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 الالجئين لشؤون املتحدة ألامم ومفوضية الكريم القرآن تعاليم بين بالالجئين العناية

 ــــ الجزائر ـــــ  أدواو دواية أحمد جامعة  وواور  سليمان. د 

 

 آزاع مً بها ًتربظ مما للىُىؽ وخُكا لألمان ؾلبا الضولُت الخضوص ٌهبرون الظي ؤولئٚ نلى ًىؿبٔ مطؿلح هى الالجئ
ض  ،  والاغؿغاباث اإلاالخٓت م الٓغآن ظاء ْو  ؾامُت مباصت مً بِىه ،بما الالظئحن لخماًت مخٙامل بوؿاوي بضؾخىع  الٍ٘غ

هاث ض الضولُت اإلاىازُٔ ظاءث ٖما ، نالُت مخىاػهت وحشَغ  ، 14 اإلااصة في ظاء خُض ، ؤشٙالها بمسخلِ الخماًت هظه لخٖا

ٛ  ؤو ؤزغي  بالص بلى ًلجإ ؤن في الخٔ َغص لٙل"  ألاولى الُٓغة  الخاضت ؤلاجُاُْت) و"  الاغؿهاص مً هغبا بليها الالخجاء ًداو
ُٓت الىخضة مىكمت اجُاُْت) بٖغاه ؤو ْؿغ صون  ألاضلُت البالص بلى الهىصة في الخماًت غمان مو ،( 1951 الالظئحن بىغو  ؤلاٍَغ

ّ  ؤلاؾالمي ؤلانالن في ظاء وما( . 1969 لهام هت بؾاع في الخٔ بوؿان لٙل: "  نشغ الشاهُت ماصجه في ؤلاوؿان لخٓى  بطا...  الشَغ
 اْتراٍ اللجىء ؾبب ًً٘ لم ما ، مإمىه ًبلٌ ختى ًجحره ؤن بلُه لجإ الظي البلض ونلى ، آزغ بلض بلى اللجىء خٔ اغؿهض

مت  ".  الشغم هكغ في ظٍغ

 مو باإلشترإ الالظئحن لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت وشغجه ما الالظئحن مىغىم نالجذ التي الضعاؾاث ؤهم مً ولهل

 خٔ" نىىان جدمل صعاؾت شٙل نلى ؤلاؾالمي اإلااجمغ ومىكمت الؿهىصًت بالهغبُت ألامىُت للهلىم الهغبُت هاًِ ظامهت
هت بحن اللجىء امذ"الضولي والٓاهىن  ؤلاؾالمُت الشَغ ٔ خضًض بةظغاء swissinfo.ch. ْو ُّ  اإلاؿاوٛ ُٖاٛ، َغاؽ الؿُض مو ش

اع، في الالظئحن لشاون الؿامُت اإلاُىغُت بم٘خب الخاعظُت الهالْاث نً  الضعاؾت هظه مػمىن  نلى الػىء لدؿلُـ الٍغ

ا ؤبى ؤخمض الضٖخىع  ؤنضها التي ً خماًت في نام 1400 مىظ ؤلاؾالم مماعؾاث جبحن والتي الَى  . ؤلاغؿهاص مً الُاٍع

 مً ل٘شحر ؤلاؾالم َيها ًخهغع التي بالظاث الكغوٍ هظه وفي الُىم، الضعاؾت هظه بضضاع ؤهمُت مضي ُٖاٛ الؿُض وشغح
ذ وفي الدشُ٘ٚ،  ؤظمو، الهالم في الجئ ملُىن  31 خىالي مً ألاٖبر الٓؿم بؾالمُت بلضان مً الالظئىن  َُه ٌشٙل الظي الْى

اوي
ُ
ٛ  مً الهضًض وج  بنضاصها جم الضعاؾت هظه ؤن: ُٖاٛ َغاؽ وبّحن. الالظئحن هاالء مً به ٌؿتهان ال حجما ؤلاؾالمُت الضو

ا، ؤبى الضٖخىع  هى المو مالِ ْبل مً  ألامم مُىغُت مً بخٙلُِ وطلٚ الٓاهغة، بجامهت الضولي الٓاهىن  ْؿم عثِـ الَى

هت بحن اللجىء خٔ" نىىان جدذ الالظئحن لشاون اإلاخدضة  ؤن بُيذ التي الضاعؾت وهي ،"الضولي والٓاهىن  ؤلاؾالمُت الشَغ
هت في مخػمىت ؤًػا هي اإلاهاضغ، الضولي الٓاهىن  في اإلاخػمىت اللجىء ؤخٙام  مُهىم لضًىا بط ؾىت، 1400 مىظ ؤلاؾالمُت الشَغ
هت في اإلاىظىص وؤلاظاعة ألامان  الاجُاُْاث في اإلاخػمىت الضولُت الخماًت مُاهُم مو مخؿابٔ هى والظي ؤلاؾالمُت، الشَغ

