ف فقرته الوىل : )) تطبيق هذه البادئ دون متييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنرص أو 
اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو العتقد أو الرأي الس�يايس ، أو غريه أو أصلهم االجتامعي أو الركز القانوين 

أو االجتامعي أو السن أو اإلعاقة أو اللكية أو الولد ، وعىل أية معايري مشاهبة أخرى.
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كذل�ك نص ال�ادة )38( ، والذي يعرتف بأن الرسة هي الوحدة الساس�ية للمجتمع،   
وتتمت�ع بحامي�ة، وتكفل الدولة لألرسة والمومة والطفولة والش�يخوخة رعاي�ة متميزة ومحاية 

خاصة)١( .

ك�ام أن ن�ص الفقرة الوىل من الادة )٩( م�ن حقوق الطفل توجه ب� » عدم فصل الطفل عن 
والدي�ه عىل كره منهام، إال عندما تقرر الس�لطات الختصة، رهن�ًا بإجراء إعادة نظر قضائية...«، 
أما الفقرة الرابعة من الادة نفسها فنصها »احلاالت التي ينشأ فيها فصل الطفل مثل تعرض أحد 
الوالدين أو كليهام أو الطفل لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الرتحيل أو الوفاة بام ف ذلك الوفاة 
التي تدث لي س�بب أثناء احتجاز الدولة الش�خص، تقدم تلك الدول�ة الطرف عند الطلب، 
للوالدي�ن أو الطف�ل، أو عند االقتضاء ، لعض�و آخر من الرسة، العلومات الساس�ية اخلاصة 
بمح�ل عض�و الرسة الغائ�ب، إال إذا كان تقدي�م هذه العلوم�ات ليس ف صال�ح الطفل...«. 
وتؤك�د ال�ادة )2٠( ع�ىل أن للطفل الحروم بصفة مؤقت�ه أو دائمة من بيئت�ه العائلية أو الذي ال 
يسمح له ، حفاظًا عىل مصاحلة الفضىل ، بالبقاء ف تلك البيئة ، احلق ف محاية ومساعدة خاصتني 

توفرمها الدولة«.

وبذلك نجد أن النصوص الس�ابقة تؤكد عىل تقيق المن الرسى ، بحامية حقوق الرسة 
والطفولة باعتبار ذلك من أساسيات تقيق المن والمان.

خامسًا : كفالة احلق يف طلب املغادرة واللجوء السيايس 

من السلم به أن حرية الشخص ف التنقل ، وف اختيار حمل إقامته داخل حدود دولته من احلقوق 
العرتف هبا لدى القانون الدويل ، بل وف النصوص النظامية الداخلية مثل دس�اتري الدول وقد يش�عر 
اإلنس�ان باالضطه�اد داخل دولته إما بس�بب رأيه الس�يايس ، أو بس�بب يرجع للعنرصي�ة اللونية، أو 
الدينية ، أو العرقية ، أو اللغوية ، أو لي سبب آخر ، مما يستتبع معه الرغبة ف مغادرة إقليم الدولة أو 

طلب اللجوء السيايس لدى دولة أخرى)2( .

)١( خليفة ، إبراهيم : االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنس�ان ، ص24١؛ محودة، منترص س�عيد ، حقوق اإلنس�ان 
أثناء النزاعات السلحة ، ص ٩2.

)2( أبو الوفا، أمحد : احلامية الدولية حلقوق اإلنسان ، ص2١٧.
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وإذا كان احل�ق ف الغ�ادرة واللج�وء الس�يايس يعد م�ن احلقوق العرتف هبا لكل ش�خص ف أي 
جمتمع ، لذلك فمن باب أوىل أن  يعرتف هبا لن دفعت هبم الظروف للهجرة بطريقة غري رشعية.

وق�د ج�اء ف اإلعالن العالي حلقوق اإلنس�ان ١٩48م ، بالادة )١3( أن » لكل فرد حق ف 
حري�ة التنق�ل وف اختيار حمل إقامته داخل حدود الدولة، لكل فرد حق ف مغادرة أي بلد ، بام ف 

ذلك بلده ، وف العودة إىل بلده«)١(. 

كام جاء ف الادة )١4( من ذات اإلعالن أن :

١ �  لكل فرد حق التامس ملجأ، ف بلد أخرى والتمتع به خالصًا من االضطهاد.

2 � ال يمكن التذرع هبذا احلق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غري سياسية، 
أو عن أعامل تناقض مقاصد المم التحدة ومبادئها .

وق�د أك�د ذلك أيض�ًا اليثاق الع�ريب حلقوق اإلنس�ان ، الص�ادر عن جملس جامع�ة الدول 
العربية)2(.

وبالت�ايل يع�د كل ذلك م�ن الصادر غري الب�ارشة لتمت�ع الهاجر غري الرشع�ي باحلق ف   
الغادرة وف اللجوء السيايس.

أم�ا بخصوص الطفل فتنص ال�ادة )22( من حقوق اتفاقية حقوق الطفل »تتخذ الدول   
الطراف ف هذه االتفاقية التدابري الالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى عىل مركز الجئ.... سواًء 
صحبه والداه أو أي ش�خص آخر، تلقي احلامية والساعد اإلنسانية الناسبتني ف التمتع باحلقوق 

النطبقة الوضحة ف هذه االتفاقية وف غريها من الصكوك الدولية اإلنسانية«.

)2٩ انظر ف ذلك أيضًا : الادة )١2( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدنية والسياس�ية لعام ١٩٦٦م بنصها عىل 
أن : » لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل منه وحرية اختيار مكان إقامته، لكل 
ف�رد حري�ة مغ�ادرة أي بلد ، بام ف ذلك بلده، ال يوز تقييد احلقوق الذكورة أع�اله بأية قيود غري تلك التي ينص 
عليه�ا القان�ون ،وتكون رضورية حلامية المن القومي أو النظام العام ،أو الصح�ة العامة ، أو اآلداب العامة ، أو 

حقوق اآلخرين وحرياتم وتكون متامشية مع احلقوق الخرى العرتف هبا ف هذا العهد .
)2( انظ�ر: ال�ادة )2٠( من اليثاق والتي تنص عىل أن : "لكل فرد مقيم عىل إقليم دولة حرية االنتقال واختيار مكان 
اإلقام�ة ف أي جه�ة من ه�ذا اإلقليم ف حدود القانون »، وج�اء ف الادة )23( من اليث�اق اآليت : » لكل مواطن 
احلق ف طلب اللجوء الس�يايس إىل بالد أخرى هربًا من االضطهاد ، وال ينتفع هبذا احلق من س�بق تتبعه من أجل 

جريمة عادية تم احلق العام وال يوز تسليم الالجئني السياسيني«.
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وهب�ذا يتض�ح أنه ف حال حص�ول هجرة غري رشعية لن هم ف س�ن الطفولة)١(؛ فإن من   
حق الطفل تصحيح وضعه باإلبالغ للجهات الرسمية وطلب حق اللجوء.

وإذا كان من حق الهاجر بصفة غري رشعية لسبب من السباب القاهرة التي سبقت اإلشارة 
إليها، أن يغادر إقليم دولته، وكذلك احلق ف طلب اللجوء ، فإن ذلك ال يعني حرمانه من العودة 
إىل إقليم دولته متى شاء، لن ذلك حق أصيل له، ولذلك وجدت ف كثري من النصوص التعلقة 
بحق الغادرة ما يفيد حق العودة أيضًا ، لذلك حيظر عىل السلطات العنية أن ترم الغادر من حق 
العودة إىل وطنه الصل)2(، ما مل يكن ذلك بمقتىض القانون أو حلامية المن أو العتبارات يقرها 

القانون، علاًم بأن ذلك ال يربر له سلوك اهلجرة بطريقة غري مرشوعة . 

سادسًا : حظر التهجري التعسفي 

يعد حظر التهجري التعسفي من السائل اهلامة والتي عني هبا القانون الدويل، فقد جاء ف   
اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان النص عىل عدم جواز إخضاع الشخص لالعتقال أو االحتجاز 

التعسفي أو النفي)3(.

كام أشار اإلعالن ذاته إىل عدم جواز تعريض أي إنسان لي تدخل تعسفي ف حياته اخلاصة 
أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته.

وتؤك�د اتفاقية حقوق الطفل ف الادة )١١( برضورة اختاذ الدول الطراف التدابري الالزمة 
لكافحة نقل الطفال إىل اخلارج، أما الادة )3٥( فتوجه باختاذ التدابري الالئمة طفال أو عىل كافة 
الصعد الوطنية أو الثنائية أو التعددة الطراف لنع اختطاف أو بيعهم أو اإلتار هبم لي غرض 

من الغراض أو بأي شكل من الشكال.

ولعل التهجري التعس�في يعد صورة من صور النفي أو تديد اإلقامة ف مكان معني، وهذا 
حمظ�ور دوليًا، كام أن التهجري اإلجباري والتعس�ف يعد انتهاكًا للحي�اة اخلاصة للفرد والرسة، 

كام يعد انتهاكًا حلق الشخص ف السكن.

)١( تشري اتفاقية حقوق الطفل إىل أن كل من كان عمره أقل من ثامن عرشة سنة فهو طفل.
)2( انظر : اليثاق العريب حلقوق اإلنسان الادة )22( ، ونصها » ال يوز نفي الواطن من بلده أو منعه من العودة إليه«.

)3( الادة )٩( من اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان ١٩48م .
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سابعًا : حق العودة وآثاره

تعت�رب الع�ودة إىل الدي�ار الصلية من مس�ئوليات الدول�ة، فلجميع الش�خاص الهجرين 
باخل�ارج أو الداخ�ل، نتيجة انتهاكات جس�يمة لقانون حقوق اإلنس�ان أو جراء جرائم احلرب، 

حق ف العودة واإلنصاف ونيل التعويض العادل .

وح�ق العودة ينرصف إىل العودة الطوعي�ة إىل الوطن)١(، وقد بذلت مفوضية المم التحدة 
جه�ودًا كب�رية ف كفالة ح�ق العودة، برشط التأكد من توافر كل س�بل المان عن�د العودة ، وف 
س�بيل تقي�ق ذل�ك، عملت الفوضية ع�ىل التوس�ع ف القيام بأنش�طة فعالة بالبل�دان الصلية، 
وتوف�ري الس�اعدات، س�واء لالجئني الذي�ن ع�ادوا إىل بلدانم ومراقب�ة رفاهيته�م، واختارت 
الفوضية الشاريع الرسيعة التأثري، وذلك بالتعاون مع برنامج المم التحدة اإلغاثي، والنظامت 

غري احلكومية، من أجل تقديم الساعدة واستعادة االكتفاء الذايت.

ويع�د حق العودة من احلقوق الثابتة من أرب�ع جمموعات ضمن القانون الدويل وهي قانون 
اجلنس�ية، وقانون حقوق اإلنس�ان، والقانون الدويل اإلنس�اين، وقانون الالجئني، وهو يعد من 
القواعد الدولية العرفية اللزمة ف القانون الدويل لكل الدول، فإذا نصت عليه الدول ف أنظمتها 
القانونية الداخلية أو بموجب اتفاقيات دولية فإن هذا ال يعدو إال تقنني لعرف دويل، تواتر عليه 

أشخاص الجتمع الدويل .

ثامنًا : كفالة احلق يف األموال واملمتلكات

إن احلق ف التملك ومحاية المتلكات اخلاصة لألفراد، من السائل التي لقيت عناية القانون 
ال�دويل، وقد ج�اء ف اإلع�الن العالي حلقوق اإلنس�ان كفالة ح�ق التملك)2(، للفرد بنفس�ه أو 
باالشرتاك مع غريه، وأشار اإلعالن إىل عدم جواز انتزاع اللكية تعسفًا، برصف النظر عن اجلهة 

التي قامت بتجريد الفرد من ملكه. 

)١( خليفة، إبراهيم : القانون الدويل اإلنساين )2٠٠٩م( ، ط١، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية – مجهورية مرص 
العربية، ص١١4.

)2( انظر : الادة )١٧( من اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان ونصها : »لكل فرد حق التملك بمفرده أو باالشرتاك مع 
غريه، ال يوز تريد أحد من ملكه تعسفًا«.
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وقد جاء ف اليثاق العريب حلقوق اإلنسان التأكيد عىل حق اللكية للفرد والرسة بوجه عام 
ف الادة )2٥( بنصها : »حق اللكية اخلاصة مكفول لكل مواطن، وحيظر ف مجيع الحوال تريد 
الواطن من أمواله كلها، أو بعضها بصورة تعسفية، أو غري قانونية«، ويستفاد من عبارة ) ف مجيع 
الحوال ( أي يندرج ضمنها حق اللكية اخلاصة للمهاجر غري الرشعي بس�بب القوة القاهرة أو 

غري ذلك من الظروف .
وال ش�ك أن احرتام احلقوق الكتس�بة، وبخاصة حق اللكية، يعد من البادئ الستقرة لدى 
الجتم�ع ال�دويل والداخل واإلنس�اين، وهو مبدأ يب أن يطبق بالنس�بة لتل�ك احلقوق التي تم 

اكتساهبا بطريقة مرشوعة)١( .

تاسعًا : كفالة احلق يف تلقي املساعدات اإلنسانية 

يعد احلق ف تلقي الساعدات اإلنسانية من أهم احلقوق التي يكفلها الجتمع الدويل، سواء 
ف فرتات احلرب أو بسبب الكوارث الطبيعية .

وق�د عملت المم التحدة ، من خالل الق�رارات الصادرة عن أجهزتا الختصة عىل تأكيد 
رضورة تقدي�م الس�اعدات اإلنس�انية إىل ضحايا اهلجرة غري الرشعية ، وق�د أكدت النظمة عىل 

رضورة وصول هذه الساعدات إىل هؤالء الفراد)2( وهذا بال شك تأكيد حلقوق اإلنسان .
وقد أكد جممع القانون الدويل ف قراره اخلاص بالساعدة اإلنسانية عام 2٠٠3م /١424ه� 
عىل أنه إذا أدى رفض قبول عرض بالساعدة اإلنسانية قدم بحسن نية أو رفض السامح بوصول 
الساعدة إىل الضحايا إىل تديد السلم والمن الدوليني ، فإن لجلس المن أن يتخذ اإلجراءات 

الالزم وفقًا للباب السابع من ميثاق المم التحدة)3(.

)١( أبو الوفا ، أمحد : احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، ص ١3١، والشار ف اهلامش إىل رأي الحكمة الدائمة للعدل 
الدولية وقرارها بأن مبدأ احرتام احلقوق الكتس�بة يعترب جزء من القانون الدويل العام ، ومن اجلدير بالالحظة ، 
أن الادة )٩( من إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ، قد أكدت عىل 
عدم جواز حرمان أي أجنبي بطريقة تكمية من أمواله التي اكتسبها بطريقة مرشوعة، انظر : قرار اجلمعية العامة 
رق�م )١44/4٠( لع�ام ١٩8٥م / ١4٠٥ه� ، يضاف إىل ذلك أيض�ًا ما جاء ف الادة )١٥( من االتفاقية الدولية 
حلامي�ة حق�وق كل العامل الهاجري�ن وأفراد أرسهم ، والتي قررت أنه ال يوز حرم�ان العامل الهاجر أو فرد من 
أرست�ه تعس�فيًا من ملكيت�ه ، وأنه إذا ما تم نزع اللكية : كليًا أو جزئيًا – يك�ون له احلق ف تعويض عادل وكاف ، 

انظر : قرار اجلمعية العامة رقم ١٥8/4٥لعام ١٩٩٠م / ١4١٠ه� .
)2( راجع عىل سبيل الثال القرارين ١3١/43)١٩88م ( ، ١٠٠/4٥)١٩٩٠م( الصادرين عن اجلمعية العامة .

)3( أبو الوفا ، امحد : احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، ص ٩٧.
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يتضح مما سبق أن الساعدات اإلنسانية تعد من الضامنات التي كفلها الجتمع الدويل ف مواثيق 
النظامت الدولية وقراراتا، باعتبار ذلك من أساسيات حقوق اإلنسان، ومن أهم وظائف القانون 
الدويل اإلنس�اين. وهذا يؤكد أن حقوق اإلنسان ال تقبل التجزئة، كام أن القواعد النظمة هلا والتي 
تكفل احلامية، هي قواعد آمرة، ال يوز خمالفتها من أش�خاص الجتمع الدويل، وال يوز التحدي 
بعدم االنضامم التفاقية معينة، حتى يتس�نى لي دولة انتهاك تلك احلقوق، لن هذه احلقوق متثل 
ج�زءًا من النظ�ام العام الدويل، والصالح العليا للجامعة الدولي�ة، والتي يب عىل أعضاء اجلامعة 

الدولية أن حيافظوا عليها ويعملون من أجل تقيقها للحفاظ عىل اإلنسانية بوجه عام .

3 . 2 حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية
وسوف أستعرض هذا البحث ف مطلبني ومها :

3 . 2 . 1  مصادر حقوق املهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية

مل يلق اهلل جل ش�أنه اإلنس�ان عبثًا ومل يرتكه س�دى؛ بل خلقه  لمر عظيم اقتضته حكمته 
س�بحانه ، فجعل�ه خليفة ف الرض ، وتكفل هبدايته وإرش�اده، وأخذ بيده إىل الس�بيل القوم، 
والنه�ج المث�ل، وعلم�ه ما مل يكن يعلم، وأرس�ل إليه الرس�ل، وأنزل عليه الكت�ب، وقد ختم 
اهلل س�بحانه الرساالت الساموية برسالة اإلس�الم اخلالدة التي أكمل هبا الدين، وأتم هبا النعمة، 
وضمنها العباد، وإسعادهم ف العاجلة بتحقيق العدل والمن والرخاء هلم، وف اآلجلة بتهيئتهم 
للخل�ود والنعيم الذي مل تره عني ومل تس�معه أذن ومل يط�ر عىل قلب برش، وقد تكفلت الرشيعة 
اإلس�المية بتحقي�ق تل�ك اله�داف، ووضعه�ا موضع التنفي�ذ. وم�ن القطوع ب�ه أن الرشيعة 
اإلس�المية ال تنطل�ق من ف�راغ وال تتخبط ف التيه؛ لن أصلها ثاب�ت وفروعها ممتد ف كل زمان 

ومكان تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا. 

إن مص�ادر حق�وق الهاجر غري الرشعي ف الرشيعة اإلس�المية تتحدد بكونه إنس�انًا أكرمه 
اهلل بحقوق، لذلك فمصدر حقوقه هي مصادر حقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم، وبام أن احلق يقابله 
واجب، فإن عىل الهاجر بصفة غري مرشوعة واجبات ملزم بالوفاء هبا، واإلسالم بجانب تأصيله 
الفك�ري للحق�وق كان مطابقًا هل�ا ف واقع احلياة، ومل يك�ن تنظريًا، أو ترفًا فكريًا، أو ش�عارات 
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جوف�اء ترف�ع، لذا فإنه حيس�ن عند احلديث عن مصادر تلك احلقوق أن يش�ري الباحث لس�اس 
حقوق اإلنس�ان، وبيان مقاصد الترشيع لتلك احلقوق، ثم الوقوف عىل تلك الصادر من حيث 

اإلمجال)١(، وذلك ف فروع عىل النحو التايل :

الفرع األول : اإلنسان يف املنظور اإلسالمي

تدر اإلشارة إىل أن أساس حقوق اإلنسان ف الدساتري والواثيق العالية يتنازعه مذهبان)2(:

الذهب الول : أن أساس هذه احلقوق هو العدل، فيجب عىل الدولة توفريه للقضاء عىل أشكال 
الظلم واالستغالل واالستعباد.

الذهب الثاين : أن الس�اس هو احلرية، فبغري احلرية ال يوجد العدل، وباحلرية يش�عر اإلنس�ان 
بوجوده وش�خصيته، والعدل يتطلب الساواة ، وف ظالل احلرية يوجد السالم الذي هو 

منطلق التقدم، واحلضارة والدَنيهَّة، وطريق احلياة العزيزة الكريمة.

أما ف النظور اإلسالمي فأساس حقوق اإلنسان ف احلياة وغريها، هو تكريم اهلل جل وعال 
لإلنسان ، واحلرص عىل أمنه واستقراره، وتكريم اإلنسان تكريم للمجتمع، ومنشأ كل احلقوق 
صالح اإلنسان والجتمع، وما أروع القرار القرآين حني أعلن احلق سبحانه وتعاىل هذا الساس 
ْلَناُهْم َعىَلٰ  َباِت َوَفضهَّ يِّ ِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطهَّ ْلَناُهْم ِف اْل�ربَ ْمَنا َبنِي آَدَم َومَحَ بقول�ه : ﴿ َوَلَقْد َكرهَّ

َكثرٍِي مِمهَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿٧٠﴾ )اإلرساء(، فاإلنسان مكرٌم بتكريم اهلل له.

واحلق س�بحانه وتعاىل خلق اإلنس�ان ف أحس�ن تقوي�م ، يقول احلق تبارك وتع�اىل :﴿ َلَقْد 
َخَلْقَنا اإْلِْنَس�اَن ِف َأْحَس�نِ َتْقِويٍم ﴿4﴾ )التني(. وما ذاك التكريم وذلك اخللق ف أحس�ن تقويم 
َك لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ َجاِعٌل  إال لن اإلنسان هو خليفة اهلل ف الرض، قال عز من قائل :﴿َوإِْذ َقاَل َربُّ
ُس  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ ْرِض َخِليَفًة  َقاُلوا َأَتْ ِف اْلَ
َل�َك  َق�اَل إيِنِّ َأْعَل�ُم َما اَل َتْعَلُم�وَن ﴿3٠﴾ )البقرة(، وهو س�بحانه جعل ه�ذا اخلليفة عىل هذه 
)١(  إذ أن التفصي�ل ف مص�ادر الترشي�ع يتض�ح بج�الء أثناء االس�تدالل من تلك الص�ادر ف مدى احلامي�ة القررة 
للمهاجري�ن غ�ري الرشعي�ني، وكذا ف كفال�ة حق�وق الهاجرين غري الرشعي�ني ف ضوء الرشيعة اإلس�المية، ف 

الوريقات التالية بإذن اهلل.
)2( الزحي�ل، وهب�ة مصطفى : اخلصائص الكربى حلقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم ودعائم الديمقراطية اإلس�المية ، 

)١4١٦ه�/١٩٩٥م(، ط١، دار الكتبي، دمشق – سوريا، ص ٩.
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الرض إلعامره�ا وذل�ك وفق منهجه س�بحانه ف اخلالفة، وه�و العبادة والس�يادة، قال تعاىل : 
ْرِض  ُه  ُهَو َأْنَش�َأُكْم ِمَن اْلَ ٍه َغرْيُ َ َما َلُكْم ِمْن إَِلٰ ا  َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهللهَّ ﴿  َوإىَِلٰ َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلً

َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمهَّ ُتوُبوا إَِلْيِه  إِنهَّ َريبِّ َقِريٌب جُمِيٌب ﴿٦١﴾ )هود(.

واإلنس�ان قد خصه اهلل من بني الخلوقات بأن امتن عليه بأنه قد خلقه بيديه، قال تعاىل :﴿ 
َت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعالنَِي ﴿٧٥﴾ )ص(.  َقاَل َيا إِْبِليُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَا َخَلْقُت بَِيَديهَّ َأْسَتْكرَبْ
ا ِمْن ِط�نٍي ﴿٧١﴾ َفإَِذا  َك لِْلَماَلئَِك�ِة إيِنِّ َخالٌِق َبرَشً ونف�خ في�ه من روح�ه ، قال تعاىل :إِْذ َق�اَل َربُّ

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن ﴿٧2﴾ )ص(. َسوهَّ

وبذلك فقد استحق هبذه النفخة العلوية، وذلك الرس اإلهلي أن يكون أكرم خملوق عىل وجه 
البس�يطة، فقد أس�جد اهلل سبحانه له مالئكته سجود تكريم ال سجود عبادة، وهو سبحانه منحه 
م�ن العل�م والعرفة ما تف�وق به عىل الالئكة الكرام، قال تع�اىل : ﴿ َوإِْذ َقاَل َربُّ�كَ لِْلَماَلئَِكِة إيِنِّ 
ُح بَِحْمِدَك  َماَء َوَنْحُن ُنَس�بِّ َعُل ِفيَها َمْن ُيْفِس�دُ ِفيَها َوَيْس�ِفُك الدِّ ْرِض َخِليَفًة  َقاُلوا َأَتْ َجاِعٌل ِف اْلَ
َها ُثمهَّ َعَرَضُهْم َعىَل اْلاََلئَِكِة  ْساَمَء ُكلهَّ َم آَدَم اْلَ ُس َلَك  َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن ﴿3٠﴾َوَعلهَّ َوُنَقدِّ

ُؤاَلِء إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي ﴿3١﴾ )البقرة(. َفَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْساَمِء َهٰ

وقد كرمه اهلل سبحانه وتعاىل باالستعداد الفطري وسخر له ما ف السموات وما ف الرض 
لَِك  ْرِض مَجِيًعا ِمْنُه  إِنهَّ ِف َذٰ اَمَواِت َوَما ِف اْلَ َر َلُكْم َما ِف السهَّ مجيعًا لالنتفاع به، قال تعاىل : ﴿َوَسخهَّ

ُروَن ﴿١3﴾ )اجلاثية(. آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكهَّ

كام أرسل له رسله هلدايته، وزوده بمدارك عقلية وحسية؛ مكنته من الفهم والتعقل، ودعاه 
إىل اس�تخدامها ف سبيل اخلري والرش�اد، لتحقيق الصالح الذي ُيعد مقصدًا أساسيًا من مقاصد 
دينن�ا احلني�ف، وناه عن توظيفها ف غ�ري ذلك، كام نعى عليه تعطيلها، وم�ن عطل هذه الدارك 
فقد أصبح أحط مكانًا وأسوأ شأنأ من النعام لنه مل ينتفع هبذه اهلبة اإلهلية قال اهلل جل وعال :﴿
ْم  ا َوهَلُ وَن هِبَ ْم َأْعنُيٌ اَل ُيْبرِصُ ا َوهَلُ ْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن هِبَ َم َكثرًِيا ِمَن اجْلِنِّ َواإْلِْنِس هَلُ َهنهَّ َوَلَقْد َذَرْأَنا جِلَ

ئَِك ُهُم اْلَغاِفُلوَن ﴿١٧٩﴾ )االعراف(.  ْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ  ُأوَلٰ ئَِك َكاْلَ ا ُأوَلٰ آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَ

ولقد وصل اإلسالم اإلنسانية كلها بأوثق الروابط وأقوى الصالت حني ردها إىل أب واحد 
ُقوا َربهَُّكُم الهَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  ا النهَّاُس اتهَّ َ وأم واح�دة ث�م إىل تراب هذه الرض، قال تعاىل : ﴿ َيا َأهيُّ
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َ الهَِّذي َتَس�اَءُلوَن بِِه  ُقوا اهللهَّ َنْف�ٍس َواِح�َدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَه�ا َوَبثهَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِس�اًء  َواتهَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ﴿١﴾ )النساء(. ْرَحاَم إِنهَّ اهللهَّ َواْلَ

كام قضت حكمته س�بحانه وتعاىل لن جعلهم متعاونني متعاضدين إذ يقول عز من قائل : 
ا النهَّاُس إِنهَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُش�ُعوًبا َوَقَبائِ�لَ لَِتَعاَرُفوا  إِنهَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد  َ ﴿َي�ا َأهيُّ

َ َعِليٌم َخبرٌِي ﴿١3﴾ )احلجرات(. ِ َأْتَقاُكْم  إِنهَّ اهللهَّ اهللهَّ

وهبذه الساواة ف الصل الواحد والقيمة اإلنسانية الشرتكة بني الناس يد كل إنسان نفسه 
أنه غري متميز عن بقية أبناء جنسه ال ف الكرامة إال بكرامة التقوى، وهي الكرامة الكتسبة، وأن 
الفضل يكون بالعمل الصالح البني عىل التقوى وحتى هذا االعتبار ال يعطى لصاحبه حقًا زائدًا 
ْمَنا َبنِي آَدَم  عىل غريه، والناس مجيعهم مكرمون بأصل اخللقة قال اهلل سبحانه وتعاىل : ﴿ َوَلَقْد َكرهَّ
ْلَناُهْم َعىَلٰ َكثرٍِي مِمهَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿٧٠﴾  َباِت َوَفضهَّ يِّ ْلَناُهْم ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطهَّ َومَحَ

)اإلرساء(. 

ثم يرتكس من تنكب الرصاط وكفر باهلل س�بحانه وتعاىل إىل أس�فل س�افلني، قال تعاىل : 
ِذيَن آَمُنوا  ْنَس�اَن ِف َأْحَس�نِ َتْقِويٍم ﴿4﴾ُثمهَّ َرَدْدَناُه َأْس�َفَل َس�اِفِلنَي ﴿٥﴾ إاِلهَّ الهَّ ﴿ َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

�اِت َفَلُه�ْم َأْج�ٌر َغ�رْيُ مَمُْن�وٍن ﴿٦﴾ )الت�ني(.  احِلَ َوَعِمُل�وا الصهَّ

وه�و كذلك ال يتميز عنهم ف القيمة اإلنس�انية، ومن هنا ال يتصور أن له حقوقًا وواجبات 
ينف�رد هب�ا عن س�واه من الن�اس، واهلل قد أخرج اإلنس�ان من بطن أم�ه ال يعلم ش�يئًا وجعل له 
السمع والبرص والفؤاد، وهذه هي أدوات للفهم، والتعقل والتفكر ومقومات اإليامن هي بذاتا 
مقومات اإلنس�انية الرفيعة الكريمة، واالعتقاد بكرامة اإلنس�ان عىل اهلل يرفع من اعتباره ف نظر 
نفسه، حيث إن أي مذهب أو تصور حيط من قدر اإلنسان ف نظر نفسه يدعوه إىل التدين والتسفل 

ولو مل يقل ذلك رصاحة.

واحلق س�بحانه وتعاىل قد فطر ف كل إنسان فطرة سليمة نقية بحيث يدرك هبا اخلري والرش، 
تِي َفَطَر النهَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل  ِ الهَّ يِن َحنِيًفا ِفْطَرَت اهللهَّ يصدق ذلك قوله تعاىل : ﴿ َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ِكنهَّ َأْكَثَر النهَّاِس اَل َيْعَلُموَن ﴿3٠﴾ )الروم(. ُم َوَلٰ يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ ِ  َذٰ ْلِق اهللهَّ خِلَ
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وانطالقًا من مبدأ الس�اواة والفطرة الس�ليمة النقية التي تدرك كرامة هذا اإلنس�ان عىل اهلل 
وتدعم هذا اإلدراك بنصوص الكتاب والس�نة التي ه�ي موافقة لفطرتا وترتمجه إىل واقع عمل 

وليس ترفًا فكريًا حني ذاك يستقر العدل ويسود احلق وينمحي كل ظلم أو إجحاف.

الفرع الثاين : أسس حقوق اإلنسان يف اإلسالم

أواًل : وحدانية اهلل

إن اإليامن باهلل جل وعال بأنه واحد أحد فرد صمد، هو القاعدة التي تقوم عليها الس�ؤولية 
الفردي�ة، وه�و أص�ل كل القي�م والعالقات اإلنس�انية، إن اإلي�امن بذلك الفه�وم لألخالقيات 
باعتبارمه�ا منبثق�ة م�ن مص�در إهلي وس�وف تلق�ى جزاءه�ا ثواب�ًا وعقابًا يرس�خ مفه�وم هذه 
الخالقي�ات واحلق س�بحانه وتع�اىل مصدر كل س�لطة ، وعىل هذا فإن مص�در الترشيع ابتداءًا 
من اهلل س�بحانه وتعاىل، ويس�تطيع اإلنس�ان أن يض�ع القوانني ابتناًء برشط أن يك�ون موافقًا مع 
ِ  َأَمَر َأالهَّ َتْعُبُدوا إاِلهَّ  ْكُم إاِلهَّ هلِلهَّ أصول ومصادر الترشيع اإلسالمي الرباين ، قال اهلل تعاىل :﴿ إِِن احْلُ

ِكنهَّ َأْكَثَر النهَّاِس اَل َيْعَلُموَن ﴿4٠﴾ )يوسف( .  ُم َوَلٰ يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ اُه َذٰ إِيهَّ

ثانيًا : الوحدة اإلنسانية 

ُقوا  ا النهَّاُس اتهَّ َ الن�اس مجيع�ًا ينحدرون من أصل واحد )وحدة النش�أة( ، قال تعاىل : ﴿  َيا َأهيُّ
َربهَُّك�مُ الهَِّذي َخَلَقُك�مْ ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثهَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِس�اًء ﴿١﴾ 
)النس�اء(. وهبذه الس�اواة ف القيمة اإلنسانية الشرتكة التي تعتمد عىل الصل الواحد، والنسب 

الواحد ال يتصور ف أحد من بني اإلنسان أن يولد مميزًا عىل غريه.

إن اإلنس�ان بإرجاعه اإلنس�انية إىل أصل واحد قد يقيض عىل أس�باب التعصب والتعايل عىل 
اآلخري�ن، حي�ث إن كليهام يوجد التاميز بني الفراد ف الجتمع اإلنس�اين، وم�ن هنا يكون انتهاك 
احلقوق لن من يرى ف نفسه أنه متميز عىل غريه، سواًء كان منشأ هذا التاميز يعود إىل التعصب إىل 
لون ، أو طبقة، أو عرق، فسوف يعل لنفسه حقوقًا تزيد عن حقوق اآلخرين، ثم تكون هذه الزيادة 
انتقاصًا من حقوق اآلخرين، وهكذا تنش�أ الرصاعات بني الناس، وتنحدر اإلنسانية من الستوى 
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الرفيع الذي أراده اهلل تعاىل هلا إىل رشيعة الغاب، وهبذا فقد أرسى اإلسالم القواعد التي تتحقق هبا 
إنسانية اإلنسان، وأساسها الساواة ف أصل النشأة وف تكافؤ الفرص بني بني اإلنسان)١(.

إن وحدة الصري هي الوحدة الكربى التي يرس�مها اإليامن بكل مقتضياته ابتداًء من اإليامن 
ب�اهلل وانته�اًء بالي�وم اآلخر، لريس�خ ف النف�س اإلنس�انية أن وراء ه�ذه احلياة حكم�ة، والربط 
بني وحدة النش�أة ووحدة الصري اس�تدالل بالش�اهد ع�ىل الغيب، فاهلل الذي أنش�أ الناس وإليه 
يع�ودون؛ ولذلك نج�د ف كثري من اآليات يذكر اإليامن باهلل والي�وم اآلخر دون ذكر مقتضيات 
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  اإلي�امن الخرى، وم�ا ذاك إال لتأكيد هذا الرتابط. قال اهلل تعاىل : ﴿ َمْن آَم�نَ بِاهللهَّ
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ﴿٦2﴾ )البقرة(. وقال عز وجل شأنه : ﴿ُيْؤِمُنوَن بِاهللهَّ َوَعِمَل َصاحِلً
احِلِنَي ﴿١١4﴾  ئَِك ِمَن الصهَّ اِت َوُأوَلٰ رْيَ َوَيْأُمُروَن بِاْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُْنَكِر َوُيَس�اِرُعوَن ِف اخْلَ

)آل عمران(.

واإلي�امن ب�اهلل واليوم اآلخر ف اإلس�الم ، هو مف�رتق الطرق بني نظرة اإلس�الم إىل وحدة 
الص�ري وغ�ريه من النظرات الخرى، فليس�ت الوح�دة هي الصريورة إىل ال�وت وهو ناية كل 
إنس�ان، وذاك مصري يقره اإلس�الم وهو مش�اهد، ولكن الذي يقرره اإلس�الم هو ما بعد الوت 
وتلك هي عقيدة البعث واحلساب واجلزاء، وهي إىل جانب أنا أحد أركان اإليامن فهي رضورة 

عقلية ونفسية)2(.

ومن هنا كان اإلسالم دينًا ودنيا يشمل احلياة بمفهومها العام حيكم الوصل بني شؤون الدنيا 
واآلخرة، وبذلك ينضبط السلوك البرشي ف الدنيا وهذا االنضباط أساس من السس التي بني 
عليها اإلسالم احلقوق، فالشعور بوحدة الصري خري ضامن حلامية حقوق اإلنسان وإثرائها بحكم 

تغري حركة الزمان والجتمع ف االتاه الذي يعلها ترقى بالذات البرشية إىل أعىل الراتب.

ومن الس�س التي بنى عليها اإلس�الم احلقوق وحدة الطبيعة وهي الفطرة؛ لن اإلس�الم 
دين الفطرة. 

)١( الغامدي، عبداللطيف بن س�عيد : حقوق اإلنسان ف اإلس�الم ،)2٠٠٠م(، ط١، مركز الدراسات والبحوث، 
جامعة نايف العربية للعلوم المنية ، الرياض – الملكة العربية السعودية، ص 48.

)2(  الغامدي، عبداللطيف بن سعيد : حقوق اإلنسان ف اإلسالم ، ص ٥4.
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والفط�رة الت�ي فطر الن�اس عليها هي اإلس�الم، ومعنى ذل�ك أنه الدين التف�ق مع ما جبل 
اإلنس�ان بصفته إنس�انًا، مي�زه اهلل عىل غريه م�ن الخلوقات بالعق�ل، وركز فيه اس�تعدادًا لتقبل 

العلومات، ووهبه قدرة عىل اكتساب العارف)١(.

وانطالقًا من الفطرة الس�ليمة، وميل اإلنس�ان بطبيعته إىل كل خري وصالح وشكر؛ لن كل 
ذلك يرتكز عىل أس�اس إيامين فاجلنوح إىل صفات الرش والفس�اد والكفر إنام هو خالف الفطرة. 
وم�ن هن�ا كان تقرير احلقوق ف اإلس�الم عىل أس�اس الطبيعة الس�ليمة لكل الن�اس، واالرتقاء 
بمستوى اإلنسانية إىل التكريم الذي أراده اهلل هلا، حيث إن إنسانية اإلنسان وخصائص اإلنسانية 

فيه هي القيمة العليا ف نظر اإلسالم.

وعندما رسى هذا الفهوم ف واقع احلياة اإلس�المية أخرج لإلنس�انية خري أمة ، وصاغ أروع 
حضارة عرفتها اإلنسانية، حافظت عىل القيم العليا والفضائل، ومكارم الخالق، ومحت احلقوق 
اإلنس�انية حتى أنا ارتفعت هبا من مس�توى احلقوق إىل احلرمات. فقد أخرج مس�لم ف صحيحه 
عن عبداهلل بن مسلمة بن قعنب بسنده من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل < قال : 
»السلم أخو السلم، ال يظلمه وال يذله، وال حيقره، بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه السلم، 
كل الس�لم عىل الس�لم حرام، دمه وماله ، وعرضه«)2(. وليس ذلك للمسلم بل جلميع الناس فقد 
أخ�رج البخ�اري ف صحيحه عن قيس بن حفص بس�نده من حديث عب�د اهلل بن عمرو ريض اهلل 
عن�ه ع�ن النبي < قال : »م�ن قتل معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مس�رية أربعني 
عامًا«)3(. وق�د أخ�رج أبو داود ف سننه عن عثامن بن أيب شيبة بس�نده من حديث أيب بكر ريض اهلل 

عنه ق�ال رس�ول اهلل < : » من قتل معاهدا ف غري كنهه حرم اهلل عليه اجلنة «)4(. 
)١( القري، أمحد حممد : تربية النفس اإلنسانية ف ظل القرآن، )١٩8٩م(، ط١، دار حافظ للنرش والتوزيع، جدة - 

الملكة العربية السعودية، ص٩١.
)2( مس�لم ، مس�لم ب�ن احلج�اج : صحيح مس�لم ، كتاب الرب والصل�ة والدب ، ب�اب تريم ظلم الس�لم وخذله 

واحتقاره ودمه وعرضه وماله ، ج4، ص ١٩8٦، ح2٥٦4.
)3( أخرج�ه : البخ�اري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل < 

وسننه وأيامه، كتاب اجلزية والوادعة ، باب إثم من قتل معاهدًا بغري جرم ، ج3 ص١١٥4، ح2٩٩٥.
)4( أبو داود ، س�ليامن بن الش�عث السجس�تاين : س�نن أيب داود ،ج2، ص٩2، ح2٧٦٠، قال اللباين : صحيح، 
انظر: اللباين ، حممد نارص الدين : صحيح سنن أيب داود ؛ النسائي ، أمحد بن شعيب بن عل : سنن النسائي رشح 
احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية السندي، ج8، ص23، ح 4٧4٧، قال اللباين : صحيح، انظر : اللباين، 

حممد نارص الدين : صحيح سنن النسائي. ) ف غري كنهه أي ف غري وقته (.
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ثالثًا : الدعوة إىل مكارم األخالق 

إن الدعوة إىل مكارم الخالق ف اإلس�الم دعوة أصيلة ف عقيدة التوحيد بل إنا نابعة من 
تل�ك العقي�دة. إن عدم االس�تجابة لدعوة التوحي�د يعني التويل عن مكارم الخالق واإلفس�اد 
ُعوا  ْرِض َوُتَقطِّ وا ِف اْلَ ْيُتْم َأْن ُتْفِس�دُ ف الرض، قال اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿ َفَهْل َعَس�ْيُتْم إِْن َتَولهَّ

َأْرَحاَمُكْم ﴿22﴾ )حممد(.

ومكارم الخالق هي دعوة النبيني أمجعني، وكل نبي س�اهم ف بناء هذا الرصح الخالقي 
ْخاَلِق «)١(. والخالق ف  مَتَِّم صالح اْلَ الش�امخ، ولذلك حق للنبي < أن يقول : »إنام ُبِعْثُت ِلُ
اإلسالم ليست حمدودة ف نطاق معني ، بل إنا تشمل كل أنواع النشاط اإلنساين، إن الدعوة إىل 
مكارم الخالق واالستجابة إىل تلك الدعوة، توجد جمتمعًا فاضاًل منظاًم حيكم بقواعد إسالمية 
منضبط�ة نابع�ة من أصل ه�ذا الدين، وه�ذه القواع�د تبدو ف العالقات اإلنس�انية ب�ني الناس 
مه�ام اختلفت ألوانم، وأجناس�هم، وأديانم، وتتلخص هذه القواع�د ف الحافظ عىل الكرامة 
اإلنس�انية، والعدالة بكل صورها، والتعاون العام، والودة والرمحة اإلنس�انية، والصلحة ودفع 

الفساد ف الرض)2(.