ٛ  لالظئحن 1951 نام ٗاجُاُْت اإلاهاضغة ى ـغ ؤمـمُت صعاؾت." "1967 نام وبغوجٗى
ّ
ـظٖ

ُ
  " الالظئحن خماًت في ؤلاؾالم بخهالُم ج

ّ  هي ما:  هي البدض منها ًىؿلٔ التي وؤلاشٙالُت  ومىازُٔ الٓغآن حهالُم بحن لالظئحن ؤلاوؿاوي الخػامً وواْو الالظئحن خٓى
 والخىضُاث الٓغآهُت الخهالُم هظه جؿبُٔ وضل خض ؤي وبلى ؟ اإلاسخلُت وماؾؿاتها مىازُٓها نبر ، اإلاخدضة ألامم مىكمت
اث هي وما ؟ ألاممُت ُِ ؟ طلٚ مهْى ٛ  التي الهٓباث مسخلِ ججاوػ  بلى الؿبُل ٖو  ؤلاوؿاوي اإلاجخمو جدُٓٔ بحن جدى

.  لالظئحن اإلاُاهُمي ؤلاؾاع.1: الخالُت اإلاباخض بلى البدض هظا جٓؿُم بعجإًىا اإلاىغىم لهظا نلمُت مهالجت وألظل ؟ اإلاخػامً

                                                 
  http://www.swissinfo.ch  اعة ش الٍؼ .   5:52الؿانت  5 0/20 /29جاٍع

http://www.swissinfo.ch/
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م الٓغآن في بالالظئحن الهىاًت.2 ىانض الٍ٘غ  جُهُل ؾبل. 4. الالظئحن لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت صوع . 3.  اإلاخدضة ألامم ْو
 .للالظئحن اإلاؿانضة مجاٛ

:  لالظئحن اإلاُاهُمي ؤلاؾاع.1
:   اللًىي  اإلاؿخىي  نلى:  ؤوال

 ؤال الهغبُت اإلاهاظم ؤولى ؤشهغ في الباخض ًلمؿه ما وهظا ، ما مٙان بلى الخىظه بلى الاغؿغاع مهنى اللجىء صاللت جدمل

ٛ  خُض الهحن معجم وهى   وهى. ولجإ َملجإ ٖظا بلى َالن لجإ: لجإ"  ًٓى
ُ
لختىءُ  ًلجإ . بلُه بغؿّغوي: ؤي ٖظا، بلى ألامغ وؤلجإها. ٍو

ض ابً بلُه ؤشاع ما وهظا ، والخطاهت باإلاىهت اللجىء مٙان ًخطِ ؤن والبض  "  ٛ  خُض صٍع َجإ: "  ًٓى
َّ
ىغو: والل

ْ
 مً اإلاىُو اإلا

َجَبل،
ْ
جمو ال

ْ
، الغظل ُؾّمي َوِبه ؤلجاء، َوال

ً
َجإ

َ
ُطىع  َمْهُمىػ  ل ْٓ اٛ َم

َ
  ِمش

ً
َهال

َ
الجىء،. َ

َ
َىاِخض واإلا

ْ
َجإ، ال

ْ
ِه  لجإث َما ٗل َوُهَى  َمل ُْ  مً ِبلَ

ان
َ
و َمٙ

َ
َؿان ؤ

ْ
 . " .ِبو

غ ألهه الجبل نلى اإلالجإ ًؿلٔ ولهظا  نؼ هللا ْىله"  بهػهم خمل اإلاهنى هظا ونلى:  بلُه للمػؿٍغً الٙاَُت الخماًت ًَى

 }: وظل
ّ
ال

َ
ٓاٛ. ملجإ ال: مهىاه( 32){ َوَػَع  ال ٖ  اإلاىِث  مً  ... َوَػْع  مً للُتى ما لهمٕغ:  الغاظؼ ْاٛ. بلُه ًلجاون ظبل ال مهىاه: ٍو

ِجُئه
ْ
ل َبْر  ًُ ِ٘ ض الٓغآهُت الىطىص بهؼ وظاءث  ." ملجإ له ما: مهىاه.  وال ت الضاللت جٖا ت اللًٍى :  حهالى ْىله يغاع نلى ، اإلاشتٖر

ْى } 
َ
ِجُضوَن  ل ًَ  

ً
َجإ

ْ
ْو  َمل

َ
اَعاثٍت  ؤ

َ
ْو  َمً

َ
  ؤ

ً
ال

َ
ز ْىا ُمضَّ

َّ
َىل

َ
ِه  ل ُْ ْجَمُدىَن  َوُهْم  ِبلَ ه نىض  جُؿحره في ٖشحر ابً ْاٛ[ 61  -55: الخىبت]{ ( 57) ًَ َى  ْو

ْى }اإلاُغصة هظه نىض
َ
ِجُضوَن  ل ًَ  

ً
َجإ

ْ
ْي { َمل

َ
ُىىَن  ِخْطًىا ؤ َخَدطَّ   ِبِه  ًَ

ً
ىا و}:  حهالى ْىله وظاء  " ِبِه، ًخدغػون  وخغػا ىُّ

َ
ْن  َوق

َ
  ؤ

َ
  ال

َ
َجإ

ْ
ًَ  َمل  ِم

ِه 
َّ
  الل

َّ
ِه  ِبال ُْ ٛ  ٖما طلٚ ومهنى[ 122  -118: الخىبت( ]118) ِبلَ  ِبال نظابه، ومً هللا مً لهم مهخطم ال ؤهه ؤًٓىىا"  ؤي الطابىوي ًٓى

ْم  اْؾَخِجُُبىا}  الٓبُل هظا ومً  " ؾبداهه ِبلُه وؤلِاهابت بالغظىم
ُ
٘ ًْ  ِلَغّبِ ْبِل  ِم

َ
ْن  ْ

َ
ِحَي  ؤ

ْ
إ ْىمٌم  ًَ ًَ  

َ
هُ  َمَغصَّ  ال

َ
ًَ  ل ِه  ِم

َّ
ْم  َما الل

ُ
٘

َ
ًْ  ل َجةٍت  ِم

ْ
 َمل

ْىَمِئظٍت  ْم  َوَما ًَ
ُ
٘

َ
ًْ  ل حرٍت  ِم ِ٘

َ
  " الهظار مً مهغرٍت { ًىمئظٍت  ملجإ مً ل٘م ما}" ومهنى ؤي[51  -45: الشىعي( ]47) ه

ٛ  اإلاهاضغة الهغبُت اللًت معجم وفي ت اإلااصة خى  "( : ؤ ط ٛ) اللًٍى
َ
ْجًئا ًلَجإ، بلى لَجإ

َ
ُجىًءا، ل

ُ
ٛ  الجئ، َهى ول  َملجىءٌم  واإلاُهى

ُظ  لَجإ • بلُه،
ْ
خ

َّ
ّٔ  ُمِىذ" به واخخمى َْطضه: ويحره اإلاٙان بلى الل جىء خ

ّ
جىء -الخاعط/ الجباٛ/ الّؿالح بلى لَجإ -الّؿُااسيّ  الل

ّ
 الل

 لجإ -لِؿانضه ضضًٓه بلى لَجإ -الهىِ بلى الاخخالٛ ّْىاث لَجإث" به واؾخهان بلُه اؾدىض: الٓػاء بلى اإلاكلىمُ  لَجإ• ."هللا بلى

                                                 
ص مهضي اإلاسؼومي، ص : جدُٓٔ (.هـ70 : اإلاخىفى)ؤبى نبض الغخمً الخلُل بً ؤخمض بً نمغو بً جمُم الُغاهُضي البطغي : ٖخار الهحن   

ىكغ . 78 : ، ص 6ط. صاع وم٘خبت الهالٛ  ببغاهُم الؿامغاجي نمغو بً ؤخمض، الؼمسشغي ظاع هللا  ؤبى الٓاؾم مدمىص بً: ؤؾاؽ الباليت : ٍو

 59 : ، ص 2ط. م 998  -هـ  9 4 ألاولى، : لبىان، الؿبهت –صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث  .مدمض باؾل نُىن الؿىص: جدُٓٔ(. هـ538: اإلاخىفى)
ض ألاػصي : ظمهغة اللًت 2 : الؿبهت،  بحروث –صاع الهلم للمالًحن . عمؼي مىحر بهلبٙي: جدُٓٔ( . هـ 32: اإلاخىفى)ؤبى ب٘غ مدمض بً الخؿً بً صٍع

 .044 : ، ص 2ط. م 987 ألاولى، 
. خاجم ضالح الػامً . ص: جدُٓٔ( . هـ328: اإلاخىفى)مدمض بً الٓاؾم بً مدمض بً بشاع، ؤبى ب٘غ ألاهباعي : الؼاهغ في مهاوي ٗلماث الىاؽ 3

 . 207 :، ص  ط.  992 -هـ  2 4 ألاولى، : بحروث الؿبهت –ماؾؿت الغؾالت 
م، بحروث . مدمض نلي الطابىوي( ازخطاع وجدُٓٔ: )مسخطغ جُؿحر ابً ٖشحر  4   98  -هـ  402 الؿابهت، : لبىان ،الؿبهت –صاع الٓغآن الٍ٘غ