ومكارم الخالق وما ينبثق عنها من س�لوكيات، وما يرتتب عىل هذه السلوكيات وارتباطها 
باحلقوق يعلها اإلسالم ميثاقًا مع اهلل سبحانه وتعاىل، يب الوفاء هبا، وال يوز انتهاكها بأي حال 
من احلوال، تت أي ظرف مهام كانت الذرائع لتربير ذلك، قال اهلل سبحانه وتعاىل :﴿ َأَفَمْن َيْعَلُم 
 ِ ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهللهَّ ْلَباِب ﴿١٩﴾الهَّ ُر ُأوُلو اْلَ اَم َيَتَذكهَّ قُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمٰى  إِنهَّ اَم ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك احْلَ َأنهَّ
اُفوَن ُس�وَء  ْم َوَيَ ُ َش�ْوَن َرهبهَّ ُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوَيْ ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللهَّ َواَل َيْنُقُضوَن اْلِيَثاَق ﴿2٠﴾َوالهَّ
ا َوَعاَلنَِيًة  اَلَة َوَأْنَفُقوا مِمهَّا َرَزْقَناُهْم رِسًّ ِْم َوَأَقاُموا الصهَّ وا اْبتَِغاَء َوْجِه َرهبِّ ِذيَن َصرَبُ احْلَِساِب ﴿2١﴾َوالهَّ

اِر ﴿22﴾ )الرعد(. ْم ُعْقَبى الدهَّ ئَِك هَلُ َئَة ُأوَلٰ يِّ َسَنِة السهَّ َوَيْدَرُءوَن بِاحْلَ

)١( ابن حنبل ، أمحد بن حنبل : مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، تقيق: ش�عيب الرنؤوط وآخرون، مس�ند أبو هريرة، 
ج2، ص38١، ح8٩3٩، علق عليه ش�عيب الرنؤوط: صحيح وهذا إس�ناد قوي رجاله رجال الصحيح غري 

حممد بن عجالن فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي احلديث.
)2( أبو زهرة، حممد : الجتمع اإلنس�اين ف ظل اإلس�الم، )١٩8١م(، ط١، الدار الس�عودية للنرش ، جدة - الملكة 

العربية السعودية، ص 2٥.
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الفرع الثالث : تكريم اإلسالم لإلنسان

أواًل : تكريمه باإليامن

ال يذك�ر اإليامن ف الق�رآن الكريم إال مقرتن�ًا بالعمل الصالح، وكأن احلق س�بحانه وتعاىل 
هبذا يعل اإليامن قواًل وعماًل، وال يكون العمل كيفام اتفق؛ وإنام هو عمل مرشوط بالصالحية، 
يعود بالنفع عىل اإلنس�ان نفس�ه واإلنس�انية مجعاء ف الدنيا واآلخرة، وتقق الكرامة لإلنس�انية 
التي أساس�ها احلرية التي بني عليها اإلس�الم كثريًا من احلقوق. إذ اإليامن يعني ترير اإلنس�ان 
م�ن العبودية لغري اهلل، وإذا متكن هذا الش�عور ف النف�س فإنه حيررها من اخلوف واجلبن والذل، 
وحي�ول هذا الخلوق الوضيع إىل إنس�ان ذي رس�الة وهدف، فاإليامن وما ينبث�ق عنه من اعتقاد 
بكرام�ة اإلنس�ان ع�ىل اهلل يرفع من اعتبار اإلنس�ان ف نظر نفس�ه فتكرب وتع�ز، فيدعوه ذلك إىل 

التمسك بعظائم المور والرتفع عن صغائرها.

ثانيًا : تكريمه بالعبادة

إن الوظيفة الساس�ية التي تربط اإلنس�انية بغاية الكون كله هي العبادة هلل وحده ال رشيك 
اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن  َك َأالهَّ َتْعُبُدوا إاِلهَّ إِيهَّ له، وال عبادة لخلوق مهام كانت سلطته قال تعاىل : ﴿ َوَقىَضٰ َربُّ
إِْحَس�اًنا ﴿23﴾ )اإلرساء(. فتتضمن اآلية الكريمة إنكار العبودية لغري اهلل اخلالق العظيم، وكام 
أن اإليامن أقوى حمركًا للسلوك فكذا العبادة أقوى ضابطًا للسلوك والعبادة احلقة هي تكريم هلذا 
الكائن اإلنس�اين، فحينام حيقق اخلالفة ف الرض وفق النهج الرباين يقوم بش�تى أنواع النش�اط 

لعامرة الرض لشعوره هبذا التكريم بعبوديته هلل والسيادة عىل ما جعله مستخلفًا فيه.

ثالثًا : تكريمه بالعلم

م  لق�د ك�رم اهلل هذا الكائ�ن الخلوق من العلق من هذا النش�أ الصغري إىل هذا اإلنس�ان ُيعلهَّ
فيعلم، وذكر القلم لنه أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرًا ف حياة اإلنسان، قال اهلل تعاىل :﴿اْقَرْأ 
َم  ْكَرُم ﴿3﴾ الهَِّذي َعلهَّ َك اْلَ بِاْس�ِم َربَِّك الهَِّذي َخَلَق ﴿١﴾ َخَلَق اإْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق ﴿2﴾ اْقَرْأ َوَربُّ

َم اإْلِْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم ﴿٥﴾ )العلق(. بِاْلَقَلِم ﴿4﴾ َعلهَّ
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إن ما نشاهده من ثورة العلومات ف هذا العرص، وما سيشهده غرينا ف العصور القادمة من 
تقدم علمي، إنام هو نتاج العلم وما يتبعه من أدوات العلم والتعليم حيث كان له الثر ف الرقي 
والتقدم اإلنس�اين، وما كان ذلك ليتحقق بدون العلم الذي هو أحد القومني اللذين تتحقق هبام 

اخلالفة ومها العلم والدين.

رابعًا : تكريمه بالعقل

لقد كرم اهلل اإلنس�ان بالعقل، وبه تبوأ مكانة س�امية بني الخلوق�ات، وهو مناط التكليف، 
ال�ذي يرتتب عليه الس�ؤولية حي�ث إنه هبذا العقل يملك إرادة حرة يس�تطيع هبا أن يتار طريقه 
ضمن نطاق السنن والقوانني والقدار التي أحيط هبا، ونجد ف القرآن الكريم ، والسنة الطهرة 
عدد ليس بالقليل من النصوص التي تشيد بالعقل وتوجه اخلطاب إليه ممثاًل ف أصحاب العقول 
الذي�ن ينتفع�ون بتلك النصوص ما توصلهم عقوهلم من علم ومعرفة للحق لن العلم كام يقول 

اإلمام الغزايل »ثمرة العقل«)١(

خامسًا : تكريمه بجعل النبوة من جنسه

إن إرس�ال الرس�ل من جنس البرش هلو بحق تكريم، وأي تكريم، فام قيمة هذا اإلنس�ان ف 
ه�ذه الرض؟ ب�ل ما هي الرض بالنس�بة للك�وت اهلل؟ إنا ذرة ف هذا الكون الفس�يح، وعىل 
ذل�ك ف�إن عناي�ة اهلل ورمحته طوقت عنق ه�ذا الكائن اإلنس�اين لتضفي عليه مزي�دًا من الفضل 
والتكري�م حي�ث ُجعل له ش�أنًا ، كيف ال، وهو اخلليف�ة ف الرض بمقتىض اجلع�ل اإلهلي قال 
ْرِض َخِليَفًة ﴿3٠﴾ )البقرة(.  َك لِْلَماَلئَِك�ِة إيِنِّ َجاِع�لٌ ِف اْلَ اهلل س�بحانه وتع�اىل: ﴿َوإِْذ َقاَل َربُّ
واخلالفة هي عبودية وسيادة، ولا كانت هذه اخلالفة ال تعلم رشوطها إال ممن جعل هذا الكائن 
خليفة ف الرض، وال يكون ذلك إال بإرس�ال الرس�ل بالنهج السليم لتحقيق طرف اخلالفة أال 

وهو العبودية والسيادة.

وبالرسل كان التكليف هلذا اإلنسان، حيث إنه الكائن الوحيد الذي يملك إرادة حرة متكنه 
من االختيار، ومن ثم ترتتب عليه الس�ؤولية، وإذا كنا بموازننا البرشية ال نس�ائل إال من كان له 

)١( الغزايل، حممد بن حممد : إحياء علوم الدين، )١٩82م(، ط١، دار العرفة ، بريوت – لبنان، ج١، ص 83.
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ش�أن فإن مس�ؤولية التكليف ترفع من ش�أن اإلنس�ان وتعله كائنًا له وجوده وكرامته، وما كان 
ذلك ليتأتى دون إرسال الرسل والنبياء والسؤولية كام تكون فردية تكون مجاعية.

سادسًا : حقيقة االستخالف

تعد حقيقة االستخالف من الصول التي بنى عليها اإلسالم احلقوق، حيث إن اهلل سبحانه 
ْرِض  وتع�اىل اس�تخلف اإلنس�ان ف الرض ليعمره�ا، ق�ال جل ش�أنه : ﴿ُهَو َأْنَش�َأُكْم ِم�َن اْلَ
َواْس�َتْعَمَرُكْم ِفيَها ﴿٦١﴾ )هود(. وهذا االس�تخالف يعد أول أساس للكرامة اإلنسانية، وهي 
خالفة عامة لكل إنسان، قائمة عىل أساس التساوي ليست خاصة لعرق من العراق، أو لطبقة 
من الطبقات، أو لفئة من الفئات، وهي خالفة مقيدة وفق مقاصد الرشيعة. يقول ابن القيم »إن 
اهلل سبحانه وتعاىل اختص نوع اإلنسان من بني خلقه بأن كرمه، وفضله، ورشفه، وخلقة، وخلق 

له كل شيئ، وخصه ف معرفته وحمبته وقربه، وأكرمه بام مل يعطه غريه«)١(. 

ومن هنا نجد دراس�ة الكون واالنتفاع به وفق ما أوجد اهلل فيه من قوانني، ومتكني اإلنس�ان 
م�ن تصيل ذلك، إنام هو وس�يلة هلدف أكرب وهو تقيق معن�ى العبودية هلل وحده، وبذلك يقوم 
اإلنسان بمهام اخلالفة التي هي عبودية وسيادة، وتتم عامرة الرض وبناء احلضارة بإقامة العدل 

والوفاء بالحافظة عىل احلقوق.

سابعًا : دور اإليامن يف حقوق اإلنسان

وترتبط حقوق اإلنسان ف اإلسالم بالدين ارتباطًا عقديًا وثيقًا، فإنه قررها وحفظها ومحاها 
وأيده�ا ورعاه�ا، وجع�ل منها دينًا وحي�اة واقعية، وجعل منش�أها اإليامن الصحي�ح باهلل تعاىل 
وقدرت�ه وعدالت�ه، فمن آمن باهلل ربًا واح�دًا معبودًا، أدرك – بحق – حق العباد، الذين هم خلق 
اهلل، ومظهر وجوده، وبرهان عظمته، ودليل وحدانيته، وبالعبودية الصحيحة هلل تعاىل يتس�اوى 
مجي�ع الب�رش من حاك�م وحمكوم ف اخلض�وع هلل تعاىل، والتقي�د باحلقوق وااللت�زام بالواجبات، 
وباإليامن يتحرر اإلنس�ان من كل أش�كال العبودية الذليلة لإلنس�ان، وبه يق�اوم الظلم، وُيطاح 

)١( اب�ن القي�م اجلوزي�ة، حممد ب�ن أيب بكر أيوب الزرعي : مدارج الس�الكني ب�ني منازل إياك نعبد وإياك نس�تعني، 
)١٩3٩ه�(، تقيق: حممد حامد الفقي، ط2، دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان،ج١، ص2١٠.
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َلَم�ة، لن الع�دل اإلهلي يقتيض نرص الظل�وم والضعيف، وبالث�ورة ف وجه الظامل تصحيح  بالظهَّ
لإليامن ، ونرص للحق بردع الظامل عن ظلمه، ومنعه من استرشاء الظلم واستمراره.

واإلي�امن باهلل ج�ل وعال مرتع احلريات الختلفة التي أقرها اإلس�الم بمظاهرها اخلمس�ة ، 
وه�ي : حرية االعتقاد، وحرية التفكري، وحري�ة التعبري، وحرية التعلم والعمل، وحرية التملك 

والترصف وتقرير الصري.

وارتب�اط حقوق اإلنس�ان بالدين واالعتقاد اللزم، يعلها حم�ل إكبار واحرتام وتقديس، ال 
يوز بحال تعديلها أو تاوزها، وال اقتصارها عىل جمرد كونا أداة دعاية وإرضاء أو مزايدة.

واإليامن باهلل منبع الشعور بالساوة اإلنسانية الصيلة العلن عنها ف الدستور القرآين الكريم 
ٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها  ُقوا َربهَُّك�مُ الهَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِح�دَ ا النهَّاُس اتهَّ َ ف قول�ه تع�اىل : ﴿ َيا َأهيُّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  ْرَحاَم  إِنهَّ اهللهَّ َ الهَِّذي َتَس�اَءُلوَن بِِه َواْلَ ُقوا اهللهَّ َوَبثهَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِس�اًء  َواتهَّ
ِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم  ْلَناُهْم ِف اْل�ربَ ْمَنا َبنِي آَدَم َومَحَ ﴿١﴾ )النس�اء(. ويقول جل ش�أنه : ﴿َوَلَقْد َكرهَّ

ْلَناُهْم َعىَلٰ َكثرٍِي مِمهَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿٧٠﴾ )اإلرساء(. َباِت َوَفضهَّ يِّ ِمَن الطهَّ

الفرع الرابع : مقاصد الترشيع وحقوق اإلنسان

للرشيع�ة مقاصد حيوية مناس�بة لكل عرص، والقاصد تتعلق بالف�رد وبالجتمع، فام جاءت 
الرشيع�ة اإلس�المية به من مبادئ أساس�ية، ما ذاك إال من أجل س�المة الجتمع الس�لم ومحاية 
أف�راده، وصيان�ة مقاصده ورضورياته، من دين، ونفس، وعقل، ونس�ل، ومال، وأقرت حقوقًا 
وواجب�ات ترتم فيها حياة اإلنس�ان وحريته، وحقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم ج�زء ال يتجزأ عن 

العقيدة اإلسالمية، وعن التصور العام لعالقة اإلنسان بربه، وبنفسه، وبغريه من الناس)١(. 

وه�ي بذلك تفظ حقوق اإلنس�ان الف�رد الرضورية، كام تفظ الرشيعة اإلس�المية حقوق 
اجلامع�ة اإلنس�انية الت�ي تبدأ بالرسة، وتتس�ع لتش�مل اإلنس�انية عام�ة، وتبدأ بحف�ظ احلقوق 
اإلنسانية ابتداًء بالعالقات اُلرَسّية التي تشمل حفظ النوع البرشي بتنظيم العالقة بني اجلنسني، 

)١( شلتوت، حممود : اإلسالم عقيدة ورشيعة، )١4٠٠ه�(، ط١٠، دار الرشوق، القاهرة - مجهورية مرص العربية، 
ص١١؛ الودودي، أبو العىل: اخلالفة واللك، )١3٩8 ه� (، تعريب: أمحد إدريس، دار القلم، الكويت، ص٩.
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وحف�ظ النس�ب، وتقيق الس�كن والودة والرمحة ج�راء التعاون علميًا وعمليًا ف كافة الناش�ط 
اإلنسانية العاطفية والدينية واالقتصادية. 

وباإلضافة للعالقات الرسية أوجبت الرشيعة ف حلقة أوسع حقوق اُلّمة، وفرضت قيام 
مؤسس�ات الدولة إلقامة العدل ب�ني الناس، وحلفظ المن والم�ان، ورعاية مكارم الخالق، 
وإق�رار التكاف�ل االجتامع�ي، ون�رش العل�وم، ومكافح�ة اجله�ل، والحافظة عىل ال�ال اخلاص 
والع�ام، والتعاون مع المم الخرى لتحقيق إع�امر الرض الأمور به رشعًا، ومكافحة التدمري 
والتخري�ب النهي عنه رشعًا، والدلة الرشعية عىل ذلك ثابتة بنصوص القرآن الكريم، والُس�ّنة 
النبوية الطهرة، وأدلة إمجاع السلف الصالح، وما يتضمنه الرتاث الرشعي اإلسالمي من النقول 

والعقول.

إن علامء الصول ف الدراسات الرشعية قد فصلوا القول ف مقاصد الرشيعة وف التكاليف 
وف احلق�وق الواجب�ة عىل الكلف، وف حقوق اهلل وحقوق العب�اد، فذكروا أن تكاليف الرشيعة 
ترجع إىل حفظ مقاصدها ف اخللق، وأن هذه القاصد مخس�ة هي : حفظ الدين والنفس والعقل 
والنس�ل والال)١(. وأن حقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم ما هي إال انعكاس هلذه القاصد اخلمس�ة. 
و أن ه�ذه القاص�د تتعل�ق بالفرد وبالجتمع عىل حد الس��واء، وهي بذلك تف�ظ حقوق الفرد 
الرضورية كام تفظ حقوق اجلامعة اإلنس�انية، ثم أن الش�ارع عندما يقرر مصلحة لإلنسان فهي 
إم�ا أن تك�ون الزمة ليس له حق التخل عنها وإما أن تكون غري الزم�ة يوز له أن التخل عنها. 
واس�تنادًا عىل ذلك فإن الصالح القررة لإلنس�ان قس�امن : قس�م يقبل اإلس�قاط، وقسم ال يقبل 
اإلس�قاط. فاإلس�الم كام يمنع السلم عىل س�بيل الثال من التنازل عن حقه ف احلياة، وعن حقه 
ف احلري�ة فإن�ه يي�ز له أن يتنازل عن حق ملكية يشء ما. وف كل الحوال ال يعل ممارس�ة هذه 
احلقوق عىل سبيل اإلطالق. وال تقترص حقوق اإلنسان ف الرشيعة اإلسالمية عىل الرضوريات 

بل تتجاوزها إىل احلاجيات والتحسينيات والتكميليات)2(.

)١( الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللحمي : الوافقات ف أصول الرشيعة، تقيق : عبد اهلل دراز، ج3، ص 4٧.
)2( بوساق، حممد بن الدين : اتاهات السياسة اجلنائية العارصة والرشيعة اإلسالمية، )١423ه�/2٠٠2م(، ط١، 
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض - الملكة العربية السعودية، ص٩٩.
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فأم�ا احلاجّيات فه�ي ما ُيْفَتَقُر إليه من حيث التهَّْوِس�عة عىل الناس، ورف�ع الضيق الؤدي ف 
الغال�ب إىل احلرج والش�قة الالحقة بفوت الطلوب، وتش�مل ما يتعلق باحلاج�ات العامة، وال 
يص�ل إىل مرتب�ة الرضوري�ات، ولكن تتطلبها حاج�ة الناس لتحقيق اليرس والتوس�عة عليهم ف 

عيشهم ولرفع أعباء احلياة والتكاليف التي تؤدي ف الغالب إىل الشقة واحلرج)١(.

وأما التحسينيات فهي المور التي ال يؤدي اإلخالل هبا إىل الساس بيشء من مقاصد احلياة 
اخلمس�ة كام أن مراعاتا ال يلزم منها دفع مش�قة وجلب مصلحة ولكنها الروءات وسري المور 
عىل أقوم منهاج وهي تشمل بذلك مكارم الخالق، وُمستحَسن العادات والتقاليد وتستبعد ما 

يؤذي الذوق العام مما يأنفه العاقلون)2(.

واإلسالم يعترب أن من حق كل فرد أن يتمتع باحلقوق الكفولة له، وأن عىل الجتمع أن يضمن 
له ذلك ف احلد الس�موح به رشعًا. بل يعترب أن بعض تلك احلقوق رضورات، فالأكل واللبس 
والس�كن والمن واحلرية ف الفكر واالعتقاد والتعبري والعلم عىل س�بيل الثال من المور التي 
هي ف نظر اإلسالم ليست فقط حقوقا لإلنسان من حقه أن يطلبها ويسعى ف سبيلها ويتمسك 
باحلص�ول عليه�ا وحيرم صده عن طلبها وإن�ام هي رضورات واجبة له. بل إن اإلنس�ان يأثم إذا 
فّرط ف أي حق من هذه احلقوق فاالعتداء عىل احلياة هو جريمة كربى، س�واء اعتدى اآلخرون 
عىل هذه احلياة أم اعتدى عليها صاحبها، وكذلك ال حيق لإلنسان أن يعل نفسه رقيقا مستعبدا 
لغريه من الناس، وإنام العبودية هلل فكلام ارتقى اإلنسان ف عبوديته هلل ارتفعت مكانته عند ربه ف 

الدنيا وف اآلخرة، وعند الناس ف الدنيا، فيشهدوا له باخلري ويقروا له بالفضل.

واس�تقراء م�ا تضمنت�ه الرشيع�ة اإلس�المية م�ن مقاص�د الرشيعة، وم�ا انط�وت عليه من 
الرضوريات واحلاجيات والتحس�ينيات والتكميليات، مما ُيوضح لنا أن الرشيعة اإلس�المية قد 
ضمنت حقوق اإلنس�ان كأفضل ما يكون، وذلك بفرض العقوبات عىل الخالفني لرتدعهم عن 

إحلاق الذى بغريهم.)3(
)١( الرجع السابق، ص ١٠٠.
)2( الرجع السابق، ص ١٠٠.

)3( الدغيم، حممود السيد: اجلامع الشرتك بني مقاصد الرشيعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان، كلية الدراسات الرشقية 
www.amanj SOAS- جامعة لندن بربيطانيا، وهذه الدراس�ة منش�ورة عىل الوقع اإللكرتوين: - ةواإلفريقي
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وهلذا حرم اهلل كل ما يرض بالصالح اخلمس الكربى التي هي مجاع حقوق اإلنس�ان، والتي 
أمجعت الرشائع الس�اموية والعقالء ف كل زمان عىل وجوب حفظها ومحاية جناهبا، لقد حرم اهلل 
كل م�ا ي�رض هب�ا أو ببعضها ولو كان ذلك ال�رضر مقصورًا عىل صاحبه وال يتع�داه إىل غريه، أو 
وقع بالرتايض بينه وبني غريه، فليس للمسلم أن يرىض لنفسه وال لغريه إال شيئًا أذن اهلل تعاىل له 
به، لن ما نى اهلل عنه عباده ومل يرضه هلم هو عني الرضر والفساد، وإن رغبته نفوسهم، ودعت 

إليه شهواتم.

الفرع اخلامس : مصادر حقوق اإلنسان يف الرشيعة اإلسالمية

جاء اإلس�الم فأس�س هلذه احلقوق وبوأ اإلنس�ان مكانة س�امية بني بقية الخلوقات، ثم ما 
يض�ريه إذا قلنا بأنه مل يتناول هذه احلقوق بالتفصيل؟. أال يكون ف إعراضه عن اجلزئيات فس�ح 
للعق�ل حت�ى يتهد ويبحث)١(. ثم إن التتبع حلقوق اإلنس�ان ف الرشيعة اإلس�المية يد منها ما 
يق�ع ف دائ�رة القطعيات، ومنها م�ا يقع ف دائرة االجته�اد، وعليه فحقوق اإلنس�ان منها ما هو 
ثابت ال يلحقه التغيري وال التبديل لثبوته بأدلة قطعية، ومنها التغري الذي يراعى - فيه تغري العلة 
أو العالق�ة أو القص�د - ومنها الطارئ اجلديد الذي تس�تدعيه خصوصي�ة العصور والتالحقة. 
ومعلوم أن الوحي هو الصدر الساس وأصل الصول للرشيعة اإلسالمية، وقد سبق العصور 
ووس�ع الزمان وهو أوس�ع من العقول قد تضمن مبارشة بالنص الرصيح أو باإلش�ارة واإليامء 
للمبادئ والقواعد التي تقق مجيع الصالح أو الفاس�د سواًء كانت واقعة أو متوقعة. والحكام 
الرشعي�ة ف الرشيعة اإلس�المية تضاف إىل اهلل س�بحانه وتعاىل س�واًء ما ثب�ت منها بنص قطعي 
م�ن الكت�اب والس�نة أو ظني أو ثبت ع�ن طريق االس�تدالل الذي بني عىل االجته�اد)2( وذلك 
بالبحث والتدقيق ببذل اجلهد واستفراغ الوسع ف الوصول إىل احلق الذي ال أثر للهوى والرغبة 

الشخصية فيه. وفيام يل عرض جممل لتلك الصادر :

)١( الغامدي، عبداللطيف بن سعيد : حقوق اإلنسان ف اإلسالم ، ص 33.
)2( االجته�اد ف الفق�ه اإلس�المي ه�و : النظ�ر الصحيح ممن بل�غ درجة من العل�م تؤهله لذلك وف�ق منهج علمي 
منضبط وحمايد حماط بمقاصد الش�ارع ف جلب الصالح ودفع الفاس�د، فام أفىض إليه البحث العلمي وغلب عىل 

الظن أنه احلق فهو مضاف إىل رشع اهلل، إذ حيثام الصلحة احلقيقية فثم رشع اهلل.
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أواًل: املصادر املتفق عليها

1 ـ  القرآن الكريم

وهو كالم اهلل البني، وحجته البالغة، وبرهانه الساطع، ودليله القاطع ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال من خلف تنزيل من حكيم محيد، أنزله ربنا الكريم العظيم عىل خاتم النبيني حممد بن عبداهلل < 
وحفظه عنه أصحابه ف الصدور ودونوه ف السطور فلم يزل منقواًل بالتواتر حمفوظًا ومكتوبًا إىل يومنا 

اِفُظوَن ﴿٩﴾ )احلجر(.  ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنهَّ ْلَنا الذِّ هذا تصديقًا لقوله سبحانه وتعاىل : ﴿إِنهَّا َنْحُن َنزهَّ
وقد تضمن القرآن الكريم فيام يص حقوق الهاجر غري الرشعي بصفته إنس�انًا العديد من 
اآلي�ات القرآنية عن الحكام االعتقادية، واخللقية، وأحكام العامالت، والحوال الش�خصية، 
والدني�ة واالقتصادي�ة والالية، وأح�كام الرافعات، والح�كام الدس�تورية والدولية، وأحكام 
السياس�ة الرشعي�ة واجلنائية، وه�ي أحكام تتصل بحفظ حي�اة الناس، وأمواهل�م، وأعراضهم، 
وحقوقه�م وحمارب�ة اجلرائم. وبيان القرآن لألحكام الس�ابقة عىل جزأي�ن الول تفصيل والثاين 
ع�ام كل إمج�ايل يقت�رص عىل عرض القواع�د العامة والبادئ الساس�ية ترك أم�ر تفصيله لعلامء 
المة حتى يكتشفوا الحكام الناسبة لتحقيق الصالح واحلاجات ومواجهة ما متليه الرضورات 
ومراعاة البيئات واحلضور الدائم عند الطوارئ والستجدات ف كل عرص ومرص. وهبذا متيزت 
الرشيعة اإلسالمية بالرونة والشمول والعموم وتقيق خلودها وصالحيتها لكل زمان ومكان.
حث القرآن الكريم ف عدد من اآليات القرآنية عىل احرتام اإلنسان وأدميته بوصفه إنسانًا كرمه 

اهلل عز وجل، ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل : ﴿ َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِْنَساَن ِف َأْحَسِن َتْقِويٍم ﴿4﴾ )التني(.
ْلَناُهْم ِف اْلرَبِّ َواْلَبْح�ِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن  ْمَن�ا َبنِي آَدَم َومَحَ وق�ول اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿َوَلَقْد َكرهَّ

ْلَناُهْم َعىَلٰ َكثرٍِي مِمهَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿٧٠﴾ )اإلرساء( . َباِت َوَفضهَّ يِّ الطهَّ
فاإلنس�انية من الم�ور التي عني هبا اإلس�الم، لن الرشيع�ة جاءت لتكرم اإلنس�ان، وتافظ 
علي�ه، وتميه قب�ل أن يولد وبعد والدته إىل أن يموت، والناظر إىل اإلس�الم يده قد اهتم بمصالح 
اإلنسان التي عليها قوام حياته، وهبا تكون سعادته ف الدنيا واآلخرة، ومصالح اإلنسان تتحقق بحفظ 
َ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن  رضورياته، وحاجياته، وكاملياته، وف ذلك يقول الباري جل شأنه : ﴿ إِنهَّ اهللهَّ

ُروَن ﴿٩٠﴾ )النحل( . ُكْم َتَذكهَّ َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُْنَكِر َواْلَبْغِي  َيِعُظُكْم َلَعلهَّ



121

فالعدل بني الناس يكون ف كل يشء، وهو مطلوب من كل شخص ُوِكَل إليه أمر من أمور 
العباد، وال فرق بني الناس بسبب النسب، أو احلسب، اللون، أو اجلنس، أو النوع .

ويوجهن�ا الق�رآن الكريم بالرب والقس�ط ، وع�دم اإليذاء ، للمس�تأمنني، وغ�ري الحاربني، 
وين�درج ف حكمهم م�ن كان مهاجرًا بصفة غري الرشعية، قال اهلل س�بحانه وتعاىل :﴿اَل َيْنَهاُكُم 
 َ وا إَِلْيِهْم  إِنهَّ اهللهَّ وُهْم َوُتْقِس�طُ ِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ يِن َومَلْ ُيْ ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم ِف الدِّ ُ َعِن الهَّ اهللهَّ

حُيِبُّ اْلُْقِسِطنَي ﴿8﴾ )المتحنة(. 

َ اَل حُيِبُّ  وا  إِنهَّ اهللهَّ ِذي�نَ ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَت�دُ ِ الهَّ وق�ال اهلل تع�اىل : ﴿ َوَقاتُِلوا ِف َس�ِبيِل اهللهَّ
اْلُْعَتِدي�نَ ﴿١٩٠﴾ )البق�رة(. ب�ل إن المر تاوز النهي عن االعتداء إىل المر باإلحس�ان قال 
َقاِب  ْم َوِف الرِّ َفِة ُقُلوهُبُ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلَُؤلهَّ اهلل جل شأنه : ﴿ إِنهَّاَم الصهَّ
ُ َعِليٌم َحِكي�مٌ ﴿٦٠﴾ )التوبة(.  ِ  َواهللهَّ �ِبيِل  َفِريَض�ًة ِم�نَ اهللهَّ ِ َواْب�نِ السهَّ َواْلَغاِرِم�نَي َوِف َس�ِبيِل اهللهَّ

والهاجر غري الرشعي هو من أبناء السبيل.

ا  َكاِة َما ُدْمُت َحيًّ اَلِة َوال�زهَّ وق�ال تعاىل: ﴿ َوَجَعَلنِ�ي ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكْن�ُت َوَأْوَصايِن بِالصهَّ
﴿3١﴾ )مري�م(. ق�ال الفرسون ف معنى قوله س�بحانه وتعاىل ﴿ َوَجَعَلنِ�ي ُمَباَرًكا﴾؛ »أي ذا 
ب�ركات ، ومناف�ع ف الدي�ن، والدع�اء إليه، وجعلني آم�ُر بالعروف، وأنى عن النكر، وأرش�د 

الضال، وأغيث)١( اللهوف)2(«)3(.

)١( اإلغاث�ة ف اللغ�ة : اإلعان�ة، والنرصة ل�ذي حرج واضطرار، والس�تغيث : ه�و الواقع ف احل�رج واالضطرار، 
والغ�وث : الع�ون الب�ذول للمضطر. انظ�ر : ابن منظ�ور، حممد بن مكرم : لس�ان العرب، م�ادة )غوث(، ج2، 
ص١٧4؛ الفريوزأبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس الحيط ، مادة )غوث(، باب الثاء فصل الغني، ص222. 
أم�ا اإلغاث�ة ف االصطالح : فال ي�كاد الفقهاء يرجون ف اس�تعامهلم لكلمة إغاثة عن العن�ى اللغوي، وبعضهم 
يع�ربون بألف�اظ أخرى، مقصود منها اإلغاث�ة، كتعبريهم بلفظ اإلنجاد، أو اإلنق�اذ، أو النرصة، أو اإلخراج من 
الهلك�ة، أو الكرب�ة. وعليه فالعن�ى االصطالحي لإلغاثة : ه�ي اإلعانة الفورية ، لذي ح�رج واضطرار. انظر : 
قلعج�ي، حممد رواس؛ وقنيب�ي، حامد صادق : معجم لغ�ة الفقهاء، )١4٠8ه��/١٩88م(، ط2، دار النفائس 

للطباعة والنرش، بريوت - لبنان، ص٥8.
، إذا حِزن  ء، وهلِ�فَ َف عىل اليشهَّ . يق�ال: تلههَّ )2( ق�ال اب�ن ف�ارس : )هلف( ال�الم واهلاء والفاء كلم�ٌة تدلُّ عىل ترسُّ
. واللهوف: الظلوُم يس�تغيث، والك�روب. انظر : ابن فارس، أمحد بن فارس ب�ن زكريا الرازي ، معجم  وت�رسهَّ

مقاييس اللغة، مادة )هلف( ،ج٥، ص١٧٥.
)3( القرطبي ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح : اجلامع لحكام القرآن الكريم، ) ١4٠8ه� / ١٩88م(، ط١، دار 

الكتب العلمية ، بريوت - لبنان ،ج١١ ، ص ١٠3.
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ولقد زخرت النصوص بفضل اإلغاثة، وتفريج الكرب وتنفيس�ها؛ قال عز وجل شأنه:   
ْرِض َفَكَأنهَّاَم  ُه َمْن َقَتَل َنْفًس�ا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَس�اٍد ِف اْلَ ائِيَل َأنهَّ لَِك َكَتْبَنا َعىَلٰ َبنِي إرِْسَ ﴿ ِم�ْن َأْج�ِل َذٰ
َناِت ُثمهَّ إِنهَّ َكثرًِيا  ْم ُرُس�ُلَنا بِاْلَبيِّ اَم َأْحَيا النهَّاَس مَجِيًعا  َوَلَقْد َجاَءْتُ َقَتَل النهَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنهَّ
ُف�وَن ﴿32﴾ )الائدة(. قال جماهد بن جرب : »من أحياها، نجاها  ْرِض َلُرْسِ لَِك ِف اْلَ ِمْنُه�ْم َبْعَد َذٰ
من اهلالك«)١(، غري أن إغاثة وتفريج كربة الهاجر بصفة غري رشعية متقيٌد بالباعث وس�بب هذه 

الظاهرة؛ فالهاجر لإلفساد ف الرض هلم حكم مغاير بناًء لدوافع هجرته.

َ ِف َكثرٍِي ِمْن َنْجَواُه�مْ إاِلهَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَق�ٍة َأْو َمْعُروٍف  وق�ال اهلل س�بحانه وتعاىل :﴿  اَل َخ�ريْ
ِ َفَس�ْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعِظياًم ﴿١١4﴾  لَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهللهَّ َأْو إِْص�اَلٍح َب�نْيَ النهَّاِس  َوَمْن َيْفَع�لْ َذٰ

)النساء(، قيل ف معنى العروف : هو إغاثة اللهوف)2(.

ئَِك  وقال اهلل تعاىل : ﴿َوُيْؤثُِروَن َعىَلٰ َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحهَّ َنْفِسِه َفُأوَلٰ
َ حُيِبُّ اْلُْحِس�ِننَي ﴿١٩٥﴾  ُهُم اْلُْفِلُحوَن ﴿٩﴾ )احلرش(. ويقول جل ش�أنه : ﴿َوَأْحِس�ُنوا  إِنهَّ اهللهَّ

)البقرة(.

ومن اآليات الدالة عىل محاية المتلكات اخلاصة وعدم االعتداء عليها بغري حق، نذكر قول 
ُ اَل  ْرَث َوالنهَّْس�لَ َواهللهَّ ِلَك احْلَ ْرِض لُِيْفِس�دَ ِفيَها َوهُيْ ٰ َس�َعٰى ِف اْلَ اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿َوإَِذا َتَوىلهَّ

حُيِبُّ اْلَفَساَد ﴿2٠٥﴾ )البقرة(. 

ْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا إِنهَّ  وقول اهلل سبحانه وتعاىل : ﴿َواَل ُتْفِسُدوا ِف اْلَ
ِ َقِريٌب ِمَن اْلُْحِسننَِي ﴿٥٦﴾ )العراف(. َت اهللهَّ َرمْحَ

ومما يدل عىل حرمة الس�كن فال يوز دخوله بغ�ري إذن صاحبه؛ لن البيت موضع أرساره، 
في�ه حيفظ أموال�ه، ويأوي إليه مع أفراد أرسته، وفيه النس�اء والعورات، وق�د أمرنا اهلل تعاىل أال 
ِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا  ا الهَّ َ ندخل بيوتًا غري بيوتنا إال بإذن أصحاهبا، قال اهلل سبحانه وتعاىل : ﴿َيا َأهيُّ
ُروَن ﴿2٧﴾  ُكْم َتَذكهَّ لُِكْم َخرْيٌ َلُكْم َلَعلهَّ ُموا َعىَلٰ َأْهِلَها  َذٰ ٰى َتْسَتْأنُِس�وا َوُتَس�لِّ ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتهَّ

)النور(. فاآلية الكريمة عامة تعم السلمني وغريهم.

)١( اجلصاص ، أمحد بن عل الرازي ، أحكام القرآن الكريم، ج3، ص ٩3.
)2( الش�وكاين، حممد بن عل بن حممد : فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفس�ري،)١4١٥ه�(، 

تقيق : عبد الرمحن عمرية، )د. ط(، دار الوفاء ، النصورة – مجهورية مرص العربية،ج١، ص٥١٥.
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وإن كان الهاج�ر بصف�ة غري رشعية يعد خمالفًا للقوانني الدولي�ة، وُتَرتُِب بعض الدول عىل 
ذل�ك عقوبة للدخول غري الرشوع، ف�إن اهلل تبارك وتعاىل أمرنا بإقامة العدل ف القضاء. قال اهلل 
بِِع  قِّ َواَل َتتهَّ ْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النهَّاِس بِاحْلَ سبحانه وتعاىل : ﴿ َيا َداُووُد إِنهَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِف اْلَ
ْم َعَذاٌب َش�ِديٌد باَِم َنُس�وا  ِ هَلُ وَن َعْن َس�ِبيِل اهللهَّ ِذيَن َيِضلُّ ِ  إِنهَّ الهَّ َك َعْن َس�ِبيِل اهللهَّ اهْلََوٰى َفُيِضلهَّ
َماَناِت إىَِلٰ َأْهِلَها َوإَِذا  وا اْلَ َ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ َيْوَم احْلَِس�اِب ﴿2٦﴾ )ص(. وقال تعاىل :  ﴿إِنهَّ اهللهَّ
َ َكاَن َس�ِميًعا َبِصرًيا ﴿٥8﴾  َ نِِعامهَّ َيِعُظُكْم بِِه  إِنهَّ اهللهَّ ُكُموا بِاْلَعْدِل  إِنهَّ اهللهَّ َحَكْمُت�ْم َب�نْيَ النهَّاِس َأْن َتْ
)النس�اء(. وهذه اآلية من أمهات الحكام تضمنت العموم جلميع الناس، س�واًء أكان مسلاًم أو 
غري مس�لم)١(، وهبذا يكون العدل حتى مع الخالف للدين من سامت هذا الدين العظيم، بل من 

أساسياته وأركانه. 

وم�ن أخ�ص اآليات الت�ي عاجلت النزاعات الس�لحة الداخلي�ة، وكيفية التوجيه وأس�س 
العاملة ف قول اهلل سبحانه وتعاىل : ﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهاَم  َفإِْن َبَغْت 
ِ َفإِْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهاَم بِاْلَعْدِل  ٰى َتِفيَء إىَِلٰ َأْمِر اهللهَّ تِي َتْبِغي َحتهَّ ْخَرٰى َفَقاتُِلوا الهَّ ا َعىَل اْلُ إِْحَدامُهَ
َ حُيِ�بُّ اْلُْقِس�ِطنَي ﴿٩﴾ )احلج�رات( . فف�ي هذه اآلية أمر اهلل س�بحانه وتعاىل  َوَأْقِس�ُطوا  إِنهَّ اهللهَّ
الؤمن�ني بقت�ال الفئة التي يوجد منها البغ�ي أي العدوان، فإن فاءت فيج�ب اإلصالح بالعدل، 
وهذا معنى عظيم يرتب آثار مجة، منها مثاًل إذا ترتب عىل القتال هجرة أشخاص خلارج ديارهم 
وفقده�م أمواهل�م وممتلكاتم، فيجب إعاماًل للعدل والقس�ط أن يس�رتدوا ما فق�د منها وأن يتم 

احلفاظ عىل حقوقهم ، وأن يتم متكينهم من العودة لديارهم .

ولع�ل م�ن مجلة اآليات الس�ابقة يتضح حرص اإلس�الم ع�ىل كرامة اإلنس�ان، ويدخل ف 
ذلك الهاجر غري الرشعي، فأمر اإلس�الم باحلفاظ عىل أمن اإلنس�ان وحريته وملكيته اخلاصة، 
وتريم القتل بغري حق، وعدم الفساد ف الرض الذي يؤدي إلتالف ممتلكاته من حرث ونسل 
وعروض تارٍة وغريها، غري أن أمر اإلس�الم بام متت اإلش�ارة إليه مقيد كام ذكرت آنفًا بالباعث 

وسبب اهلجرة غري الرشعية ف الفهوم احلديث بعدم قصد اإلفساد ف الرض، واهلل أعلم.

)١( القرطبي ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح : اجلامع لحكام القرآن الكريم،ج٥ ، ص 24٥.
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2 ـ السنة املطهرة

وهي كل ما  صدر عن النبي < بقصد الترشيع من قول أو فعل أو تقرير)١(. وعليه فإن السنة 
تنقس�م إىل سنة قولية وتشمل مجيع ما قاله النبي < ف خمتلف الناسبات والغراض، وسنة فعلية 
تش�مل العامل التي قام هبا النبي <، وس�نة تقريرية وهي كل قول أو فعل صدر أمامه من بعض 

أصحابه أو ف عرصه وعلم به وسكت عن إنكاره أو وافق عليه وأقره واستبرش به واستحسنه.

وه�ي الصدر الثاين من مصادر الترشيع اإلس�المي وال غنى عنه�ا ف بيان الحكام الرشعية 
التعلقة بحقوق اإلنسان وإن كان مهاجرًا بصفة غري رشعية، والسنة تأيت إما مؤكدٌة ومقررة حلكم 
ورد ف الق�رآن الكري�م، أو مفرسًة لا جاء جمماًل ، أو خمصصًة ما جاء عامًا، أو مقيدًة لا جاء مطلقًا، 
كام تستقل السنة بالترشيع ، وذلك بأن تأيت السنة مثبتًة ومنشئًة حلكم سكت عنه القرآن أو مل يذكره. 

وف اجلملة فإن القرآن الكريم والسنة النبوية يرجعان ف احلقيقة إىل مصدر واحد وهو الوحي.

لقد أرسى رسول اهلل < بأقواله وممارساته الكثري من القواعد التي ختص العالقات الدولية 
م�ع غري اُلس�لمني وفيام بني اُلس�لمني، ول�ا كان الهاج�رون بصفة غري مرشوعة هم أش�خاص 
اْضط�روا لذل�ك إم�ا بفعل النزاعات الس�لحة الدولية وغ�ري الدولية، أو بس�بب االضطهاد، أو 
بسبب الكوارث الطبيعية ، فقد حرص اإلسالم عىل تنظيم معاملتهم بنصوص عامة التطبيق، ال 

ختاطب شخص الهاجر، بقدر خماطبتها لإلنسان بصفة عامة .

ومن أمثلة ما ورد ف الس�نة الطهرة ما أخرجه مس�لم ف صحيحه عن حممد بن عبداهلل بن نمري 
بسنده من حديث النعامن بن بشري  ريض اهلل عنه أن النبي < قال : »مثل الؤمنني ف توادهم وترامحهم 

وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«)2( .