. 282: ،ص2م، ط
 528: ، ص ط. م  997  -هـ  7 4 ألاولى، : الؿبهت.الٓاهغة –صاع الطابىوي للؿبانت واليشغ والخىػَو .مدمض نلي الطابىوي: ضُىة الخُاؾحر 5
ؼ 6 : جدُٓٔ( هـ468: اإلاخىفى)ؤبى الخؿً نلي بً ؤخمض بً مدمض بً نلي الىاخضي، الىِؿابىعي، الشاَعي : الىظحز في جُؿحر ال٘خار الهٍؼ

 . 968: ص. ،  هـ 5 4 ألاولى، : الؿبهت. صمشٔ، بحروث -الضاع الشامُت ، صاع الٓلم . نضهان صاووصيضُىان 
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ْى } "  حهالى ْىله جُؿحر في وظاء  ".والضًه بلى
َ
ِجُضوَن  ل ًَ  

ً
َجإ

ْ
ْو  َمل

َ
اَعاثٍت  ؤ

َ
ْو  َمً

َ
  ؤ

ً
ال

َ
ز ْىا ُمضَّ

َّ
َىل

َ
ِه  ل ُْ ْجَمُدىَن  َوُهْم  ِبلَ [ 57: الخىبت]{ ( 57) ًَ

ْى }
َ
ِجُضوَن  ل ًَ  

ً
َجإ

ْ
ْي { َمل

َ
ُىىَن  ِخْطًىا ؤ َخَدطَّ   ِبِه  ًَ

ً
ىا و}" ؾبداهه ْىله وفي  " ِبِه، ًخدغػون  وخغػا ىُّ

َ
ْن  َوق

َ
  ؤ

َ
  ال

َ
َجإ

ْ
ًَ  َمل ِه  ِم

َّ
  الل

َّ
ِه  ِبال ُْ   ِبلَ

ْم  اْؾَخِجُُبىا}   " ؾبداهه ِبلُه وؤلِاهابت بالغظىم ِبال نظابه، ومً هللا مً لهم مهخطم ال ؤهه وؤًٓىىا ؤي[ 118: الخىبت]
ُ
٘ ًْ  ِلَغّبِ  ِم

ْبِل 
َ
ْن  ْ

َ
ِحَي  ؤ

ْ
إ ْىمٌم  ًَ ًَ  

َ
هُ  َمَغصَّ  ال

َ
ًَ  ل ِه  ِم

َّ
ْم  َما الل

ُ
٘

َ
ًْ  ل َجةٍت  ِم

ْ
ْىَمِئظٍت  َمل ْم  َوَما ًَ

ُ
٘

َ
ًْ  ل حرٍت  ِم ِ٘

َ
 ملجإ مً ل٘م ما}"  ؤي[51  -45: الشىعي( ]47) ه

.   به مدضّ زؿغ مً هغبا ؤلاوؿان بلُه ًإوي  الظي اإلاٙان الانخباع بهظا َاإلالجإ.   " الهظار مً مهغرٍت { ًىمئظٍت 
:   الٓغآوي الىظ في الاضؿالحي بمُهىمه اللجىء

:   ؤبغػها مً ، مكاهغ نضة في ، الٓغآوي الىظ في باللجىء الخاضت الاضؿالخُت الضاللت ظاءث

َخضٌم  َوِبْن "  حهالى ْاٛ ، الاؾخجاعة ( أ)
َ
ًَ  ؤ حَن  ِم ِٖ ِغ

ْ
ش

ُ ْ
َٕ  اإلا ِظْغهُ  اْؾَخَجاَع

َ
إ
َ
ى َ ْؿَمَو  َختَّ مَ  ٌَ

َ
ال

َ
ِه  ٖ

َّ
مَّ  الل

ُ
هُ  ز

ْ
ْبِلً

َ
َمَىهُ  ؤ

ْ
َٚ  َمإ ِل

َ
ُهْم  ط جَّ

َ
ْىمٌم  ِبإ

َ
ْ 

 
َ

ُمىَن  ال
َ
ْهل  ؾلب والاؾخجاعة"  الضعاؾت زضمت ًُُض بازخطاع آلاًت هظه جُؿحر في ػهغة ؤبى ؤلامام ْاٛ[ . 6 آًت الخىبت" ]  ٌَ

ذ ؤمان هظا والجىاع صولت، ؤمً في ٌهِش بإن الجىاع خُهمه هللا ٖالم ٌؿمو ختى مْا خهٍغ ٍو  الىخضاهُت، مهنى ٍو

، وبؿالن ؿمهه الشٕغ ٗاة وبًخاء الطالة بْامت مً ؤلاؾالم حهالُم  -وؾلم نلُه هللا ضلى  -الىبي َو  الخحر وؤنماٛ الؼ
اء  اإلاضٕع الهالم مىؿلٔ مً ػهغة ؤبا ؤن وؿخيخج هىا مً  " ؤلاؾالم، مباصت مً طلٚ ويحر والتراخم بالههض والَى
ض الخىُِ الشغم إلآاضض  ؤو الُغص بلُه ًػؿغ ْض الظي الُػاء هظا ـــــ اللجىء خٔ الؾخًالٛ الضنىي  البهض نلى ًٖا