)١( الط�وف : س�ليامن ب�ن عبدالق�وي : رشح خمت�رص الروض�ة )١4٠٧ه��/١٩8٧م( ، ط١، تقي�ق : عب�داهلل بن 
عبدالحس�ن الرتكي، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت - لبنان ، ج2، ص ٦٠. والس�نة ف اللغة هي الس�رية والطريقة 

حسنة كانت أم سيئة وتطلق عند الفقهاء ويراد هبا ما قابل الواجب، ويراد هبا كذلك ما قابل البدعة.
)2( أخرجه : البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل صىل 
اهلل عليه وس�لم وس�ننه وأيام�ه، كتاب اآلداب ، باب رمحة الن�اس والبهائم ، ج٥ ص2238، ح٥٦٦٥؛ مس�لم ، 
مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم ، تقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ) ١4٠3ه�( ، )د. ط( دار إحياء الرتاث العريب 
، ب�ريوت – لبن�ان، كتاب الرب والصل�ة والدب ، باب تراحم الؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ، ج 4 ، ص١٩٩٩، 

ح2٥8٦، واللفظ له.
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وكذلك ما أخرجه البخاري ف صحيحه عن حيي بن بكري بسنده من حديث عبداهلل بن عمر  
ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل < قال : »الس�لم أخو الس�لم ، ال يظلمه وال يس�لمه ، من كان ف 
حاجة أخيه كان اهلل ف حاجته ، ومن فرج عن مس�لم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من 

كرب يوم القيامة ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم القيامة«)١( .
وقد أخرج مس�لم ف صحيحه عن حيي بن حيي التميمي بس�نده من حديث أيب هريرة  ريض 
اهلل عن�ه أن النب�ي < ق�ال : »من يرس عىل معرس ي�رس اهلل عليه ف الدنيا واآلخ�رة، واهلل ف عون 

العبد ما دام العبد ف عون أخيه«)2(. 
وأخرج البخاري ف صحيحه عن خالد بن حيي بسنده من حديث أيب موسى  ريض اهلل عنه 

أن رسول < قال : »الؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضًا «)3(
وأذك�ر أيض�ًا ما حثت عليه الس�نة النبوية الكريم�ة من رضورة إنقاذ الس�تضعفني، وهو ما 
ي�رسي علي�ه ذات احلكم ع�ىل الهاجرين غري الرشعيني م�ن العزل، بام رؤي عن الرس�ول <، 
ف غ�زوة ذي ق�رد، حي�ث أن ابن حصن أغار ف خيل من غطفان ع�ىل لقاح – أي إبل حوامل – 
لرس�ول اهلل < ، وفيه�ا رج�ل من بني غفار وامرأة ل�ه، فقتلوا الرجل وأحلق�وا الرأة ف اللقاح، 
وكان أول م�ن عل�م هب�م ابن الك�وع  ريض اهلل عنه ف�رصخ : واصباحاه ، وخ�رج ف أعقاهبم، 
فل�ام بلغ رس�ول اهلل < صياح ابن الك�وع  ريض اهلل عنه رصخ بالدينة : »الفزع الفزع، فرتامت 
اخليول إىل رسول اهلل < ، واستنقذ السلمون بعض اللقاح، وأقبلت امرأة الغفاري عىل ناقة من 
إبل رس�ول اهلل < ، حتى قدمت عليه فأخربته اخلرب، فلام فرغت، قالت: يا رس�ول اهلل ، إين قد 
ن�ذرت هلل أن أنحرها إن نجاين اهلل عليها ، فتبس�م الرس�ول < ، ثم ق�ال : » بئس ما جزيتيها أن 

)١( البخاري ، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم، اجلامع السند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل < وسننه وأيامه، 
كتاب الظامل ، باب ال يظلم الس�لم الس�لم وال يس�لمه ، ج٥، ص١١٦، ح 2442؛ مس�لم ، مس�لم بن احلجاج : 
صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة والدب ، باب تريم ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ، ج4، 
ص ١٩8٦، ح2٥٦4، ولفظ مس�لم » الس�لم أخو السلم، ال يظلمه وال يذله، وال حيقره، بحسب امرئ من الرش 

أن حيقر أخاه السلم، كل السلم عىل السلم حرام، دمه وماله ، وعرضه«.
)2( مس�لم ، مس�لم ب�ن احلجاج : صحيح مس�لم، كتاب الذكر ، ب�اب ف االجتامع عىل تالوة كت�اب اهلل تعاىل، ج4، 

ص2٠٧4، ح 2٦٩٩.
)3( البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل < وسننه وأيامه، 
كتاب أبواب الساجد ، باب تشبيك الصابع ف السجد ، ج١، ص ١2٩، ح48١ ؛ مسلم ، مسلم بن احلجاج: صحيح 

مسلم ، كتاب الرب والصلة والدب ، باب تراحم الؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، ج4، ص ١٩٩٩، ح2٥8٥.
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محلك اهلل عليها ونجاك هبا ثم تنحرهيا، لنه ال نذر ف معصية اهلل وال فيام ال متلكني، إنام هي ناقة 
من إبل، فارجعي إىل أهلك عىل بركة اهلل «)١( .

أخرج ابن ماجه ف س�ننه عن حممد بن عبد اهلل بن يزيد بس�نده من حديث أيب ه�ريرة ريض 
اهلل عن�ه أن رس��ول اهلل < قال : »ثالث ال يمنعن الاء و ال�كأل و النار«)2(، وحدث أن مرهَّ عمر 
بن اخلطاب ريض اهلل عنه بباب قوم وعليه س�ائل يس�أل، وكان شيخًا رضير البرص، فسأله عمر: 
م�ن أي أه�ل الكت�اب أنت؟. فق�ال: هيودّي. فق�ال: فام أجلأك إىل م�ا أرى؟. قال: أس�أل اجلزية 
واحلاجة والس�ن. فأخذ عمر بيده، وذهب به إىل منزله وأعطاه مما وجده، ثم أرس�ل به إىل خازن 
بيت الال، وقال : له انظر هذا ورضباءه، فو اهلل ما أنصفناه إذ أكلنا ش�بيبته ثم نخذله عند اهلرم. 
َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِف  ْم َوِف الرِّ َفِة ُقُلوهُبُ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلَُؤلهَّ ﴿ إِنهَّاَم الصهَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم ﴿٦٠﴾ )التوبة( والفقراء هم الفقراء  ِ  َواهللهَّ �ِبيِل  َفِريَضًة ِمَن اهللهَّ ِ َواْبِن السهَّ َس�بِيِل اهللهَّ

السلمون، وهذا من الساكني من أهل الكتاب ثم وضع عنه اجلزية)3(. 

وهب�ذا تق�رر الضامن االجتامعي ف اإلس�الم باعتباره مبدأ عامًا يش�مل أبن�اء الجتمع مجيعًا 
مس�لمني وغ�ري مس�لمني، وال ي�وز أن يبق�ى ف الجتمع الس�لم إنس�ان حمروم م�ن الطعام، أو 

الكسوة، أو الأوى، أو العالج، فإن دفع الرضر واجب ديني)4(.

)١( أخرجه : أبو داود ف س�ننه ، انظر : السجس�تاين، س�ليامن بن الش�عث: س�نن أيب داود ،)د.ت( ، )د. ط( مكتبة 
الري�اض احلديث�ة ، الري�اض- الملكة العربية الس�عودية، كتاب اإليامن والنذور، باب الن�ذر فيام ال يملك، ج2، 
ص2٥8، ح33١٦، وقال اللباين : صحيح ؛ البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى : معرفة السنن واآلثار، 
)١4١2ه�( ، ط١، دار الوعي، حلب – س�وريا ، كتاب الس�ري، باب ما أحرزه الرشكون عىل الس�لمني، ج١4، 
ص 4٠١، ح ٥٦٦٩ ؛ البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى : دالئل النبوة ، تقيق عبد العطى قلعة جى، 
)١4٠8ه��/١٩88م(، ط١، دار الكت�ب العلمي�ة ، بريوت � لبن�ان، ج4، ص ١88؛ والواقدي: حممد بن عمر: 

الغازي، )١4٠٩ه�/١٩8٩م(، ط3، دار العلمي ، بريوت – لبنان، ج2 ، ص٥48.
)2( اب�ن ماج�ه ، حمم�د بن يزيد القزويني : س�نن ابن ماجة ، كت�اب الرهون، باب الس�لمون رشكاء ف ثالث، ج2، 

ص82٦، ح24٧3. علق عليه اللباين : صحيح.
)3( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم : اخلراج، )١3٩٩ه�/١٩٧٩م(، )د.ط(، دار العرفة، بريوت - لبنان، ص١2٦.
)4( القرضاوي، يوسف بن عبداهلل : غري السلمني ف الجتمع السلم، )١4١٥ه�/١٩٩4م(، ط٦، مؤسسة الرسالة، 

بريوت – لبنان، ص2٧.
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3 ـ  اإلمجاع 

وهو اتفاق الجتهدين من أمة حممد < بعد وفاته ف عرص من العصور عىل حكم رشعي)١(. 
والقص�ود باتفاقهم اش�رتاكهم ف الق�ول أو الفعل أو االعتقاد أي بأن يص�در من كل واحد من 
مجي�ع الجتهدي�ن رأي واحد متطابق ومتح�د. واإلمجاع هو الصدر الثالث م�ن مصادر الترشيع 
اإلس�المي وه�و حج�ة قطعية إن كان رصحي�ًا، واختلف ف غ�ري الرصيح وهو الس�مى اإلمجاع 
الس�كويت، الذي يرصح فيه بعض الجتهدين برأهيم ويس�كت الباقون فال يرصحون بموافقة أو 
خمالفة. وس�يأيت معنا ذكر لبعض مس�ائل اإلمجاع التعلقة بحقوق الهاجرين غري الرشعيني بإذن 
اهلل، وحجي�ة اإلمج�اع ثبتت بالقرآن والس�نة النبوية ، فق�د تظاهرت الرواية عن رس�ول اهلل < 
بألفاظ خمتلفة مع اتفاق العنى عىل عصمة المة اإلسالمية من اإلمجاع عىل اخلطأ ف كل أمر تتفق 
عليه، ومنها ما أخرجه الرتمذي ف سننه عن أيب بكر بن نافع البرصي بسنده من حديث ابن عمر 
ريض اهلل عنه أن رسول اهلل < قال  : »إن اهلل ال يمع أمتي أو قال أمة حممد < عىل ضاللة ويد 

اهلل مع اجلامعة «)2( . 

ومن المثلة عىل ذلك إمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم عىل وصية أيب بكر الصديق ريض اهلل 
عنه ليزيد بن أيب سفيان ريض اهلل عنه عندما بعثه إىل الشام، و ال يعرف من الصحابة خمالف له)3(، 

وسيأيت تفصيلها معنا بإذن اهلل ف الوريقات القادمة.

)١( الغزايل، حممد بن حممد : الستصفى ف علم الصول ، )١4١3ه�( ، تقيق : حممد عبد السالم عبد الشاف، ط١، 
دار الكت�ب العلمية، ب�ريوت – لبنان، ج١، ص ١١٠. واإلمجاع ف اللغة يأيت بعدة معاٍن منها : العزم، والتصميم 

، واالتفاق، والخري هو القرب للمعنى االصطالحي.
)2( الرتمذي، حممد بن عيس�ى بن س�ورة : اجلامع الصحيح س�نن الرتمذي ، كتاب الفتن ،باب لزوم اجلامعة، ج4، 
ص4٦٦، ح 2١٦٧، وقال : حديث غريب ؛ وصححه اللباين، انظر : اللباين، حممد نارص الدين : صحيح سنن 

الرتمذي،ج2، ص 232. 
)3( القرطبي ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح : اجلامع لحكام القرآن الكريم، ) ١4٠8ه� / ١٩88م(، ط١، دار 
الكتب العلمية ، بريوت - لبنان ،ج2 ، ص24٦؛ ابن حزم ، عل بن أمحد بن س�عيد : الحل باآلثار رشح الجل 

باالختصار، ج ٧، ص 2١4.
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وكذلك فإن الفقهاء مل يفرقوا بني الس�لم والكافر ف العاملة القضائية؛ لن عىل القايض أن 
يدفع الظلم بإنصاف الظلوم ورد الظامل عن ظلمه، وهذا باإلمجاع)١(. 

4 ـ القياس

وهو إحلاق أمر غري منصوص عىل حكمه الرشعي بأمر منصوص عىل حكمه الشرتاكهام ف 
علة احلكم)2(. واإلحلاق يفيد الكش�ف واإلظهار للحكم لن القياس يظهر احلكم وليس منش�ئًا 
ل�ه ومثبتًا ل�ه. وتبدأ عملية القي�اس بتخريج الناط، ومعناها اس�تخراج علة حك�م الواقعة التي 
ثب�ت حكمه�ا بالنص، ثم يل ذلك تقيق الناط ، ومعناه : البحث ف تقيق تلك العلة ف الواقعة 
التي مل يثبت حكمها بنص، فإذا ثبت أن الواقعتني متساويتان ف العلة تأكد لنا مساواة الواقعتني 
ف احلك�م. والقياس حجة عند مجهور العلامء من الس�ابقني والالحق�ني، دل عىل حجية القياس 
الكتاب والسنة واعتياد الصحابة عىل العمل به فثبت أنه حجة ف الترشيع)3( وهو الصدر الرابع 

من مصادر الرشيعة اإلسالمية.

ثانيًا : املصادر املختلف فيها 

وهن�اك من الصادر مما تش�تد احلاج�ة إليه ف عرصنا ه�ذا، وبخاصة فيام يتصل بالسياس�ة 
الرشعي�ة ف الرشيع�ة اإلس�المية، وه�ي الص�ادر الختل�ف فيها، وه�ي مصادر كث�رية منها : 

)4( الرسخيس ، حممد بن أمحد : البسوط ، )١4١4ه�(، )د. ط(، دار العرفة ، بريوت- لبنان، ج٥، ص38 ؛ القراف، 
أمحد بن إدريس : الذخرية ، تقيق : حممد بوخبزة ، )١٩٩4م(، ط١، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت – لبنان،ج3، 
ص28٥؛ الن�ووي، حيي�ى ب�ن رشف بن مري: روض�ة الطالبني وعمدة الفت�ني، تقيق: عادل أمح�د عبد الوجود، 
ع�ىل حمم�د معوض ،)١423ه�/2٠٠3م( ، طبعة خاصة ، دار عامل الكتب ، الرياض- الملكة العربية الس�عودية، 
ص١22٦؛ ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد بن حممد : الغني ، تقيق : عبد اهلل بن عبد الحس�ن الرتكي؛ وعبد الفتاح 
احلل�و ، )١4١٧ه��( ، ط3، دار ع�امل الكت�ب للطباع�ة والن�رش والتوزيع ، الري�اض– الملكة العربية الس�عودية، 
ج١3،ص2٥٠؛ البه�ويت ، منصور بن يونس بن إدريس : كش�اف القن�اع عن اإلقناع ، تقيق : جلنة متخصصة من 
وزارة الع�دل بالملك�ة العربية الس�عودية ، )١42٧ه��( ، ط١، وزارة العدل بالملكة العربية الس�عودية، الرياض 

-  الملكة العربية السعودية، ج3، ص١4٠.
)2( الشريازي، إبراهيم بن عل بن يوسف : اللمع ف أصول الفقه، )2٠٠3م(، ط2، دار الكتب العلمية ، بريوت – 

لبنان، ص ٥١. والقياس ف اللغة هو التقدير، أي معرفة قدر الشيئ، وجاء أيضًا بمعنى الساواة.
)3( الغزايل، حممد بن حممد : الستصفى ف علم الصول، ج2، ص 8٩ ؛ السنوي، عبدالرحيم : ناية السول رشح 

منهاج الوصول، )١٩٩٩م(، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت- لبنان، ج3، ص ١4٩.
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االستحس�ان ، والصالح الرسلة)١( ، وسد الذرائع)2(، والعرف)3(، واالستقراء)4(، وغريها من 
الص�ادر. 

وباستقراء الرشيعة ُأثبت أن نصوص الشارع روعي فيها الخذ بالصلحة الراجحة، ودلت 
اجته�ادات الصحابة رض�وان اهلل عليهم عىل العم�ل بالصلحة ف كثري م�ن الوقائع والحكام. 
ونعني بالصالح التي شهد الرشع باعتبارها، وهذه ال خالف ف االعتداد هبا ويرجع حاصلها إىل 
القياس بتعدية احلكم من معقول النص أو اإلمجاع إىل الوقائع الشرتكة معها ف الصلحة الشهود 
هبا، كذلك الصالح التي مل يش�هد هلا الرشع باعتبار وال بطالن وهذه هي الصالح الرسلة التي مل 

يرد نص معني باالعتداد هبا وال بإلغائها، وهي حمل النظر. 
وقد زادت أمهية هذا الصدر ف عرصنا واش�تدت احلاجة إليه بسبب تغري أساليب الوصول 
إىل الصال�ح والع�راف وتطور وس�ائل العيش والواص�الت وُطُرِو أوضاع ومس�تجدات عىل 
النظام الدويل، تتطلب مس�ايرة الزمن، بدفع الفاس�د ، وجلب الصال�ح)٥(، وبخاصة فيام يتصل 
بالسياس�ة الرشعية التي يعد هذا الصدر بالنس�بة هلا أساسيًا، فمن ذلك النظم التي تسن من ويل 

)١( والصالح مجع مصلحة، وهي ف اللغة النفعة، ضد الفسدة، والرسلة من اإلرسال، وهو اإلطالق واإلمهال. أما 
ف اصط�الح الصولي�ني فهي : النافع الجلوبة والفاس�د الدفوعة، بناء ع�ىل روح الرشيعة ، ومقاصدها دون أن 
يشهد هلا دليل من الشارع باالعتبار أو اإللغاء. انظر : الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللحمي : الوافقات ف أصول 
الرشيعة، ج١، ص 2٩. ويعد اإلمام مالك رائد العمل بالصلحة فإن الناس�ب الرس�ل حجة عنده مطلقًا، وهي 

حجة عند اإلمام أمحد، لنا من أصول مذهبه، واحلنفية يأخذون بالصلحة عن طريق االستحسان.
)2( الذرائع مجع ذريعة، وهي الوس�يلة، والس�بب الوصل إىل الش�يئ. وف اصطالح الصوليني هي : الوس�يلة إىل 
الشيئ المنوع الشتمل عىل مفسدة. انظر : الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللحمي : الوافقات ف أصول الرشيعة، 
ج4، ص١٩8. والعم�ل بس�د الذرائ�ع معترب عند اإلمام مالك وأمحد ، بل عد ابن القيم س�د الذرائع ربع الدين. 
انظ�ر : اب�ن قي�م اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي  : إعالم الوقع�ني عن رب العالني، ج3، ص١4٩؛ 
الش�اطبي، إبراهيم بن موس�ى اللحمي : الوافقات ف أصول الرشيعة، ج3، ص 3-4-3-٥؛ القراف، أمحد بن 

إدريس بن عبد الرمحن : أنوار الربوق ف أنوار الفروق ،ج2، ص 33، ج3، ص 2٦٦. 
)3( العرف بمعنى اجلود وما يستحس�ن من الفعال، وكل ما تعرفه النفس من اخلري وتس�تأنس به وتطمئن إليه. وف 
اصطالح الصوليني هو : العادة اجلامعية ، وكل ما اعتاده الناس وس�اروا عليه ، س�واًء كان فعاًل ش�اع بينهم، أو 
لفظًا تعارفوا عىل إطالقه عىل معنى خاص ال تألفه اللغة وال يتبادر غريه إىل الذهن عند س�امعه. انظر : الزحيل، 

وهبة : أصول الفقه اإلسالمي، ج2، ص 828.
)4( واالس�تقراء ه�و تتب�ع وتصفح مف�ردات وجزئيات أمر كل إلثب�ات احلكم الكل للجزئ�ي، والعكس صحيح، 

ومقتضاه تتبع وتصفح احلكم ف اجلزئيات إلثباته ف المر الكل.
)٥( الغ�زايل، حمم�د بن حممد : الس�تصفى ف علم الص�ول، ج١، ص ١4١-١42 ؛ الس�نوي، عبدالرحيم : ناية 
الس�ول رشح منهاج الوصول، )١٩٩٩م(، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت- لبنان، ج3، ص ١٦4؛ الزحيل، 

وهبة : أصول الفقه اإلسالمي، )١4٠٦ه�(، دار الفكر ، بريوت – لبنان، ص ٧٥٧.
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المر ف تنظيم الدخول واإلقامة بالدول اإلسالمية؛ والتي يرتتب عىل اإلخالل ببعضها انطباق 
صف�ة الهاجر غري الرشعي واس�تحقاق جزاٍء معني جراء الوقوع ف تل�ك الخالفات التي يبتغى 

منها الحافظة عىل مقصود الشارع وهو احلفاظ عىل الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والال.
وبخصوص سد الذرائع فإن العلامء ينظرون إىل وجهني ، أحدمها النظر إىل الباعث الذي يدفع 
الش�خص إىل الفعل، وثانيهام النظر إىل الآالت الجردة من غري اعتداد بالباعث، فاالعتبار لألفعال 
التي تنتهي إليها، فإن كان مآهلا ينحو نحو الفاسد أخذت حكم القصد ف التحريم، وإن كانت درجة 
التحريم ف الوسيلة أقل من درجتها ف القصد)١(، ونجد ذلك جليًا ف مآالت هجرة الطفال والنساء 
بصفة غري مرشوعة من وقوعهم ف االستغالل للعمل بالدعارة واجلنس أو العامل التجارية إلنتاج 
الفالم اإلباحية والعياذ باهلل؛ وذلك أن الصل ف حكم الوس�ائل ُيعطى حكم مقاصدها، فام كان 
وسيلة للحرام فهو حرام، وما ال يتم الواجب به فهو واجب، وعليه فإن كل ذريعة تؤدي إىل الفسدة 

دائاًم وغالبًا فحكمها النع باتفاق لعدم جواز التعاون عىل اإلثم والعدوان.
والعرف ف اجلملة حجة ودليل رشعي وأصل من أصول االس�تنباط عند أكثر أهل العلم، 
وه�و مص�دٌر من مصادر الترشيع، وق�د تعددت ألفاظ أه�ل العلم ف ذلك ومنه�ا قوهلم العادة 
حمكمة، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، والعروف عرفًا كالرشوط رشطًا)2(، والخذ بالعرف 
يعد مثااًل واضحًا عىل مرونة أحكام الرشيعة اإلسالمية، وغزارة الفقه اإلسالمي. ومن ذلك أن 
العرف حيث عىل إعانة ابن الس�بيل، وإغاثة الله�وف، وغالبًا ما حيتاج الهاجر بصفة غري رشعية 
إىل إعان�ة ودف�ع ما قد ي�ؤدي بحياته إىل اهل�الك أو التل�ف، ويعظم فضل اإلغاث�ة، ف كونا من 
الصفات الش�رتكة بني من يدب عىل هذه الرض، من غري ما رضر عىل غريه؛ يقول عنها ش�يخ 
اإلس�الم اب�ن تيمية : »مل تكن اإلغاثة من خصائ�ص الؤمنني، فضال عن أن تكون من خصائص 

النبيني أو الرسلني، فهي وصف مشرتك بني مجيع اآلدميني«)3(.

)١( الزحيل، وهبة : أصول الفقه اإلسالمي، ج2، ص 8٧٩.
)2( الس�يوطي، عبدالرمح�ن ب�ن أيب بك�ر : الش�باه والنظائ�ر ف قواعد وفروع الفق�ه الش�افعي، )١4١١ه�(، ط١، 
دار الكت�ب العلمي�ة ، ب�ريوت – لبن�ان، ص8٠-88؛  اب�ن قيم اجلوزية، حمم�د بن أيب بكر بن أي�وب الزرعي  : 
إع�الم الوقع�ني عن رب العالني، ج3، ص8٩؛ القراف، أمحد بن إدريس ب�ن عبد الرمحن : أنوار الربوق ف أنوار 

الفروق،ج3، ص 283.
)3( ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالس�الم : االس�تغاثة ف الرد عىل البكري، )١4١٧ه�/١٩٩٧م(، تقيق : 

عبداهلل بن دجني السهيل، ط١، دار الوطن، الرياض – الملكة العربية السعودية، ج١، ص 28٠.
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وإثبات احلكم باالس�تقراء التام يكون قطعيًا بحس�ب العادة، وليس عقليًا، ويكون ظنيًا إذا 
كان االس�تقراء ناقص�ًا ويدخ�ل ف باب إحلاق الف�رد النادر بالعم الغلب، ويكثر اس�تعامله ف 
الف�روع الفقهي�ة)١(. وذه�ب اجلمهور إىل حجية االس�تقراء، وأنكر احلنفية حجيت�ه بصفته دلياًل 

مستقاًل ف إثبات الحكام وإنام هو داخل عندهم ضمن القياس أو العرف أو العادة)2(.

وتدر اإلش�ارة ف ختام هذا الطلب إىل أن موض�وع اهلجرة غري الرشعية تعد من الواضيع 
العارصة، التي تندرج بعض مس�ائلها ضمن فقه النوازل)3(، سواًء احلقوق التي ترتتب للمهاجر 

غري الرشعي، أو الواجبات التي يلزمه الوفاء هبا جراء قيامه باهلجرة غري الرشعية.  

)١( الش�وكاين ، حمم�د بن عل بن حممد : إرش�اد الفحول إيل تقيق احلق من علم الص�ول، تقيق : أمحد عزو عناية 
، )١4١٩ه�(، ط١، دار الكتاب العريب، دمش�ق – س�وريا، ص2٥١؛ الزحيل، وهبة : أصول الفقه اإلس�المي، 

ج2، ص ٩١٦.
)2( السنوي، عبدالرحيم : ناية السول رشح منهاج الوصول، ج3، ص١٦١؛ الغزايل، حممد بن حممد : الستصفى 
ف عل�م الص�ول، ج١، ص 33، ١2٧ ؛ الش�وكاين ، حممد بن عل بن حممد : إرش�اد الفحول إيل تقيق احلق من 

علم الصول، ص 2١4-2١٥؛ الزحيل، وهبة : أصول الفقه اإلسالمي، ج2، ص ٩١٧.
)3( عرف�ه اب�ن عبد الرب ف كتابه جامع بيان العلم وفضل�ه : "اجتهاد الرأي عىل الصول عند ُعْدم النصوص ف حني 
ن�زول النازل�ة". وعّرفه�ا من العل�امء العارصين الدكتور وهبة الزحيل : بأنا : "الس�ائل أو الس�تجّدات الّطارئة 
ع�ىل الجتمع بس�بب توس�ع العامل، وتعق�د العامالت، والتي ال يوج�د نص ترشيعي مب�ارش، أو اجتهاد فقهي 
س�ابق ينطبق عليها. وصورها متعددة ومتجددة، وخمتلفة بني البلدان أو القاليم؛ الختالف العادات والعراف 
الحلية«. ثم إن للنظر واالجتهاد ف أحكام النوازل القام السمى ف اإلسالم لا له من موصول الوشائج بأصوله 
وفروع�ه احل�ظ الوىف والقدح العىل، وهو اليدان الفس�يح الذي يس�توعب ما جّد من ش�ؤون احلي�اة والحياء، 

وتعرف من خالله أحكام الرشع ف الوقائع والستجدات الدينية والدنيوية.
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3 . 2 . 2  احلامية املقررة للمهاجرين غري الرشعيني يف الرشيعة اإلسالمية

إن الرشيعة اإلس�المية كان هلا الس�بق الول ف جمال القانون الدويل اإلنس�اين، وقد اهتمت 
بحق�وق اإلنس�ان الهاج�ر س�واًء بصف�ة مرشوعة أو غ�ري مرشوع�ة، حيث حرص�ت الرشيعة 
اإلس�المية ع�ىل بيان الحكام وتدي�د جمال تطبيق قواع�د القانون الدويل اإلنس�اين، فضاًل عن 

مراقبة هذا التطبيق وتقرير اجلزاء عىل من يالفها)١( .

ولع�ل التتبع لنش�أة حقوق اإلنس�ان أنا مل تكن ولي�دة اليوم، ولكنها قديمة قدم اإلنس�ان، 
وهي مستوحاة من التعاليم اإلسالمية والقيم الديني��ة، وأن منهجية تفعيل حقوق اإلنسان التي 
يمتلكها اإلسالم هي وحدها الكفيلة بحامية حقوق اإلنسان عىل الوجه المثل،  تلك النهجي�ة 

التألقة تأيت من شقني عظيمني :

 الول : النظوم�ة الثالثي���ة م�ن الح�كام اخلاصة بنظ�ام العقيدة اإلس�المية، ونظام الخالق 
اإلس�المية، ونظام العبادات اإلسالمية التي ُتصلح اإلدارة والسلوك ومن ثم القرار عىل 
الفرد والجتمع وأشخاص السلطات احلاكمة، وبدون إصالح اإلدارة والسلوك والقرار 

يستحيل محاي��ة حقوق الهاجر غري الرشعي بصفته إنسانًا من االنتهاك .

 الثاين : خصائص أحكام حقوق اإلنس�ان ف الرشيعة اإلس�المية من حيث كونا )وحيًا إهليًا (، 
وما ينشأ نتيجة هلذه الصفة من إيابيات عظيمة، منها الكامل واخللو من النقائض كاخلطأ 
والظل�م واهلوى ونحوها، مما يقىض إىل حتمية تقيق الصالح ومتتعها بقدر كبري من اهليبة 

والقدسية واالحرتام . 

إن احلامي�ة الت�ي تقرها الرشيعة اإلس�المية للمهاج�ر غري الرشعي تنبثق من كونه إنس�انًا له 
حق�وق مكفول�ة، والنظ�رة إليها يب أن يتم ف اطار واحد كل ال يتج�زأ، ومع ذلك فإن بعضها 
أه�م من البعض، واحلقيقة هي أن احلقوق الساس�ية أو ذات الطابع الش�خيص هي التي تافظ 

عىل الصالح الرضورية رشعًا وبشكل خاص ف الدين والنفس وأذكر صورًا منها : 

- أبو الوفا، أحمد : أصول القانون الدولي والعالقات الدولية عند األمام الشيباني، (2001م)، ط1، دار النهضة، القاهرة -   ١
جمهورية مصر العربية، ص 110.
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1 ـ حق الـحياة : 

هذا احلق هبة من اهلل تعاىل إىل اإلنسان، وقد أمجعت الرشائع والديان عىل تقديسه واحرتامه 
وحفظ�ه ورعايته، وحرم�ت االعتداء عىل صاحبه ترياًم قطعيًا، فإنن�ا ال نجد مثل هذا التقديس 
ُه َمْن َقَتَل  والص�ون نظريًا وعمليًا ف غري القرآن الجي�د حني يعلن الباري جل وعال بقوله : ﴿ َأنهَّ
اَم َأْحَيا النهَّاَس مَجِيًعا  اَم َقَتَل النهَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنهَّ ْرِض َفَكَأنهَّ َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِف اْلَ
﴿32﴾ )الائدة(. وقرر القرآن الكريم عقوبة احلدود والقصاص عىل قاتل النفس عمدًا، بقوله: 
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَع�دهَّ َلُه َعَذاًبا  ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنهَّ�ُم َخالًِدا ِفيَها َوَغِض�َب اهللهَّ ﴿َوَم�ْن َيْقُت�ْل ُمْؤِمًن�ا ُمَتَعمِّ
 ﴾١٥١﴿ قِّ ُ إاِلهَّ بِاحْلَ َم اهللهَّ تِي َح�رهَّ ْفَس الهَّ َعِظي�اًم ﴿٩3﴾ )النس�اء(، ولقوله تع�اىل : ﴿َواَل َتْقُتُلوا النهَّ
)النع�ام(. وعىل ذلك ف�إن الهاجر غري الرشعي وإن كان خمالفًا لقان�ون الدولة ف الدخول غري 
الرشوع هلا؛ فإن ذلك ال يبيح إزهاق نفسه هبذه الخالفة. وأبان القرآن الكريم رضورة القصاص 
ْلَباِب  وحكمت�ه، ف ح�ال االعتداء عىل احلياة بقوله تعاىل : ﴿َوَلُكْم ِف اْلِقَص�اِص َحَياٌة َيا ُأويِل اْلَ
ُق�وَن ﴿١٧٩﴾ )البق�رة(، إذ أن بتطبيق�ه حياة الجتمع، وجعل الق�رآن القصاص حقًا  ُك�مْ َتتهَّ َلَعلهَّ
يتس�اوى في�ه الناس مجيعًا بمجرد احلي�اة؛ فيقتل الرشي�ف بالوضيع، والع�امل باجلاهل، والعاقل 
بالجن�ون، والكبري بالصغري، والرجل بالرأة ، والس�لم بالذمي، ك�ام رصح بذلك علامء احلنفية، 
ُذَن  ْنِف َواْلُ ْنَف بِاْلَ ْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواْلَ ْفَس بِالنهَّ عماًل بقوله تعاىل : ﴿َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنهَّ النهَّ
ُروَح ِقَصاٌص ﴿4٥﴾ )الائدة(، واآلية تشمل القصاص ف االعتداء  �نِّ َواجْلُ �نهَّ بِالسِّ ُذِن َوالسِّ بِاْلُ

عىل ما دون النفس من جروح العضاء، وتعطيل احلواس، وشجاج الرأس والوجه. 

ومم�ا ورد ف الس�نة الطهرة واآلثار عن الصحابة الكرام، ما أخرجه مس�لم ف صحيحه عن 
عبداهلل بن هاش�م بس�نده من حديث س�ليامن بن بريدة عن أبيه ريض اهلل عنه أن النبي < قال : 
كان الرسول < ، إذا مر عىل جيش أو رسية أوىص القائد ف خاصته بتقوى اهلل ، وبَمن معه من 
الس�لمني خريًا ، ثم قال : »اغزوا باس�م اهلل ، ف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل ، اغزوا وال تغلوا، 

وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًا ...«)١(.

)١( مسلم ، مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري المام المراء عىل البعوث ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغريها، ج٥، ص١3٩، ح 4٦١٩.
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وأخرج أبو داوود ف سننه عن عثامن بن أيب شيبة بسنده من حديث أنس بن مالك ريض اهلل 
عنه ، أن النبي <  قال : »انطلقوا باس�م اهلل ، وعىل بركة اهلل ورس�وله ، وال تقتلوا ش�يخًا فانيًا ، 

وال طفاًل صغريًا ، وال امرأة ، وال تغلو ، وأصلحوا وأحسنوا ، إن اهلل حيب الحسنني«)١( .

وقد نى الرسول < عن ق�ت�ل غ�ري الحارب�ني من أف�راد وذرية ال�عدو ، فقال : »ال تقتلوا 
ذرية وال عسيفا «)2( .

وطبقًا لس�نة رس�ول اهلل < ، فقد أصدر اخلليفة الول لرس�ول اهلل < أبو بكر الصديق 
ريض اهلل عنه  أهم قواعد القانون الدويل اإلنس�اين ف اإلس�الم، فقد روى مالك ف الوطأ عن 
حيي بن س�عيد  قال : »أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه  بعث جيوش�ا إىل الش�ام فخرج يميش 
م�ع يزي�د بن أيب س�فيان، وكان أمري رب�ع من تلك الرب�اع، فزعموا أن يزيد، ق�ال : ليب بكر 
إم�ا أن ترك�ب، وإم�ا أن أنزل. فقال أبو بك�ر ريض اهلل عنه : ما أنت بنازل وم�ا أنا براكب، إين 
احتس�ب خطاي هذه ف س�بيل اهلل، ثم قال له إنك س�تجد قوما زعموا أنم حبسوا أنفسهم هلل 
فذرهم وما زعموا أنم حبس�وا أنفس�هم له، وس�تجد قوما فحصوا عن أوس�اط رؤوسهم من 
الش�عر فارضب ما فحصوا عنه بالس�يف، وإين موصيك بع�رش ال تقتلن امرأة، وال صبيا، وال 
كبريا هرمَا، وال تقطعن ش�جرًا مثمرًا، وال ختربن عامرًا، وال تعقرن شاًة، وال بعريًا؛ إال لأكلة، 

)١( السجستاين، سليامن بن الشعث: سنن أيب داوود ، كتاب اجلهاد باب ف دعاء الرشكني، ج3، ص 3٧، ح2٦١4 
؛ والبيهقي ف الس�نن الكربى )٩٠/٩( كتاب اجلهاد والس�ري ، باب ترك قتل من ال قتال فيه من الرهبان والكبري 

وغريمها ،وضعفه الشيخ اللباين رمحة اهلل ف ضعيف اجلامع الصغري رقم )١34٦( .
)2( أخرج�ه : أمح�د ف مس�نده، انظر : ابن حنبل ، أمحد بن حنبل الش�يباين : مس�ند اإلمام أمحد ب�ن حنبل، )د.ت( ، 
)د.ط( مؤسس�ة قرطب�ة ، القاه�رة – مجهورية مرص العربي�ة، الحاديث مذيلة بأحكام ش�عيب الرنؤوط عليها، 
مس�ند الكيني، ج3، ص488 ، ح ١٦٠3٥، قال ش�عيب الرنؤوط : صحيح لغريه، إس�ناده حس�ن؛ أبو داوود، 
س�ليامن بن الش�عث السجس�تاين: س�نن أيب داوود ، كتاب اجلهاد ، باب قتل النس�اء، ج3، ص 3٥، ح2٦٦٩ ؛ 
اب�ن ماج�ه ، حمم�د بن يزيد القزويني : س�نن ابن ماج�ه ، تقيق : حممد فؤاد عب�د الباق�ي ، )د.ت(، )د. ط(، دار 
احلدي�ث، القاه�رة – مجهوري�ة مرص العربية، كت�اب اجلهاد، باب الغ�ارة والبيات وقتل النس�اء والصبيان ، ج2، 
ص ٩48، ح2842 ؛ احلاك�م ،حممد بن عبداهلل : الس�تدرك عىل الصحيح�ني ، )١4١١ه�/١٩٩٠م(، ط١، دار 
الكتب العلمية ، بريوت – لبنان، كتاب اجلهاد باب ال يقتل ذرية وال عس�يفًا ، ج2، ص ١33، ح2٥٦٥ ، وقال 
: صحيح عىل رشط الش�يخني ومل يرجاه، ووافقه الذهبي؛ البيهقي، أمحد بن احلس�ني بن عل بن موس�ى : س�نن 
البيهق�ي الك�ربى، تقيق : حممد عبد القادر عط�ا، )١4١4ه�/ ١٩٩4م(، ط١، دار الكت�ب العلمية ، بريوت – 
لبنان ، كتاب السري، باب الرأة تقاتل فتقتل، ج٩، ص82، وقال الشيخ اللباين ف السلسلة الصحيحة، ح٧٠١، 

حسن صحيح .
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وال ترق�ن نخ�اًل، وال تفرقنه، وال تغل�ل، وال تبن«)١(، فهذه الوصايا الع�رش تتمثل ف النقاط 
التالية : 

�  أقوامًا زعموا أنم قد فرغوا أنفسهم هلل ف الصوامع، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم ، وهذا 
توجيه بعدم قتل غري الحاربني ممن تفرغ للعبادة.

�  أقوامًا قد حلقوا أوساط رؤوسهم ، فافلقوها بالسيف .

�  عدم قتل الطفال أو الواليد .

�  عدم قتل النساء.

� عدم قتل الشيوخ الكبار .

�  عدم اإلفساد ف الرض بقلع الشجر الذي بدأ ثمره .

�  عدم اإلفساد ف الرض بحرق النخل.

�  عدم اإلفساد ف الرض بقطع أشجار العنب .

�  عدم اإلفساد ف الرض بذبح البقر أو الشياه ، بل ما سوى ذلك من الوايش إال لكل.

وتس�مى بالوصايا العرش ، وهي متثل العمود الفقري للقانون الدويل اإلنس�اين ف اإلسالم، 
فضاًل عن ذلك، فإن رشيعتنا الغراء قد أمرت الرفق بالرسى .

)١( أخ�رج هذه الوصية بس�ند مرس�ل : اإلمام مالك ف " الوطأ "، انظر : الصبح�ي ، مالك بن أنس : موطأ اإلمام 
مالك ، تقيق : حممد مصطفى العظمي )١42٥ه�/2٠٠4م(، ط١، مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان لألعامل 
اخلريية واإلنس�انية، أبوظب�ي- اإلمارات العربية التحدة، كتاب اجلهاد ، باب النهي عن قتل النس�اء والولدان ف 
الغزو، ج2، ص ٦3٥-٦3٦، ح١٦2٧ ؛ الصنعاين ، عبد الرزاق بن مهام  : مصنف عبد الرزاق ، تقيق : حبيب 
الرمحن العظمي، )١4٠3ه�( ط2، الكتب اإلسالمي ، بريوت – لبنان، كتاب اجلهاد ، باب عقر الشجر بأرض 
العدو ، ج٥، ص١٩٩،ح٩3٧٥؛ ابن أيب شيبة ، عبد اهلل بن حممد : الصنف ف الحاديث واآلثار ، تقيق : حممد 
عوام�ة ، )١42٧ه��/2٠٠٦م( ط١، دار قرطبة ، بريوت - لبنان ، كتاب الس�ري ، ب�اب من ينهى عن قتله ف دار 
احلرب، البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى: سنن البيهقي الكربى ، كتاب السري ، باب من اختار الكف 
عن القطع والتحريق إذا كان الغلب أنا س�تصري دار إس�الم أو دار عهد، ج٩،ص8٥،ح١8٥٩2، ولكثري من 
فقراتا ش�واهد من الحاديث الصحيحة . وهذه الرواية بنصها مع رشحها ف : رشح كتاب الس�ري الكبري لحمد 
بن احلس�ن الشيباين لحمد بن أمحد الرسخيس، تقيق : صالح الدين النجد ،)١٩٧١م(، ط١، رشكة اإلعالنات 

الرشقية ، القاهرة – مجهورية مرص العربية،ج١ ، باب وصايا الفراد ، ص3٩ وما بعدها .
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ِه ِمْس�ِكيًنا َوَيتِياًم  َعاَم َع�ىَلٰ ُحبِّ وه�ذا تصدي�ق لقول الوىل س�بحانه وتع�اىل : ﴿َوُيْطِعُموَن الطهَّ
َوَأِسرًيا ﴿8﴾ )اإلنسان(.

ومن الواضح وفقًا للوصايا العرش الس�ابق اإلش�ارة هلا ، أنا متثل العديد من وسائل احلامية 
حلقوق اإلنسان، بام ف ذلك الهاجر غري الرشعي، والتي عاجلتها بعد ما يزيد عىل أربعة عرش قرنًا 

اتفاقية حقوق اإلنسان والعاهدات اللحقة هلا.

فقد الحظت من البادئ اآليت :

�  محاية الكرامة اإلنسانية من توفري الغذاء والأوى . 

�  توفري المن والمان . 

�  تقيق الساعدة اإلنسانية من توفري الغذاء والأوى .

�  تريم القتل غري الرشوع لألطفال والنساء والشيوخ .

وغري ذلك من وسائل احلامية اإلنسانية .

ومل تكتف الرشيعة اإلسالمية الغراء بوضع قواعد نظرية ، بل اهتمت برضورة توقيع اجلزاء 
الفعال، من أجل االحرتام الكامل للقاعدة القانونية ، كام أرشت لذلك آنفًا.

لذلك تم تطبيق أحكام القانون الدويل اإلنس�اين ، ومراقبة عملية التطبيق من خالل حرص 
اخللفاء الراش�دين ريض اهلل عنهم أمجعني عىل توقيع اجلزاءات بموضوعية عىل كل من يل هبذه 
الحكام)١( ، سواء أكانت جزاءات بدنية أو مالية ، وسواء اختذت شكل احلدود ، أو القصاص، 

أو التعازير .

فيتضح إذن مما سبق أن هناك أحكام تعالج محاية الشخاص غري الحاربني، بحيث ال يوز 
توجيه العامل احلربية إليهم ، كام ال يوز توجيه أي عمل من أعامل العنف ضدهم طالا مل يوجد 
منهم أي مش�اركة ف أعامل القتال، وعليه فالوجب توفري هذا احلق - حق احلياة - لكل إنس�ان 

)١( حممود، عبد الغني عبد احلميد : محاية ضحايا النزاعات السلحة ف القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية 
ف : دراسات ف القانون الدويل اإلنساين، )2٠٠٠م(، ط١ ، دار الستقبل العريب ، القاهرة – مجهورية مرص العربية، 

ص 2٦2.
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وإن كان مهاجرًا بصفة غري مرشوعة، واحلكومات والدول والشعوب والفراد مسؤولون مجيعًا 
عن تأمني هذا احلق، وخمالفته بالدخول غري الرشوع للدولة تكون من خالل الحاكمة العادلة.

2 ـ محاية الكرامة اإلنسانيَّة :

ويتطل�ب حق احلي�اة محاية الكرام�ة اإلنس�انية؛ لن الكرامة متثل عزة النفس واإلحس�اس 
العن�وي باحلياة بعد اإلحس�اس الادي بالوجود، أو بش�خصية اإلنس�ان، دون متيي�ز ف التعامل 
الخت�الف اجلن�س، أو اللون، أو الدي�ن، أو اللغة، فالهاج�ر غري الرشعي، مع كون�ه يعد خمالفًا 
هبجرت�ه غري الرشعي�ة ، إال أنه يلزم محايته م�ن التعامل أو اإلجراءات التي فيه�ا انتهاك لكرامته 
وإنسانيته، من تعذيب وتنكيل ، وقسوة ف طريقة االعتقال، وزج ف السجون مع الجرمني دون 

حماكمة عادلة. 

ل�ذا أمر أم�ري الؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بالقص�اص من جبلة بن الهيم المري 
الغس�اين الذي رضب أعرابيًا فج�دع أنفه، لنه داس رداءه أثناء الط�واف حول الكعبة الرشفة، 
وقال عمر ريض اهلل عنه جلبلة الذي استغرب القصاص بقوله : »أنا أمري وهو سوقه«، : »اإلسالم 

سوى بينكام«)١(. 