ت الجمانت ذ في البشٍغ ُم ؾماخت ليشغ وطلٚ ـــ نطِبت قغوٍ وجدذ ما ْو  بجىهغ الىاؽ وجبطحر ، ؤلاؾالم ْو

.   ؤلاؾالم وخُٓٓت
م الٓغآن لغوح الهمُٔ َهمه لىا جىضح باإلْخباؽ ظضًغة هكغاث صعوػة نؼة وللمغخىم ّ  عناًخه ومضي ، الٍ٘غ  لخٓى

ٛ  ، ؾماخخه ومضي الالظئحن يها. واضخت آلاًت نباعة: "  بغاءة مً الؿاصؾت آلاًت شغح في ًٓى  هللا ضلى للىبي ؤمغ َو
حن مً ؤخض ؤعاص ما بطا بإهه وؾلم نلُه  ختى له ًمىدهما ؤن َهلُه والخماًت الجىاع مىه وؾلب الىبي ًإحي ؤن اإلاشٖغ

 وحهلُل. خُاجه نلى آمىا َُه ًٙىن  الظي اإلاٙان بلى البلىى له ًِّؿغ ؤن طلٚ بهض ونلُه حهالى هللا ٖالم ؾمام له ًدؿّنى
حن بإن لظلٚ  هللا ٖالم وؾمام الهلم َغضت لهم ًدُذ ؤن وؾلم نلُه هللا ضلى الىبي نلى الخٔ ومً ظاهلىن  اإلاشٖغ

ض  "  .وجضبغه ٍؼ  وشغ في واؾدشماعها ، اللجىء َغص اؾخًالٛ زالٛ مً ، بُاها اإلاؿإلت الخضًض الخُؿحر ضاخب ٍو

 في وهغي : "  هللا عخمه ْاٛ ، زالر بحن جسُحره ؤو ، بالٓىة انخىاْه نلى ؤخضا ً٘غه ال الظي ، ؤلاؾالم ومباصت ؾماخت
ىت آلاًت خاٛ ْخل ضضص في لِؿذ لها الؿابٓت آلاًت ؤن مً ْبل طٖغهاه ما صخت نلى ؤزغي  ٍْغ  بلى بؾالْا مشٕغ ٗل ْو

  ؤن
ّ

ُٓم الشٕغ نً ًِ٘ احي الطالة ٍو ٗاة ٍو بت نضًضة مىاؾباث في ْغعهاه ما ونلى. الؼ  ؤي بٖغاه نضم مً وؾابٓت ٍْغ

                                                 
ٔ نمل الىاشغ( هـ424 : اإلاخىفى)ص ؤخمض مسخاع نبض الخمُض نمغ : معجم اللًت الهغبُت اإلاهاضغة اإلاالِ   : نالم ال٘خب الؿبهت: بمؿانضة ٍَغ

ُم مؿلؿل واخض ( ومجلض للُهاعؽ 3) 4: م نضص ألاظؼاء 2008 -هـ  429 ألاولى،  .  994 :،ص3ط.في جْغ
م، بحروث . مدمض نلي الطابىوي( ازخطاع وجدُٓٔ: )مسخطغ جُؿحر ابً ٖشحر  2   98  -هـ  402 ة، الؿابو: لبىان ،الؿبهت –صاع الٓغآن الٍ٘غ

. 282: ،ص2م، ط
 528: ، ص ط.  اإلاغظو الؿابٔ.مدمض نلي الطابىوي: ضُىة الخُاؾحر 3
ؼ 4 اإلاغظو . ( هـ468: اإلاخىفى)ؤبى الخؿً نلي بً ؤخمض بً مدمض بً نلي الىاخضي، الىِؿابىعي، الشاَعي : الىظحز في جُؿحر ال٘خار الهٍؼ

 . 968: ص. .الؿابٔ 
.  3232: ، ص 6ط. صاع الُ٘غ الهغبي(. هـ394 : اإلاخىفى)مدمض بً ؤخمض بً مطؿُى بً ؤخمض اإلاهغوٍ بإبي ػهغة : ػهغة الخُاؾحر 5
. 358: ، ص9ط، هـ 383 : الؿبهت .الٓاهغة –صاع بخُاء ال٘خب الهغبُت . صعوػة مدمض نؼث [: مغجب خؿب جغجِب الجزوٛ]الخُؿحر الخضًض  6
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ذ ّٗل  في ؤمىعهم وؤولُاء للمؿلمحن اإلاضي مؿخمغ جلُٓىا َيها وهغي . ؤلاؾالم نلى مداعر ويحر نضو يحر مشٕغ  ْو
ؿخىنبىا هللا ٖالم منهم لِؿمهىا مداعبحن ؤنضاء ٗاهىا ولى لًحرهم الُغص مىذ بىظىر  ؤلاؾالم وؤهضاٍ مباصت منهم َو

ٛ  وبىظىر  نىصتهم وغمان. وألاهضاٍ اإلاباصت جلٚ نلى الخهّغٍ ْطضهم ٗان ما بطا وخماًتهم بليهم يحرهم الخجاء ْبى

 نلُه هللا ضلى الىبي نً واليؿاجي البساعي  عواه خضًشا آلاًت ؾُاّ في الٓاؾمي اإلاُؿغ ؤوعص ولٓض .آمىحن بالصهم بلى
ٛ  ٗان وبن الٓاجل مً بغيء َإها َٓخله صمه نلى عظال ؤّمً مً»: ْاٛ وؾلم  ؤخمض ؤلامام عواه آزغ وخضًشا« ٗاَغا اإلآخى

ٛ  ْاٛ» ْاٛ ؤوـ نً والشُسان  الخضًشحن وفي. «الُٓامت ًىم به ٌهٍغ لىاء ياصع لٙل وؾلم نلُه هللا ضلى هللا عؾى
ّ  جلٓحن  الٓاؾمي عوي ولٓض. الخلٓحن هظا نً ًىدٍغ مً غّض  حشضًض مً واضح هى ٖما الٓغآوي الخلٓحن مو مدؿاو

ى ظملت وبن. الٓطض خؿً مً بالخًُٓ مىىؾان والخإمحن ؤلاظاعة ؤن وهى. الطضص هظا في وظيها جيبيها الخاٖم نً  َختَّ

ْؿَمَو  المَ  ٌَ
َ
ِه  ٖ

َّ
 . طلٚ ًضنم مما الل

ٛ    " .ؤنلم وهللا. هِخه وؾىء وزضانه الؿالب ب٘بر الكً يلب بطا الجىاع لؿلب ؤلاظابت نضم ٌهني وهظا  مبضؤ وخى

ٛ  باالؾخجاعة ْغآهُا نىه اإلاهبر اللجىء  : "  اإلاىاع جُؿحر في عغا عشُض ًٓى
ُ
ُب : الِاْؾِخَجاَعة

َ
ل
َ
ِجَىاِع، ؾ

ْ
  َوُهَى  ال

ُ
ت ًَ ِخَما

ْ
 ال

َماُن،
َ ْ
ْض  َوألا

َ
ٓ

َ
اَن  َ

َ
ٗ  ًْ ِّ  ِم

َ
ال

ْ
ز

َ
َهَغِر  ؤ

ْ
  ال

ُ
ت ًَ َجاعِ  ِخَما

ْ
امُ  ال

َ
َ ى َنْىُه، َوالّضِ ْىَن  َضاُعوا َختَّ َؿمَّ ِطحَر  ٌُ   َوِمْىهُ  َظاًعا، الىَّ