ك�ام أم�ر عمر ريض اهلل عنه بالقصاص من حمم�د بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه قائاًل له 
رة فارضب هبا ابن الكرمني«، ثم أمره برضب صلعة عمرو ريض اهلل عنه بس�بب  : »دون�ك ال�دِّ
اس�تغالل ابنه نفوذ أبيه وس�لطانه، فلم يفع�ل القبطي، مكتفيًا برضب االب�ن، فقال عمر لعمرو 

وابنه : »متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتم أحرارًا«)2(.

إن تقري�ر عقوب�ة بح�ق الهاجر غري الرشع�ي من قبل دولة ما لخالفته ال تس�وغ س�به، وال 
إهانته، وال إذاللة، ويدل عىل ذلك ما أخرجه مسلم ف صحيحه عن أيب بكر ابن أبى شيبة بسنده 
من حديث ش�داد بن أوس ريض اهلل عنه قال : ثنتان حفظتهام عن رس�ول اهلل < قال : »إن اهلل 

)١( الطربي، حممد بن جرير بن يزيد : جامع البيان ف تأويل القرآن، )١42٠ه�(، تقيق: أمحد شاكر، ط١، مؤسسة 
الرسالة، لبنان ، ج١٦، ص ١٠؛ اجلصاص ، أمحد بن عل الرازي ، أحكام القرآن الكريم، ج١، ص١٦٧٠.

)2(التقي اهلندي، عل بن حسام الدين : كنز العامل ف سنن القوال والفعال، )١٩8٩م(، مؤسسة الرسالة ، بريوت 
– لبنان، ج١2، ٦٦٠، ح 3٦٠١٠.
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كتب اإلحس�ان عىل كل يشء، فإذا قتلتم فأحس�نوا القتلة.....«)١(. فيدل احلديث عىل أنه ال يزاد 
عىل العقوبة القررة، كام أنه يس�تحق حس�ن العاملة أثناء العقوبة، وي�دل لذلك أيضًا قول النبي 
< لا تلفظ أحد الصحابة بس�وء ف حق الحدودة : » لقد تابت توبة لو قس�مت بني س�بعني من 

أهل الدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هلل تعاىل« )2(. 

وإذا ما س�لب من اإلنس�ان حق إنس�انيته، فحرم من الطعام ، أو الش�ارب، أو رضب رضبًا 
مربحًا .... الخ، فإنه ليس بمأمون عند تعذيبه أن يقر عىل نفس�ه كذبًا، فاإلس�الم ال يعترب أصاًل 
اإلقرار، واالعرتاف الناجم عن اإلكراه ، فقد أخرج ابن ماجه ف س�ننه عن إبراهيم بن حممد بن 
يوس�ف الفريايب بس�نده من حديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل < : »إن 
اهلل توز عن أمتي اخلطأ، والنس�يان، وما اس�تكرهوا عليه«)3(. ومل يرد دليل صحيح يبيح تعذيب 

التهم، أو يسلبه حقوقه القررة رشعًا)4(. 

إن اإلس�الم ال هيدر كرامة اإلنس�ان إذا كان أسريًا، برتكه عاري البدن، من دون كسوة تليق 
به، أو إطعام، فاإلسالم حيسن إىل السري بكافة الوسائل بدليل ما نقله التاريخ، فقد أخرج اإلمام 
أمحد ف مسنده عن حممد بن جعفر بسنده من حديث عدى ابن حاتم ريض اهلل عنه قال : »جاءت 
خيل رسول اهلل < أو قال رسل رسول اهلل < وأنا بعقرب فاخذوا عمتي وناسا، قال : فلام أتوا 
هبم رس�ول اهلل < قال : فصفوا له، قلت : يا رس�ول اهلل نأى الوافد، وانقطع الولد، وأنا عجوز 
كبرية ما يب من خدمة، فمن عل من اهلل عليك، قال : من وافدك ؟. قالت : عدي بن حاتم، قال : 
الذي فر من اهلل ورسوله، قالت : فمن عل، قالت : فلام رجع ورجل إىل جنبه نرى أنه عل، قال 

)١( مس�لم ، مس�لم بن احلجاج : صحيح مس�لم ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب المر بإحسان 
الذبح والقتل وتديد الشفرة ، ج3، ص ١٥48، ح١٩٥٥.

)2( أخرجه مس�لم ف صحيحه عن أيب غس�ان مالك بن عبد الواحد الس�معى بس�نده من حديث عمران بن حصني 
t  انظر : مس�لم ، مس�لم بن احلجاج : صحيح مس�لم ، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل نفس�ه بالزنى ، ج3، 

ص١324، ح١٦٩٦.  
)3( ابن ماجه ، حممد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجة ، كتاب الطالق، باب طالق الكره والنايس، ج2، ص٥١3، 
ح2٠43. علق عليه اللباين : صحيح؛ البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى : معرفة السنن واآلثار، كتاب 

اإلقرار، باب من ال يوز إقراره، ج٦، ص 84، ح ١١23٦.
)4( الزحيل، حممد : حقوق اإلنسان ف اإلسالم، ص 383.
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:  س�ليه محالنا قال فس�ألته فأمر هلا......«)١(. قال أبو يوسف : »والسري من أرسى الرشكني ال 
بد أن يطعم وحيس�ن إليه حتى حيكم فيه«)2(. ونخرج مما س�بق بأن الهاجر بصفة غري مرشوع ف 
حال القبض عليه فإنه ال بد من اإلحسان إليه وكسوته بام يليق، خصوصًا وأنه قد يتعرض لفقد 
ممتلكات�ه ج�راء هجرته، وقد يكون مع الهاجر نس�اء أو أطفال ، و اجل�و باردًا، وال بد كذلك من 

إطعامه، قياسًا عىل معاملة أرسى احلرب.

فاإلحس�ان مقرر ف الرشيعة اإلس�المية ف كل يشء، فهو بحق دين الرمحة والكرامة يعجز 
كل البرش أن يأتوا بمثله. 

يَّة :  3 ـ حقُّ احلــرَّ

وأما حق احلرية الذي هو حق كل إنس�ان ف ممارس�ة أعامله الادية والعنوية كام يش�اء، دون 
اقة ، كام نوهت من قبل التي  مصادمة مع حريات اآلخرين، فإن رشيعة اإلس�الم كانت هي الس�بهَّ
تباهي احلضارة الغربية بإعالنا، فاإلس�الم قرر احلرية الشخصية وهي  »القدرة عىل فعل كل ما 

يتعلق بذات الفرد«)3(، لنا عامد الدنية، وأعز حق مقدس لدى اإلنسان.

وهذا احلق من أكثر احلقوق التصاقًا بحق احلياة فهو من احلقوق الساس�ية لإلنس�ان، ويعد 
حق�ًا عام�ًا ش�اماًل، واصل حلق�وق متعددة تدخل ت�ت عناوين خمتلف�ة، منها : حري�ة االعتقاد 
والتدي�ن، وحرية التفكري الرتبط بالعقل، والبحث واالختيار لكش�ف احلقائق، وحرية التعبري، 

وغريها من احلريات.

)١( ابن حنبل ، أمحد بن حنبل : مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، تقيق: ش�عيب الرنؤوط وآخرون، مس�ند الكوفيني، 
ج4، ص3٧8، ح١٩4٠٠، علق عليه ش�عيب الرنؤوط: بعضه صحيح وف هذا اإلس�ناد عباد بن حبيش مل يرو 
عن�ه غري س�امك بن ح�رب ومل يوثقه غري ابن حبان؛ الطرباين، س�ليامن بن أمحد بن أي�وب : العجم الكبري، ج١2، 
ص ١4، ح ١3٦٩١؛ اهليثمي، عل بن أيب بكر بن سليامن : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، )١422ه�/ 2٠٠١م(، 
تقي�ق : حمم�د عب�د القادر أمحد عط�ا، ط١، دار الكت�ب العلمية ، ب�ريوت – لبنان، كتاب اجله�اد، باب الن عىل 
السري، ج٥، ص 43١، ح ٩٧١٩، وعلق عليه : رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري عباد بن حبيش، وثقة.

)2( أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم : اخلراج، ص ١4٩.
)3( الزحي�ل، وهب�ة مصطف�ى : اخلصائص الكربى حلقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم ودعائم الديمقراطية اإلس�المية، 

ص2٠.
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وضم�ن اإلس�الم منذ فج�ر وجوده حرية االعتق�اد)١(، والتس�امح الديني، ومن�ع اإلكراه ف 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿2٥٦﴾  َ الرُّ يِن  َقْد َتَبنيهَّ الدين، كام جاء ف حمكم التنزيل بقوله تعاىل: ﴿اَل إِْكَراَه ِف الدِّ
ُهْم مَجِيًعا  َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النهَّاَس  ْرِض ُكلُّ َك آَلَمَن َمْن ِف اْلَ )البقرة(، ويقول جل شأنه :﴿ َوَلْو َشاَء َربُّ
قُّ ِمْن َربُِّكْم  َفَمْن َشاَء  ٰى َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي ﴿٩٩﴾ )يونس(، ويقول اهلل تبارك وتعاىل :﴿ َوُقِل احْلَ َحتهَّ
َفْلُيْؤِم�ْن َوَمْن َش�اَء َفْلَيْكُفْر ﴿2٩﴾ )الكهف(، واح�رتم الرشع حرية التفكري والتأمل والنظر، وما 
اكثر اآليات القرآنية الداعية إىل إعامل العقل وإجهاد الفكر، وتنميته، ف معرفة احلقائق واكتش�اف 
ْرِض   اَمَواِت َواْلَ أرسار الكون وخزائن الرض، ومنها قول اهلل جل وعال :﴿ ُقِل اْنُظُروا َماَذا ِف السهَّ
ُذُر َعْن َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن ﴿١٠١﴾ )يونس(، وهذا دليل واضح عىل أن التفكري  َوَما ُتْغنِي اآْلَياُت َوالنُّ
ليس حقًا فقط ف اإلسالم، بل هو فريضة إسالمية، وقد عمل اإلسالم عىل ترير الفكر من سلطان 
الايض، والتقاليد البالية، وتكم السادة والزعامء، ومن آفات السطورة واخلرافة، ومنع احلكام من 
فرض أي رأي معني عىل المة، وقرر اإلسالم تبعًا هلذه احلرية حرية الرأي، والتعبري، والنقد البناء، 
وهذه أوسع احلريات وأكثرها حرمة ونطاقًا والتزامًا، فمن حق الناس أن يعربوا عن آرائهم والدعوة 
ٌة َيْدُعوَن إىَِل  الرصحي�ة لا يقتنعون به ، ويوافق احلق والعدل، عم�اًل بقوله تعاىل : ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمهَّ
ئَِك ُهُم اْلُْفِلُحوَن ﴿١٠4﴾ )آل عمران(، ووقائع  رْيِ َوَيْأُمُروَن بِاْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُْنَكِر  َوُأوَلٰ اخْلَ
التاريخ اإلس�المي تشهد بكل جرأة ورصاحة وفخار ممارس�ات قوية حلرية القول، فمن حق ذاك 
اإلنسان الهاجر بصفة غري الرشعية، حرية االعتقاد، والفكر، والتعبري، إذ قد يكون الدافع هلجرته 

حرمانه من حرية الرأي والتعبري والتفكري.
وف الجال العام كفل اإلس�الم للجامعة حرية االجتامع ، واحلرية السياس�ية، وحرية المم 
ف تقرير الصري، ونى اإلس�الم اتباعه من مصادرة هذه احلرية، كام ناهم عن الركون للظلم أو 
اخلضوع لي لون من ألوان االس�تعباد واإلذالل ، ودعا اإلسالم الحرتام العاهدات مع الدول 
الخ�رى، واإلحس�ان لغري الس�لمني ف العاملة، وأعط�ى الواطنني منهم ف ديار اإلس�الم كل 
احلقوق الدنية والسياس�ية إال ف حدود ضيقة جدًا تقتضيها الصلحة العليا، كام هو الشأن القرر 
ف عم�ل كل دول�ة قديمة أو حديثة، وكان تعامل الس�لمني مع غريهم ع�ىل منهج احلق والعدل 

)١( ولي�س القص�ود من تقرير هذا المر ف اإلس�الم إقرار الخالفني عىل دينهم وعدم ختطئتهم، بل كل دين س�وى 
اإلس�الم باطل، ولن يقبل بعد بعثة حممد صىل اهلل عليه وس�لم غري اإلس�الم، وذلك لقوله تعاىل : ) َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ 

يَن ( ، سورة آل عمران، اآلية : 8٥. ارِسِ اإِلْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَ
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ومن�ع الظل�م مثاًل رائع�ًا معروفًا ف التاري�خ، حتى مل يعرف أحد اع�دل وال أرحم منهم لغريهم 
عىل مدى القرون الاضية، وال ينس�ى التاريخ موقف أيب عبيدة بن اجلراح ريض اهلل عنه  حني رد 

اجلزية لهل محص لنه خيش أال يستطيع أن حيميهم وذلك قبل أن يستقر فتح بالد الشام)١(. 

واعت�رب اإلس�الم احلرية مالزمة للوجود اإلنس�اين، فالصل ف اإلنس�ان احلرية، ويتش�وق 
اإلسالم ويتعطش لتحرير النفس، وتستتبع هذه احلرية حرمة الساكن ومراعاتا ومنع الدخول 
إليها وتفتيشها إال ف حال الرضورة أو اجلرم الشهود، أو بموجب إذن صاحبها، أو بأمر قضائي. 
وقد نص القرآن الكريم عىل وجوب االستئذان عند إرادة الدخول ف البيوت ف قوله تعاىل : ﴿َيا 
لُِكْم َخرْيٌ َلُكْم  ُموا َعىَلٰ َأْهِلَها  َذٰ ٰى َتْسَتْأنُِسوا َوُتَسلِّ ِذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتهَّ ا الهَّ َ َأهيُّ

ُروَن ﴿2٧﴾ )النور(. فاآلية الكريمة عامة تعم السلمني وغريهم. ُكْم َتَذكهَّ َلَعلهَّ

4 ـ  حق العدالة :

لفظ العدل يقتيض الس�اواة، أي ضد اجلور، باحلكم باحلق، وال يقتيض العدل الس�اواة من 
كل وجه، وإنام الراد الس�اواة ف الكافأة، إن خريًا فخري وإن رشًا فرش، والعدل ف اإلس�الم حق 
ال يتجزأ، وش�امل كل مظاهره، بعدل اإلنس�ان مع نفسه وربه، فقد أخرج البخاري ف صحيحه 
عن حممد بن بشار بسنده من حديث عون بن أيب جحيفة عن أبيه ريض اهلل عنه قال : آخى النبي 
< بني س�لامن وأيب الدرداء .... إن لربك عليك حقا ولنفس�ك عليك حقا ولهلك عليك حقا 
فأعط كل ذي حق حقه )2(. وعدل اإلنس�ان مع الناس بالتزام المانة وترك اخليانة والوفاء ومنع 
الغدر، وعدل القايض مع اخلصوم والتسوية بينهم وإنصافهم، وقانون العدل ف اإلسالم مالزٌم 
َ َيْأُم�ُر بِاْلَعْدِل  لإلحس�ان، وه�ذه ميزة ال نجدها ف غ�ري القرآن الكريم ، ف قول�ه تعاىل :﴿إِنهَّ اهللهَّ
ُروَن  ُك�ْم َتَذكهَّ َواإْلِْحَس�اِن َوإِيَت�اِء ِذي اْلُقْرَب�ٰى َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَش�اِء َواْلُْنَكِر َواْلَبْغ�ِي  َيِعُظُكْم َلَعلهَّ

﴿٩٠﴾ )النحل(، واإلحسان أن يقابل اخلري بأكثر منه، والرش بأقل منه.

)١(  الب�الذري، ع�ل ب�ن أمحد بن حييى بن جابر : فت�وح البلدان، )١4٠٧ه�(، )د. ط( مؤسس�ة العارف، بريوت - 
لبنان، ص ١8٧ ؛ ابن عس�اكر ، عل بن احلس�ن ابن هبة اهلل : تاريخ دمش�ق، )١4١٩ه�/١٩٩8م(، تقيق : عل 

شريي ، ط١، دار الفكر، بريوت – لبنان، ج١، ص٥٦.

)2( البخ�اري ، حمم�د ب�ن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل < وس�ننه 
وأيامه، كتاب الصوم ، باب من أقسم عىل أخيه ليفطر ف التطوع ، ج2 ص٦٩4، ح١8٦٧.
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ومل يفرق الفقهاء بني الس�لم والكافر ف العاملة القضائية؛ لن عىل القايض أن يدفع الظلم 
بإنصاف الظلوم ورد الظامل عن ظلمه، وهذا باإلمجاع)١(.

ُكُموا بِاْلَعْدِل ﴿٥8﴾ )النساء(، فالعدل قوام  قال اهلل تعاىل : ﴿َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النهَّاِس َأْن َتْ
الدين والدنيا)2(.

قال اإلمام الشافعي : » فأعلم اهلل نبيه < أن فرضًا عليه وعىل من قبله والناس، إذا حكموا 
أن حيكموا بالعدل، والعدل اتباع حكمه النزل«)3(.

ِرُجوُكْم ِمْن  يِن َومَلْ ُيْ ِذي�نَ مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم ِف الدِّ ُ َعِن الهَّ ق�ال اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿اَل َيْنَهاُكُم اهللهَّ
َ حُيِبُّ اْلُْقِس�ِطنَي ﴿8﴾ )المتحنة( ، قال أهل العلم :  وا إَِلْيِهْم  إِنهَّ اهللهَّ وُهْم َوُتْقِس�طُ ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ
ال�راد )ُتْقِس�ُطَوْا إَِلْيِهْم( إعطائهم قس�طًا من أموالكم عىل وجه الصلة، ولي�س الراد العدل، فإن 
الع�دل واج�ب فيمن قاتل من الكف�ار ومن مل يقاتل)4(. ق�ال الباري جل وعال : ﴿ َي�ا َداُووُد إِنهَّا 
 ﴾2٦﴿ ِ َك َعْن َسبِيِل اهللهَّ بِِع اهْلََوٰى َفُيِضلهَّ قِّ َواَل َتتهَّ ْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النهَّاِس بِاحْلَ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِف اْلَ
)ص(. وع�ىل ه�ذا فإن العدل مع الهاج�ر بصفة غري مرشوعة واج�ب، وإن كان خمالفًا بدخوله 
الغري مرشوع أو خمالفته لنظمة اإلقامة ونظم العمل، فإنه حياس�ب عىل خمالفته، بام يس�تحق من 

دون حيف ف حقه لضعفه.

وأخرج مسلم ف صحيحه عن زهري بن حرب بسنده من حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل 
عنه قال : قال رسول اهلل < »إن القسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن يمني الرمحن عز وجل 

وكلتا يديه يمني الذين يعدلون ف حكمهم وأهليهم وما ولوا«)٥(.

)١( سبق اإلشارة إىل الراجع ف ذلك صفحة ١٥٧.
)2(اب�ن الع�ريب، حمم�د بن عبداهلل : أح�كام القرآن ، )١424ه��(، تقيق : حمم�د عبدالقادر عط�ا، ط3،دار الكتب 

العلمية، بريوت – لبنان، ج4، ص ١2٥.
)3( الشافعي، حممد بن إدريس : الم ، )١4٠3ه�(، ط2، دار الفكر، بريوت – لبنان، ج٧، ص ٩٧.

)4( ابن العريب، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن، ج4، ص 228.
)٥(  مسلم ، مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث عىل 

الرفق بالرعية والنهي عن إدخال الشقة عليهم، ج3، ص ١4٥8، ح١82٧.
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وأخ�رج الطرباين ف الوس�ط ع�ن حممد بن عبداهلل احلرضمي بس�نده م�ن حديث أنس بن 
مال�ك ريض اهلل عن�ه قال رس�ول اهلل < : »إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحس�نوا فإن اهلل عز 

وجل حمسن حيب اإلحسان«)١(.
وقال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية : »  اجل�زاء ف الدنيا متفق عليه أه�ل الرض، فإن الناس مل 
يتنازعوا ف أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، وهلذا يروى : اهلل ينرص الدولة العادلة 

وإن كانت كافرة وال ينرص الدولة الظالة وإن كانت مؤمنة«)2(.
وهل�ذا ن�رص اهلل أمة اإلس�الم عىل غريها م�ن المم لا كانت متمس�كة به، آخ�ذة بأحكامه، 

مهتديًة بأخالقه. 
إن م�ن مقومات الع�دل توفر ضامنات الحاكمة العادلة، واهلل س�بحانه وتع�اىل حرم الظلم 
عىل نفسه، وجعله بني عبادة حمرمًا ، كام ف احلديث القديس الذي أخرجه مسلم ف صحيحه عن 
عبيد اهلل بن عبدالرمحن بن هبرام الدارمي بس�نده من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه: عن النبي < 
في�ام روى ع�ن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال : ) يا عب�ادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم 

حمرما فال تظالوا.....()3(.
فدين اإلس�الم دين العدل والرمحة، وال ينكر هذا إال جاهل ، أو معاند مس�تكرب، يقول اهلل 
ِ ُحْكاًم لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن ﴿٥٠﴾ )الائدة(. فال أفضل وال أحسن  تبارك وتعاىل : ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللهَّ
م�ن رشيع�ة رب العال�ني، نزلت ش�ابًة، كامل�ًة، منتظمة غ�ري متعارضة، مل تك�ن جمموعة قواعد 
وأع�راف متفرق�ة ثم تكونت، وال ناقصة ثم اكتملت، قال اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 

َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْساَلَم ِديًنا ﴿3﴾ )الائدة(.

وهبذا يتبني لنا مكانة ومنزلة العدل بني الناس، الذي جاءت به الرشيعة اإلسالمية العادلة.

)١(الطرباين ، س�ليامن بن أمحد بن أيوب : العجم الوس�ط العجم الوسط، )١4١٥ه�(، تقيق : طارق بن عوض 
اهلل بن حممد ،  وعبد الحسن بن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني، القاهرة – مجهورية مرص العربية، ج٦، ص4٠، ح 
٥884 ؛ اهليثمي، عل بن أيب بكر بن سليامن : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، )١422ه�/ 2٠٠١م(، تقيق : حممد 
عب�د الق�ادر أمحد عط�ا، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان، ج٥، ص١٩٧. وقال رجاله ثقات، وإس�ناده 

حسن؛ لن فيه حممد بن بالل البرصي.
)2( ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، )١42٥ه�/2٠٠4م(، 
مجع وترتيب : عبد الرمحن بن حممد بن قاس�م ، وابنه حممد ، )د. ط( ، جممع اللك فهد لطباعة الصحف الرشيف ، 

الدينة النورة - الملكة العربية السعودية، ج28، ص٦2-٦3.
)3( مسلم ، مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة والدب، باب تريم الظلم، ج4، ص ١٩٩4، ح2٥٧٧.
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5 ـ محايـة األموال واملمتلكات :
وبخص�وص محاي�ة ممتلكات الهاجرين غري الرشعيني فقد قررت الرشيعة اإلس�المية ذلك 

ْرِض َبْع�دَ إِْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًف�ا َوَطَمًعا  إِنهَّ  وا ِف اْلَ بق�ول اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿َواَل ُتْفِس�دُ

ِ َقِري�بٌ ِمَن اْلُْحِس�ِننَي ﴿٥٦﴾ )العراف(. وقال جل وعال ش�أنه : ﴿ َوإِِذ اْسَتْس�َقٰى  �تَ اهللهَّ َرمْحَ

َة َعْيًنا  َقْد َعِل�َم ُكلُّ ُأَناٍس  َجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَت�ا َعرْشَ ْب بَِعَص�اَك احْلَ ُموَس�ٰى لَِقْوِم�ِه َفُقْلَن�ا ارْضِ

ْرِض ُمْفِسِديَن ﴿٦٠﴾ )البقرة(. ِ َواَل َتْعَثْوا ِف اْلَ ُبوا ِمْن ِرْزِق اهللهَّ ْم  ُكُلوا َوارْشَ هَبُ َمرْشَ

فهذه اآليات وغريها تنهي عن الفساد ف الرض بصفة عامة ، فإهالك احلرث أو الحاصيل 

الزراعية ، والش�جار ، والاش�ية وغريها مما هو رضوري حلياة الس�كان الدنيني ال يوز طالا ال 

توج�د رضورة عس�كرية تقتيض إهالكها ، ف�إن مل توجد تلك الرضورة ف�إن إهالكها وتدمريها 

يكون نوعًا من الفساد ف الرض النهي عنه ف اآليات ، والفساد صفة ال حيبها اهلل تعاىل .
وبن�اء ع�ىل ذلك ، فإن هذه اآليات تقرر مب�دأ محاية العيان الدنية أثناء الس�لم أو احلرب ، 
ب�ل وف حالة احلرب ال ي�وز اختاذها ذريعة للتعدي عىل هذه العيان طالا مل يكن هناك رضورة 

عسكرية تقتيض ذلك)١(.
والدلي�ل عىل محاية العيان والمتلكات من الس�نة النبوية الرشيف�ة الطهرة ما أخرج البيهقي 
ف س�ننه عن عبداهلل بن يوس�ف بس�نده من حديث عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال : كان 
النبي < إذا بعث جيش�ا من الس�لمني إيل الرشكني قال : انطلقوا باس�م اهلل، فذكر احلديث وفيه، 
وال تقتلوا وليدًا طفاًل، وال امرأة، وال ش�يخًا كبريًا، وال تغورن عينًا، وال تعقرن شجرًا؛ إال شجرًا 
يمنعكم قتااًل أو حيجز بينكم وبني الرشكني، وال متثلوا بآدمي، وال هبيمة، وال تغدروا، وال تغلوا)2(.
وأخرج عبدالرزاق ف مصنفه عن جريج بس�نده من حديث حبيب بن الوليد ريض اهلل عنه 
»أن النبي < كان إذا بعث جيشا، قال : انطلقوا بسم اهلل وباهلل، وف سبيل اهلل، تقاتلون من كفر 

إس�المي،  منظ�ور  م�ن  اإلنس�اين  ال�دويل  القان�ون  مب�ادئ  تأصي�ل   : س�امل  اهل�ادي  عب�د  جاب�ر  الش�افعي،   )١(
)١428ه�/2٠٠٧م(، ط١، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية – مجهورية مرص العربية ، ص١١٧.

)2( البيهق�ي، أمحد بن احلس�ني بن عل بن موس�ى: س�نن البيهقي الكربى ، كتاب اليرس ، باب ت�رك قتل من ال قتال 
فيه من الرهبان والكبري وغريمها، ج٩، ص ٩٠، ح ١8٦١٩، قال الحقق : ف هذا اإلس�ناد إرس�ال وضعف وهو 

بشواهده مع ما فيه من اآلثار يقوي واهلل أعلم .
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ب�اهلل، أبعثك�م عىل أن ال تغل�وا، وال تبنوا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًا، وال ترقوا كنيس�ًة، وال 
تعقروا نخاًل«)١(.

وأخرج سعيد بن منصور ف سننه عن عبد العزيز بن حممد بسنده من أثر ابن مسعود ريض اهلل 
عن�ه : » أن�ه قدم علي�ه ابن أخيه ف غزوة غزاها، فقال : لعلك حرقت حرثًا ؟ قال : نعم قال : لعلك 
غرقت نخاًل ؟ قال : نعم قال : لعلك قتلت امرأة أو صبيا ؟ قال : نعم قال لتكن غزوتك كفافًا)2(«)3(.
ويتب�ني لن�ا مما س�بق من الدلة من الكتاب والس�نة واآلث�ار النهي الرصيح ع�ن التخريب، 
والتحري�ق، ومجي�ع أوجه اإلهالك للامل من حي�وان أو مجاد لغري نف�ع، وكان هذا حال احلرب، 

فدل عىل عدم جواز إتالف أموال الهاجرين غري الرشعيني لكونم ليسوا حربيني.
وتدر اإلش�ارة إىل تعرض فقهاء الالكية وبعض فقهاء احلنابلة لس�ألة محاية أموال الدنيني 
اخلاصة غري الس�تخدمة ف القتال، وقرروا محاية مال وممتلكات من ال يقاتل كالنس�اء والصبيان 
والش�يوخ والرهبان والجراء وغريهم ممن اعتزل القت�ال)4(، بل إنم أكدوا ف حال عدم وجود 
مال هلم يب عىل السلمني مواساتم، وهبذا تتأكد محاية أموال وممتلكات الهاجر غري الرشعي، 

بل تتجىل عظم الرشيعة اإلسالمية ف تبنى الرعاية والتكافل االجتامعي.

م�ن كل ما س�بق يتضح لنا فضل الرشيعة اإلس�المية وس�بقها للقوان�ني الوضعية ف كفالة 
ومحاية حقوق اإلنسان، بام ف ذلك من اضطر للهجرة بطريقة غري رشعية.

)١( الصنع�اين ، عب�د الرزاق بن مه�ام  : مصنف عبد الرزاق ، كتاب اجلهاد ، باب عقر الش�جر بأرض العدو ، ج٥، 
ص2١٩، ح ٩43٠؛ الصبحي ، مالك بن أنس : موطأ اإلمام مالك  وأخرجه مالك ف الوطأ )44٧/2( كتاب 
اجله�اد ، ب�اب النهي عن تقل النس�اء والصبي�ان ف الغ�زو ،ج2، ص٦3٦-٦3٧، ح١٦28، ولفظه »انه بلغه أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إىل عامل من عامله انه بلغنا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم كان إذا بعث رسية يقول 
هلم اغزوا باس�م اهلل ف س�بيل اهلل تقاتلون من كفر باهلل ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وقل ذلك 

جليوشك ورساياك أن شاء اهلل والسالم عليك«.
)2( الكفاف : الراد خاليًا من اإلثم، والكف عن الرش، ينظر : ابن الثري، البارك بن حممد اجلزري: النهاية ف غريب 

احلديث والثر ، ج4، ص ١٩١.
)3( ابن منصور ، سعيد بن منصور اخلرساين : سنن سعيد ين منصور،)١4٠٥ه�(، تقيق : حبيب الرمحن العظمي، 

ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان، ج2، ص 282، ح 2٦3٠، ورجاله ثقات.
)4( الق�راف ، أمح�د ب�ن إدريس : الذخرية ،ج3 ، ص288 ؛ اخلريش، حممد ب�ن عبد اهلل بن عل : اخلريش عىل خمترص 
سيدي خليل، وهبامشه حاشية الشيخ عل العدوي، ) د.ت( ، )د.ط(، دار صادر، بريوت - لبنان، ج2، ص١٠؛ 
الدس�وقي ، حممد بن أمحد ابن عرفة الدس�وقي: حاشية الدس�وقي عىل الرشح الكبري ، وهبامشه تقريرات العالمة 
الحقق : حممد بن أمحد  بن حممد اللقب بعليش ،) ١4١٧ه�( ، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان،ج2،ص 
١٧٧؛ البه�ويت ، منص�ور بن يونس بن إدريس : كش�اف القن�اع عن اإلقن�اع، ج3، ص١2٠؛ الرداوي ، عل بن 
س�ليامن : اإلنص�اف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمح�د بن حنبل ، تقيق : حممد حامد الفقي 

)١3٧٦ه�( ، ط١، مطابع السنة الحمدية، القاهرة – مجهورية مرص العربية ، ج4، ص222.
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الفصل الرابع
كفالة حقوق املهاجرين غري الرشعيني

يف القانون الدويل يف ضوء الرشيعة اإلسالمية    

4 . 1  وسائل محاية حقوق املهاجرين غري الرشعيني

4 . 2  آثار انتهاك حقوق املهاجرين غري الرشعيني



147

الفصل الرابع
كفالة حقوق املهاجرين غري الرشعيني

يف القانون الدويل يف ضوء الرشيعة اإلسالمية   

4  . 1 وسائل محاية حقوق املهاجرين غري الرشعيني
وسوف أستعرض هذا البحث ف مطلبني ومها :

4 . 1 . 1  وسائل احلامية املقررة يف القانون الدويل
إن وض�ع قواعد خاصة بحقوق اإلنس�ان بوج�ه عام، وبحامية الهاجر غ�ري الرشعي بصفة 
إنسانًا بوجه خاص ال يكفي لضامن ممارستها من الناحية العملية والفعلية، وإنام ال بد من السهر 

عىل تطبيقها ومحايتها وذلك بإياد طرق ووسائل تكفل تقيق كل ذلك.

وقد اهتمت منظمة المم التحدة من خالل خمتلف الوثائق القانونية الدولية الصادرة عنها، 
والامرس�ات العملي�ة لجهزت�ا، عىل تعزي�ز احرتام حقوق اإلنس�ان ف ح�دود االختصاصات 

والوسائل التاحة هلا)١(.

ولكن مازالت الوس�ائل التاحة ضعيفة وتتاج إىل الدعم اجلاد، حيُث يعوز هذه الوس�ائل، 
التنفي�ذ الفع�ل، الصطدام ذل�ك بقواعد التوازن�ات الدولي�ة، وتفضيل الصال�ح اخلاصة، عىل 

الصلحة العامة جلميع أعضاء الجتمع الدويل.

وتتنوع وسائل احلامية، بني وسائل ذات طبيعة دولية، وأخرى ذات طبيعة داخلية)2( .

)١( راج�ع الق�رار رقم : )١١8/٥2( الصادر ع�ن اجلمعية العامة لألمم التحدة ع�ام ١٩٩٧م، بخصوص التطبيق 
الفعل للوثائق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنس�ان بام ف ذلك االلتزام بتقديم تقارير، وإنش�اء هيكل موحد للرقابة 

عىل الوثائق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان .
)2( راج�ع ال�ادة )23( من العهد ال�دويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية ١٩٦٦م، ونصه�ا : »إن التدابري الدولية 
الرامية إىل إعامل احلقوق النصوص عليها فيه، وتشمل عقد االتفاقات واعتامد توصيات، وتوفري الساعدة التقنية 

وعقد اجتامعات إقليمية، بغية التشاور والدراسة«.
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أواًل : دور األجهزة الوطنية

يقع عىل عاتق الجهزة الوطنية دور هام ف كفالة ومحاية حقوق اإلنسان، بوجه عام وحقوق 
اإلنس�ان الهاجر بصفة غري رشعية بوجه خاص، وقد أكدت عىل ذلك الوثائق الدولية الصادرة 

عن المم التحدة ومن أهم وسائل احلامية الواجب توفريها : 

1 ـ  منح الفرد املرضور حق اللجوء إىل القضاء 

فمن أهم الوسائل الساسية للحامية، إعطاء الفرد الذي وقع عليه االعتداء أيًا كان نوعه أو 
مصدره، حق رفع الدعوى)١( .

فالس�لطة القضائية هي احلصن والساس الذي يعتمد عليه الفرد للحصول عىل حقه الذي 
تم الساس به .

وق�د تن�اول اإلع��الن العال�مي حل�ق�وق اإلنس��ان ذلك بن�ص الادة الثامنة من�ه عىل أن : 
» ل�كل ش�خص حق اللج�وء إىل الحاكم الوطني�ة إلنصافه الفعل من أية أع�امل تنتهك احلقوق 

الساسية لإلنسان التي يمنحها إياه الدستور أو القانون«.

والشك ف انطباق النص السابق عىل وسائل محاية الهاجر غري الرشعي بصفته إنسانًا .

وإذا كان النص الس�ابق قد ح�دد القضاء الوطني باعتباره صاح�ب االختصاص الصيل، 
ولكن هذا ال يمنع الفرد من إمكانية اللجوء إىل القضاء الدويل، وذلك متى استنفذ طرق احلامية 

القضائية الوطنية)2( .

وقد أكد عىل رضورة استنفاذ طرق الطعن الداخلية، العديد من وثائق المم التحدة، ومنها 
الادة )٥/22/ب( من اتفاقية حماربة التعذيب وغريه من رضوب العاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنس�انية أو الهينة، والتي نصت عىل أن ال تنظر جلنة حماربة التعذيب ف البالغات القدمة من 
أي ف�رد م�ا مل تتحق�ق من : » أن الفرد قد اس�تنفذ مجيع طرق الطعن الداخلي�ة التاحة وال ترسي 
)١( ت�م االع�رتاف بح�ق الفرد ف اللج�وء إىل حمكمة دولي�ة للدفاع عن حقوق�ه، خصوصًا ف الادت�ني 34-3٥ من 

االتفاقية الوربية حلقوق اإلنسان .
)2( قررت حمكمة العدل الدولية : ) جمموعة ١٩٥٩(، أن قاعدة اس�تنفاذ طرق الطعن الداخلية، قبل اللجوء إىل أي 

إجراء دويل، هي قاعدة ثابتة ف القانون الدويل العرف .
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ه�ذه القاع�دة ف حالة تطبيق طرق الطعن بص�ورة غري معقولة أو ف حالة ع�دم احتامل إنصاف 
الشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية عىل نحو فعال«)١( .

وم�ن اجلدي�ر بالذكر، أنه يب توافر الصلحة ف رفع الدعوى، بحيث ال يملك تريكها إال 
الفرد الذي ترضر مبارشة من االنتهاك الواقع)2( . 

2 ـ  دور املؤسسات الوطنية يف حتقيق احلامية.
يعد إنشاء وتعزيز الؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، من العوامل الساعدة لتحقيق وكفالة 
احلامي�ة، وق�د أكد عىل ذلك الؤمتر العالي حلقوق اإلنس�ان ١٩٩3م/١4١3ه�، وقرر : » الدور 
اهل�ام والبن�اء ال�ذي تؤديه الؤسس�ات الوطنية من أجل تعزي�ز ومحاية حقوق اإلنس�ان وخاصة 
بصفتها االستش�ارية إزاء الس�لطات الختص�ة ودورها ف عالج انتهاكات حقوق اإلنس�ان وف 

نرش العلومات عن حقوق اإلنسان والتعليم ف جمال حقوق اإلنسان«)3( .
وتتمثل الؤسس�ات الوطنية التي تنش�ئها الدول، ف الوس�طاء)4(، ومنظامت أو جلان حقوق 
اإلنس�ان، والذي�ن تتمث�ل وظائفه�م السياس�ية ف تلق�ي الش�كاوى اخلاصة بانته�اكات حقوق 
اإلنسان، وحماولة وضع حد هلذه االنتهاكات، وكذلك التنبيه عىل السلطات الختصة بالدولة إىل 
أي اعتداء عىل تلك احلقوق، والتحقيق بشأن أي اعتداء عليها، وإذا لزم المر يمكن اللجوء إىل 
النظامت الدولية والحاكم الدولية بشأن احلامية ضد هذه االنتهاكات والامرسات غري الرشوعة.
ويمكن اإلشارة إىل اإلعالن اخلاص بحق ومسئولية الفراد واجلامعات وأجهزة الجتمع ف 
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات الساسية العرتف هبا عاليًا، والذي تبنته اجلمعية العامة 

لألمم التحدة، ومن أهم ما جاء فيه اآليت :

الادة : )١( ، ونصها : » أن لكل إنسان احلق فرديًا وباالشرتاك مع اآلخرين ف تعزيز الكفاح من 

)١( راجع ف ذلك قرار اجلمعية العامة رقم : )4٦/3٩(، لعام ١٩84م / ١4٠4ه�، وقد نص عىل ذلك أيضًا الادة 
: )2/٥/ب(، من الربتوكول االختياري اللحق بالعهد الدويل للحقوق الدنية والسياسية .

)2( أبو الوفا، امحد: احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، ص ١٦4.
)3( أص�درت اجلمعي�ة العامة لألمم التحدة ف عام ١٩٥٥م/١3٧4ه�، القرار رقم : )٩2٦(، بش�أن برنامج المم 
التحدة للمساعدة الفنية ف جمال حقوق اإلنسان، والذي هيدف إىل مساعدة الدول بناء عىل طلبها، ف بناء وتقوية 

اهلياكل الوطنية ذات التأثري البارش عىل مراعاة حقوق اإلنسان والحافظة عىل سيادة القانون .
)4( نظ�ام الوس�طاء: هو نظام مطب�ق ف إطار الق�ارة اإلفريقية من�ذ ١٩٦٦م/١38٥ه�، ويتص بتلقي الش�كاوى 

وبحثها، وفقًا لا يقدمه الواطنون بخصوص اإلساءات التي تدث من موظفي احلكومة .
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أجل محاية وتقيق حقوق اإلنسان واحلريات الساسية عىل الستويني الوطني والدويل«.

ال�ادة : ) 2(، ونصه�ا : »أن ل�كل دولة عليها مس�ئولية أولية وواجبًا حلامي�ة وتعزيز وتطبيق كل 
حقوق اإلنسان واحلريات السياسية باختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك«.

الادة : )١2(، ونصها : » لكل إنس�ان، بمفرده أو باالش�رتاك مع اآلخرين، احلق ف االشرتاك ف 
النشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات الساسية«.

ثانيًا : دور األجهزة الدولية 

عمل�ت الم�م التح�دة عىل توفري وس�ائل الرقاب�ة الدولية بش�أن االنته�اكات ضد حقوق 
اإلنس�ان، والت�ي تعد حقوق اإلنس�ان الهاجر بصفة غ�ري رشعية جزء ال يتج�زأ منها ومن أجل 

ذلك قامت المم التحدة باإلنجازات التالية :-

1 ـ  إنشاء جلان ملراقبة تطبيق الوثائق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان)1)  

وتعمل هذه اللجان عىل محاية حقوق اإلنسان من خالل اآليت :

�  طلب تقارير بشأن الامرسات غري الرشوعة ف حق اإلنسان .

�  بذل الساعي احلميدة من أجل تقيق السالم والمن .

�  القيام بدور بخصوص منع وقوع الفعل واإلنذار البكر بالتبعات الضارة.

وم�ن اجلدي�ر بالذكر، أنه قد تم إنش�اء جلنة إقليمية عربية دائمة حلقوق اإلنس�ان)2(؛ كجهاز 
عام�ل ف إط�ار جامعة الدول العربية لتهتم بقضايا حقوق اإلنس�ان ف الوطن العريب، ولتختص 
بوض�ع قواع�د التعاون بني الدول العربية ف هذا الجال، وقد بحثت اللجنة العديد من الس�ائل 
التعلقة بحقوق اإلنسان؛ وتعد جلنة حماربة التعذيب من أهم اللجان وقد أنشأتا اجلمعية العامة 

بقرارها رقم : )3٩/4٦(، لعام ١٩84م /١4٠4ه� .

)١( أبو الوفا، أمحد : احلامية الدولية حلقوق اإلنسان، ص١٧١.
)2( أبو الوفا : أمحد : جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية ، )١٩٩٩م(، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة- 

مجهورية مرص العربية، ص٦٥8.
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وختتص بإعداد تقارير بش�أن انتهاكات حقوق اإلنس�ان وتلقي الشكاوى ولكن يعاب عىل 
اللجنة، عدم فاعليتها العملية، فليس هلا أي وظيفة تنفيذية، بل يقترص عملها عىل إعداد التقارير 

وإصدار التوصيات .

2 ـ إنشاء وظيفة املندوب السامي حلقوق اإلنسان 

تم إنشاء هذه الوظيفة بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة رقم : )١4١/48(، لعام 
١٩٩3م، بن�اء عىل توصية الؤمتر العالي حلقوق اإلنس�ان : )فيينا ١٩٩3م(، وتتمثل مس�ئولياته 

عىل سبيل الثال ال احلرص ف اآليت :

�  تعزي�ز ومحاي�ة التمت�ع الفع�ل ب�كل احلق�وق السياس�ية والدني�ة والثقافي�ة واالقتصادي�ة 
واالجتامعية.

�  تنفيذ كل الهام التي يعهد هبا إليه من قبل الجهزة الختصة ف المم التحدة.

�  اإلس�هام بدور فعال ف إزال�ة العقبات احلالية ومواجهة تدي�ات اإلنجاز الكامل حلقوق 
اإلنسان، ومنع استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان ف العامل .

�  الدخول ف حوار مع كل احلكومات من أجل كفالة احرتام كل حقوق اإلنسان.

3 ـ  التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان 

وفق�ًا للعديد م�ن القرارات الص�ادرة عن جملس الم�ن)١(، فقد تم إنش�اء العديد من جلان 
التحقيق بش�أن انتهاكات حقوق اإلنس�ان، ويدخل ف هذا الضمون تلك االعتداءات عىل حق 

الهاجرين بصفة غري رشعية .

)١( راج�ع ف ذل�ك القرار رق�م : )٩3٥(، لعام ١٩٩4م، والصادر عن جملس المن بإنش�اء جلنة خرباء للتحقيق ف 
انته�اكات حقوق اإلنس�ان ف رواندا، وق�راره رقم : )١٠١2( ، لعام ١٩٩٥م، بإنش�اء جلنة تقيق لبحث العنف 
ال�ذي ح�دث ف بوروندي، وقرار اجلمعية العامة رقم : )2٦٧/48(، لعام ١٩٩4م ، بإنش�اء جلنة المم التحدة 
لبح�ث حقوق اإلنس�ان، وااللت�زام بالتعهدات اخلاصة باالتفاق الش�امل حلقوق اإلنس�ان ف جواتيامال، وحديثًا 
مش�كلة دار ف�ور، وبنغ�ازي ف ليبيا؛ ال�رصايب، حييي عل : الرشوعي�ة القانونية والبعاد المني�ة للهجرة الوافدة 

»دراسة تطبيقية عىل اجلمهورية اليمنية«، ص3١8.
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وختتص هذه اللجان بإعداد تقارير عن تلك االنتهاكات، ومن س�لطاتا االتصال بحكومة 
الدول�ة العني�ة؛ من أجل محاي�ة ضحايا االنته�اكات ووقفها، وم�ن أمثلة ذلك : جل�ان التحقيق 
ف انته�اكات حق�وق اإلنس�ان الهاج�ر غري الرشع�ي ف اليمن، وروان�دا، وأفغانس�تان، وغينيا 
االس�توائية، والعراق، والسودان، ويوغس�الفيا السابقة، وما حيدث اآلن ف ليبيا وسوريا بسبب 

الثورات  الشعبية التي قامت ف 2٠١١م/١433ه�.

4 ـ إنشاء حمكمة جنائية دولية.

إن تقرير السئولية اجلنائية الدولية ف مواجهة من ينتهك حقوق اإلنسان يتطلب وجود قضاء 
جنائي دويل، من أجل حماكمة العتدي، أيًا كانت صفته، فردًا أو جمموعة أفراد، أو سلطة حكومية، 

أو رئيس دولة، أو رعايا دولة أجنبية، أو دولة مستعمرة عن اجلرائم الدولية التي يرتكبونا .

وعليه فإن رضورة إنشاء قضاء دويل جنائي تعززه العديد من العوامل منها: 

�  خطورة اجلرائم الرتكبة، وما ترتبه من أرضار لإلنسان وعىل مقومات احلياة .

�  وج�ود أح�وال تتم الحاكمة الدولية، إم�ا الحتامل عدم حماكمة اجلن�اة أمام قضاء معني، 
مثال : عدم حماكمة رؤس�اء الدول عن اجلرائ�م التي ترتكب منهم ضد مواطني الدولة، 
أم�ام القض�اء الوطني والذي هييمن عليه نفوذ الرؤس�اء وس�طوتم، لع�دم وجود مبدأ 

الفصل بني السلطات أو عدم تفعليه.

�  شجب الرأي العام هلذه اجلرائم التي متثل انتهاكًا حلقوق اإلنسان.

ومن اجلدير بالذكر أن ميثاق حمكمتي نورمربج وطوكيو، وكذلك احلكم الصادر عن كل منهام، 
قد أكد عىل العديد من البادئ القانونية التي صاغتها جلنة القانون الدويل ف سبع مبادئ هي)١( :

أ �  أي ش�خص يرتكب فعاًل يش�كل جريمة وفقًا للقانون الدويل يكون مس�ئواًل عنها ومعرضًا 
للعقاب عليها .

ب �  ال يعفي عدم وجود عقوبة - ف القانون الداخل عن الفعل الذي يعد جريمة وفقًا للقانون 
الدويل - الشخص الذي ارتكب الفعل من السئولية طبقًا للقانون الدويل.

)١( أبو الوفا ، أمحد : احلامية الدولية حلقوق اإلنسان ، ص١٩٠ .
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ج � ال يعفى الش�خص الذي ارتكب جريمة وفقًا للقانون الدويل كونه قد ترصف بوصفه رئيس�ًا 
للدولة أو مسئواًل حكوميًا، من السئولية بالتطبيق للقانون الدويل.

 د �  ال يعف�ى الش�خص ال�ذي ارتك�ب الفع�ل بناء ع�ىل أمر م�ن حكومته أو رئيس�ه العىل من 
السئولية وفقًا للقانون الدويل، برشط وجود خيار معنوي كاف متاحًا له .

ه��  لكل ش�خص متهم بجريمة وفق�ًا للقانون الدويل احلق ف حماكم�ة عادلة بخصوص الوقائع 
والقانون .

و �  يعد من اجلرائم العاقب عليها وفقًا للقانون الدويل، اجلرائم اآلتية :

اجلرائم ضد السالم ، وتشمل :

أواًل : التخطي�ط واإلعداد والبادأة أو ش�ن ح�رب عدوانية أو أية ح�رب بالخالفة للمعاهدات 
واالتفاقات الدولية والتأكيدات التي تم التعهد هبا . 

ثانيا : االشرتاك ف خطة أو مؤامرة عامة لتنفيذ أي من الفعال الذكورة أعاله .

جرائم احلرب : 

انتهاك قوانني وأعراف احلرب، والتي تشمل وإن كانت ال تقترص عىل القتل والعاملة السيئة 
أو الس�خرية ، ب�ل متتد لقت�ل الرهائن أو اغتصاب اللكية العامة أو اخلاص�ة، أو التدمري العمدي 

للمدن والقرى أو التدمري الذي ال تربره الرضورات احلربية .

اجلرائم ضد اإلنسانية :

 مثل القتل أو االس�تعباد أو أي عمل ال إنس�اين آخر ضد الدنيني، أو االضطهاد اس�تنادًا إىل 
أسس سياسية أو عرقية أو دينية، إذا تم ارتكاب تلك الفعال أو االضطهادات تنفيذًا جلريمة من 

اجلرائم ضد السالم أو جرائم احلرب، أو ارتباطًا هبا .

ز �  يعت�رب جريم�ة وفق�ًا للقانون الدويل االش�رتاك ف ارت�كاب جريمة ضد الس�الم، أو جريمة 
حرب، أو جريمة ضد اإلنسانية .
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ه�ذا وقد توجه�ت جمهودات المم التحدة ف جمال التصدي للجرائم ضد اإلنس�انية بوجه 
عام، وتم وضع النظام السايس للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة ف ١٧يوليو ١٩٩8م، ف مدينة 
روما بإيطاليا، ودخل النظام السايس للمحكمة حيز النفاذ ف الول من يوليو 2٠٠2م، بحيث 
ختت�ص باجلرائم اخلطرية الت�ي تم الجتمع ال�دويل ونكتفي باإلش�ارة الختصاصها الوضوعي 

ويشمل اجلرائم اآلتية :

جريمة إبادة اجلنس : 

وتتمثل ف ارتكاب أفعال لتدمري جمموعة وطنية، أو عرقية، أو دينية معنية، عن طريق القتل، 
أو إحداث أذى جسامين، أو عقل جسيم لعضاء الجموعة، أو اختاذ إجراءات متنع تناسلها، أو 

نقل أطفال الجموعة إىل جمموعة أخرى .

اجلرائم ضد اإلنسان : 

وهي اجلرائم التي ترتكب عىل نطاق واسع ودائم مثل : القتل، واإلبادة، والنقل اإلجباري 
 ، (Apartheid) للس�كان، والتعذيب واالغتصاب، واالختف�اءات القرسية، والفصل العنرصي

واالختفاء اجلربي لألشخاص .

جرائم احلرب : 

وه�ي تل�ك االنتهاكات اجلس�يمة التفاقي�ة جينيف ١٩4٩م، مث�ل تدمري المتل�كات التي 
ال تربره�ا رضورة حربية، وتوجيه اهلجوم عمدًا ضد الس�كان الدنيني، وإس�اءة اس�تخدام علم 

اهلدنة، وإعالن عدم إبقاء أي شخص عىل قيد احلياة، واستخدام السم والسلحة السامة .

وكذلك أي أفعال أخرى ختالف قوانني وأعراف احلرب .

وم�ن خ�الل العرض الس�ابق لنوعية اجلرائم الت�ي ختتص هبا الحكم�ة اجلنائية نالحظ، أن 
العدي�د منها ينطبق عىل تلك الفع�ال التي ترتكب ف حق الهاجرين غري الرشعيني. وقد اتضح 
ذل�ك ف عب�ارة : » القت�ل وإحداث أذى جس�امين أو عق�ل أو نقل أطفال الجموع�ة إىل جمموعة 

آخري، والتي وردت ضمن اجلرائم التي ترتكب ضد اإلنسانية«.
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وبالت�ايل ف�إن أي اعتداء عىل حق من حقوق الهاجرين غري الرشعيني، أو تعريضهم للخطر 
س�واء تعلقت اهلجرة بكوارث طبيعية، أو أعامل مس�لحة دولية، أو غري دولية، أو بفعل سلطات 

الدولة، من شأنه أن يشكل جريمة جنائية دولية .

وال شك أن الساعدة اإلنسانية تعد أحد البادئ التوجيهية اهلامة، التعلقة بحقوق الهاجرين 
غري الرشعيني .

ونخل�ص مما س�بق أن اجلرائم واالنتهاكات والامرس�ات غري الرشوع�ة التي ترتكب ضد 
الهاجري�ن غري الرشعيني يمكن تكييفها عىل أنا جريمة من اجلرائم الدولية، وبالتايل يس�تحق 
عليه�ا العق�اب الق�رر، وال ش�ك أن حق�وق الهاجري�ن غري الرشعي�ني جزء هام م�ن حقوق 
اإلنس�ان بوج�ه ع�ام، ولذل�ك فال حاج�ة لوجود نص خ�اص إلعامله ع�ىل الهاجري�ن بصفة 
غ�ري مرشوع�ة لكفالة حقوقهم، مادامت النص�وص والبادئ العامة التطبيق والس�الف بيانا، 
والتعلق�ة باحلامية فيها ما يكفي كفالة تلك احلقوق س�واء وردت ف مواثيق دولية، صادرة عن 
منظم�ة عالية التكوين واله�داف؛ كمنظمة المم التحدة، أو إقليمية كجامعة الدول العربية، 
وبالتايل تصبح مجيع وس�ائل احلامية الس�الف ذكرها صاحلة للتطبيق بشأن الهاجرين بصفة غري 

مرشوع�ة .

4 . 1 . 2  وسائل احلامية املقررة يف الرشيعة اإلسالمية

إن وض�ع قواعد خاصة بحقوق اإلنس�ان بوجه عام، وبحامية الهاج�ر غري الرشعي بصفته 
إنسانًا بوجه خاص ال يكفي لضامن ممارستها من الناحية العملية والفعلية، وإنام ال بد من العمل 

عىل تطبيقها ومحايتها وذلك بإياد طرق ووسائل تكفل تقيق كل ذلك.

إن الرشيعة اإلسالمية بتعاليمها السمحة الغراء سبقت مجيع النظم الوضعية ف كفالة احلامية 
للحقوق اإلنس�انية بوجه عام، وكفالة احلامية حلقوق اإلنسان الهاجر بصفة غري مرشوعة أيضًا، 
وذل�ك في�ام يتعلق بالعديد من احلقوق والتي عربت عنه�ا النظم الوضعية بعد ما يزيد عىل أربعة 
ع�رش قرن�ًا من الزمان الب�ادئ التوجيهية الصادرة عن المم التحدة بش�أن حق�وق الهاجر غري 
الرشع�ي بصفته إنس�انًا، مثل اح�رتام المن والمان، ومل ش�مل الرسة، وتري�م قتل الطفال 
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والنس�اء والدنيني، وتقديم الس�اعدات اإلنس�انية وغريها من البادئ وس�وف أتناول ذلك عىل 
النحو التايل:

أواًل : دور الرشيعة اإلسالمية يف احرتام األمان)1)  

إن مما امتازت به الرشيعة اإلس�المية اخلالدة، انفراده�ا ببعض الحكام عن قواعد القانون 
الدويل العارص؛ ومن ذلك كفالة احلق ف المان .

ِكنَي اْس�َتَجاَرَك َفَأِجْرُه  والصل ف ذلك قول الباري جل وعال ش�أنه :﴿َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُرْشِ
ْم َقْوٌم اَل َيْعَلُموَن ﴿٦﴾ )التوبة(. ُ لَِك بَِأنهَّ ِ ُثمهَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه  َذٰ ٰى َيْسَمَع َكاَلَم اهللهَّ َحتهَّ

وم�ن الس�نة ما أخرج أبو داوود ف س�ننه عن قتيبة بن س�عيد بس�نده من حدي�ث عمرو بن 
ش�عيب عن أبيه عن جده ريض اهلل عنه قال : قال رس�ول اهلل < : »اْلُْس�ِلُموَن تَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم 

تِِهْم َأْدَناُهْم َوُيِرُي َعَلْيِهْم َأْقَصاُهْم َوُهْم َيٌد َعىَل َمْن ِسَواُهْم « )2( . َيْسَعى بِِذمهَّ

ولعل احلديث السابق ، يتحدث عن احلق ف المان سواء ف زمن احلرب أو زمن السلم .

ثانيًا : دور الرشيعة اإلسالمية يف تقديم املساعدة اإلنسانية

كفلت الرشيعة اإلس�المية وس�ائل احلامية، بش�أن الساعدة اإلنس�انية للمسلمني والعداء 
أيضًا، وذلك من أجل توفري الأكل والرشب للمدنيني.

والس�رية النبوي�ة للمصطف�ى الكريم < تظه�ر البعد اإلنس�اين ف التعام�ل - حتى وقت 
احل�رب - من حيث الس�اعدة االقتصادي�ة للعدو رغم حالة العداوة القائم�ة، فام بالك ف وقت 

السلم، ومع إنسان مهاجر ضعيف قد ضاقت به السبل.
)١( أبو الوفا، امحد : أخالقيات احلرب ف الس�رية النبوية،)2٠٠٩م( ، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة – مجهورية 

مرص العربية، ص288 .
)2( أبو داوود، س�ليامن بن الش�عث السجستاين: سنن أيب داوود، كتاب اجلهاد، باب الرسية ترد عىل أهل العسكر، 
ج2، ص8٠، ح2٧٥١ ؛ واب�ن ماج�ه، حممد بن يزيد القزويني : س�نن ابن ماجه، كتاب الديات، باب الس�لمون 
تتكافأ دماؤهم، ج، ص8٩٥، ح 2٦8٥؛ ابن حنبل، أمحد بن حنبل الش�يباين: مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مسند 
العرشة البرشين باجلنة ريض اهلل عنهم، ج١، ص ١١٩، ح٩٥٩ ؛ البيهقي، أمحد بن احلس�ني بن عل بن موس�ى: 
سنن البيهقي الكربى، كتاب اجلنايات، باب ال قصاص باختالف الدينني، ج8، ص 2٩، ح١٥٦٩١؛ قال اللباين 

: حسن صحيح، انظر : اللباين، حممد نارص الدين : إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار السبيل، ح22٠8.
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وإن مم�ا يش�هد بذلك أمر الرس�ول < لثامم�ة ريض اهلل عنه أن يمري أه�ل مكة وهم حرب 
عليه، فقد أخرج البيهقي ف سننه عن عبد اهلل احلافظ ، وأيب سعيد بن أيب عمرو بسنده من حديث  
أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه - ف قصة إس�الم ثاممة بن أثال احلنفي ريض اهلل عنه ق�ال :»... َفَخَرَج 
ٍد ِمَن اإِلْس�اَلِم َقاُل�وا َصَبَأ ُثاَمَمُة َفَأْغَضُبوُه،  مهَّ ُم بَِأْمِر حُمَ َة َوَس�ِمَعْتُه ُقَرْيٌش َيَتَكلهَّ ُمْعَتِم�رًا َفَلامهَّ َقِدَم َمكهَّ
دًا َوآَمْنُت بِِه، َوأْيُم الهَِّذى َنْفُس ُثاَمَمَة  مهَّ ْقُت حُمَ ِ َما َصَبْوُت، َوَلِكنِّى َأْس�َلْمُت، َوَصدهَّ َفَق�اَل : إيِنِّ َواهللهَّ
َف  ٌد < َواْنرَصَ مهَّ َة َما َبِقيُت، َحتهَّى َيْأَذَن ِفيَها حُمَ ٌة ِمَن اْلَياَمَمِة؛ َوَكاَنْت ِريَف َمكهَّ بَِي�ِدِه اَل َتْأتِيُك�ْم َحبهَّ
ِ < َيْسَأُلوَنُه بَِأْرَحاِمِهْم  َة َحتهَّى ُجِهَدْت ُقَرْيٌش، َفَكَتُبوا إىَِل َرُسوِل اهللهَّ ْمَل إىَِل َمكهَّ إىَِل َبَلِدِه َوَمَنَع احْلَ

. )١(» > ِ َعاِم َفَفَعَل َرُسوُل اهللهَّ َل الطهَّ ىلِّ إَِلْيِهْم مَحْ َأْن َيْكُتَب إىَِل ُثاَمَمَة ُيَ
وبذل�ك نج�د أن الرس�ول < ق�د طب�ق – منذ م�ا يزيد عىل أربع�ة عرش قرنًا- م�ا أخذ به 
الربتوك�ول اإلضاف الول لعام ١٩٧٧م)2(، واللحق باتفاقي�ة جينيف لعام ١٩4٩م)3(، والذي 
ن�ص عىل أنه ال يوز تويع الس�كان الدنيني كأس�لوب من أس�اليب القت�ال أو تدمري أو تعطيل 

الواد التي ال غنى عنها لبقائهم عىل قيد احلياة .
كام يكون الرس�ول < قد أكد عىل احلق ف تقديم الس�اعدة اإلنسانية، وهذا ما استقر عليه 

القانون الدويل حديثًا.
بل إن الرشيعة اإلسالمية لتؤكد ف تقديم العون والساعدة ليس لإلنسان فحسب بل وللحيوان 
كذلك، فقد أخرج البخاري ف صحيحه عن إسامعيل بسنده من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن 
رسول اهلل < قال : »بينام رجل يميش بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فرشب ثم 
خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ يب، فنزل البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر اهلل له فغفر له. قالوا يا 

رسول اهلل : وإن لنا ف البهائم أجرا؟. فقال : نعم ف كل ذات كبد رطبة أجر«)4(. 

)١( البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى: سنن البيهقي الكربى، كتاب السري، باب ما يفعله بالرجال البالغني 
منه�م، ج٩، ص ٦٦، ح١٧8١٠ ؛ اب�ن حنب�ل، أمحد بن حنبل الش�يباين: مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مس�ند أبو 

هريرة ريض اهلل عنه، ج2، ص 24٦، ح٧3٥٥. علق عليه شعيب الرنؤوط : إسناده قوي.
)2( وهذا العام يوافق عام ١3٩٧ه�.
)3( وهذا العام يوافق عام ١3٦8ه�.

)4( البخاري ، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم، اجلامع السند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل < وسننه وأيامه، 
كت�اب الدب، ب�اب رمحة الناس البهائم، ج٥، ص 2238، ح ٥٦٦3 ؛ مس�لم ، مس�لم ب�ن احلجاج : صحيح 

مسلم ، كتاب السالم، باب فضل سقي البهائم الحرتمة وإطعامها، ج٧، ص44، ح ٥٩٩٦.
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ومن هذا احلديث يتبني لنا تأكد احلق ف تقديم الساعدة ليس لإلنسان فحسب بل وللحيوان 
أيضًا.

وعلي�ه يتبني لنا مما س�بق أن تقديم العون والس�اعدة للمحافظة عىل حياة اإلنس�ان ف حال 
العوز يشمل اإلنسان حتى غري السلم .

ثالثًا : دور الرشيعة اإلسالمية يف كفالة حق مجع شمل األرسة

ل�ا كان من الس�باب الدافعة للهجرة غري الرشعية من دولة لخ�رى الكوارث الطبيعية أو 
أعامل احلرب .... الخ ، مما قد يرتتب عىل ذلك تشتت وتفرق أفراد الرسة الواحدة عند القبض 
عليهم من قبل رجال المن العنيني بالضبط للمهاجرين بصفة غري مرشوعة، لذا نجد أن الرشيعة 
اإلس�المية تؤكد ع�ىل رضورة الحافظة عىل حقوق القارب بجمع ش�مل الرسة ، وخصوصًا 
الطف�ال، وع�دم التفريق بينهم . ومن الدلة عىل ذلك ما أخرجه الرتمذي ف س�ننه عن عمر بن 
 ِ ُه َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللهَّ وَب اَلْنَصاِرىِّ ريض اهلل عنه َأنهَّ حفص الشيباين بسنده من حديث َأبِى َأيُّ

تِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة« )١(. ُ َبْيَنُه َوَبنْيَ َأِحبهَّ َق اهللهَّ َق َبنْيَ َوالَِدٍة َوَوَلِدَها َفرهَّ <  َيُقوُل :»َمْن َفرهَّ

ِة َوَوَلِدَها َوِقْس  ْفِريِق َبنْيَ اْلَوالِ�دَ ِري�ِم التهَّ ويق�ول الم�ام الصنع�اين : إن احلديث : »َنصٌّ ِف َتْ
ِة َوُهَو َما َأَفاَدُه َقْوُلُه« )2(. ُخوهَّ َحاَمِة َوَكَذلَِك َوَرَد النهَّصُّ ِف اْلُ ْرَحاِم اْلََحاِرِم بَِجاِمِع الرهَّ َعَلْيِه َسائَِر اْلَ

وأخرج اإلمام أمحد ف مسنده عن حممد بن جعفر بسنده من حديث عل بن أيب طالب ريض 
اهلل عنه قال : أمرين رسول اهلل < أن أبيع غالمني أخوين، فبعتهام، ففرقت بينهام، فذكرت ذلك 

للنبي < فقال : »أدركهام فأرجعهام وال تبيعهام إال مجيعًا «)3(
)١( الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة : اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ، كتاب البيوع ،باب ما جاء ف كراهية الفرق 
بني الخوين ، أو بني الوالدة وولدها ف البيع ، ج3، ص٥8٠، ح ١283، وقال : حديث حسن غريب؛ ابن حنبل، 
أمحد بن حنبل الشيباين: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، باقي مسند النصار ريض اهلل عنهم، ج٥، ص4١4، ح 23٥4٦ 
؛ البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى: سنن البيهقي الكربى، كتاب السري، باب التفريق بني الرأة وولدها ، 
ج٩، ص ١2٦، ح١8٧٧2. وحسنه الشيخ اللباين رمحة اهلل، انظر : اللباين ، حممد نارص الدين: صحيح الرتغيب 

والرتهيب ، )د.ت( ، ط٥، مكتبة العارف ، الرياض – الملكة العربية السعودية ، ج2، ص ١٦٥، ح١٧٩٦.
)2٩ الصنعاين ، حممد بن إسامعيل بن صالح : سبل السالم رشح بلوغ الرام ،)١42١ه�(، ط2، دار ابن اجلوزي، الرياض 

– الملكة العربية السعودية، كتاب البيوع والعامالت، باب رشط البيع وما نى عنه، ج٥، ص٥٧-٥8، ح٧٦٥.
)3( ابن حنبل، أمحد بن حنبل الش�يباين: مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مس�ند العرشة البرشين باجلنة ريض اهلل عنهم، 

ج١ ، ص٩٧، ح٧٦٠.
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وأخرج البيهقي ف سننه عن أيب عبداهلل احلافظ بسنده من حديث َزْيِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َجاِرَيَة 
ُ َعْنُه  ُ َعْنُه ِحنَي َخاَصَم إىَِل َأبِى َبْكٍر َرىِضَ اهللهَّ اِب َرىِضَ اهللهَّ طهَّ ُه : َأنهَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ اَلْنَص�اِرىِّ َأنهَّ�ُه َأْخرَبَ
ُه َوالَِدٌة  ِ < َيُقوُل : »اَل ُتَولهَّ ِه ُثمهَّ َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اهللهَّ ُ َعْنُه ُلمِّ ِف اْبنِِه َفَقىَض بِِه َأُبو َبْكٍر َرىِضَ اهللهَّ
َعْن َوَلِدَها «)١(. أي ال تعل وآهلة بتفريقه منها، وكل أنثى فقدت ولدها فهي واله، والوله ش�دة 

احلنان والوجد ، وشدة احلزن ، واجلزع)2(.

وتتضح من األدلة السابقة :

أن الس�نة النبوي�ة الرشيف�ة ج�اءت ف النهي ع�ن التفريق ب�ني الم وولدها أو ب�ني الصغار 
والق�ارب ، بل قد وصل احرتام الس�لمني هلذه الس�نة، أنه ف حال�ة العجز عن محل الم والولد 
مع�ًا وكان أخذ الولد بمفرده ال يمك�ن تغذيته فيجب إما تركهام معًا أو أخذمها معًا)3(، واحلكمة 
من عدم التفريق بني القارب ومل شمل الرسة متثل ف توفري احلاجات العنوية الالزمة لإلنسان 

بوصفه إنسانًا .

ومن اجلدير بالذكر أن الدلة الس�ابقة من الس�نة قد عاجلت مس�ألة مل يتنبه هلا القانون الدويل إال 
حديث�ًا، وذل�ك وفقًا لا جاء ف نص ال�ادة : )2٦(، من اتفاقية جينيف الرابع�ة ١٩4٩م/١3٦8ه�، 
والادة )٧4( من الربوتوكول اإلضاف الول لعام ١٩٧٧م/١3٧٩ه�، واللحق باالتفاقيات الربعة. 

رابعًا : دور الرشيعة اإلسالمية يف محاية املمتلكات اخلاصة

تتعدد الدلة من الكتاب والسنة الؤكدة عىل محاية اللكية اخلاصة، بل وحظر االعتداء، ومن 
اِم لَِتْأُكُلوا  كهَّ ا إىَِل احْلُ ذل�ك قول اهلل س�بحانه وتعاىل :َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِط�لِ َوُتْدُلوا هِبَ

َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النهَّاِس بِاإْلِْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿١88﴾ )البقرة(.

)١( البيهقي، أمحد بن احلس�ني بن عل بن موس�ى: س�نن البيهقي الكربى، كتاب النفقات، باب الم تتزوج فيس�قط 
حقه�ا ف حضان�ة الولد، ج8، ص ٥، ح١٦١8٥. وضعفه الش�يخ اللباين رمحة اهلل ، انظر : اللباين ، حممد نارص 
الدي�ن : سلس�لة الحادي�ث الضعيفة والوضوعة وأثرها الس�يئ ف الم�ة، )١4١2ه��( ، ط١، مكتبة العارف، 

الرياض – الملكة العربية السعودية، ج١٠، ص2٩٩، ح4٧٩4.
)2( التق�ي اهلن�دي، ع�ل بن حس�ام الدين: كنز العامل ف س�نن الق�وال والفعال، )١٩8٩م(، مؤسس�ة الرس�الة، 

بريوت- لبنان،ج٩،ص١٦3، ح2٥٠23.
)3( الرسخيس ، حممد بن أمحد : رشح كتاب السري الكبري لإلمام الشيباين، ج4، ص١٥٥٩.
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َقاِشىِّ  َة الرهَّ وأخرج البيهقي ف سننه عن أيب بكر بن احلارث الفقيه بسنده من حديث َأبِى ُحرهَّ
ِ < َقاَل : »اَل حَيِلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إاِلهَّ بِِطيِب َنْفٍس ِمْنُه«)١(. ِه ريض اهلل عنه َأنهَّ َرُسوَل اهللهَّ َعْن َعمِّ

والدلة الس�ابقة تدل عىل إرساء الرشيعة اإلسالمية مبدأ عامًا، وهو محاية المتلكات اخلاصة 
وعدم االعتداء عليها، فضاًل عن ذلك حظرت الرشعية اإلسالمية التدمري والتخريب إال لرضورة، 
فإن انتفت الرضورة فإن ذلك يعد فسادًا ف الرض، كام أنه يناف الرمحة التي قررها الرسول <، 
فيام أخرجه الرتمذي ف ش�امئله عن حممد بن طريف بس�نده من حديث حذيفة ريض اهلل عنه قال: 
لقي�ت النبي < ف بعض طرق الدينة فق�ال : »أنا حممد وأنا أمحد وأنا نبي الرمحة ونبي التوبة وأنا 
القف�ى وأنا احل�ارش ونبي الالح�م«)2(. وهبذا تكون الرشيعة اإلس�المية هلا الس�بق ف كفالة محاية 
المتلكات اخلاصة، بام ف ذلك اإلنس�ان الهاجر بصفة غري رشعية ، لكونه إنس�انًا كفلت الرشيعة 

اإلسالمية له احلامية فيام يملكه وعدم التعدي عىل ممتلكاته اخلاصة دون وجه حق مربرًا رشعًا.

4 . 2 آثار انتهاك حقوق املهاجرين غري الرشعيني

وسوف أستعرض هذا البحث ف مطلبني ومها :

4 . 2 . 1  اآلثار املرتتبة يف القانون الدويل

إن أي انتهاك حلق اإلنسان أو حريته السياسية بوجه عام، تتطلب وجود مبادئ معينة تكم 
اآلث�ار الرتتب�ة عىل ذل�ك، ولا كانت االنته�اكات التي تبارش ضد الهاجرين غ�ري الرشعيني تعد 
جزء ال يتجزأ من االنتهاكات ضد اإلنسانية، لذلك فإن البادئ التي تكم آثار االنتهاكات ضد 

)١( البيهق�ي، أمحد بن احلس�ني بن عل بن موس�ى: س�نن البيهقي الك�ربى، كتاب الغصب ، باب م�ن غصب لوحًا 
فأدخل�ه ف س�فينة أو بن�ى عليه جدارًا ، ج٦، ص ١٠٠، ح١١32٥ ؛ ابن حنبل، أمحد بن حنبل الش�يباين: مس�ند 
اإلمام أمحد بن حنبل، مس�ند الكوفيني، ج٥، ص٧2، ح2٠٧١4؛ الدارقطني ، عل بن عمر : س�نن الدارقطني، 
تقي�ق : ش�عيب الرنؤوط، حس�ن عبد النعم ش�لبي، عبد اللطيف ح�رز اهلل، أمحد بره�وم، )١424ه�(، ط١، 
مؤسس�ة الرس�الة، بريوت – لبنان، كتاب البيوع ، ج3، ص424، ح  288٥ ؛ وصححه الش�يخ اللباين انظر : 

اللباين، حممد نارص الدين : إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار السبيل ، ح١4٥٩.
)2( الرتمذي ، حممد بن عيس�ى بن س�ورة : الش�امئل الحمدية واخلصائل الصطفوية، تقيق : س�يد عباس اجلليمي، 
)١4١2ه��(، ط١، مؤسس�ة الكت�ب الثقافية، ب�ريوت – لبنان، باب ما جاء ف أس�امء رس�ول اهلل وفيه أحاديث، 
ج١، ص3٠٦، ح3٦8 . وصححه الشيخ اللباين، انظر : اللباين، حممد نارص الدين : صحيح وضعيف اجلامع 

الصغري وزيادته، ج٦، ص3٠٠، ح23٥3.
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اإلنس�انية هي ذاتا ما يب إعامهلا عىل االنتهاكات التي متارس ضد اإلنس�ان الهاجر بصفة غري 
رشعية .

وق�د تناول�ت الوثائ�ق الدولية الص�ادرة عن أجه�زة المم التح�دة ما يب اتباع�ه ف هذا 
اخلصوص، وتتمثل البادئ التي يمكن استنباطها ف اآليت :

أواًل : مبدأ مالحقة مرتكبي االنتهاكات 

إن الغ�رض الس�ايس من هذا البدأ هو ع�دم إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنس�ان من 
العقاب، والتأكد من اس�تيفائهم للعقوبات الواجب تطبيقها عليهم، وقد جلأت المم التحدة من 
خالل أجهزتا الختلفة إىل عدة وسائل لتحقيق هذا الغرض، ويمكن تناول ذلك عىل النحو التايل :

1 ـ حرمان مرتكبي االنتهاكات من قوانني العفو .

إذا كان الص�ل أن مرتكب�ي اجلرائ�م، وفق�ًا لقوان�ني النظم�ة الوطني�ة الختلف�ة، حيق هلم 
االستفادة من العفو الذي تصدره السلطات الوطنية الختصة، بخصوص العقوبة، متى توافرت 
رشوط معين�ة تدده�ا القواعد القانونية النافذة ف داخل كل دولة؛ إال أنه بالنس�بة للجرائم التي 
ترتك�ب ضد اإلنس�انية فال يب أن يش�ملها العفو، بل م�ن الرضورة أن ين�ال مرتكبها العقوبة 

القررة كاملة، وقد أكدت عىل ذلك الواثيق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان)١( .

2 ـ املسئولية الشخصية ملرتكبي االنتهاكات .

يس�أل مسئولية ش�خصية كل من ارتكب أفعااًل تش�كل انتهاكًا حلقوق اإلنسان، وحيرم من 
الدفع بصدور أوامر من سلطة أعىل لنفي مسئوليته اجلنائية .

وقد أكد عىل ذلك جملس المن ف قراره رقم : )٩٥٥(، لعام ١٩٩4م/١4١4ه�، واخلاص 
بإنش�اء حمكمة لحاكمة الش�خاص الس�ئولني عن إبادة اجلنس وغريها من االنتهاكات اخلطرية 
للقانون الدويل اإلنس�اين ف رواندا، أو ف إقليم الدول الجاورة، كام أش�ار ف الادة السادس�ة من 

هذا القرار إىل مبدأ السئولية اجلنائية الفردية لرتكبي تلك الفعال .
)١( راجع قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة، رقم : )١33/4٧(، لعام ١٩٩2م .
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    وق�د نص�ت ال�ادة الرابعة م�ن اتفاقية منع إب�ادة اجلن�س والعاقبة عليهام لع�ام ١٩48م، 
عىل أن: »يعاقب الش�خاص الذين يرتكبون جريمة إبادة اجلنس، أو أي من الفعال النصوص 

عليها ف الادة الثالثة، سواء كانوا حكامًا مسئولني، أو موظفني عموميني، أو أفرادًا عاديني« .

وال ش�ك ف أن مضمون النص الس�ابق، يرسي عىل اجلرائم التي ترتكب ف حق الهاجرين 
غري الرشعيني .

3 ـ حرمان مرتكبي االنتهاكات من حق اللجوء اإلقليمي والدبلومايس  

إن حق اللجوء يعد ميزة من شأنا السامح للمضطهدين من الشخاص بأن يدوا ملجأ من 
اضطهاد س�لطات الدولة التي يتبعونا بجنس�يتهم فوق أراض دولة أجنبية ليحتموا فيها، وهذا 
ما يس�مى باللجوء اإلقليمي، كام أنه من حق الش�خص أن يلجأ إىل سفارة دولة ما لنحه احلامية؛ 
برشط اعرتاف دولة القر بذلك، أو ارتباطها بمعاهدة دولية ف هذا اخلصوص، وهذا ما يس�مى 

باللجوء الدبلومايس)١( .
ولكن ف ضوء القاعدة القائلة : »بعدم جواز استفادة الخطئ من خطئه«)2(.

يصبح من النطقي حرمان مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية من حق اللجوء كوسيلة لإلفالت 
من مالحقتهم وتوقيع العقاب عليهم .

وقد تناول اإلعالن العالي حلقوق اإلنسان هذا احلظر، بموجب نص الادة )١4(، منه : » ال 
يوز طلب اللجأ، إذا كانت هناك مالحقة ناش�ئة بالفعل عن جريمة غري سياس�ية، أو عن أفعال 

تناقض مقاصد المم التحدة«.
ك�ام ينص اإلع�الن اخلاص باللج�وء اإلقليمي والذي تبنت�ه اجلمعية العام�ة بقرارها رقم : 
)23١2(، لعام ١٩٦٧م/١38٦ه�، عىل أنه ال يوز طلب اللجوء من قبل أي ش�خص، توجد 
أسباب جدية عىل أنه ارتكب جريمة ضد السالم أو جريمة حرب، أو جريمة ضد اإلنسانية)3(.

)١( وقد نصت اتفاقية هافانا لعام ١٩28م، : )م١٧(، عىل أن : )يلتزم الوظفون الدبلوماسيني بأن يسلموا إىل السلطة 
الحلية الختصة التي تطلب أي شخص منهم أو مدان بجرائم عادية، والذي يكون قد اختذ له مأوى ف البعثة (

 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1121-topic : 2( ملخ�ص العاه�دات الدولي�ة، انظ�ر(
تاريخ االسرتجاع اإلثنني ٠٥ مارس 2٠١2.

)3( انظ�ر ف ذل�ك أيضًا قرار رقم : )3٠٧4(، الصادر عن اجلمعية العام�ة عام ١٩٧3م، بخصوص التعاون الدويل 
بشأن البحث عن واعتقال وتسليم وعقاب الشخاص مرتكبي جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ١٩٩3م . 
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4 ـ عدم تقادم الدعوى اجلنائية اخلاصة باالنتهاكات اخلطرية.

رغب�ة ف تضيي�ق اخلناق عىل مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنس�ان ، أص�درت اجلمعية العامة 
لألم�م التحدة قرارها رقم : )23٩١(، لعام ١٩٦8م/ ١3٧8ه�، بعدم تطبيق نصوص التقادم 
ع�ىل جرائ�م احل�رب واجلرائم الت�ي ترتكب ضد اإلنس�انية والغ�رض من ذلك ه�و عدم متكني 

مرتكبي هذه اجلرائم من اإلفالت من العقاب)١( .

ثانيًا : حق ضحايا االنتهاكات يف التعويض 
من الس�لم به، أن انتهاكات حقوق اإلنس�ان وحرياته الساس�ية الفردية منها واجلامعية، ال 
يزيل�ه أي تعوي�ض، لا هلذه االنتهاكات م�ن آثار يعاين منها الفرد والجتم�ع طوال احلياة، ولكن 
رغب�ة ف التخفيف من اآلثار الس�يئة لالعتداء، فقد تناولت الواثي�ق الدولية النص عىل تعويض 

الجني عليهم أو أفراد أرسهم تعويضًا كافيًا)2( .
وقد أكدت عىل ذلك الادة : )٦/١4(، من العهد الدويل للحقوق الدنية والسياسية بنصها: 
»إذا تم إدانة شخص بجريمة جنائية، ثم تبني أن ذلك كان نتيجة خلطأ قضائي، فإن من حق ذلك 

الشخص أن يتم تعويضه طبقًا للقانون«.
وقد تضمنت الادة : )١4(، من اتفاقية حماربة التعذيب وغريه من رضوب العاملة القاس�ية 
أو الالإنسانية أو الهينة : )عام ١4٠4/١٩84ه�( ، ما يفيد حق الجني عليه ف التعويض العادل 

والكاف)3( .
ولا كانت اهلجرة غري الرشعية لسباب إجبارية، أو العاملة السيئة للمهاجرين غري الرشعيني، 
واالعتداء عىل ممتلكاتم دون وجه حق، وكذلك تفريق الرسة، تعد من االنتهاكات ضد حقوق 
اإلنس�ان؛ الم�ر ال�ذي حيق هلم التعوي�ض العادل جلرب الرضر الناش�ئ عن هذه الامرس�ات غري 

الرشوعة استنادًا لا سبق من نصوص وغريها .

)١( انظر ف ذلك أيضًا الادة : ) ١٧(، من اإلعالن التعلق بحامية مجيع الشخاص ضد االختفاء القرسي،١٩٩2م. 
)2( انظ�ر ف ذل�ك ق�رار جلنة حقوق اإلنس�ان رق�م )١٩٩٦/3٥(، ونصها أن الب�ادئ العرتف هب�ا ف جمال حقوق 
اإلنس�ان أن : » ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنس�ان هلم احلق .... ف اس�تعادة أمواهلم، وف التعويض ، 

وف إعادة التأهيل« .
)3( انظر ف ذلك أيضًا القرار رقم : )43/١٩٩8(، الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان عام ١٩٩8م، حول : »احلق ف 

االسرتداد والتعويض ورد االعتبار لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات الساسية«.
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ثالثًا : املسئولية الدولية للدولة مرتكبة االنتهاكات 

إن الدولة – من خالل سلطاتا الختلفة – متى مارست فعاًل أو امتناعًا من شأنه أن يشكل 
انتهاكًا حلقوق اإلنسان، فإنا بذلك تكون مدانة دوليًا .

وق�د أكدت عىل ذل�ك الوثائق الصادرة عن المم التحدة، وأذكر ف ذلك عىل س�بيل الثال 
ما جاء ف الادة : )٥(، من إعالن محاية الش�خاص ضد االختفاء القرسي ١٩٩2م/١4١2ه�، 
ونصها عىل أنه : » باإلضافة إىل العقوبات اجلنائية واجبة التطبيق، تعل أفعال االختفاء القرسي 
مرتكبيها والدولة أو سلطات الدولة التي تنظم أو توافق عليها أو تتسامح بشأن تلك االختفاءات 
مسئولة وفقًا للقانون الدين ، دون إرضار بالسئولية الدولية للدولة العنية بالتطبيق لبادئ القانون 

الدويل« .

ثم إن سلطات الدولة ف حال ما تسببت من خالل أشخاص تابعني هلا ف اختفاء الهاجرين 
بصفة غري مرشوعة وثبت ذلك ف حقها، فإن من ش�أنه أن يرتب حقًا هلؤالء ولفراد أرسهم ف 

التعويض، فضاًل عن السئولية الدولية لتلك الدولة .

وم�ن اجلدير بالذكر، تقق الس�ئولية تاه رؤس�اء الدول التي متارس فيه�ا هذه االنتهاكات 
عىل مرأى ومس�مع منهم، بل قد يصل المر إىل إصدار أوامر من هؤالء الرؤس�اء بالقيام بأفعال 
متس حقوق وحريات الهاجرين بصفة غري مرشوعة ويمكن اعتبار : » الرؤساء وكبار الوظفني 
وغريهم من الوظفني العموميني مس�ئولني عن الفعال التي يرتكبها من يعملون تت رئاستهم 

إذا كانت قد أتيحت هلم فرصة معقولة لنع حدوث هذه الفعال«)١( .

وف كل الحوال، تقع السئولية أيضًا عىل الرؤساء الذين يصدرون أوامر غري قانونية)2( .

)١( انظر : قرار الجلس االقتصادي واالجتامعي رقم : )١٩8٩/٦٥( .
)2( انظر ف ذلك : أيضًا الادة : )3١( من اتفاقية حماربة التعذيب ، ١٩84م .



165

4 . 2 . 2  اآلثار املرتتبة يف الرشيعة اإلسالمية.

لق�د جاءت الرشيعة اإلس�المية، خامتة الرشائع الس�اموية بمبادئ عام�ة صاحلة لكل زمان 
وم�كان، وكفل�ت ف إطار هذه البادئ احلامية لكل من انتهك حق من حقوقه، ورتبت الس�ئولية 
عن هذه االنتهاكات، سواء أكانت مسئولية دنيوية، أو مسئولية أخروية؛ تتمثل ف عقاب اخلالق 
ع�ز وج�ل، ومن الب�ادئ العامة ف هذا الص�دد رضورة إصالح الرضر الناج�م عن االنتهاكات 

وحماسبة السئول عنها .

والسئولية ف الرشيعة اإلسالمية الغراء عىل ثالثة أنواع وهي : 

أواًل : املسئولية الشخصية ملرتكب االنتهاك

ح�رم اإلس�الم ارت�كاب اجلرائم والتعدي ع�ىل حقوق الغ�ري ،واعتمد عىل أس�اليب رائعة 
لكافحة اجلريمة من خالل التأثر والتأثري بالوعد والوعيد والرتغيب والرتهيب واإلصالح، من 
قِّ  َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوًما َفَقْد  ُ إاِلهَّ بِاحْلَ َم اهللهَّ تِي َحرهَّ ْفَس الهَّ ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل :﴿َواَل َتْقُتُلوا النهَّ

ُه َكاَن َمْنُصوًرا ﴿33﴾ )اإلرساء(. ْف ِف اْلَقْتِل  إِنهَّ ِه ُسْلَطاًنا َفاَل ُيرْسِ َجَعْلَنا لَِولِيِّ

وق�د ح�ددت هذه اآلية ع�دة معامل، وهي : عدم جواز قتل النف�س التي حرم اهلل إال باحلق، 
وأن من قتل مظلومًا فلوليه القصاص، واالكتفاء ف القاصة الرشعية بعدم اإلرساف ف القتل.