ْ
ًَ  َوِبط ُهُم  َػٍَّ

َ
 ل

اُن 
َ
ؿ ُْ َّ

ُهْم  الش
َ
ْنَمال

َ
َٛ  ؤ ا

َ
  َوْ

َ
اِلَب  ال

َ
ُم  ي

ُ
٘

َ
ْىمَ  ل َُ ًَ  الْ اِؽ  ِم ي الىَّ ِ

ّ
ْم  َظاعٌم  َوِبو

ُ
٘

َ
ِت  َوَمْهَنى( 48: 8) ل

َ
ُجْمل

ْ
َٚ  َوِبِن : ال َمَى

ْ
َها اْؾَخإ حُّ

َ
ُٛ  ؤ ُؾى  الغَّ

َخضٌم 
َ
ًَ  ؤ حَن  ِم ِٖ ِغ

ْ
ش

ُ ْ
ْي  اإلا

َ
ْؿَمَو  ِلٙ مَ َٕ  ٌَ

َ
َم  هللِا، ال

َ
ْهل ََ   ِمْىهُ  َو

َ
ت

َ
ُٓ ِٓ ْضُنى َما َخ

َ
ِه، ج ُْ ْو  ِبلَ

َ
َٕ  ؤ ا

َ
ٓ

ْ
ل َُ ا ِل ًٓ لَ

ْ
ْم  َوِبْن  ُمؿ

َ
ْغ  ل

ُ
ٖ

ْ
ظ ِجُب  َؾَبًبا، ًَ َُ ََ 

ْن 
َ
ِجحَرهُ  ؤ

ُ
َىهُ  ج ّمِ

َ
ا

ُ
ْي  َوج

َ
ْؿَمَو، ِلٙ ْو  ٌَ

َ
ى ؤ

َ
ْن  ِبل

َ
ْؿَمَو  ؤ مَ  ٌَ

َ
ال

َ
ِةنَّ  هللِا، ٖ

َ
  َهِظهِ  َ

ٌم
ْغَضت

ُ
َ  ٌِ ْبِلُ

ا َوالِاْؾِخَماِم، ِللخَّ
َ
ِةط

َ
ًَ  ِبِه، اْهَخَضي َ ًْ  َوآَم  َن

مٍت 
ْ
ِخَىامٍت  ِنل

ْ
، َواْ َٕ ا

َ
ظ

َ
َ  

َّ
َجَىاُر  َوِبال

ْ
ال

َ
ْن  َ

َ
هُ  ؤ

َ
ً ِ

ّ
َبل

ُ
اَن  ج

َ
ٙ
َ ْ
ِظي اإلا

َّ
ًُ  ال َم

ْ
إ ى ِبِه  ًَ

َ
ِؿِه، َنل ُْ ىُن  هَ

ُ
ٙ ٍَ ا َو َُضِجِه، ِفي ُخغًّ ِٓ   َن

ُ
ض ُْ   َخ

َ
ىُن  ال

ُ
ٙ ًَ 

ُمْؿِلِمحَن 
ْ
ِه  ِلل ُْ اُن  َنلَ

َ
ؿ

ْ
، ُؾل ْهغٍت

َ
ْ  

َ
َغاهٌم  َوال

ْ
ى ِبٖ

َ
ْمغٍت  َنل

َ
اِػيُّ " طٖغه ما مغجخا عغا عشُض ْاٛ زم . " ؤ ُبى الغَّ

َ
ُهىِص  َوؤ ْحُرُهَما الؿُّ

َ
 َوي

 ًِ ًِ  َن اؽٍت  اْب هُ  َنبَّ هَّ
َ
َٛ  ؤ ا

َ
  ِبنَّ : ْ

ً
ًَ  َعُظال حَن  ِم ِٖ ِغ

ْ
ش

ُ ْ
َٛ  اإلا ا

َ
ا: ِلَهِلّيٍت  ْ

َ
َعاصَ  ِبط

َ
ُظُل  ؤ ا الغَّ ْن  ِمىَّ

َ
ِحَي  ؤ

ْ
إ ًضا ًَ َػاِء  َبْهَض  ُمَدمَّ ِٓ

ْ
ا اه

َ
َظِل  َهظ

َ ْ
 ألا

ِم  ِلَؿَماِم 
َ

ال
َ
ْو  هللاِ  ٖ

َ
ِخَل؟ ِلَخاَظتٍت  ؤ

ُ
ْ  َٛ ا

َ
؛: ْ

َ
نَّ  ال

َ
ى هللاَ  أِل

َ
َهال

َ
ُٛ  ح ى ُٓ َخضٌم  َوِبْن : ًَ

َ
ًَ  ؤ حَن  ِم ِٖ ِغ

ْ
ش

ُ ْ
َٕ  اإلا ِظْغهُ  اْؾَخَجاَع

َ
إ
َ
َ  

َ
ت ًَ ْ

ِةْن . آلا
َ
َ 

ْذ    َهِظهِ  َصخَّ
ُ
ت ًَ َوا ْذ  الّغِ

َ
اه

َ
ٗ  

ً
ى َصِلُال

َ
نَّ  َنل

َ
َب  ؤ

َ
ل
َ
ِٕ  ؾ ِغ

ْ
ش

ُ ْ
َماِن  اإلا

َ ْ
ِجَىاعِ  ِلأل

ْ
َبُل، َوال ْٓ ْم  َوِبْن  ًُ

َ
ًْ  ل

ُ
٘ ْظِل  ًَ

َ
ِم  َؾَماِم  أِل

َ
ال

َ
 هللاِ  ٖ

ى،
َ
َهال

َ
و في مهم مٓاٛ في وظاء  ..." ح ان) مْى  ًخمحز اؾخجاعة مطؿلح ؤن ؤلاؾالم في اللجىء خٔ"  نىىان ًدمل( الُْغ

ُػل  جىؿىي  ؤجها طلٚ" ْاثال اإلآاٛ ضاخب ًجُب ؟ إلااطا اإلاهاضغ، الضولي الٓاهىن  في الىاعصة اللجىء مطؿلح ٍو

 :اإلاؿإلت بهظه الخاضت والهىاضغ اإلاهاوي ٗل نلى

 .لِؿخجحر ٗان ما وبال الخماًت، ؾلب بلى صَو بغغاع ؤو اغؿهاص وظىص حهني َهي -

 .به اؾخجاع ما وبال ما، ؾلؿت ؤو ما، بلخظ الاخخماء في عيبت نلى جىؿىي  وهي -

ض  (.ؤًػا ؤلاْلُمي اللجىء مً هىنا بال لِـ وهى) الجىاع ؾلب ؤو ؤلاظاعة ؤو الاؾخجاعة هكام ؤلاؾالم انخمض ْو