اَم َجَزاًء باَِم  اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدهَيُ اِرُق َوالسهَّ ومن ذلك أيضًا قول الباري عز وجل شأنه :﴿ َوالسهَّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴿38﴾ )الائدة(. ِ  َواهللهَّ َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اهللهَّ

قال أبو بكر ريض اهلل عنه ف أول خالفته : » أال إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ احلق 
منه، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ احلق له« )١( .

)١( ابن هش�ام، عبداللك بن هش�ام بن أيوب : الس�رية النبوي�ة، )١4١٦ه�(، ط١، دار الصحاب�ة للرتاث، طنطا – 
مجهوري�ة م�رص العربية، ج2،ص٦٦١؛ ابن س�عد، حممد بن س�عد الزهري : الطبقات الكربى، تقيق : إحس�ان 
عب�اس، )١4١٠ه��( ، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ج3، ص ١82-١83؛ ابن كثري، إس�امعيل بن 
عمر : البداية والنهاية، )١4٠٦ه�(، ط2، دار الفكر، بريوت- لبنان، ج٥،ص248، وقال : )هذا إسناد صحيح(؛ 
السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : تاريخ اخللفاء، تقيق : حممد حمي الدين عبد احلميد )١3٧١ه�( ، 
ط١، مطبعة الس�عادة، القاهرة ، مجهورية مرص العربية، ص٦3؛ التقي اهلندي، عل بن حس�ام الدين: كنز العامل 

ف سنن القوال والفعال، )١٩8٩م(، مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان،ج٥،ص٦٠8، ح١4٠٧3.
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وأخرج البخاري ف صحيحه عن عل بن عبداهلل بسنده من حديث عبداهلل بن عباس ريض 
اهلل عنه�ام أن رس�ول اهلل < خط�ب الناس ي�وم النحر فقال : » ف�إن دماءك�م وأموالكم حرام 

عليكم، كحرمة يومكم هذا، ف شهركم هذا، ف بلدكم هذا ....«)١( .

وتؤكد العاهدات الدولية التي أبرمتها الدول اإلس�المية عىل البدأ السالف ذكره، فقد جاء 
ف صل�ح نج�ران الذي كتبه النبي < هلم : )....وما هلك مما أعادوا رس�ل من خيل أو ركاب 

فهم ضمن حتى يردوه إليهم ... وال يؤخذ منهم رجل بظلم آخر()2( .

وأخ�رج اب�ن زنجويه ف كتاب�ه الموال عن عبيد بس�نده من حديث عروة ب�ن الزبري ريض 
اهلل عن�ه أن رس�ول اهلل < كت�ب لهل هجر : ».... وأنه من حيس�ن منك�م ال حيمل عليه ذنب 

اليسء«)3(.

ويتضح مما س�بق فضل الرشيعة اإلس�المية اخلالدة ف إرس�اء مبدأ الس�ئولية الفردية، فمن 
ارتكب إثاًم، فيتحمل وزره .

ثانيًا : املسئولية يف الدول اإلسالمية عن إصالح الرضر

يقص�د بذل�ك احلالة التي يطئ فيها اإلمام ورسايه، بش�أن الحكام والغ�زوات أو المور 
الت�ي قصدوه�ا، وهي تعم ف وقتنا احلارض رجال المن العنيني والخولني بمهام الضبط س�واًء 

الضبط اجلنائي، أو القائمني عىل حراسة احلدود وغريها.

ا إذا تس�بب اخلطأ ف قتل إنس�ان دون توافر نية عمد العدوان؛ فإن اخلطأ يتحمله التسبب  أمهَّ
ا اخلط�أ الول فيتحمله بيت مال الس�لمني، واخلطأ ال�ذي يتحمله بيت الال  في�ه م�ن عاقلته، أمهَّ
هو : ذلك احلاصل لجل قصد اإلس�الم، والالزم حلفظ المن. ويس�تدل عىل هذا بأن رس�ول 
اهلل <ودى قوم�ًا أخطأ خالد ب�ن الوليد ف قتلهم، فقد أخرج البخاري ف صحيحه عن حممود 

)١( البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم وس�ننه وأيامه، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام منى، ج2، ص٦١٩، ح١٦٥2؛ مسلم ، مسلم بن احلجاج : 

صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي، ج4، ص3٩، ح 3٠٠٩.
)2( البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى : دالئل النبوة، ج٥، ص 38٩.

)3( اب�ن زنجوي�ه، محيد بن خملد بن قتيبة : كتاب الموال، تقيق : بدر ذياب فياض، )١4٠٦ه�(، ط١، مركز اللك 
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض – الملكة العربية السعودية، ج2، 4٦2، ح ٥٧٠.
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بس�نده م�ن حديث س�امل عن أبيه ريض اهلل عنه ق�ال : » بعث النبي < خالد ب�ن الوليد إىل بني 
جذيمة فدعاهم إىل اإلسالم فلم حيسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل 
خالد يقتل منهم ويأرس، ودفع إىل كل رجل منا أس�ريه، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل 
رجل منا أس�ريه، فقلت : واهلل ال أقتل أس�ريي، وال يقتل رجل من أصحايب أس�ريه، حتى قدمنا 
عىل النبي < فذكرناه، فرفع النبي < يده فقال اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد مرتني«)١(.

وودي رس�ول اهلل < رجل�ني م�ن بني عام�ر،  قتلهام عمرو بن أمي�ة ريض اهلل عنه – وهو 
الناج�ي م�ن بئ�ر معون�ة – وكان عندمها كتاب من رس�ول اهلل < فيه عهد وأم�ان، فلم يعرف 
مكانام الرجل فقتلهام، فقد أخرج الطرباين ف العجم الكبري عن أيب ش�عيب احلراين بس�نده من 
حديث حممد بن إسحاق قال : »أقام رسول < بعد أحد ...... لئن قتلت قتيلني لدينهام «)2( .

ويتض�ح مما س�بق انه إذا تم انته�اك القواعد الت�ي تقررها أخالقيات احل�رب أو أخالقيات 
العامل�ة ف اإلس�الم واحرتام احلق�وق فإن دم اإلنس�ان ال يمكن أن يرتك ه�درًا، وإنام ال بد من 

تعويض أهل الجني عليه احرتامًا لعصمة احلياة .

وقد أكد الؤمتر الرابع لجمع البحوث اإلس�المية أن من ُقتل ومل يعرف قاتله تدفع ديته من 
خزانة الدولة : )بيت الال()3( .

وإص�الح ال�رضر إع�ادة احلال إىل ما كان�ت عليه، يعد أم�رًا واجبًا عىل الدولة اإلس�المية، 
�وَء بَِجَهاَلٍة ُثمهَّ َتاُبوا ِمْن  ِذيَن َعِمُلوا السُّ يؤكدها عموم قول اهلل س�بحانه وتعاىل : ﴿ُثمهَّ إِنهَّ َربهََّك لِلهَّ

لَِك َوَأْصَلُحوا إِنهَّ َربهََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم ﴿١١٩﴾ )النحل( . َبْعِد َذٰ

وق�د ق�ام النبي < بإعادة احل�ال إىل ما كانت عليه وقت احلرب ف أح�وال كثرية منها : ما 
أخرجه البيهقي ف سننه عن عل بن أمحد بسنده من حديث ُأَبىِّ ْبِن َكْعٍب ريض اهلل عنه َقاَل : ُأتَِى 
ِ < : »َهْل َدَعْومُتُوُهْم إىَِل  ى َق�اَل َف�َقاَل َرُس�وُل اهللهَّ ِت َواْلُعزهَّ ِ < بُِأَس�اَرى ِم�َن الالهَّ َرُس�وُل اهللهَّ

)١( البخاري ، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم، اجلامع السند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل < وسننه وأيامه، 
كتبا الغازي ، باب الغزوة التي قبل بدر، ج٥، ص2٠3 ، ح433٩.

)2( الطرباين، سليامن بن أمحد بن أيوب : العجم الكبري، ج2٠، ص3٥٦، ح 84١.
)3( التوجيه الترشيعي ف اإلس�الم – من بحوث مؤمترات جممع البحوث اإلس�المية، )١3٩2ه�(، ج 3، القاهرة – 

مجهورية مرص العربية.
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وا َسبِيَلُهْم  ْم : َهْل َدَعْوُكْم إىَِل اإِلْس�اَلِم. َفَقاُلوا : اَل. َقاَل :»َخلُّ اإِلْس�اَلِم؟ «. َفَقاُلوا : اَل. َفَقاُلوا هَلُ
ا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا  بِيُّ إِنهَّ ا النهَّ َ ِ < َهاَتنْيِ اآلَيَتنْيِ ﴿َيا َأهيُّ َحتهَّى َيْبُلُغوا َمْأَمَنُهْم «. ُث��مهَّ َق�َرَأ َرُسوُل اهللهَّ
اًجا ُمنِ�رًيا ﴿4٦﴾ )الحزاب(،  ﴿َوُأوِحَي إيَِلهَّ  ِ بِإِْذنِِه َورِسَ ا َوَنِذي�ًرا ﴿4٥﴾ َوَداِعًيا إىَِل اهللهَّ ً َوُمَب�رشِّ
اَم ُهَو  ًة ُأْخَرٰى  ُقْل اَل َأْشَهُد  ُقْل إِنهَّ ِ آهِلَ ُكْم َلَتْشَهُدوَن َأنهَّ َمَع اهللهَّ ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ  َأئِنهَّ َذا اْلُقْرآُن ِلُ َهٰ

ُكوَن ﴿١٩﴾ )النعام( )١(. ٌه َواِحٌد َوإِنهَّنِي َبِريٌء مِمهَّا ُترْشِ إَِلٰ

يضاف إىل ذلك قول الرسول < »ال رضر وال رضار« )2(.

وقيل ف خصوص هذا احلديث أن قول الرس�ول < الس�ابق يشمل كل أنواع الرضر لن 
النكرة ف س�ياق النفي تعم، ومعناه أنه ال يوز رشعًا إحلاق رضر أو رضار بالنفس أو بالغري إال 

بموجب خاص)3( .

ثالثًا : مسئولية قادة اجليوش والوحدات والرسايا

إن الرشيعة اإلسالمية قد عاجلت كل ما ينظم حياة اإلنسان ومن ذلك مسئولية قادة اجليوش 
عن االنتهاكات التي ترتكب ف حق الدنيني أثناء النزاعات الس�لحة، وهذا احلكم ينطبق بش�أن 
م�ا ق�د يتعرض له الهاجرون بصفة غري رشعية من انتهاك لبعض حقوقهم، من قبل قوات حفظ 
الم�ن ؛ ب�رشط أن ال يكون الباع�ث للهجرة غري الرشعية القيام بالع�امل اإلجرامية النظمة أو 

القيام بالعامل اإلرهابية أو لزعزعة االستقرار السيايس.

وف حدي�ث بع�ث النبي < خالد بن الوليد إىل بني جذيمة – الس�ابق ذكرها – نخرج من 
رشح احلافظ ابن حجر هلذا احلديث باآليت)4( :

)١( البيهقي، أمحد بن احلسني بن عل بن موسى : السنن الكربى، ج٩، ص ١٠٧، ح ١8٠١2؛ اهليثمي، عل بن أيب 
بكر : بغية الباحث عن زوائد مس�ند احلارث، تقيق : حس�ني أمحد الباكري )١4١3ه�(، ط١، مركز خدمة السنة 

النبوية، الدينة النورة – الملكة العربية السعودية، ج2.
)2( سبق ختريه، ص٥. 

)3( موسوعة الفاهيم اإلسالمية العامة ، الجلس العىل للشئون اإلسالمية، )١42١ه�/2٠٠٠م(، )د. ط( القاهرة 
– مجهورية مرص العربية، ص 3٥٧.

)4( موقع اإلسالم اإللكرتوين :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&TOCID=2246 
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١ �  أن رسول اهلل < بعث خالدًا بن الوليد حني افتتح مكة إىل بني  َجِذيمة داعيًا ومل يبعثه 
مقاتاًل .

2 �  يق�ول اب�ن عم�ر ريض اهلل عن�ه راوي احلدي�ث أن هؤالء الق�وم )مل حيس�نوا أن يقولوا : 
أس�لمنا، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا( وهذا يدل عىل أنه فهم أنم يريدون اإلس�الم 

حقيقة.

3 �  يؤي�د فه�م اب�ن عمر ريض اهلل عنه أن قريش�ًا كان�وا يقولون لكل من أس�لم : صبأ حتى 
اش�تهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونا ف مقام الذم ، فلام اش�تهرت هذه اللفظة بينهم 

ف موضع : أسلمت استعملها هؤالء . 

4 � خال�د ريض اهلل عن�ه محل هذه اللفظة عىل ظاهرها ،لن قوهلم صبأنا أي خرجنا من دين 
إىل دين، ومل يكتف خالد بذلك حتى يرّصحوا باإلسالم .

٥ �  ق�ال اخلط�ايب : حيتمل أن يكون خال�د نقم عليهم العدول عن لفظ اإلس�الم؛ لنه فهم 
عنهم أن ذلك وقع منهم عىل سبيل النفة ومل ينقادوا إىل الدين فقتلهم متأواًل.

٦ �  اس�تنكر النب�ي < فعل خالد. يقول الراوي: »فرفع النب�ي < يده فقال اللهم إين أبرأ 
إليك مما صنع خالد مرتني« وف بعض الروايات ثالثًا.  

٧ �  أن للحديث بقية مهمة ف موضوعنا. ذكر ابن حجر: زاد الباقر – أبو جعفر- ف روايته  
ث�م دعا رس�ول اهلل < عليًا فق�ال :)اخرج إىل هؤالء القوم واجع�ل أمر اجلاهلية تت 
قدميك. فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق هلم أحد إال وداه ( . أقول : أي أعطاهم 

ديّات القتىل. 

والستفاد- كام أرى - من هذا احلديث وفعل الرسول اهلل < ما يأيت :

١ �  أن الدول�ة ملزم�ة بج�رب أخط�اء القادة العس�كريني ف اليدان حتى ول�و كان اخلطأ غري 
عمدي . 

2 �  أن براءة الرسول اهلل < لفعل خالد كام يقول اخلطايب : أنكر عليه العجلة وترك التثبت 
ف أمرهم قبل أن يعلم الراد من قوهلم : صبأنا .



170

3 �  والس�ؤال الذي يطرح نفس�ه : لاذا مل يعزل النبي < خالدًا جراء فعله هذا ؟ واجلواب 
عن�دي : أن فع�ل خال�د ريض اهلل عنه كان اجته�ادًا وتأواًل ومل يكن متعم�دًا . فرد ) بني 
َجِذيم�ة ( صبأنا ال تعني أس�لمنا بل العك�س متامًا. وربام عّزز ه�ذا العنى عند خالد أن 
) بن�ي َجِذيم�ة ( كانوا حيملون الس�الح عندما وصل إليهم واس�تنكر منهم ذلك، كام ف 
رواية ابن سعد ف الطبقات. وعىل كل حال فالجتهد كام ف احلديث الصحيح له أجران 
إن أص�اب وله أج�ر إن أخطأ. والمر اآلخ�ر أن النبي < وجد أن مصلحة اإلس�الم 
والسلمني بقاء خالد ف موقعه ف قيادة اجليوش ، فربام خّلف عزل خالدًا رضرا أكرب من 

بقائه، والقاعدة الفقهية تقول:  » إن الرضر الشد ُيزال بالرضر الخف «)١(.

وأذكر ف هذا الش�أن أيضًا ما أخرج البخاري ف صحيحه عن برش بن حممد الروزى بس�نده 
من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام يقول : س�معت رس�ول اهلل < يقول : »كلكم راع 
وكلكم مس�ئول عن رعيته، اإلمام راع ومس�ئول عن رعيته، والرجل راع ف أهله وهو مس�ئول 
عن رعيته، والرأة راعية ف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، واخلادم راع ف مال سيده ومسئول 
عن رعيته، قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع ف مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع 

ومسئول عن رعيته«)2( .

ويؤيد مس�ئولية القائد م�ا أخرج البخاري ف صحيحه عن أيب اليامن بس�نده من حديث أيب 
هري�رة ريض اهلل عن�ه عن النب�ي < قال : »إنام اإلمام جن�ة يقاتل من ورائه ويتق�ى به، فإن أمر 

بتقوى اهلل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغريه كان عليه منه «)3( .

وإذا كانت طاعة القادة وأويل المر من المور الواجبة، إال أن الطاعة مستثناة ف حال انتهاك 
احلقوق واإلرضار بالصالح؛ إذ ال تعفي من السئولية سواء ف وقت احلرب أو ف وقت السلم .

)١( الندوّي، عل أمحد :القواعد الفقهية )١42٠ ه�/2٠٠٠ م( ، ط ٥ ، دار القلم ، دمشق- سوريا، ص 3١3.
)2( البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم وس�ننه وأيام�ه ، كت�اب اجلمعة، باب اجلمع�ة ف القرى والدن،ج2، ص ٦، ح8٩3 ؛ مس�لم ، مس�لم بن 
احلج�اج : صحيح مس�لم، كتاب اإلمارة، ب�اب فضيلة اإلمام الع�ادل وعقوبة اجلائر واحلث ع�ىل الرفق بالرعية 

والنهى عن إدخال الشقة عليهم، ج٦، ص ٧، ح4828.
)3( البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم، اجلامع السند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل < وسننه وأيامه، 
كتاب اجلهاز والس�ري، باب يقاتل من وراء المام ويتقى به،ج4، ص٦٠، ح2٩٥٧ ؛ مس�لم، مسلم بن احلجاج : 

صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب المام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به، ج3، ص ١٧4١، ح١84١.
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فق�د أخرج البخاري ف صحيحه عن حممد بن بش�ار بس�نده من حديث ع�ل بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه أن رسول < قال : » ال طاعة ف معصية ، إنام الطاعة ف العروف«)١( .

ول�ا كانت الع�امل غري الرشوعة، والتي متثل انتهاكًا حلقوق الش�خاص تعد فس�ادًا ف     
الرض منهي عنها ، فال يوز طاعة القائد واإلمام ف إتيانا، ويؤكد ذلك ما سبقت اإلشارة إليه 
ف تعوي�ض النبي < للمجني عليهم وذوهيم عن الفع�ال غري الرشوعة التي ارتكبها البعض 

من الصحابة عىل سبيل اخلطأ ومنها حادثة خالد بن الوليد ريض اهلل عنه مع بني جذيمة.

ونخلص إىل أن الرشيعة اإلسالمية السمحة تؤكد عىل العديد من البادئ بشأن اآلثار الرتتبة 
ع�ىل انته�اكات حقوق اإلنس�ان بوجه عام، وهذه الب�ادئ صاحلة للتطبيق عىل حقوق اإلنس�ان 
الهاج�ر بصفة غ�ري مرشوعة أيضًا. كام أنه وفقًا لحكام الرشيعة اإلس�المية فإن إصالح الرضر 
واجب، والتعويض عنه الزم ، وهذا تأكيد لعدالة اإلس�الم وس�بقه منذ أكثر من أربعة عرش قرنًا 

من الزمان للنظم الوضعية التي أكدت عىل ذلك ف الواثيق الدولية وقواعد القانون الدويل.

)١( البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم وسننه وأيامه ، كتاب أخبار اآلحاد ، باب ما جاء ف إجازة خرب الواحد،ج٩، ص١٠٩، ح٧2٥٧ ؛ مسلم 
، مس�لم ب�ن احلج�اج : صحيح مس�لم، كتاب اإلمارة، ب�اب وجوب طاع�ة المراء ف غري معصي�ة وتريمها ف 

العصية، ج3، ص ١4٦٩، ح١84٠.
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الفصل اخلامس
اخلالصة والنتائج والتوصيات

5 . 1 خالصة الدراسة

5 . 2 نتائج الدراسة

5 .3 التوصيات
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الفصل اخلامس
اخلالصة والنتائج والتوصيات

احلم�د هلل ال�ذي بفضله تتم الصاحل�ات، وبعونه تنار البصائر، وهيت�دى للغايات، والصالة 
والس�الم عىل أرشف النبياء والرسلني نبينا حممد اهلادي المني، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم، 

وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين. 

فهذه دراس�ة : حقوق الهاجرين غري الرشعيني »دراس�ًة تأصيلية مقارنًة بالقانون الدويل«، 
والتي يرس اهلل عز وجل متامها بفضله ومنته ، فأس�أل اهلل س�بحانه وتعاىل أن يكون عمل ف هذه 
الدراسة خالصًا صوابًا، وأن ينفع به كاتبه وقارئه. وف هذا الفصل سيتم عرض ملخص لحتوى 
الدراس�ة، وأه�م النتائج التي توصلت إليه�ا، إىل جانب جمموعة من التوصي�ات التي يويص هبا 

الباحث من خالل هذه النتائج، وذلك عىل النحو التايل :

5 . 1 خالصة الدراسة
تضمنت هذه الدراس�ة فصواًل مخسة ، ش�مل الفصل الول اإلطار العام للدراسة كمدخل 
للدراسة يوضح مشكلة الدراسة، وأمهية الدراسة، وأهداف الدراسة، وأسئلة الدراسة، وحدود 

الدراسة، وأهم مفاهيم ومصطلحات الدراسة، والدراسات السابقة ذات العالقة .

أما الفصل الثاين فقد ش�مل مفهوم حقوق الهاجرين غ�ري الرشعيني، والتعريف باحلقوق، 
واحلامي�ة، واهلج�رة غ�ري الرشعي�ة، وأن�واع اهلجرة والف�رق بني الهاج�ر غري الرشع�ي والنازح 

والالجئ.

رة للمهاجرين غري الرشعيني ف القانون الدويل ف ضوء  وتناول الفصل الثالث احلقوق القرهَّ
الرشيعة اإلسالمية، بالنظر لوقف الترشيعات الدولية من اهلجرة غري الرشعية، وتناولت معاجلة 
مواثيق حقوق اإلنسان حلقوق الهاجرين غري الرشعيني، واستعرضت مصادر حقوق الهاجرين 
غري الرشعيني ف الرشيعة اإلسالمية، ومدى احلامية القررة للمهاجرين غري الرشعيني ف الرشيعة 

اإلسالمية.
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وف الفصل الرابع من هذه الدراسة فقد تطرق لوسائل محاية حقوق الهاجرين غري الرشعيني 
ف القانون الدويل ف ضوء الرشيعة اإلس�المية، وآثار انتهاك حقوق الهاجرين غري الرشعيني ف 

القانون الدويل و ف الرشيعة اإلسالمية.

أما الفصل اخلامس فقد قمت فيه بعرض خالصة للدراس�ة، وأهم النتائج التي تم التوصل 
إليها، واقرتاح التوصيات.

5 . 2  نتائج الدراسة

توصل�ت الدراس�ة إىل جمموع�ة م�ن النتائج عن حق�وق الهاجري�ن غري الرشعيني دراس�ًة 
ل إليها ما يل : تأصيلية مقارنة مع القانون الدويل، ومن أهم تلك النتائج التي تم التوصُّ

١ �  أن مب�ادئ الرشيع�ة اإلس�المية الغراء كان هلا قدم الس�بق منذ أكثر من أربع�ة عرش قرنًا من 
الزمان ف تأكيد قواعد القانون الدويل اإلنساين، وكفالتها حلقوق اإلنسان الهاجر، حتى وإن 

كانت هجرته بصفة غري رشعية.

2 �  أن القواعد النظمة حلقوق اإلنسان الهاجر بصفة غري رشعية تعد جزءًا ال يتجزأ من حقوق 
اإلنس�ان، وق�رارات النظامت الدولية، ومواثي�ق المم التحدة بخصوص هذا الش�أن دون 

حاجة لوجود نصوص خاصة.

3 �  إن معظم عمليات اهلجرة غري الرشعية احلالية، تتم ف أغلبها بش�كل فردي، وبصورة بعيدة 
ع�ن سياس�ة متكامل�ة البعاد، أو مفهوم واضح وش�امل هل�ا؛ المر الذي أتاح مس�احة من 
الفراغ، اس�تغلته قوى ال تقيم وزنًا حلرمات البرش وحقوقهم وحياتم؛ أي اس�تغلت حاجة 

بعض الناس الاسة إىل العمل؛ فأخضعتهم لالبتزاز.

4 �  اهلجرة الش�هورة ف لس�ان الرشع اإلس�المي هو : انتقال الؤمن من بلد الفتنة واخلوف عىل 
دينه، إىل حيث يأمن عىل دينه، أما اهلجرة غري الرشوعة فهي: اخلروج واالنتقال ، لبلد يؤذى 
فيه السلم ؛ فال يتمكن من إظهار وإقامة شعائر دين اإلسالم، سواًء ف بلد كفر أو بلد خوف 
وفتن�ٍة، ويلحق به كل مهاج�ر خالف االتفاقات والعاهدات والنظم�ة التي تنظمها الدولة 

اإلسالمية. 
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٥ �   اهلج�رة الرّسي�ة أو غري الرشعي�ة وفقًا للقانون هي التي يك�ون بموجبها الهاجرون خمالفني 
لل�رشوط الت�ي تددها االتفاقي�ات الدولية والقوان�ني الوطنية، ويقصد عىل هذا الس�اس 

بالهاجرين غري الرشعيني كاًل من :

�  الشخاص الذين يعربون احلدود بطرق غري قانونية وخلسة من الرقابة الفروضة.

�  الش�خاص الذين ُرّخص هلم ف العمل بموجب عقد ، ويالفون هذا العقد سواًء بالقيام 
بعمل غري مرخص له، أو عمل يعاقب عليه القانون الحل.

�  الش�خاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونية وبرتخيص إقامة ثم يتخطون مّدة 
إقامتهم ويصبحون ف وضعية غري قانونية

٦ � أن نقط�ة التق�اء النازحني م�ع الالجئني ف أن كليهام يرتك حمل س�كنه وينتقل إىل مكان آخر؛ 
بس�بب توت�رات أو رصاع�ات أو االضطهاد، إال أن�ام يتلفان ف اجلانب ال�كاين، أي نقطة 
الوص�ول فالنازح داخليًا يتح�رك ف إطار الدولة الواحدة، أما الالجئ فإنه ينتقل من حدود 
دولت�ه إىل دول�ة أخرى، مما يتطل�ب أن يتمتع الالج�ئ بنظام قانوين غري ال�ذي يثبت للنازح 
داخلي�ًا ، لن الخ�ري يامرس حقوق الواطنة داخل دولته، والذي حصل تغيري مكاين وليس 

ف الركز القانوين، عىل عكس الالجئ الذي يتغري مركزه القانوين ف دولة اللجوء.

٧ �  هن�اك تغاي�ر ب�ني مفهوم تري�ب )نقل التس�للني( واالت�ار بالبرش، ينش�أ الول من صفقة 
رضائي�ة يتف�ق فيها اله�رب والهاجر عىل مراوغة قوان�ني اهلجرة لفوائد مش�رتكة بينهام، أما 
الثاين فيكمن ف االستغالل كحد أدنى، إما للدعارة، أو االستغالل اجلنيس، أو االسرتقاق، 

أو السخرة، أو اخلدمة قرسًا. 

8 �  أن الرشيعة اإلسالمية كلها مصالح : إما درء مفاسد، أو جلب مصالح، لذا خولت الرشيعة 
اإلس�المية ل�ويل المر سياس�ًة تري�م ومنع ما يتع�ارض والقواع�د الكلية العام�ة للرشيعة 
اإلسالمية، وكل ما يتعارض مع الصلحة، ومن ذلك منع دخول أشخاص إيل إقليم الدولة 
دون إذن أو ترخي�ص منه�ا، وق�ررت لذلك العقوبة الناس�بة، حلامية جمتمعات�ا من خطورة 

ارتفاع معدالت البطالة، وارتفاع معدالت اجلريمة، وتفيش المراض، وغريها.
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٩ �  أن الظاهر من مقاصد الرشيعة اإلسالمية ف مجيع أحكامها وقواعدها تقيق مصالح العباد 
ودرء الفاس�د عنهم، لذا حرمت العمل عىل تريب ونقل الهاجرين غري الرشعيني، لا حيف 

بالتهريب واهلجرة غري الرشعية من الخاطر التي ال تؤمن السالمة منها.

١٠ �  تع�د حقوق الهاجرين غري الرشعيني بمثابة أح�كام توافق عليها الجتمع الدويل، وبالتايل 
تصب�ح بمثابة قواع�د عرفية ملزمة، فإذا صدر عن منظمة دولي�ة قواعد مكتوبة، فهي بذلك 

جمرد تقنني لعرف دويل ثابت.

١١ �  إن احرتام أش�خاص القانون الدويل حلق�وق الهاجرين غري الرشعيني ينبثق من كون تلك 
القواع�د، قواع�د آم�رة تتعلق بالنظ�ام الدويل الع�ام، والتمث�ل ف مصلحة اجلامع�ة الدولية 
ورعاية اإلنسانية بوجه عام، وبالتايل فهي قواعد ملزمة لكل أشخاص القانون الدويل، سواًء 

العضاء ف االتفاقيات النظمة هلا، أو غري العضاء.

١2 �  بالرغ�م م�ن قي�ام العدي�د م�ن ال�دول بالتوقي�ع ع�ىل نص�وص العاه�دات واالتفاقيات 
)بروتوك�والت( الدولي�ة اخلاصة لكافحة تريب الهاجرين غ�ري الرشعيني؛ إال أن التحكم 
باهلج�رة غ�ري الرشعية الطوعية أو االضطرارية ال يزال حم�دودًا، مما يتطلب مزيدًا من تعاون 
حكوم�ات ال�دول في�ام بينها، للحد من آثار اهلج�رة غري الرشعية التي مل تعد آثارها الس�لبية 

مقترصًة عىل بلد أو دولة بعينها.

١3 �  هن�اك فج�وة عميقة تفصل ب�ني القول عن الفعل ف حقوق اإلنس�ان، خاصة عند التطرق 
إىل الس�باب العميقة للهجرة غري الرشوعة، مما يتطلب إدراج الس�ائل التعلقة باهلجرة غري 
الرشعي�ة ف السياس�ات والربام�ج الدولية التعلق�ة بالتجارة واالس�تثامر الجنبي والتعاون 
اإلنامئ�ي بني الجتم�ع الدويل، كون االتار بالبرش هي الوجه القبي�ح حلركة اهلجرة الدولية، 

وإحدى النتائج السلبية لواجهة اهلجرة النظمة.

١4 �  ع�ىل الرغ�م م�ن حم�اوالت الدول العربي�ة منذ فرتة مبك�رة الدفاع عن حق�وق جاليتها ف 
اخل�ارج، غري أن�ا مل تق�ق النتائج الرغوب فيه�ا؛ لضعف الواق�ف العربي�ة، وافتقارها إىل 

الجهزة العنية بذلك.
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5 . 3  التوصيات

وبعد عرض أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فإن التوصيات التي يأمل الباحث الخذ 
هبا، هي عىل النحو التايل : 

١ �  يأم�ل الباح�ث أن تتق�دم الوف�ود والندوب�ون - العرب والس�لمون - باقرتاح�ات لتعديل 
القوانني والنظمة للدول بام يكفل الحافظة عىل حقوق الهاجر غري الرشعي بصفته إنسانًا، 

وحيد من الدخول غري الرشوع للمهاجرين وخصوصًا من الدول النامية.

2 � أمهي�ة الت�زام ال�دول العربي�ة بالق�رارات الصادرة ع�ن اجلامع�ة العربية، ومؤمت�رات وزراء 
الداخلية العرب، والقمم العربية، بام يدعم كيان اجلامعة ليكون هلا صوتًا حمرتمًا ومس�موعًا 

عربيًا ودوليًا.  

3 �  بن�اء مراك�ز لتبادل العلوم�ات التعلقة باجلوان�ب المنية، بني دول النش�أ اخلاصة باهلجرة، 
والدول الس�تقبلة، ودول العبور كذلك؛ لس�اعدتا عىل تطويق الش�كلة من خالل تس�ني 
مس�توى تأم�ني الوثائق، ون�رش ضباط اتص�ال، وتقديم اخل�رباء والتدريب، وتس�ني نظام 

الرقابة عىل احلدود.

4 �  اس�تغالل المهية اجليوبوليتيكية للموقع االس�رتاتيجي للوطن العريب، ف أن يكون مصدرًا 
لق�وة الدول العربي�ة عن طريق تأمني النافذ االس�رتاتيجية الربية والبحري�ة اهلامة التي متثل 

حلقة وصل مع العامل اخلارجي.

٥ �  تعزي�ز دور التكت�الت والنظامت العربية مثل : جملس التع�اون اخلليجي، واالتاد الغاريب، 
ووضع سياس�ة اقتصادية للصناعات القائمة عىل ال�وارد التوفرة ف النطقة العربية، لتحقيق 

التضامن االقتصادي، للحد من مشكلة الفقر والبطالة الدافعة للهجرة غري الرشعية.

٦ �  عىل الجتمع الدويل القيام بالتوعية والتثقيف عرب وسائل اإلعالم الختلفة، ووسائل االتصال 
احلديث�ة عن خماطر اهلج�رة غري الرشعية، وما قد يتعرض له الهاجر من اس�تغالل، وامتهان 
لكرامته وعدم احرتام حلقوقه، أو الدخول للس�جن، جراء خمالفة أنظمة الدخول أو اإلقامة 

للدولة القصودة باهلجرة.
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٧ �  دف�ع احل�وار الوريب التوس�طي ف قضايا اهلج�رة، خاصة اهلجرة غ�ري الرشعية، من خالل 
الؤمترات، والدراسات والبحوث.

8 �  إعداد برامج للتعاون الدويل لحاربة اإلرهاب، واجلريمة النظمة، واالتار بالبرش، كمرشوع 
»ماركوبولو« ، ومرشوع »إس�ت وند East Wind« ، واالهتامم بديناميكيات سياس�ة اهلجرة 
العالي�ة واإلقليمي�ة، للتحك�م ف اهلج�رة غ�ري الرشعية، وض�امن محاية الالجئ�ني، وطالبي 

اللجوء، والشخاص الذين حيتاجون للحامية.

٩ �  نرش ودعم مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته الساسية ف قطاعات وزارة الداخلية ، ورجال 
الضبط عىل احلدود بني الدول، لتعميق مبادئ وقيم ومفاهيم حقوق اإلنسان ف نفوسهم.

١٠ �  إص�دار دلي�ل واجبات رج�ل الرشطة حلامية حقوق اإلنس�ان وصون حرياته الساس�ية، 
وتوزيعه عىل الضباط والفراد، لرتسيخ البادئ والفاهيم الساسية حلقوق اإلنسان لدهيم.

١١ �  رضورة إع�ادة صياغ�ة النص�وص الدولي�ة احلامئي�ة، بحيث يت�م االبتعاد ع�ن النصوص 
الرنة والطاطة، التي تمل التأويل واللبس وإياد صياغة أكثر حس�اًم، وفاعلية، والبعد عن 
االهتامم بتوازن القوى الدولية حتى وإن جاء ذلك ضد مصالح الش�عوب ومحاية اإلنس�انية 
بوج�ه ع�ام؛ لن اإلمهال ف هذا الش�أن قد ين�ذر بانفجار خطري، ال حيمد عقب�اه ، ف ظل ما 

يشهده العامل اآلن ، من حروب أهلية، وثورات شعبية، مما حيتاج إىل تدخل حاسم.

١2 �  واج�ب كل دول�ة م�ن خالل س�لطاتا التنفيذية والترشيعية، ف البح�ث عن حلول فورية 
وجذرية بشأن توفري الضامنات الالزمة لكفالة حقوق الهاجرين بصفة غري مرشوعة.

وختام�ًا أق�ول فليع�ذر الواقف عىل هذه الدراس�ة، فنتائ�ج الفكار عىل اخت�الف القرائح ال 
تتناهى، وإنام ينفق كل أحد عىل قدر سعته، ال يكلف اهلل نفسًا إال ما آتاها، ورحم اهلل من وقف فيه 

عىل خطأ فأصلحه عاذرًا ال عاذاًل، ومنياًل ال نائاًل، فليس الربأ من اخلطأ إال من وقى اهلل وعصم.

وأس�أل اهلل تع�اىل أن يعل عمل ه�ذا خالصًا لوجهه، وف س�بيل مرضات�ه وخدمة رشعه، 
واحلمد هلل رب العالني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه، ومن اهتدى هبديه 

إىل يوم الدين.
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قائمة املراجع واملصادر

أواًل : القرآن الكريم

ثانيًا : كتب التفسري

الصفهاين ، احلسني بن حممد بن الفضل : مفردات ألفاظ القرآن ، )١4١8ه�(، تقيق : صفوان 
عدنان دوادي، ط 2، دار القلم ، دمشق - سوريا.

اجلص�اص ، أمحد ب�ن عل الرازي ، أح�كام القرآن الكري�م )١4٠٥ه�(، تقي�ق: حممد الصادر 
قحاموي ، ط4، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت – لبنان.

محروش ، إبراهيم ؛ وآخرون : معجم ألفاظ القرآن الكريم، »جلنة من أعضاء جممع اللغة العربية«، 
)١3٩٠ه�/١٩٧٠م( ، ط2، اهليئة الرصية العامة للتأليف والنرش ، القاهرة- مجهورية 

مرص العربية.

السيوطي، حممد بن أمحد الحل : تفسري اجلاللني )د. ت( ، ط١، دار احلديث، القاهرة – مجهورية 
مرص العربية.

الش�وكاين، حمم�د ب�ن ع�ل بن حمم�د : فت�ح القدير اجلام�ع بني فن�ي الرواي�ة والدراي�ة من علم 
التفس�ري،)١4١٥ه�(، تقي�ق: عب�د الرمحن عم�رية، )د. ط(، دار الوف�اء، النصورة – 

مجهورية مرص العربية.

الطربي، حممد بن جرير بن يزيد : جامع البيان ف تأويل القرآن، )١42٠ه�(، تقيق: أمحد شاكر، 
ط١، مؤسسة الرسالة، لبنان.

اب�ن الع�ريب، حممد ب�ن عبداهلل : أح�كام الق�رآن ، )١424ه�(، تقي�ق : حممد عبدالق�ادر عطا، 
ط3،دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان.

القرطب�ي ، حمم�د ب�ن أمحد بن أيب بك�ر بن فرح : اجلام�ع لحكام القرآن الكري�م، )١4٠8ه� / 
١٩88م(، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان.
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ثالثًا : كتب احلديث

ابن الثري ، البارك بن حممد اجلزري : النهاية ف غريب احلديث والثر ، )١3٩٩ه�/١٩٧٩م(، 
تقيق : طاهر أمحد الزاوي؛ وحممود حممد الطناحي، )د. ط( ،الكتبة العلمية، بريوت- 

لبنان.

الصبح�ي ، مال�ك ب�ن أن�س : موط�أ اإلم�ام مال�ك ، تقي�ق : حمم�د مصطف�ى العظم�ي 
)١42٥ه��/2٠٠4م(، ط١، مؤسس�ة زاي�د ب�ن س�لطان آل ني�ان لألع�امل اخلريي�ة 

واإلنسانية، أبوظبي- اإلمارات العربية التحدة.

اللباين ، حممد نارص الدين : إرواء الغليل ف ختريج أحاديث منار الس�بيل، إرشاف: حممد زهري 
الشاويش. )الكتب اإلسالمي ، بريوت- لبنان، الطبعة الوىل، ١3٩٩ه�/ ١٩٧٩م(.

������������� : صحيح س�نن الرتم�ذي، )١4٠8ه��(، ط١، مكتب الرتبية الع�ريب لدول جملس 
التعاون اخلليجي، طبع الكتب اإلسالمي، بريوت- لبنان.

������������� : سلس�لة الحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها الس�يئ ف الم�ة، )١4١2ه�( ، 
ط١، مكتبة العارف، الرياض – الملكة العربية السعودية.

������������: صحي�ح س�نن النس�ائي ، )١4١٩ه�(، ط١، مكتب�ة العارف، الري�اض – الملكة 
العربية السعودية.

������������ : صحيح س�نن أيب داوود ، )١42١ه�( ، ط2، مكتبة العارف ، الرياض – الملكة 
العربية السعودية.

������������: سلس�لة الحاديث الصحيح�ة، )د.ت( ، ط١، كتبة الع�ارف، الرياض – الملكة 
العربية السعودية.

�����������: صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب، )د.ت( ، ط٥، مكتبة العارف، الري�اض – الملكة 
العربية السعودية.
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البخاري ، حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم، اجلامع الس�ند الصحيح الخترص من أمور رسول اهلل 
< وسننه وأيامه، تقيق: حممد زهري بن نارص النارص ، ) ١422ه� (، ط ١ ، دار طوق 

النجاة، بريوت – لبنان.

البخ�اري، عب�د العزي�ز ب�ن أمح�د  : كش�ف الرسار ع�ن أص�ول فخ�ر اإلس�الم الب�زدوي، 
)١428ه��/١٩٩٧م(، تقيق : عبد اهلل حممود عمر، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت 

– لبنان.

البيهق�ي، أمح�د بن احلس�ني بن عل بن موس�ى : معرفة الس�نن واآلثار، )١4١2ه��(، ط١، دار 
الوعي، حلب – سوريا.

�������������: س�نن البيهق�ي الكربى، تقيق : حممد عب�د القادر عط�ا، )١4١4ه�/ ١٩٩4م(، 
ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان.

الرتمذي، حممد بن عيس�ى بن س�ورة : اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، تقيق : أمحد حممد شاكر 
وآخرون، )د. ت( ، )د. ط(، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان.

������������: الشامئل الحمدية واخلصائل الصطفوية، تقيق: سيد عباس اجلليمي، )١4١2ه�(، 
ط١، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت – لبنان.

احلاكم ،حممد بن عبداهلل : الس�تدرك عىل الصحيحني ، )١4١١ه�/١٩٩٠م(، ط١، دار الكتب 
العلمية ، بريوت – لبنان.

اب�ن حج�ر ، أمحد ب�ن عل : فت�ح الباري ب�رشح صحي�ح البخ�اري، تقيق وتصحيح الش�يخ: 
عبدالعزيز بن باز، طبعة مكتبة الرياض احلديث – الملكة العربية السعودية.

ابن حنبل، أمحد بن حنبل الشيباين : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، )د.ت (، )د.ط(، تقيق: شعيب 
الرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة ، بريوت – لبنان.

الدارقطني ، عل بن عمر : سنن الدارقطني، تقيق : شعيب االرنؤوط، حسن عبد النعم شلبي، 
عب�د اللطيف ح�رز اهلل، أمحد برهوم، )١424ه�(، ط١، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت – 

لبنان.
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أبو داوود، سليامن بن الشعث السجستاين : سنن أيب داوود، ) د.ت(، )د. ط(، مكتبة الرياض 
احلديثة ، الرياض- الملكة العربية السعودية.

اب�ن زنجوي�ه، محيد بن خملد بن قتيب�ة : كتاب الموال، تقيق : بدر ذي�اب فياض، )١4٠٦ه�(، 
ط١، مركز اللك فيصل للبحوث والدراس�ات اإلس�المية، الرياض – الملكة العربية 

السعودية.

اب�ن أيب ش�يبة، عب�د اهلل ب�ن حمم�د : الصن�ف ف الحادي�ث واآلث�ار ، تقي�ق : حمم�د عوام�ة ، 
)١42٧ه�/2٠٠٦م( ط١، دار قرطبة ، بريوت – لبنان.

الصنع�اين ، عب�د ال�رزاق بن مه�ام  : مصنف عب�د الرزاق ، تقي�ق : حبيب الرمح�ن العظمي، 
)١4٠3ه�( ط2، الكتب اإلسالمي ، بريوت – لبنان.

الصنعاين ، حممد بن إس�امعيل بن صالح : س�بل السالم رشح بلوغ الرام ، )١42١ه�، ط2، دار 
ابن اجلوزي، الرياض – الملكة العربية السعودية.

الطرباين ، س�ليامن بن أمحد بن أيوب : العجم الوس�ط ، )١4١٥ه�(، تقيق : طارق بن عوض 
اهلل ب�ن حممد ،  وعبد الحس�ن ب�ن إبراهيم احلس�يني، دار احلرمني، القاه�رة – مجهورية 

مرص العربية.

������������ : العجم الكبري، تقيق : محدي بن عبدالجيد السلفي، )١4٠4ه�/١٩83م(، ط2، 
مكتبة العلوم واحلكم ، الوصل- العراق.

العين�ي، حمم�ود بن أمح�د : عمدة القاري رشح صحي�ح البخ�اري، )١٩٧٩م( ط١، دار الفكر، 
بريوت – لبنان.

ابن ماجه ، حممد بن يزيد القزويني : س�نن ابن ماجة ، تقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ، )د.ت( ، 
)د. ط( ،دار احلديث، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

التقي اهلندي، عل بن حس�ام الدين: كنز العامل ف سنن القوال والفعال، )١٩8٩م(، مؤسسة 
الرسالة، بريوت- لبنان.

مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم، تقيق : حممد فؤاد عبد الباقي )١4٠3ه�(، )د.ط( دار إحياء 
الرتاث العريب ، بريوت – لبنان.
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ابن منصور ، س�عيد بن منصور اخلرس�اين : سنن سعيد ين منصور،)١4٠٥ه�(، تقيق : حبيب 
الرمحن العظمي، ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان.

النس�ائي ، أمحد بن شعيب بن عل : س�نن النسائي رشح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية 
السندي ، تقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، )١4٠٩ه�/١٩88م(، ط2، مكتب الطبوعات 

اإلسالمية ، حلب- سوريا.

النووي، حييى بن رشف بن مري : النهاج رشح صحيح مس�لم بن احلجاج، )١3٩2ه�(، ط2، 
دار إحياء الرتاث العريب ،  بريوت – لبنان.

اهليثمي، عل بن أيب بكر بن سليامن: بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، تقيق: حسني أمحد الباكري 
)١4١3ه�(، ط١، مركز خدمة السنة النبوية، الدينة النورة – الملكة العربية السعودية.

��������������� : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، )١422ه�/ 2٠٠١م(، تقيق : حممد عبد القادر 
أمحد عطا، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.

رابعًا : كتب الفقه وأصول الفقه

الس�نوي، عبدالرحي�م : ناي�ة الس�ول رشح منه�اج الوص�ول، )١٩٩٩م(، ط١، دار الكت�ب 
العلمية، بريوت- لبنان.

البهويت، منصور بن يونس بن إدريس : كش�اف القناع عن اإلقناع ، تقيق : جلنة متخصصة من 
وزارة الع�دل بالملك�ة العربية الس�عودية ، )١42٧ه��( ، ط١، وزارة العدل بالملكة 

العربية السعودية ، الرياض -  الملكة العربية السعودية.

البك�ري،  ع�ىل  ال�رد  ف  االس�تغاثة   : عبدالس�الم  ب�ن  عبداحللي�م  ب�ن  أمح�د   ، تيمي�ة  اب�ن 
)١4١٧ه��/١٩٩٧م(، تقيق : عبداهلل بن دجني الس�هيل، ط١، دار الوطن، الرياض 

– الملكة العربية السعودية.

�����������������: جمم�وع فت�اوى ابن تيمية، )١42٦ه��/2٠٠٥م(، تقيق : أن�ور الباز ، عامر 
اجلزار ، ط3، دار الوفاء، بريوت – لبنان.
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ابن حزم، عل بن أمحد بن س�عيد : الحل باآلثار رشح الجل باالختصار،)د.ت(، ) د. ط(  دار 
الرتاث ، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

اخلريش، حممد بن عبد اهلل بن عل : اخلريش عىل خمترص س�يدي خليل، وهبامش�ه حاش�ية الشيخ 
عل العدوي، ) د.ت( ، )د.ط(، دار صادر، بريوت – لبنان.

الدس�وقي ، حممد بن أمحد ابن عرفة الدس�وقي: حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، وهبامشه 
تقريرات العالمة الحقق : حممد بن أمحد  بن حممد اللقب بعليش ،) ١4١٧ه�( ، ط١، 

دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان.

الزحيل، وهبة : أصول الفقه اإلسالمي، )١4٠٦ه�(، دار الفكر ، بريوت – لبنان.

الرسخيس، حممد بن أمحد : رشح كتاب الس�ري الكبري لحمد بن احلسن الشيباين، تقيق : صالح 
الدي�ن النج�د ،)١٩٧١م(، ط١، رشكة اإلعالنات الرشقي�ة، القاهرة – مجهورية مرص 

العربية.

��������������� : البسوط، )١4١4ه�(، )د. ط(، دار العرفة، بريوت- لبنان.

الس�عدي، عبدالرمح�ن ب�ن ن�ارص : الفت�اوى الس�عدية، )١4٠2ه��( ، ط2،  مكتب�ة العارف ، 
الرياض–  الملكة العربية السعودية.

السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر : الشباه والنظائر ف قواعد وفروع الفقه الشافعي، )١4١١ه�(، 
ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان.

الش�اطبي، إبراهي�م بن موس�ى اللخمي : الوافق�ات ف أصول الرشيعة، تقي�ق : عبد اهلل جراز 
)د.ت(، )د. ط( ، الكتبة التجارية الكربى، القاهرة- مجهورية مرص العربية.

الشافعي، حممد بن إدريس : الم ، )١4٠3ه�(، ط2، دار الفكر، بريوت – لبنان.

شلتوت، حممود : اإلسالم عقيدة ورشيعة، )١4٠٠ه�(، ط١٠، دار الرشوق، القاهرة - مجهورية 
مرص العربية.

الش�وكاين ، حمم�د بن عل بن حممد : الس�يل اجل�رار التدفق عىل حدائق الزه�ار، تقيق: حممود 
إبراهيم زايد، )١4٠٥ه�( ط١، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.
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���������������� : إرش�اد الفح�ول إيل تقي�ق احلق من عل�م الصول، تقيق: أمح�د عزو عناية، 
)١4١٩ه�(، ط١، دار الكتاب العريب، دمشق - سوريا.

الش�ريازي، إبراهيم بن عل بن يوس�ف : اللم�ع ف أصول الفق�ه، )2٠٠3م(، ط2، دار الكتب 
العلمية ، بريوت – لبنان.

الط�وف: س�ليامن بن عب�د القوي: رشح خمترص الروض�ة )١4٠٧ه��/١٩8٧م( ، ط١، تقيق : 
عبداهلل بن عبدالحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت – لبنان.

فتاوى الش�بكة اإلسالمية رقم الفتوى )43١٠١(، من متام التوبة التخلص من الال الكتسب من 
احلرام، تاريخ الفتوى: 22 ذو القعدة ١424ه� مركز الفتوى، بإرشاف د، عبد اهلل الفقيه.

ابن عابدين ، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز : حاشية رد الحتار عىل الدر الختار رشح تنوير 
البصار، )2٠٠٠م(، )د. ط( ، دار الفكر للطباعة والنرش ، بريوت - لبنان.

العيني، حممود بن أمحد بن موس�ى : البناية رشح اهلداية، )2٠٠٠م(، ط١، دار الكتب العلمية ، 
بريوت – لبنان.

الغزايل، حممد بن حممد : إحياء علوم الدين، )١٩82م(، ط١، دار العرفة ، بريوت- لبنان.

��������������: الستصفى ف علم الصول ، )١4١3ه�( ، تقيق : حممد عبد السالم عبد الشاف، 
ط١، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان.

ابن قاسم ، عبد الرمحن بن حممد : حاشية الصول الثالثة لشيخ اإلسالم : حممد بن عبد الوهاب 
ب�ن س�ليامن التميم�ي )١423ه��/2٠٠2م( ، ط2، دار الزاح�م، الري�اض - الملكة 

العربية السعودية.

اب�ن قدام�ة ، عب�د اهلل بن أمحد بن حممد : الغن�ي ، )١4١٩ه�(  تقيق : عبد اهلل بن عبد الحس�ن 
الرتكي؛ وعبد الفتاح احللو ،ط4، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ، الرياض- 

الملكة العربية السعودية.

القراف، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن: الذخرية، )١٩٩4م(،  تقيق : حممد بوخبزة ، ط١، دار 
الغرب اإلسالمي ، بريوت - لبنان.
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�������������: أن�وار الربوق ف أن�وار الفروق )١42١ه��/2٠٠١م(، تقيق مركز الدراس�ات 
الفقهي�ة واالقتصادي�ة : حممد أمحد رساج، عل مجعه حممد، ط، دار الس�الم ، القاهرة - 

مجهورية مرص العربية.

اب�ن قي�م اجلوزي�ة ، حمم�د ب�ن أيب بك�ر بن أي�وب الزرع�ي : إعالم الوقع�ني ع�ن رب العالني، 
)١3٩٧ه��(، راجع�ه وقدم له وعلق عليه : طه عبدالرؤوف ، ط2، دار اجليل ، بريوت 

- لبنان.

������������:م�دارج الس�الكني بني من�ازل إياك نعبد وإي�اك نس�تعني)١3٩٩ه�(  تقيق: حممد 
حامد الفقي، ط2، دار الكتاب العريب، بريوت - لبنان.

�������������: الرسالة التبوكية زاد الهاجر إىل ربه، )١4٠٦ه�(، تقيق: حممد مجيل غازي، ط١، 
مكتبة الدين، جدة - الملكة العربية السعودية.

اللكنوين، حممد عبداحلليم : حاش�ية قمر القامر عىل كتاب نور النوار رشح النار، )١٩٩٥م( ، 
ط١، دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان.

الرداوي ، عل بن س�ليامن : اإلنصاف ف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن 
حنبل ، تقيق : حممد حامد الفقي )١3٧٦ه�( ، ط١، مطابع الس�نة الحمدية، القاهرة 

– مجهورية مرص العربية.

الودودي، أبو العىل: اخلالفة واللك، )١3٩8 ه� (، تعريب: أمحد إدريس، دار القلم، الكويت.

الوسوعة الفقهية الكويتية ، ) ١4٠8ه�( ،ط2، وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، 
الكويت.

موسوعة الفاهيم اإلسالمية العامة ، الجلس العىل للشئون اإلسالمية، )١42١ه�/2٠٠٠م(، 
)د. ط( القاهرة – مجهورية مرص العربية.

موس�ى، حممد يوسف. الفقه اإلس�المي، )2٠٠٩م( ، ط2 ، مطابع دار الكتاب العريب، القاهرة 
– مجهورية مرص العربية.

الندوّي، عل أمحد : القواعد الفقهية )١42٠ ه�/2٠٠٠ م( ، ط ٥ ، دار القلم ، دمشق- سوريا.
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الن�ووي، حيي�ى ب�ن رشف ب�ن مري: روض�ة الطالبني وعم�دة الفت�ني، تقيق: ع�ادل أمحد عبد 
الوج�ود، عىل حممد معوض ،)١423ه��/2٠٠3م( ، طبعة خاصة ، دار عامل الكتب ، 

الرياض- الملكة العربية السعودية.

أبو يوس�ف، يعقوب بن إبراهيم : اخلراج، )١3٩٩ه��/١٩٧٩م(، )د.ط(، دار العرفة، بريوت 
– لبنان.

خامسًا : كتب الفقه املقارن

اخلفيف ،عىل : اللكية ف الرشيعة اإلسالمية مع مقارنة بالرشائع الخرى )١4١٦ه� / ١٩٩٦م(، 
)د. ط( ، دار الفكر العريب ، بريوت – لبنان.

اإلس�المية،  والرشيع�ة  الع�ارصة  اجلنائي�ة  السياس�ة  اتاه�ات   : ال�دين  ب�ن  حمم�د  بوس�اق، 
)١423ه�/2٠٠2م(، ط١، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم 

المنية، الرياض - الملكة العربية السعودية.

بوساق، حممد بن الدين : حقوق اإلنسان ف إطار الترشيع اجلنائي اإلسالمي، )2٠٠8م(، الجلة 
العربية للدراس�ات المنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض – 

الملكة العربية السعودية، العدد الول.

الدريني، فتحي : احلق ومدى س�لطان الدولة ف تقييده، )١4٠4ه�( ، ط3، مؤسس�ة الرس�الة ، 
بريوت – لبنان.

الزحيل، حممد : حقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم، )١424ه�(، ط3، دار الكلم الطيب، بريوت – 
لبنان.

الزحيل، وهبة مصطفى : اخلصائص الكربى حلقوق اإلنس�ان ف اإلس�الم ودعائم الديمقراطية 
اإلسالمية ، )١4١٦ه�/١٩٩٥م(، ط١، دار الكتبي، دمشق – سوريا.

الزرق�اء ، مصطف�ى أمحد : الفعل الض�ار والضامن فيه ،) ١٩88م(، ط١،، الدار الش�امية للنرش 
والتوزيع، دمشق – سوريا.
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أبو زهرة، حممد : الجتمع اإلنس�اين ف ظل اإلس�الم، )١٩8١م(، ط١، الدار الس�عودية للنرش ، 
جدة - الملكة العربية السعودية.

زيدان، عبد الكريم : نظرات ف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية )١432ه�/ 2٠١١م( ، 
ط١، مؤسسة الرسالة ، دمشق – سوريا.

السنهوري، عبدالرزاق : مصادر احلق ف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغريب ،)د.ت( ، 
)د. ط( ، الجمع العلمي العريب اإلسالمي ، منشورات حممد الداية ، بريوت – لبنان.

الش�افعي، جابر عبد اهلادي س�امل : تأصيل مبادئ القانون الدويل اإلنس�اين من منظور إسالمي، 
) ١428ه�� /2٠٠٧م(، ط١، دار اجلامع�ة اجلدي�دة ، اإلس�كندرية - مجهوري�ة مرص 

العربية.

طبلي�ة ، القطب حممد القطب : اإلس�الم وحقوق اإلنس�ان، )١٩84م( ط2، دار الفكر العريب، 
القاهرة – مجهورية مرص العربية.

الطيار، عل بن عبدالرمحن : حقوق اإلنسان بني القانون الدويل والرشيعة اإلسالمية، )١42٧ه�(، 
ط١، مكتبة التوبة للنرش والتوزيع ، الرياض – الملكة العربية السعودية.

عب�د الباقي ، عبدالفتاح : نظرية احلق، )١٩٦٥م(، ط١، مطبعة نضة مرص، القاهرة – مجهورية 
مرص العربية.

عث�امن، حمم�د فتحي : من أصول الفكر الس�يايس اإلس�المي، )١4٠4ه�( ، )د. ط(، مؤسس�ة 
الرسالة، بريوت – لبنان.

عل، جعفر عبدالس�الم : القانون الدويل حلقوق اإلنسان “دراسات ف القانون الدويل والرشيعة 
اإلسالمية” )١٩٩٩م( ، ط١، دار الكتاب الرصية ، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

الغامدي، عبداللطيف بن سعيد : حقوق اإلنسان ف اإلسالم ،)2٠٠٠م(، ط١، مركز الدراسات 
والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم المنية ، الرياض – الملكة العربية السعودية.

القرضاوي، يوسف بن عبداهلل : غري السلمني ف الجتمع السلم، )١4١٥ه�/ ١٩٩4م(، ط٦، 
مؤسسة الرسالة، بريوت – لبنان.
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الكيالين، عدي زيد : مفاهيم احلق ف اإلس�الم والفقه الوضعي، )١4١٠ه�( ، ط١، دار البشري 
، عامن – الملكة الردنية اهلاشمية.

حمم�ود، عب�د الغني عب�د احلميد: محاية ضحاي�ا النزاعات الس�لحة ف القانون الدويل اإلنس�اين 
والرشيع�ة اإلس�المية  »دراس�ات ف القانون ال�دويل اإلنس�اين« )2٠٠٠م(، ط١، دار 

الستقبل العريب، القاهرة– مجهورية مرص العربية.

أب�و الوفا، أمحد : أص�ول القانون الدويل والعالق�ات الدولية عند المام الش�يباين، )2٠٠١م(، 
ط١، دار النهضة، القاهرة - مجهورية مرص العربية.

ول�د حمم�دن، حممد عبداهلل : حقوق اإلنس�ان والعدال�ة اجلنائية، )١43١ه�� /2٠١٠م(، ط١، 
مركز الدراس�ات والبح�وث بجامعة نايف العربية للعلوم المني�ة، الرياض – الملكة 

العربية السعودية.

سادسًا : كتب السرية النبوية واآلثار والتاريخ

البالذري، عل بن أمحد بن حييى بن جابر : فتوح البلدان، )١4٠٧ه�(، )د. ط( مؤسسة العارف، 
بريوت – لبنان.

البيهق�ي، أمح�د بن احلس�ني بن ع�ل بن موس�ى : دالئل النب�وة، تقي�ق عبد العط�ى قلعة جي، 
)١4٠8ه�/١٩88م(، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان.

اب�ن س�عد، حممد بن س�عد الزهري : الطبقات الكربى، تقيق : إحس�ان عب�اس، )١4١٠ه�( ، 
ط١، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.

الس�يوطي، عب�د الرمح�ن ب�ن أيب بك�ر: تاري�خ اخللف�اء، تقي�ق: حممد حم�ي الدي�ن عبداحلميد 
)١3٧١ه�(، ط، مطبعة السعادة، القاهرة - مجهورية مرص العربية.

اب�ن عس�اكر ، عل بن احلس�ن ابن هبة اهلل : تاريخ دمش�ق، )١4١٩ه��/١٩٩8م(، تقيق : عل 
شريي ، ط١، دار الفكر، بريوت – لبنان.

ابن كثري، إسامعيل بن عمر : البداية والنهاية، )١4٠٦ه�(، ط2، دار الفكر، بريوت- لبنان.
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اب�ن هش�ام، عبداللك بن هش�ام بن أيوب : الس�رية النبوي�ة، )١4١٦ه��(، ط١، دار الصحابة 
للرتاث، طنطا – مجهورية مرص العربية.

والواق�دي : حمم�د بن عمر: الغ�ازي، )١4٠٩ه��/١٩8٩م(، ط3، دار العلم�ي ، بريوت – 
لبنان.

أب�و الوف�ا، امحد : أخالقيات احل�رب ف الس�رية النبوي�ة،)2٠٠٩م( ، ط١، دار النهضة العربية، 
القاهرة – مجهورية مرص العربية.

سابعًا : معاجم اللغة

اجلرج�اين، ع�ل بن حممد بن عل : التعريفات، )١4٠٥(،  تقي�ق : إبراهيم البياري ، ط١، دار 
الكتاب العريب، بريوت – لبنان.

اجلوهري، إسامعيل بن محاد : الصحاح” تاج اللغة وصحاح العربية” )١٩٩٠م( ط4، دار العلم 
للماليني، بريوت – لبنان.

الرازي ، حممد بن أبو بكر بن عبد القادر : خمتار الصحاح ، )١٩83م(، ط١، دار ومكتبة اهلالل 
، بريوت – لبنان.

الزخمرشي، حممود بن عمر بن أمحد : أس�اس البالغة، )١4١٩ه� / ١٩٩8م(، ط١، دار الكتب 
العلمية، بريوت – لبنان.

س�ليامن، ح�ارث : العجم القانوين “ إنجليزي /ع�ريب” )١٩٩٧م( ، ط3. مكتبة لبنان، بريوت 
– لبنان.

ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا الرازي : معجم مقاييس اللغة، )١42٠ه�( وضع حواشيه 
: إبراهيم شمس الدين، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان.

الفريوز أبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس الحيط ، ) ١428ه�( تقيق: حممد نعيم العرقسويس، 
ط ٦، مؤسسة الرسالة ، بريوت – لبنان.

الفيومي، أمحد بن حممد: الصباح النري، )١٩8٧(، )د. ط(، مكتبة لبنان، بريوت - لبنان.
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قلعجي، حممد رواس؛ وقنيبي، حامد صادق : معجم لغة الفقهاء، )١4٠8ه�/١٩88م(، ط2، 
دار النفائس للطباعة والنرش، بريوت – لبنان.

كورنو، جريار : معجم الصطلحات القانونية، ترمجة : منصور القايض، )١4١8ه�/ ١٩٩8م(، 
ط١، الؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان.

مصطف�ى، إبراهي�م، والزي�ات، أمحد، وعبد القادر، حام�د، والنجار، حممد : العجم الوس�يط ، 
تقي�ق: جمم�ع اللغ�ة العربي�ة،) د.ت(، )د.ط( ، دار الدعوة، القاه�رة – جهورية مرص 

العربية.

ابن منظور ، حممد بن مكرم : لسان العرب، ،) 2٠٠٠م( ، ط١، دار صادر ، بريوت – لبنان.

ثامنًا : الكتب القانونية

إبراهيم ، عل: حقوق اإلنسان والتدخل حلامية اإلنسانية ، )2٠٠١م( ط١، دار النهضة العربية، 
القاهرة- مجهورية مرص العربية.

إبراهيم ، حممد عبد الحس�ن خرض : مس�رية حقوق اإلنسان ف العامل العريب ، )١٩88م(، ط١، 
دار سعاد الصباح، الصفاة – الكويت.

باس�يل، باس�يل يوس�ف : س�يادة الدول ف ضوء احلامية الدولية حلقوق اإلنس�ان، )2٠٠١م(، 
ط١، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبوظبي - اإلمارات العربية 

التحدة.

بوس�امحة ، ن�رص الدي�ن : حق�وق ضحايا اجلرائ�م الدولي�ة ،)2٠٠8م( ، دار الفك�ر اجلامعي ، 
اإلسكندرية – مجهورية مرص العربية.

جني�ة، حمم�ود س�امي : القانون ال�دويل الع�ام، )١٩38م(، ط2، مطبعة جلن�ة التأليف والرتمجة 
والنرش، القاهرة - مجهورية مرص العربية.

خليفة، إبراهيم : القانون الدويل اإلنس�اين )2٠٠٩م( ، ط١، دار اجلامعة اجلديدة، اإلس�كندرية 
– مجهورية مرص العربية.
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دباح ، عيسى : موسوعة القانون الدويل »أهم االتفاقيات والقرارات والبيانات والوثائق الدولية 
للقرن العرشين ف جمال القانون الدويل العام«، )2٠٠3م( دار الرشوق ، عامن - الردن.

دون�ل، جاك : حقوق اإلنس�ان العالي�ة بني النظري�ة والتطبيق، )١٩٩8م(، ترمج�ة : مبارك عل 
عثامن، ط١، الكتبة الكاديمية ، القاهرة - مجهورية مرص العربية.

الرفاعي، أمحد حممد : الدخل للعلوم القانونية »نظرية القانون«، )2٠٠8م( ، )د.ط( مطبوعات 
جامعة بنها ، القليوبية - مجهورية مرص العربية.

سعد ، نبيل إبراهيم : الدخل إىل القانون »نظرية احلق« ، )2٠١٠م(، منشورات احللبي، بريوت 
– لبنان.

س�عيد، حمم�د صباح : جريمة تري�ب الهاجرين »دراس�ة مقارن�ة«، )2٠٠٩م(، جامعة صالح 
الدي�ن - أربيل، مجهورية العراق )رس�الة دكتوراه منش�ورة ل�دى دار الكتب القانونية، 

ط١، 2٠١3م، الحلة الكربى- مجهورية مرص العربية.

السنهوري، عبد الرزاق : الوسيط ف رشح القانون الدين ، )2٠٠8م( ، دار إحياء الرتاث العريب، 
القاهرة – مجهورية مرص العربية.

ال�رصايب، حيي�ى ع�ل :  الرشوعية القانوني�ة والبعاد المنية للهج�رة الوافدة »دراس�ة تطبيقية عىل 
اجلمهورية اليمنية«، )2٠٠٩م(، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة- مجهورية مرص العربية.

الشاللدة ، حممد فهاد : القانون الدويل اإلنساين، )2٠٠٥م(، ط١، منشأة العارف، اإلسكندرية 
– مجهورية مرص العربية.

الع�اديل، حمم�ود : احلامي�ة اجلنائية اللت�زام الحام�ي بالحافظة ع�ىل أرسار موكلي�ه، )١422ه� 
/2٠٠2م(، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، مجهورية مرص العربية.

العدوي، جالل ؛ حييي، سعيد : مبادئ القانون، )١4١2ه�( ، ط١، دار ثروت، جدة – الملكة 
العربية السعودية.

عمران، الس�يد حممد الس�يد : الس�س العامة ف القانون، )2٠٠2م(، ط١، منش�ورات احللبي، 
بريوت – لبنان.
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عوض، حممد حميي الدين: حقوق اإلنسان ف اإلجراءات اجلنائية، )١٩8٩م(، ط١، دار النهضة 
العربية، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

الفتالوي، س�هيل حس�ني، وربيع، عامد حممد : القانون الدويل اإلنس�اين، )2٠٠٧م(، ط١، دار 
الثقافة للنرش والتوزيع، عامن- الردن.

فرح�ات ، حمم�د نعيم : حق�وق اإلنس�ان والعدالة اجلنائي�ة ،)١4١4ه�(، العهد الع�ايل للعلوم 
المنية، كلية اللك فهد المنية ، الرياض – الملكة العربية السعودية.

الكب�اش، خ�ريي أمحد : احلامية اجلنائية حلق�وق اإلنس�ان، )2٠٠٦م( ، ط١، دار الفتح للطباعة 
والنرش، اإلسكندرية – مجهورية مرص العربية.

كرية، حسن : الدخل إىل القانون “النظرية العامة للحق” ، )١٩8٥م(، ط٦، دار النهضة العربية 
، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

مرقس، سليامن : الواف ف رشح القانون الدين -١- الدخل للعوم القانونية، )١٩8٧م(، مطبعة 
السالم ، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

منص�ور، أمح�د جاد : ف دائرة حقوق اإلنس�ان، )١٩٩3م( ،)د. ط( ،  دار أب�و الجد، القاهرة- 
مجهورية مرص العربية.

منصور، إس�حاق إبراهيم : نظريتا القانون واحلق، )١٩٩٩م(، ط١، ديوان الطبوعات اجلامعية 
اجلزائرية ،اجلزائر.

ناج�ي، عبد النور : البعاد غري العس�كرية لألمن ف التوس�ط – ظاهرة اهلج�رة غري القانونية ف 
الغرب العريب- )2٠٠8م(، ط١، ملتقى قسنطية.

أب�و الوف�ا : امحد : جامعة ال�دول العربية كمنظمة دولية إقليمي�ة ، )١٩٩٩م(، ط١، دار النهضة 
العربية، القاهرة- مجهورية مرص العربية.

��������������� : حقوق اإلنس�ان بني مطرقة اإلرهاب وس�ندان الغ�رب، )2٠٠٦م(، ط١، دار 
النهضة، القاهرة– مجهورية مرص العربية.
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تاسعًا : كتب العلوم االجتامعية

جلبي، عل عبدالرزاق : علم اجتامع السكان، )١٩84م( دار النهضة العربية ، بريوت – لبنان.

خلي�ل، عمر معن : اآلثار االجتامعية لظاهرة تريب الهاجرين غري الرشعيني، )2٠٠4( ، ط١، 
مركز الدراس�ات والبحوث، جامع�ة نايف العربية للعوم المني�ة ، الرياض – الملكة 

العربية السعودية.

الصق�ور، صال�ح : اهلج�رة الداخلي�ة الضخ الريف�ي والتضخم احل�رضي “أش�كاهلا ودوافعها 
وآثاره�ا عىل البلدان النامية، الردن حالة تطبيقية” )2٠٠2م(، ط١، دار زهران، عامن 

– الردن.

عبدالرمح�ن، عبدالعزيز: البحث العلمي، ) ١424ه�( ط3 ) د. ن( ، الرياض - الملكة العربية 
السعودية.

عل، إس�امعيل أمحد : أس�س علم الس�كان وتطب�ي�قات��ه ال�ج�غ�راف�ي�ة، )١٩٩٧م(، ط8، دار 
الفجالة، القاهرة - مجهورية مرص العربية.

فريدة ، قايض : اهلجرة غري الرشعية “خلفياتا ودوافعها” ، دراس�ات اجتامعية - مركز البصرية 
للبحوث واالستشارات واخلدمات التعلمية - اجلزائر.

قطب، أسحق ؛ عياش، عبداإلله : النمو والتخطيط احلرضي ف دول اخلليج العريب، )١٩8٠م( 
وكلة مطبوعات الكويت، ط١، دولة الكويت.

الق�ري، أمح�د حممد : تربية النفس اإلنس�انية ف ظل الق�رآن، )١٩8٩م(، ط١، دار حافظ للنرش 
والتوزيع، جدة - الملكة العربية السعودية.

عارشًا : الرسائل العلمية

آكل ، قزو حممد : الوضع القانوين للمهاجرين اجلزائريني بفرنس�ا، )١٩8٦م(، رس�الة ماجستري 
غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، اجلزائر.

رشيد، ساعد : واقع اهلجرة غري الرشعية ف اجلزائر من منظور المن اإلنساين، )2٠١١م-2٠١2م( 
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رس�الة ماجس�تري غري منش�ورة ، كلية احلقوق والعلوم السياس�ية، جامعة حممد خضري 
بسكرة، اجلزائر.

زيعل، عبده حممود )١٩8٩م(، تصوير أعامل سالح احلدود ف الملكة العربية السعودية لكافحة 
التس�لل عرب البحر المحر ف منطقة جيزان، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف 

العربية للعلوم المنية، الرياض – الملكة العربية السعودية.

صال�ح، ربيع ك�امل كردي : البع�اد االجتامعي�ة والثقافية هلج�رة الرصيني الريفي�ني إىل إيطاليا 
“دراسة انثروبولوجية ف قرية تطوان بمحافظة الفيوم”، رسالة دكتوراه غري منشورة، 

جامعة عني شمس، مجهورية مرص العربية.

العايدي، إبراهيم بن حممد بن عل )١٩٩٥م(، أثر التنس�يق بني الجهزة المنية ف النافذ الربية 
ف احلدود من عمليات التهريب والتسلل، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة نايف 

العربية للعلوم المنية، الرياض – الملكة العربية السعودية.

حادي عرش: املجالت والتقارير والدوريات واملؤمترات

السيوطي، ثروة أنيس : النهج القانوين بني الرأساملية واالشرتاكية، مقال بمجلة مرص العارصة، 
عدد يوليو ١٩٦8م. 

أّنان، كوف أّتا : لاذا حيتاج عالنا إىل إدارة اهلجرة بش�كل أفضل، صحيفة احلياة، لندن – الملكة 
التحدة، العدد )١4٩١٧( 2٠٠4/١/2٩م.

التوجيه الترشيعي ف اإلس�الم – من بحوث مؤمترات جممع البحوث اإلس�المية، )١3٩2ه�(، 
ج 3، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

حس�ن، سوس�ن : حوار مع برونس�ون ماكينل، مدير عام منظمة اهلجرة الدولية، جملة السياس�ة 
الدولية، العدد )٦2( ترشين الول/ أكتوبر 2٠٠٥م، القاهرة، مجهورية مرص العربية.

حوحو، رمزي : احلامية اجلنائية حلقوق اإلنس�ان، )مارس 2٠١٠م( ، جملة الفكر القانونية، كلية 
احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خضري بسكرة، اجلزائر، العدد )٥(.
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الرش�يدي، أمح�د : احلامي�ة الدولية لالجئ�ني، أعامل ن�دوة نظمها مرك�ز البحوث والدراس�ات 
السياسية، نوفمرب ١٩٩٦م، القاهرة – مجهورية مرص العربية.

ش�حاته، رض�ا : ظاه�رة اهلجرة غري النظامية من الب�الد العربية إىل دول االت�اد الوريب، بحث 
مق�دم ف االجتامع اخلاص بوزراء العرب العنيني بش�ؤون اهلجرة والغرتبني، ١8-١٩ 

شباط/ فرباير 2٠٠8م، مجهورية مرص العربية.

صحيفة الرشق الوسط ، لندن – الملكة التحدة، 2٠٠٦/4/3م.

عي�اد، س�مري حممد : سياس�ات االت�اد الوريب لواجه�ة ظاهرة اهلج�رة ، ورقة عم�ل م�ق�دمة 
للم�ل�ت�ق�ى الوط�ني ال�ث�اين : ظاه�رة ال�هج�رة غري الرشعية وآثاره�ا الدولية ، حالة 

اجلزائر، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشلف، 2٥-2٦ / ٥/ 2٠١١م.

كرب�اج، يوس�ف : خلط الوراق الس�كانية ف الرشق الوس�ط : الس�تقبل الديموغراف لنطقة 
فلسطني/ إرسائيل، )ربيع ١٩٩٩م( جملة الدراسات الفلسطينية، العدد )38(، بريوت 

– لبنان.

اللحام، أمحد عبدالعزيز الصفر : اهلجرة غري الرشوعة »الس�باب والنتائج واآلفاق الستقبلية« 
، جملة الفكر الرشطي، مركز بحوث رشطة الشارقة ، اإلمارات العربية التحدة ، الجلد 

العرشون، العدد )٧٧(، إبريل 2٠١١م.

جملة السياسة الدولية، يوليو 2٠٠٦م، الجلد )4١(، العدد )١٦٥(.

مكتب المم التحدة العني بالخدرات واجلريمة، 2٠٠٦م )تقرير(.

النظمة الدولية للرشطة اجلنائية “اإلنرتبول” ، اإلجرام النظم واإلرهاب الدويل، بحث منش�ور 
، بمجلة الرشطة اجلنائية الدولية.

النظمة الدولية للهجرة، تقرير احللقة الدراسية بشأن التصدي لإلتار بالهاجرين وضامن حقوق 
الهاجرين، الفرتة من 2٦-28 أكتوبر عام ١٩٩٥م، جنيف - سويرسا.
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ثاين عرش : األنظمة واملواثيق واملعاهدات

االتفاقي�ة اخلاص�ة بوض�ع الالجئني، العتمدة بق�رار اجلمعية العامة لألمم التح�دة رقم )42٩( 
الؤرخ ف ١4/ كانون الول – ديسمرب ١٩٥٠م.

االتفاقي�ة الدولية حلامية حقوق مجيع العامل الهاجرين وأعض�اء أرسهم اعتمدت بقرار اجلمعية 
العامة ١٥8/4٥ الؤرخ ف ١8 ديسمرب من العام ١٩٩٠م.

اتفاقي�ة القض�اء عىل مجيع أش�كال التميي�ز ضد الرأة ، اعتم�دت وعرضت للتوقي�ع والتصديق 
واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة ١8٠/34 الؤرخ ف ١8 كانون 

الول/ديسمرب ١٩٧٩م.

اتفاقية بش�أن وضع الشخاص عديمي اجلنس�ية، اعتمدها ف 28 أيلول/سبتمرب ١٩٥4 مؤمتر 
مفوض�ني دعا إيل عقده الجل�س االقتصادي واالجتامعي بق�راره ٥2٦ ألف )د-١٧( 

الؤرخ ف 2٦ نيسان/أبريل ١٩٥4م.

اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة بش�أن محاية الش�خاص الدنيني ف وق�ت احلرب الؤرخ�ة ف ١2آب/
أغسطس ١٩4٩م. 

اتفاقية حظر االتار بالشخاص واستغالل دعارة الغري ، اعتمدت وعرضت للتوقع والت�صدي�ق 
واالن�ض�امم بموجب قرار اجلمعي�ة العامة لألمم التح�دة 3١٧ )د-4( ، يوم 2 كانون 

الول/ديسمرب ١٩4٩م.

اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم التحدة 2٥/44 الؤرخ ف 2٠ ترشين الثاين/نوفمرب ١٩8٩م.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب العاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الهينة، 
اعتم�دت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم 

التحدة 4٦/3٩ ف١٠ كانون الول/ ديسمرب ١٩84م. 

اتفاقية هافانا لعام ١٩28م اخلاصة بالعالقات واحلصانات الدبلوماسية.
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المحد، وس�يم حسام الدين : االتفاقيات الدولية التعلقة بحقوق اإلنسان اخلاصة، )2٠١١م(، 
ط١، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت – لبنان.

اإلع�الن العال�ي حلقوق اإلنس�ان ، اعتمد ونرش عىل ال�أل بموجب قرار اجلمعي�ة العامة لألمم 
التحدة 2١٧ ألف )د-3( الؤرخ ف ١٠ كانون الول/ديسمرب ١٩48م.

اإلع�الن التعلق بحق ومس�ؤولية الف�راد واجلامعات وهيئات الجتم�ع ف تعزيز ومحاية حقوق 
اإلنس�ان واحلريات الساس�ية العرتف هبا عاليا ، اعتمد ونرش ع�ىل الأل بموجب قرار 
اجلمعية العامة لألمم التحدة ١44/٥3 الؤرخ ف ٩   كانون الول/ ديسمرب ١٩٩8 م.

الس�لحة،  والنازع�ات  الط�وارئ  ح�االت  ف  والطف�ال  النس�اء  محاي�ة  بش�أن  إع�الن 
التح�دة  لألم�م  العام�ة  اجلمعي�ة  ق�رار  بموج�ب  ال�أل  ع�ل  ون�رش   اعتم�د 

33١8 )د-2٩( الؤرخ ف ١4 كانون الول/ديسمرب ١٩٧4م.

إع�الن حقوق الطف�ل ، اعتمد ونرش ع�ل الأل بموجب ق�رار اجلمعية العام�ة ١38٦ )د-١4( 
الؤرخ ف 2٠ ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٥٩م.

إعالن محاية مجيع الشخاص من االختفاء القرسي ، اعتمد ونرش عل الأل بموجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم التحدة ١33/4٧ الؤرخ ف ١8 كانون الول/ديسمرب ١٩٩2م.

اإلع�الن التعلق بحقوق اإلنس�ان لألفراد الذين ليس�وا م�ن مواطني البلد الذي يعيش�ون فيه ، 
اعتمد ونرش عل الأل بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة ١44/4٠ الؤرخ ف 

١3 كانون الول/ديسمرب ١٩8٥م.

إع�الن محاي�ة مجيع الش�خاص من التع�رض للتعذيب وغريه م�ن رضوب العامل�ة أو العقوبة 
القاس�ية أو الالإنس�انية أو الهين�ة ، اعتمد ونرش عل الأل بموجب ق�رار اجلمعية العامة 

لألمم التحدة 34٥2 )د-3٠( الؤرخ ف ٩ كانون الول/ديسمرب ١٩٧٥م.

الباز، أمحد بن عبد اهلل : النظام الس�يايس والدستوري للمملكة العربية السعودية، )١42١ه�( ، 
ط3، دار اخلريي ، الرياض - الملكة العربية  السعودية.
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الربتوكول االختياري اللحق باتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد الرأة، اعتمد وعرض 
للتوقي�ع والتصدي�ق واالنضامم بموجب ق�رار اجلمعية العامة لألم�م التحدة 4 الدورة 

الرابعة واخلمسون بتاريخ ٩ أكتوبر ١٩٩٩م.

بروتوك�ول »مكافحة تري�ب الهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو« الكم�ل التفاقية المم التحدة 
لكافحة اجلريمة عرب الوطنية، بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة رقم 2٥/٥٥ لعام 

2٠٠٠م.

الربوتوك�ول االختي�اري الثاين اللحق بالعه�د الدويل للحقوق الدنية والسياس�ية، هبدف إلغاء عقوبة 
اإلع�دام، اعتمد وعرض للتوقي�ع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم 

التحدة ١28/44 الؤرخ ف ١٥ كانون الول/ديسمرب ١٩8٩م.

الربوتوكول االختياري اللحق بالعهد الدويل للحقوق الدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل 
الف�راد، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب ق�رار اجلمعية العامة لألمم 

التحدة 22٠٠ ألف )د-2١( الؤرخ ف ١٦ كانون الول/ديسمرب ١٩٦٦م.

ل التفاقي�ة المم التحدة  بروتوك�ول مكافحة تري�ب الهاجرين عن طريق ال�رب والبحر واجلو، الكمِّ
لكافحة اجلريمة النظمة عرب الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب 
ق�رار اجلمعي�ة العامة لألمم التحدة 2٥ الدورة اخلامس�ة واخلمس�ون ال�ؤرخ ف ١٥ ترشين 

الثاين/نوفمرب2٠٠٠م.

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتار بالشخاص، وبخاصة النساء والطفال، الكمل التفاقية المم 
التحدة لكافحة اجلريمة النظمة عرب الوطنية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم 
بموج�ب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة 2٥ الدورة اخلامس�ة واخلمس�ون الؤرخ ف ١٥ 

ترشين الثاين/نوفمرب2٠٠٠.

تقرير المني العام لألمم التحدة عن اهلجرة الدولية والتنمية ، الدورة الستون البند ٥4)ج( من جدول 
العامل وثيقة رقم A/8٧١/٦٠ بتاريخ 2٠٠٦/٥/١8م.

التقرير السادس لكتب العمل الدويل ، جنيف الدورة )٩2( 2٠٠4م.
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WWW.UN.org : توصيات اجلمعية العامة لألمم التحدة، الدورة )٦٦(، أو عىل الوقع اإللكرتوين

توصي�ات الؤمترات الدولية للس�كان بمؤمتر القاهرة ال�ذي عقد ف الفرتة ما بني ٥ إىل ١3 أيلول 
/ سبتمرب عام ١٩٩4م.

العه�د ال�دويل اخل�اص باحلق�وق االقتصادي�ة واالجتامعية والثقافي�ة ، اعتمد وع�رض للتوقيع 
والتصدي�ق واالنض�امم بموجب قرار اجلمعي�ة العامة لألمم التح�دة 22٠٠ ألف )د-

2١( الؤرخ ف ١٦ كانون الول/ديسمرب ١٩٦٦.

العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم 
بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم التحدة 22٠٠ ألف )د-2١( الؤرخ ف ١٦ كانون/

ديسمرب١٩٦٦.

قرار اجلمعية العامة رقم )2٦٧/48(، لعام ١٩٩4م ، بإنش�اء جلنة المم التحدة لبحث حقوق 
اإلنسان، وااللتزام بالتعهدات اخلاصة باالتفاق الشامل حلقوق اإلنسان ف جواتيامال.

ق�رار اجلمعية العام�ة لألمم التحدة ف ع�ام ١٩٥٥م/١3٧4ه�، رقم : )٩2٦(، بش�أن برنامج 
المم التحدة للمساعدة الفنية ف جمال حقوق اإلنسان.

قرار رقم )3٠٧4(، الصادر عن اجلمعية العامة عام ١٩٧3م، بخصوص التعاون الدويل بش�أن 
البحث عن واعتقال وتسليم وعقاب الشخاص مرتكبي جرائم احلرب واجلرائم ضد 

اإلنسانية ١٩٩3م.

القرار رقم )43/١٩٩8(، الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان ف ١٧ أبريل عام ١٩٩8م ، الدورة 
الرابعة واخلمسني.

الق�رار رق�م )١١8/٥2( الصادر عن اجلمعي�ة العامة لألمم التحدة ع�ام ١٩٩٧م، بخصوص 
التطبي�ق الفع�ل للوثائ�ق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنس�ان بام ف ذلك االلت�زام بتقديم 

تقارير، وإنشاء هيكل موحد للرقابة عىل الوثائق الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.

ق�رار رق�م )٩3٥(، لع�ام ١٩٩4م، والص�ادر عن جملس المن بإنش�اء جلنة خ�رباء للتحقيق ف 
انتهاكات حقوق اإلنسان ف رواندا، وقراره رقم : )١٠١2( عام ١٩٩٥م.
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قرار جلنة حقوق اإلنسان رقم )١٩٩٦/3٥( ف ١٩ أبريل ١٩٩٦م الدورة الثانية واخلمسني.

القرارين ١3١/43)١٩88م ( التعلق بالساعدة اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية واحلاالت 
االس�تعجالية الش�اهبة ، ١٠٠/4٥)١٩٩٠م( الؤك�د للقرار الس�ابق والوضح لطرق 

احرتام مبدأ اإلنسانية و احليادية والتجرد، الصادرين عن اجلمعية العامة.

قررت حمكمة العدل الدولية : ) جمموعة ١٩٥٩(.

مبادئ النع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام 
دون حماكم�ة، اعتمدها الجلس االقتصادي واالجتامع�ي ف قراره ١٩8٩/٦٥ الؤرخ 
ف 24 آيار/ماي�و ١٩8٩، كام اعتمدت ونرشت عل الأل بموجب قرار اجلمعية العامة 

لألمم التحدة ١٦3/44 الؤرخ ١٥ كانون الول/ديسمرب ١٩8٩م.

الجل�س االقتصادي واالجتامع�ي، فينا، خالل الفرتة 3٠ مايو -٩يوني�و ١٩٩٥م، الوثيقة رقم 
.) E/CN .١٩٩٥/3م/١٥(

جمموع�ة الب�ادئ التعلق�ة بحامي�ة مجي�ع الش�خاص الذي�ن يتعرضون لي ش�كل من أش�كال 
االحتجاز أو الس�جن، اعتمدت ونرشت عل الأل بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم 

التحدة ١٧3/43 ف ٩ كانون الول/ديسمرب ١٩88م.

جمموع�ة الب�ادئ التعلق�ة بحامي�ة مجي�ع الش�خاص الذي�ن يتعرضون لي ش�كل من أش�كال 
االحتج�از أو الس�جن اعتمدت ونرشت عل الأل بموجب ق�رار اجلمعية العامة لألمم 

التحدة ١٧3/43 ف ٩ كانون الول/ديسمرب ١٩88م.

اليثاق العريب حلقوق اإلنس�ان بموجب قرار جملس جامعة الدول العربية رقم ٥42٧ الؤرخ ف 
١٥سبتمرب ١٩٩٧م.

النظام السايس للحكم الصادر بالرسوم اللكي الكريم رقم )أ/٩٠ وتاريخ ١4١2/8/2٧ه�( 
والنشور ف جريدة أم القرى ف عددها رقم )33٩٧(.

وثيقة اجلمعية العامة لألمم التحدة ، رقم )A/8٧١/٦٠( ، بتاريخ 2٠٠٦/٥/١8م.

وثيق�ة الم�م التحدة، اإلع�الن التعلق بحق ومس�ؤولية الف�راد واجلامعات وهيئ�ات الجتمع 
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ف تعزيز ومحاية حقوق اإلنس�ان واحلريات الساس�ية العرتف هبا عاليًا، ٩ ديس�مرب / 
كان�ون الول ١٩٩8م، الص�ادرة برق�م : )٥2(، لس�نة ١٩٩8م، وتاري�خ ١٧ إبريل/ 

نيسان ١٩٩8م.

ثالث عرش: شبكة املعلومات العاملية

.WWW.UN.org »الوقع اإللكرتوين »المم التحدة

http:www.unhcz.ch/htm l/menu3/b/m-mwctoc.htm.

IOM World Migration 2003،pp 424-: http;//www.iom.int 

http://www.alukah.( أبو س�نة ، أمحد فهمي ، نظرية التعس�ف ف اس�تعامل احلق ف الفقه اإلسالمي
..)/2551/net/Sharia/0

بدير، أسامة : ظاهرة اهلجرة غري الرشعية )التعريف واحلج – الواثيق الدولية – الدوافع والسباب(، 
جمل�ة الدي�وان – جمل�ة إلكرتوني�ة- )http://www.aldiwan.org/index.htm( تاري�خ 

االسرتجاع 2٠١3/١١/2٠م.

موقع اإلسالم اإللكرتوين :

 http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID= 24&TOCID  

.=2246

الدغي�م، حمم�ود الس�يد: اجلامع الش�رتك ب�ني مقاص�د الرشيعة اإلس�المية وحق�وق اإلنس�ان، كلية 

الدراس�ات الرشقية واإلفريقية-SOAS جامعة لندن بربيطانيا، وهذه الدراسة منشورة عىل 
 .www.amanjordan.org :الوقع اإللكرتوين

 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1121-topic : ملخص العاهدات الدولية، انظ�ر
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1
َخلِيَفةً۬ ۖ  ٱۡلَۡرِض  ِفى  َجاِعٌل۬  إِنِّى  ٕٓٮَِكِة  ـٰ لِۡلَملَ َربَُّك  َقاَل  ﴿َوإِۡذ 
َمٓاَء َوَنۡحُن نَُسبُِّح  َقالُٓوْا أََتۡجَعُل ِفيَہا َمن يُۡفِسُد ِفيَہا َوَيۡسِفُك ٱلدِّ

ِبَحۡمِدَك َونَُقدُِّس لَكَ ۖ َقاَل إِنِّٓى أَۡعلَُم َما َل َتۡعلَُموَن﴾
30106البقرة

2
ٕٓٮَِكِة َفَقاَل  ـٰ ﴿َوَعلََّم َءاَدَم ٱۡلَۡسَمٓاَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُہۡم َعلَى ٱۡلَملَ

ِدِقيَن ﴾ ـٰ ُٓؤَلِٓء إِن ُكنتُۡم َص ـٰ أَۢنِبـُٔوِنى ِبأَۡسَمٓاِء َه
31107البقرة

3

بَِّعَصاَك  ٱۡضِرب  َفُقۡلَنا  لَِقۡوِمِهۦ  ُموَسٰى  ٱۡسَتۡسَقٰى  َوإِِذ   ﴿
ا ۖ َقۡد َعلَِم ُڪلُّ أَُناٍس۬  ٱۡلَحَجرَ ۖ َفٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱۡثَنَتا َعۡشَرَة َعۡيًن۬
ِفى  َتۡعَثۡوْا  َوَل   ِ ٱللَّ ۡزِق  رِّ ِمن  َوٱۡشَربُوْا  ُڪلُوْا  ۡشَرَبُهمۡ ۖ  مَّ

ٱۡلَۡرِض ُمۡفِسِديَن﴾

60144البقرة

ا َفلَُهۡم أَۡجُرُهۡم﴾4 لًِح۬ ـٰ ِ َوٱۡلَيۡوِم ٱۡلَِخِر َوَعِمَل َص 62110البقرة﴿َمۡن َءاَمَن ِبٱللَّ

5
لََعلَُّڪۡم  ِب  ـٰ ۡلَب ٱۡلَ ٓأُْولِى  ـٰ َي َحَيٰوٌة۬  ٱۡلِقَصاِص  ِفى  َولَُكۡم   ﴿

َتتَُّقوَن﴾
179133البقرة

6
اِم  ِطِل َوتُۡدلُوْا ِبَهٓا إِلَى ٱۡلُحڪَّ ـٰ ﴿ َوَل َتۡأُكلُٓوْا أَۡمَوٲلَُكم َبۡيَنُكم ِبٱۡلَب

ۡن أَۡمَوٲِل ٱلنَّاِس ِبٱۡلِۡثِم َوأَنتُۡم َتۡعلَُموَن﴾ ا مِّ لَِتۡأُڪلُوْا َفِريًق۬
188160القرة

7
 َ ِتلُوَنُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓواْ ۚ إِنَّ ٱللَّ ـٰ ِ ٱلَِّذيَن يَُق ِتلُوْا ِفى َسِبيِل ٱللَّ ـٰ ﴿ َوَق

َل يُِحبُّ ٱۡلُمۡعَتِديَن﴾
190121البقرة

َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡحِسِنيَن﴾8 195122البقرة﴿َوأَۡحِسنُٓواْ ۛ إِنَّ ٱللَّ

9
﴿َوإَِذا َتَولَّٰى َسَعٰى ِفى ٱۡلَۡرِض لِيُۡفِسَد ِفيَها َويُۡهلَِك ٱۡلَحۡرَث 

ُ َل يُِحبُّ ٱۡلَفَساد﴾ َوٱلنَّۡسلَ ۗ َوٱللَّ
205122البقرة

ۡشُد ِمَن ٱۡلَغىِّ ۚ﴾10 ينِ ۖ َقد تََّبيََّن ٱلرُّ 256140البقرة﴿ َلٓ إِۡكَراَه ِفى ٱلدِّ
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11
ِفي  َوُهَو  ِمْنُه  يُْقَبَل  َفلَْن  ِديناً  اِلْسالِم  َغْيَر  َيْبَتِغ  َوَمْن   ﴿

اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾
85140آل عمران

12
ٌة۬ َيۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر َوَيۡأُمُروَن ِبٱۡلَمۡعُروِف  نُكۡم أُمَّ ﴿ َوۡلَتُكن مِّ

ٕٓٮَِك ُهُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن﴾ ـٰ َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكرِ ۚ َوأُْولَ
104140آل عمران

13
ِبٱۡلَمۡعُروِف  َوَيۡأُمُروَن  ٱۡلَِخِر  َوٱۡلَيۡوِم   ِ ِبٱللَّ ﴿يُۡؤِمنُوَن 
ٕٓٮَِك  ـٰ َوأُْولَ ٱۡلَخۡيَرٲِت  ِفى  ِرُعوَن  ـٰ َويَُس ٱۡلُمنَكِر  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن 

لِِحيَن﴾ ـٰ ِمَن ٱلصَّ
114110آل عمران

14

ِرِهۡم َوأُوُذوْا ِفى َسِبيلِى  ـٰ ﴿َفٱلَِّذيَن َهاَجُروْا َوأُۡخِرُجوْا ِمن ِدَي
ٍت۬  ـٰ َجنَّ َوَلُۡدِخلَنَُّهۡم  َٔاِتِہۡم  َسيِـّ َعۡنُہۡم  َلَُكفَِّرنَّ  َوُقِتلُوْا  َتلُوْا  ـٰ َوَق
ِعنَدُه ۥ   ُ َوٱللَّ  ۗ ِ ۡن ِعنِد ٱللَّ ا مِّ َثَواًب۬ ُر  ـٰ ٱۡلَۡنَه َتۡحِتَہا  َتۡجِرى ِمن 

ُحۡسُن ٱلثََّواِب﴾

1952آل عمران

15
َوٲِحَدٍة۬  نَّۡفٍس۬  ن  َخلََقُكم مِّ ٱلَِّذى  َربَُّكُم  ٱتَُّقوْا  ٱلنَّاُس  ٓأَيَُّہا  ـٰ َي  ﴿
ا َوِنَسٓاءً۬ ۚ َوٱتَُّقوْا  َوَخلََق ِمۡنَہا َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُہَما ِرَجاًل۬ َكِثيًر۬

ا﴾ َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرِقيًب۬ َ ٱلَِّذى َتَسٓاَءلُوَن ِبِهۦ َوٱۡلَۡرَحامَ ۚ إِنَّ ٱللَّ ٱللَّ
107ـ 1109النساء

ـ 116

16
ِت إِلَٰىٓ أَۡهلَِها َوإَِذا َحَكۡمتُم  ـٰ َن ـٰ وْا ٱۡلََم َ َيۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ ﴿إِنَّ ٱللَّ
ۦۤ ۗ إِنَّ  ا َيِعُظُكم ِبِه َ ِنِعمَّ َبۡيَن ٱلنَّاِس أَن َتۡحُكُموْا ِبٱۡلَعۡدلِ ۚ إِنَّ ٱللَّ

ا﴾ ا َبِصيًر۬ َ َكاَن َسِميَعۢ ٱللَّ
123ـ58النساء

142

17

ُسوَل َوأُْولِى  َ َوأَِطيُعوْا ٱلرَّ ٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا أَِطيُعوْا ٱللَّ ـٰ ﴿َي
ُسوِل  ِ َوٱلرَّ وُه إِلَى ٱللَّ َزۡعتُۡم ِفى َشۡىٍء۬ َفُردُّ ـٰ ٱۡلَۡمِر ِمنُكمۡ ۖ َفإِن َتَن
َوأَۡحَسُن  َخۡيٌر۬  َذٲلَِك  ٱۡلَِخرِ ۚ  َوٱۡلَيۡوِم   ِ ِبٱللَّ تُۡؤِمنُوَن  ُكنتُۡم  إِن 

َتۡأِوياًل ﴾

5956النساء

18
َك  ـٰ َ ۖ َوَمن َتَولَّٰى َفَمٓا أَۡرَسۡلَن ُسوَل َفَقۡد أََطاَع ٱللَّ ن يُِطِع ٱلرَّ ﴿ مَّ

ا﴾ َعلَۡيِهۡم َحِفيًظ۬
8056النساء

19
ِفيَہا  ا  لًِد۬ ـٰ َخ َجَهنَُّم  َفَجَزآُؤُه ۥ  ا  ًد۬ َتَعمِّ مُّ ا  ُمۡؤِمًن۬ َيۡقتُۡل  َوَمن   ﴿

ا﴾ ُ َعلَۡيِه َولََعَنُه ۥ َوأََعدَّ لَُه ۥ َعَذاًبا َعِظيًم۬ َوَغِضَب ٱللَّ
93133النساء
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20

ٕٓٮَِكُة َظالِِمٓى أَنُفِسِہۡم َقالُوْا ِفيَم ُكنتُمۡ ۖ  ـٰ ﴿إِنَّ ٱلَِّذيَن َتَوفَّٰٮُهُم ٱۡلَملَ
أَۡرُض  َتُكۡن  أَلَۡم  َقالُٓوْا  ٱۡلَۡرِض ۚ  ِفى  ُمۡسَتۡضَعِفيَن  ُكنَّا  َقالُوْا 
َوَسٓاَءۡت  َمۡأَوٰٮُهۡم َجَهنَّمُ ۖ  ٕٓٮَِك  ـٰ َفأُْولَ َفتَُہاِجُروْا ِفيَہا ۚ  َوٲِسَعًة۬   ِ ٱللَّ

َمِصيًرا﴾

47-9750النساء

21﴾ ۚ ِ 8924النساء﴿ َفاَل َتتَِّخُذوْا ِمۡنُہۡم أَۡولَِيٓاَء َحتَّٰى يَُہاِجُروْا ِفى َسِبيِل ٱللَّ

22

َل  َوٱۡلِوۡلَدٲِن  َوٱلنَِّسٓاِء  َجاِل  ٱلرِّ ِمَن  ٱۡلُمۡسَتۡضَعِفيَن  ﴿إِلَّ 

 ُ ٕٓٮَِك َعَسى ٱللَّ ـٰ ﴾ ﴿ َفأُْولَ َيۡسَتِطيُعوَن ِحيلًَة۬ َوَل َيۡہَتُدوَن َسِبياًل۬

ا﴾ ا َغُفوًر۬ ُ َعُفّوً أَن َيۡعُفَو َعۡنُہمۡ ۚ َوَكاَن ٱللَّ

النساء
98
-

99
51

23

ا  ا َكِثيًر۬ ِ َيِجۡد ِفى ٱۡلَۡرِض ُمَرٲَغًم۬ ﴿َوَمن يَُہاِجۡر ِفى َسِبيِل ٱللَّ
ِ َوَرُسولِِهۦ ثُمَّ  َوَسَعةً۬ ۚ َوَمن َيۡخُرۡج ِمۢن َبۡيِتِهۦ ُمَهاِجًرا إِلَى ٱللَّ
ا  ُ َغُفوًر۬ ِ ۗ َوَكاَن ٱللَّ يُۡدِرۡكُه ٱۡلَمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أَۡجُرُه ۥ َعلَى ٱللَّ

ِحيماً﴾ رَّ

2 – 13 ـ 100النساء
45-44

24
ن نَّۡجَوٰٮُهۡم إِلَّ َمۡن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَۡو  ﴿لَّ َخۡيَر ِفى َڪِثيٍر۬ مِّ
ٱۡبِتَغٓاَء  َذٲلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن  ٱلنَّاِس ۚ  َبۡيَن  ِحۭ  ـٰ إِۡصلَ أَۡو  َمۡعُروٍف 

ا ﴾ ِ َفَسۡوَف نُۡؤِتيِه أَۡجًرا َعِظيًم۬ َمۡرَضاِت ٱللَّ
114122النساء

25
﴿اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 

لَُكُم الْساَلَم ِديناً ﴾
3143املائدة

26

َقَتَل  أَنَُّه ۥَمن  َبِنٓى إِۡسَرٲِٓءيَل  َذٲلَِك َڪَتۡبَنا َعلَٰى  ﴿ِمۡن أَۡجِل 
ا ِبَغۡيِر َنۡفٍس أَۡو َفَساٍد۬ ِفى ٱۡلَۡرِض َفَڪأَنََّما َقَتَل ٱلنَّاَس  َنۡفَسۢ
ا ۚ َولََقۡد َجٓاَءۡتُهۡم  ا َوَمۡن أَۡحَياَها َفَڪأَنََّمٓا أَۡحَيا ٱلنَّاَس َجِميًع۬ َجِميًع۬
ٱۡلَۡرِض  َذٲلَِك ِفى  َبۡعَد  ۡنُهم  ا مِّ َكِثيًر۬ إِنَّ  ثُمَّ  ِت  ـٰ ِبٱۡلَبيَِّن ُرُسلَُنا 

لَُمۡسِرُفوَن﴾

122ـ32املائدة
133

27
َكَسَبا  ِبَما  َجَزآَءۢ  أَۡيِدَيُهَما  َفٱۡقَطُعٓوْا  اِرَقُة  َوٱلسَّ اِرُق  ﴿َوٱلسَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم۬ ﴾ ِ ۗ َوٱللَّ َن ٱللَّ اًل۬ مِّ ـٰ َنَك
38166املائدة
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28
ِبٱۡلَعۡيِن  َوٱۡلَعۡيَن  ِبٱلنَّۡفِس  ٱلنَّۡفَس  أَنَّ  ِفيَہٓا  َعلَۡيِہۡم  ﴿َوَكَتۡبَنا 
َوٱۡلُجُروَح  نِّ  ِبٱلسِّ نَّ  َوٱلسِّ ِبٱۡلُُذِن  َوٱۡلُُذَن  ِبٱۡلَنِف  َوٱۡلَنَف 

ِقَصاٌص۬ ۚ ﴾
45133املائدة

50143املائدة﴿َوَمْن أَْحَسُن ِمَن للّاِ ُحْكماً لَّقْوٍم يُوِقنُوَن ﴾29

30
أَِئنَُّكْم  َبلََغ  َوَمْن  ِبِه  ُلْنِذَرُكْم  اْلُقْرآُن  َهَذا  إِلَىَّ  ﴿َوأُوِحَى 

لََتْشَهُدوَن﴾
19169األنعام

ُ إِلَّ ِبٱۡلَحقِّ ۚ ﴾31 َم ٱللَّ 151133األنعام﴿َوَل َتۡقتُلُوْا ٱلنَّۡفَس ٱلَِّتى َحرَّ

32
ا  َخۡوًف۬ َوٱۡدُعوُه  ِحَها  ـٰ إِۡصلَ َبۡعَد  ٱۡلَۡرِض  ِفى  تُۡفِسُدوْا  ﴿َوَل 

َن ٱۡلُمۡحِسِنيَن ﴾ ِ َقِريٌب۬ مِّ َوَطَمًعا ۚ إِنَّ َرۡحَمَت ٱللَّ
122 ـ56األعراف

144

33

لَُهۡم ُقلُوٌب۬  َن ٱۡلِجنِّ َوٱۡلِنِس ۖ  ا مِّ ﴿َولََقۡد َذَرۡأَنا لَِجَهنََّم َڪِثيًر۬
َءاَذاٌن۬  َولَُهۡم  ِبَہا  يُۡبِصُروَن  لَّ  أَۡعيٌُن۬  َولَُهۡم  ِبَہا  َيۡفَقُهوَن  لَّ 
ٕٓٮَِك ُهُم  ـٰ أُْولَ ِم َبۡل ُهۡم أََضلُّ ۚ  ـٰ ٕٓٮَِك َكٱۡلَۡنَع ـٰ أُْولَ ِبَہآ ۚ  لَّ َيۡسَمُعوَن 

ِفلُوَن﴾ ـٰ ٱۡلَغ

179107األعراف

34
َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن ٱۡسَتَجاَرَك َفأَِجۡرُه َحتَّٰى َيۡسَمَع  ﴿ َوإِۡن أََحٌد۬ مِّ

ِ ثُمَّ أَۡبلِۡغُه َمۡأَمَنُه ۥ ۚ َذٲلَِك ِبأَنَُّہۡم َقۡوٌم۬ لَّ َيۡعلَُموَن ﴾ َم ٱللَّ ـٰ َكلَ
6157التوبة

35
َعلَۡيَہا  ِملِيَن  ـٰ َوٱۡلَع ِكيِن  ـٰ َوٱۡلَمَس لِۡلُفَقَرآِء  ُت  ـٰ َدَق ٱلصَّ ﴿إِنََّما 
 ِ ٱللَّ َسِبيِل  َوِفى  ِرِميَن  ـٰ َوٱۡلَغ َقاِب  ٱلرِّ َوِفى  ُقلُوبُُہۡم  َوٱۡلُمَؤلََّفِة 

﴾ ُ َعلِيٌم َحِڪيٌم۬ ِ ۗ َوٱللَّ َن ٱللَّ ِبيلِ ۖ َفِريَضًة۬ مِّ َوٱۡبِن ٱلسَّ
121 ـ60التوبة

126

36

َيْأُمُروَن  َبْعٍض  أَْولَِياء  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن 
اَلَة َويُْؤتُوَن  ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ
َكاَة َويُِطيُعوَن للّاَ َوَرُسولَُه أُْولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم للّاُ إِنَّ للّاَ  الزَّ

َعِزيٌز َحِكيٌم﴾

7150التوبة

37
﴿َولَْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميعاً أََفأَنَت 

تُْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوْا ُمْؤِمِنيَن﴾
99140يونس
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38
تُۡغِنى  َوَما  َوٱۡلَۡرِض ۚ  َوٲِت  ـٰ َم ٱلسَّ ِفى  َماَذا  ٱنُظُروْا  ﴿ُقِل 

ُت َوٱلنُُّذُر َعن َقۡوٍم۬ لَّ يُۡؤِمنُوَن ﴾ ـٰ ٱۡلََي
101140يونس

39
َ َما لَُكم  َقۡوِم ٱۡعبُُدوْا ٱللَّ ـٰ ا ۚ َقاَل َي لًِح۬ ـٰ ﴿َوإِلَٰى َثُموَد أََخاُهۡم َص
َن ٱۡلَۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم ِفيَہا  ٍه َغۡيُرُه ۥ ۖ ُهَو أَنَشأَُكم مِّ ـٰ ۡن إِلَ مِّ

﴾ ِجيٌب۬ َفٱۡسَتۡغِفُروُه ثُمَّ تُوبُٓوْا إِلَۡيهِ ۚ إِنَّ َربِّى َقِريٌب۬ مُّ
107-61115هود

7928هود﴿َقالُوْا لََقۡد َعلِۡمَت َما لََنا ِفى َبَناِتَك ِمۡن َحقٍّ۬ ﴾40

41
يُن ٱۡلَقيُِّم  ٓ إِيَّاهُ ۚ َذٲلَِك ٱلدِّ ِ ۚ أََمَر أَلَّ َتۡعبُُدٓوْا إِلَّ ﴿إِِن ٱۡلُحۡكُم إِلَّ لِلَّ

ِكنَّ أَۡڪَثَر ٱلنَّاِس َل َيۡعلَُموَن ﴾ ـٰ َولَ
40109يوسف

42

بَِّك ٱۡلَحقُّ َكَمۡن ُهَو أَۡعَمٰىٓ ۚ  ﴿أََفَمن َيۡعلَُم أَنََّمٓا أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن رَّ

ِ َوَل  ِب﴾ ﴿ ٱلَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعۡهِد ٱللَّ ـٰ ُر أُْولُوْا ٱۡلَۡلَب إِنََّما َيَتَذكَّ

أَن  ۦۤ  ِبِه  ُ أََمَر ٱللَّ َمٓا  َيِصلُوَن  َق﴾﴿ َوٱلَِّذيَن  ـٰ ٱۡلِميَث َينُقُضوَن 

يُوَصَل َوَيۡخَشۡوَن َربَُّہۡم َوَيَخاُفوَن ُسٓوَء ٱۡلِحَساِب﴾ ﴿َوٱلَِّذيَن 
ا  ِممَّ َوأَنَفُقوْا  لَٰوَة  ٱلصَّ َوأََقاُموْا  َربِِّہۡم  َوۡجِه  ٱۡبِتَغٓاَء  َصَبُروْا 
ٕٓٮَِك  ـٰ يَِّئَة أُْولَ ا َوَعاَلِنَيًة۬ َوَيۡدَرُءوَن ِبٱۡلَحَسَنِة ٱلسَّ ُهۡم ِسّرً۬ ـٰ َرَزۡقَن

اِر ﴾ لَُهۡم ُعۡقَبى ٱلدَّ

الرعد
19
-

22
112

ِفُظوَن﴾42 ـٰ ۡكَر َوإِنَّا لَُهۥ لََح ۡلَنا ٱلذِّ 9120احلجر﴿إِنَّا َنۡحُن َنزَّ

43
ِن َوإِيَتٓإىِ ِذى ٱۡلُقۡرَبٰى َوَيۡنَهٰى  ـٰ َ َيۡأُمُر ِبٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَس ﴿إِنَّ ٱللَّ

ُروَن﴾ َعِن ٱۡلَفۡحَشٓاِء َوٱۡلُمنَڪِر َوٱۡلَبۡغىِ ۚ َيِعُظُكۡم لََعلَُّڪۡم َتَذكَّ
120-90142النحل

44
لٍَة۬ ثُمَّ َتابُوْا ِمۢن َبۡعِد  ـٰ ٓوَء ِبَجَه ﴿ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِملُوْا ٱلسُّ

ِحيٌم ﴾ َذٲلَِك َوأَۡصلَُحٓوْا إِنَّ َربََّك ِمۢن َبۡعِدَها لََغُفوٌر۬ رَّ
119168النحل

ًنا ۚ ﴾45 ـٰ ٓ إِيَّاُه َوِبٱۡلَوٲلَِدۡيِن إِۡحَس 23113اإلرساء﴿َوَقَضٰى َربَُّك أَلَّ َتۡعبُُدٓوْا إِلَّ
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46
ُقِتَل  َوَمن  ِبٱۡلَحقِّ ۗ  إِلَّ   ُ ٱللَّ َم  َحرَّ ٱلَِّتى  ٱلنَّۡفَس  َتۡقتُلُوْا  ﴿َوَل 
ٱۡلَقۡتلِ ۖ  فِّى  يُۡسِرف  َفاَل  ا  ًن۬ ـٰ ُسۡلَط لَِولِيِِّهۦ  َجَعۡلَنا  َفَقۡد  ا  َمۡظلُوًم۬

ا ﴾ إِنَُّه ۥ َكاَن َمنُصوًر۬
33166اإلرساء

47
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم  ﴿َولََقْد َكرَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضياًل ﴾ مَّ ْلَناُهْم َعلَى َكِثيٍر مِّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ مِّ
106- 108-70اإلرساء

120 -116

48
ِمۡنَها ۖ  لِيُۡخِرُجوَك  ٱۡلَۡرِض  ِمَن  وَنَك  لََيۡسَتِفزُّ َڪاُدوْا  ﴿َوإِن 

َفَك إِلَّ َقلِياًل۬ ﴾ ـٰ ا لَّ َيۡلَبثُوَن ِخلَ َوإًِذ۬
762اإلرساء

29140الكهف﴿َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾49

50
لَٰوِة  ِبٱلصَّ ِنى  ـٰ َوأَۡوَص ُڪنُت  َما  أَۡيَن  ُمَباَرًكا  ﴿َوَجَعلَِنى 

ا ﴾ َڪٰوِة َما ُدۡمُت َحيًّ۬ َوٱلزَّ
31121مريم

ِطِل َفَيۡدَمُغُه ۥ َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق۬ ۚ ﴾51 ـٰ 1828األنبياء﴿َبۡل َنۡقِذُف ِبٱۡلَحقِّ َعلَى ٱۡلَب

52
َ ُهَو ٱۡلَحقُّ  ُ ِديَنُهُم ٱۡلَحقَّ َوَيۡعلَُموَن أَنَّ ٱللَّ ﴿َيۡوَمٕٮٍِذ۬ يَُوفِّيِہُم ٱللَّ

ٱۡلُمِبيُن ﴾
2528النور

53
ٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا َل َتۡدُخلُوْا بُيُوًتا َغۡيَر بُيُوِتُڪۡم َحتَّٰى  ـٰ ﴿َي
لََعلَُّكۡم  لَُّكۡم  َخۡيٌر۬  َذٲلُِكۡم  أَۡهلَِها ۚ  َعلَٰىٓ  َوتَُسلُِّموْا  َتۡسَتۡأِنُسوْا 

ُروَن﴾ َتَذكَّ
122-27141النور

54
ٱلَِّذيَن  َفۡلَيۡحَذِر  ا ۚ  لَِواًذ۬ ِمنُكۡم  َيَتَسلَّلُوَن  ٱلَِّذيَن   ُ ٱللَّ َيۡعلَُم  َقۡد   ﴿
َعَذاٌب  يُِصيَبُہۡم  أَۡو  ِفۡتَنٌة  تُِصيَبُہۡم  أَن  ۦۤ  أَۡمِرِه َعۡن  يَُخالُِفوَن 

أَلِيٌم﴾
6365النور

11- 6330القصص﴿ َقاَل ٱلَِّذيَن َحقَّ َعلَۡيِہُم ٱۡلَقۡول﴾55
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56
ٱلنَّاَس  َفَطَر  ٱلَِّتى   ِ ٱللَّ ِفۡطَرَت  ا ۚ  َحِنيًف۬ يِن  لِلدِّ َوۡجَهَك  ﴿َفأَِقۡم 
أَۡڪَثَر  ِكنَّ  ـٰ َولَ ٱۡلَقيُِّم  يُن  ٱلدِّ َذٲلَِك   ۚ ِ ٱللَّ لَِخۡلِق  َتۡبِديَل  َل  َعلَۡيَہا ۚ 

ٱلنَّاِس َل َيۡعلَُموَن﴾
30108الروم

57﴾ َ ُهَو ٱۡلَحقُّ 3028لقامن﴿ َذلَِك ِبأَنَّ ٱللَّ

ِكۡن َحقَّ ٱۡلَقۡوُل ِمنِّى ﴾58 ـٰ 1328السجدة﴿َولَ

59
ِ ِبإِْذِنِه  ًرا َوَنِذيًرا َوَداِعًيا إِلَى للاَّ ﴿إِنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

َوِسَراًجا ُمِنيًرا﴾
األحزاب

45
-

46
169

60

َك َخلِيَفًة۬ ِفى ٱۡلَۡرِض َفٱۡحُكم َبۡيَن ٱلنَّاِس  ـٰ َداُو ۥُد إِنَّا َجَعۡلَن ـٰ ﴿َي
ٱلَِّذيَن  إِنَّ   ۚ ِ ٱللَّ َسِبيِل  َعن  َفيُِضلََّك  ٱۡلَهَوٰى  َتتَِّبِع  َوَل  ِبٱۡلَحقِّ 
َيۡوَم  َنُسوْا  ِبَما  َشِديُدۢ  َعَذاٌب۬  لَُهۡم   ِ ٱللَّ َسِبيِل  َعن  َيِضلُّوَن 

ٱۡلِحَساِب ﴾

123- 26142ص

61
ٓإِۡبلِيُس َما َمَنَعَك أَن َتۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت ِبَيَدىَّ ۖ أَۡسَتۡكَبۡرَت  ـٰ ﴿َقاَل َي

أَۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالِيَن ﴾
75107ص

62
﴾﴿َفإَِذا  ن ِطيٍن۬ ا مِّ لُِقۢ َبَشًر۬ ـٰ ٕٓٮَِكِة إِنِّى َخ ـٰ ﴿إِۡذ َقاَل َربَُّك لِۡلَملَ

ِجِديَن﴾ ـٰ وِحى َفَقُعوْا لَُه ۥ َس ۡيتُُه ۥ َوَنَفۡخُت ِفيِه ِمن رُّ َسوَّ
ص

71
-

72
107

63
ۡنهُ ۚ  ا مِّ َوٲِت َوَما ِفى ٱۡلَۡرِض َجِميًع۬ ـٰ َم ا ِفى ٱلسَّ َر لَُكم مَّ ﴿َوَسخَّ

ُروَن ﴾ ٍت۬ لَِّقۡوٍم۬ َيَتَفكَّ ـٰ َي إِنَّ ِفى َذٲلَِك َلَ
13107اجلاثية

64
ُعٓوْا  ﴿َفَهۡل َعَسۡيتُۡم إِن َتَولَّۡيتُۡم أَن تُۡفِسُدوْا ِفى ٱۡلَۡرِض َوتَُقطِّ

أَۡرَحاَمُكۡم﴾
22112حممد

65
ا  ُكۡم ُشُعوًب۬ ـٰ ن َذَكٍر۬ َوأُنَثٰى َوَجَعۡلَن ُكم مِّ ـٰ ٓأَيَُّہا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقَن ـٰ ﴿َي
َ َعلِيٌم  ِ أَۡتَقٰٮُكمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّ َوَقَبٓإٮَِل لَِتَعاَرُفٓواْ ۚ إِنَّ أَۡڪَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َخِبيٌر۬ ﴾
13108احلجرات
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66
أَنَُّكۡم  َمٓا  ۡثَل  مِّ لََحقٌّ۬  ۥ  إِنَُّه  َوٱۡلَۡرِض  َمٓاِء  ٱلسَّ َفَوَربِّ   ﴿

َتنِطُقوَن﴾
2328الذاريات

67
َولَۡم  يِن  ٱلدِّ ِفى  ِتلُوُكۡم  ـٰ يَُق لَۡم  ٱلَِّذيَن  َعِن   ُ ٱللَّ َيۡنَهٰٮُكُم  ﴿لَّ 
 َ وُهۡم َوتُۡقِسُطٓوْا إِلَۡيِہمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّ ِرُكۡم أَن َتَبرُّ ـٰ ن ِدَي يُۡخِرُجوُكم مِّ

يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطيَن﴾
121- 8142املمتحنة

68
َوَمن  َخَصاَصةٌ۬ ۚ  ِبِہۡم  َكاَن  َولَۡو  أَنُفِسِہۡم  َعلَٰىٓ  َويُۡؤِثُروَن   ﴿

ٕٓٮَِك ُهُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن﴾ ـٰ يُوَق ُشحَّ َنۡفِسِهۦ َفأُْولَ
9122احلرش

69
ِمۡنَہا  ٱۡلََعزُّ  لَيُۡخِرَجنَّ  ٱۡلَمِديَنِة  إِلَى  َجۡعَنٓا  رَّ لَٕٮِن  ﴿َيُقولُوَن 
ِفِقيَن  ـٰ ٱۡلُمَن ِكنَّ  ـٰ َولَ َولِۡلُمۡؤِمِنيَن  َولَِرُسولِِهۦ  ُة  ٱۡلِعزَّ  ِ َولِلَّ ٱۡلََذلَّ ۚ 

َل َيۡعلَُموَن﴾
856املنافقون

ا ﴾70 1040املعارج﴿ َوَل َيۡسـَُٔل َحِميٌم َحِميًم۬

71﴾ ۡعلُوٌم۬ 2428املعارج﴿َوٱلَِّذيَن ِفٓى أَۡمَوٲلِِهۡم َحقٌّ۬ مَّ

ا َوأَِسيراً﴾72 ا َوَيِتيًم۬ َعاَم َعلَٰى ُحبِِّهۦ ِمۡسِكيًن۬ 8136اإلنسان﴿َويُۡطِعُموَن ٱلطَّ

73

َن ِمۡن َعلٍَق﴾  ـٰ ﴿ٱۡقَرۡأ ِبٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذى َخلََق﴾﴿ َخلََق ٱۡلِنَس

َن  ـٰ ﴿ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡلَۡكَرُم ﴾﴿ ٱلَِّذى َعلََّم ِبٱۡلَقلَِم ﴾﴿ َعلََّم ٱۡلِنَس

َما لَۡم َيۡعلَۡم﴾

1113- 5العلق

74﴾ َن ِفٓى أَۡحَسِن َتۡقِويٍم۬ ـٰ 106-108-4التني﴿ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِنَس
120

75
َوَعِملُوْا  َءاَمنُوْا  ٱلَِّذيَن  إِلَّ  ِفلِيَن﴾﴿  ـٰ َس أَۡسَفَل  ُه  ـٰ َرَدۡدَن ﴿ثُمَّ 

﴾ ِت َفلَُهۡم أَۡجٌر َغۡيُر َمۡمنُوٍن۬ ـٰ لَِح ـٰ ٱلصَّ
5108- 6التني
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143إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن اهلل عز و جل حمسن حيب اإلحسان1

اغزوا باسم اهلل ، يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل ، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال 2
133متثلوا، وال تقتلوا وليدًا

168أقام رسول < بعد أحد ...... لئن قتلت قتيلني ألدينهام3

أال إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ احلق منه، وأضعفكم عندي القوي حتى 4
166آخذ احلق له

أمرين رسول اهلل < أن أبيع غالمني أخوين، فبعتهام، ففرقت بينهام، فذكرت ذلك 5
159للنبي < فقال : » أدركهام فأرجعهام وال تبيعهام إال مجيعًا«

161أنا حممد وأنا أمحد وأنا نبي الرمحة ونبي التوبة وأنا املقفى وأنا احلارش ونبي املالحم6

137أنا أمري وهو سوقه : »اإلسالم سوى بينكام«7

49-50أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املرشكني8

9
أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه بعث جيوشا إىل الشام فخرج يميش مع يزيد بن  أن 
أيب سفيان، وكان أمري ربع من تلك األرباع، فزعموا أن يزيد، قال : أليب بكر إما أن 

تركب، وإما أن أنزل
134

138إن اهلل جتوز عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه10

137إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة11

127إن اهلل ال جيمع أمتي أو قال أمة حممد < عىل ضاللة ويد اهلل مع اجلامعة12
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انطلقوا باسم اهلل ، وعىل بركة اهلل ورسوله ، وال تقتلوا شيخًا فانيًا ، وال طفاًل صغريًا، 13
134وال امرأة ، وال تغلو ، وأصلحوا وأحسنوا ، إن اهلل حيب املحسنني

انطلقوا باسم اهلل، فذكر احلديث وفيه، وال تقتلوا وليدًا طفاًل، وال امرأة، وال شيخًا 14
144كبريًا، وال تغورن عينًا، وال تعقرن شجرًا؛ إال شجرًا يمنعكم قتااًل 

انطلقوا بسم اهلل وباهلل، ويف سبيل اهلل، تقاتلون من كفر باهلل، أبعثكم عىل أن ال تغلوا، 15
145وال جتبنوا، وال متثلوا، وال تقتلوا وليدًا، وال حترقوا كنيسًة

141إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق 16

إنام األعامل بالنية، وإنام المرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله، فهجرته 17
47إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 

إنام اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهلل وعدل كان له بذلك أجر 18
171وإن يأمر بغريه كان عليه منه

ِق19 ْخالاَ ِّماَ صالح اأْلاَ متاَ 112إنام ُبِعْثُت أِلُ

142إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن يمني الرمحن عز وجل وكلتا 20

إن اهلجرة خصلتان : إحدامها أن هتجر السيئات، واألخرى أن هتاجر إىل اهلل ورسوله، 21
48وال تنقطع اهلجرة ما تقبلت التوبة ، وال تزال التوبة مقبولة 

أنه قدم عليه ابن أخيه يف غزوة غزاها، فقال : لعلك حرقت حرثًا ؟ قال : نعم قال : 22
145لعلك غرقت نخاًل ؟ قال : نعم قال : لعلك قتلت امرأة أو صبيا ؟ 

51إين جئت أبايعك عىل اهلجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان ، قال : ارجع 23

إين قد نذرت هلل أن أنحرها إن نجاين اهلل عليها ، فتبسم الرسول < ، ثم قال : بئس 24
125ما جزيتيها أن محلك اهلل عليها ونجاك هبا ثم تنحرهيا
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49برئت الذمة ممن أقام مع املرشكني يف ديارهم25

بعث النبي < خالد بن الوليد إىل بني جذيمة فدعاهم إىل اإلسالم فلم حيسنوا أن 26
168يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل

158بينام رجل يميش بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فرشب ثم 27

126ثالث ال يمنعن املاء و الكأل و النار28

جاءت خيل رسول اهلل < أو قال رسل رسول اهلل < وأنا بعقرب فاخذوا عمتي 29
138وناسا، قال : فلام أتوا هبم رسول اهلل < قال : فصفوا له، قلت : يا 

رة فارضب هبا ابن األكرمني30 137دونك الدِّ

167فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف 31

أاَ 32 باَ اُلوا صاَ ِم قاَ ٍد ِمناَ اإِلْسالاَ مَّ ْمِر حُماَ ُم بِأاَ لَّ تاَكاَ ْيٌش ياَ ْتُه ُقراَ ِمعاَ ساَ ةاَ واَ كَّ ِدماَ ماَ امَّ قاَ لاَ جاَ ُمْعتاَِمرًا فاَ راَ خاَ فاَ
ْمُت ِكنِّى أاَْسلاَ لاَ باَْوُت، واَ ا صاَ ِ ماَ اهللَّ الاَ : إيِنِّ واَ قاَ ُبوُه، فاَ أاَْغضاَ ُة فاَ ماَ 158ُثاماَ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع يف 33
171أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت 

134ال تقتلوا ذرية وال عسيفا34

48ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار35

48ال تنقطع اهلجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 36

ا37 لاَِدهاَ ْن واَ ٌة عاَ الِداَ ُه واَ لَّ 160الاَ ُتواَ

راَ وال رِضارا38َ اَ 5 - ال رضاَ
169
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172ال طاعة يف معصية ، إنام الطاعة يف املعروف39

اُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إاِلَّ بِِطيِب ناَْفٍس ِمْنُه40 ِلُّ ماَ 161الاَ حياَ

56ال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذالله لنفسه. قال: يتعرض من41

47ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا42

138لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم، وهل وجدت43

125املؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضًا44

124مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد ، إذا 45

املسلم أخو املسلم ، ال يظلمه وال يسلمه ، من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته 46
125، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة

املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله، وال حيقره، بحسب امرئ من الرش أن حيقر 47
111أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام، دمه وماله

ُهْم ياٌَد 48 اُهْم واَ ْيِهْم أاَْقصاَ لاَ جُيِرُي عاَ ْدناَاُهْم واَ تِِهْم أاَ ى بِِذمَّ اُؤُهْم ياَْسعاَ ُأ ِدماَ افاَ 157امْلُْسِلُموناَ تتاَكاَ

57من أطاع األمري فقد أطاعني ومن عىص األمري فقد عصاين49

من أي أهل الكتاب أنت؟. فقال: هيودّي. فقال: فام أجلأك إىل ما أرى؟. قال: أسأل 50
126اجلزية واحلاجة والسن. فأخذ عمر بيده، وذهب به إىل منزله 

ِة51 تِِه ياَْوماَ اْلِقياَاماَ باَنْياَ أاَِحبَّ ُه واَ ْيناَ ُ باَ قاَ اهللَّ رَّ ا فاَ ِدهاَ لاَ واَ ٍة واَ الِداَ قاَ باَنْياَ واَ رَّ ْن فاَ 159ماَ

111من قتل معاهدا يف غري كنهه حرم اهلل عليه اجلنة من قتل معاهدا يف غري 52
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111من قتل معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني53

125من يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد 54

اُلوا 55 قاَ ِم. فاَ ْوُكْم إىِلاَ اإِلْسالاَ عاَ ْل داَ ْم : هاَ ُ اُلوا هلاَ قاَ . فاَ اُلوا : الاَ قاَ ِم؟. فاَ ْومُتُوُهْم إىِلاَ اإِلْسالاَ عاَ ْل داَ هاَ
ناَُهْم ْأماَ ْبُلُغوا ماَ تَّى ياَ ُهْم حاَ بِيلاَ وا ساَ لُّ الاَ :خاَ . قاَ 168: الاَ

167وأنه من حيسن منكم ال حيمل عليه ذنب امليسء56

وما هلك مما أعادوا رسيل من خيل أو ركاب فهم ضمن حتى يردوه إليهم ... وال 57
167يؤخذ منهم رجل بظلم آخر

ْنُه58 اَى اهللَّ عاَ ا ناَ راَ ماَ جاَ ْن هاَ اِجر ماَ امْلُهاَ 13- 56واَ

143يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا59