 .طلٚ ًؿلب طاجه اللخظ ؤن جكهغ وهي -

                                                 
. 359: ، ص9ط .هـ 383 : الؿبهت .الٓاهغة –صاع بخُاء ال٘خب الهغبُت . صعوػة مدمض نؼث [: مغجب خؿب جغجِب الجزوٛ]الخُؿحر الخضًض   
مدمض عشُض بً نلي عغا بً مدمض شمـ الضًً بً مدمض بهاء الضًً بً مىال نلي زلُُت الٓلمىوي (: جُؿحر اإلاىاع)جُؿحر الٓغآن الخُ٘م  2

ت الهامت لل٘خار،  (هـ354 : اإلاخىفى)الخؿُني   .60 :  ، ص0 طم ،  990 : ؾىت اليشغ .الهُئت اإلاطٍغ
 . 6 : ، ص0 طاإلاغظو الؿابٔ . جُؿحر اإلاىاع  3
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 .مىدها واظب نلُه الخماًت بلُه ًؿلب مً ؤن حهني وهي -

 لُكا منها واضح وهظا -الاؾخجاعة ظىهغ ألن حؿلُمه؛ ؤو به اإلاؿخجحر( عص) له ًجىػ  ال الخماًت ماهذ ؤن نلى جضٛ وهي -

 . «به والاخخماء ٖىُه في الهِش-ومهنى

ًْ "  حهالى ْىله في في وطلٚ ، الهجغة مُهىم اللجىء مهاوي مً ؤًػا الٓغآوي الىظ في وظاء ِه  َؾِبُِل  ِفي ُحَهاِظْغ  َوَم
َّ
ِجْض  الل  ِفي ًَ

ْعِع 
َ ْ
ًما ألا

َ
ِشحًرا ُمَغاي

َ
ٖ  

ً
ًْ  َوَؾَهت ُغْط  َوَم

ْ
س ًَ  ًْ ِخِه  ِم ِْ ى ُمَهاِظًغا َب

َ
ِه  ِبل

َّ
مَّ  َوَعُؾىِلِه  الل

ُ
هُ  ز

ْ
ْضِعٖ ْىُث  ًُ

َ ْ
ْض  اإلا

َ
ٓ

َ
َو  َ

َ
ْظُغهُ  َوْ

َ
ى ؤ

َ
ِه  َنل

َّ
اَن  الل

َ
هُ  َوٗ

َّ
 الل

ىًعا ُُ ىضح[. 100: آًت اليؿاء]  َعِخًُما يَ  بدُض ممازل قٍغ لٙل والخلٓحن اإلاضي مؿخمغة"  آلاًت هظه ؤخٙام ؤن صعوػة اإلاغخىم ٍو
 وؤن وبعيامه مٙاَدخه نً عجؼوا بطا مؿخُ٘ىحن قلمه وجدذ نضو صاع في ًُٓمىا ال ؤن اإلاؿخؿُهحن اإلاؿلمحن نلى جىظب

 مؿمئىحن وؤزؿاع مشاّ مً طلٚ ؾبُل في جدملىا مهما وبعيامه مٙاَدخه بإؾبار لُخىؾلىا ونضٛ بؾالم صاع بلى ًهجغوها

غ نً والترمظي صاوص ؤبي وخضًض. الهكُم وألاظغ واإلاًُغة بالىطغ لهم هللا بىنض  مؿخمغ جلُٓىا ًدخىي  اإلاؿلٓت بطًُخه ظٍغ

    . "اإلاضي

خي الؿغص ؾُاّ وفي ٛ  ناإلاُا وامخضاصاتها الالظئحن مشٙلت لجظوع  الخاٍع  ألاولى وألامشلت"  الؿُاؾت نالم مىؾىنت جٓى

 ؾىي  الهشٍغً الٓغن  ْبل جبظٛ ولم...  نشغ الخامـ الٓغن  ؤوازغ في بؾباهُا مً واليهىص الهغر ؾغص حشمل لالظئحن

مت ْلُلت مداوالث
ّ
 ؤنٓار وفي...  إلاؿانضتهم صولُت مىكماث ألاولى الهاإلاُت الخغر بهض وجإؾؿذ ، الالظئحن إلاؿانضة مىك

 مًاصعة بلى نغبي850000 خىالي اغؿغ َلؿؿحن في ؤلاؾغاثلُحن نطاباث حهّؿِ وؤمام ، 1948 ؤلاؾغاثُلُت الهغبُت الخغر

 ؤو ، الُلؿؿُيُحن منهم ؾىاء لالظئحن ٖبري  مشٙل الضولي للمجخمو بغػث وه٘ظا  "  اإلاجاوعة الهغبُت البلضان ْاضضًً وؾنهم
ُت الخؿهحراث نً هجم ما ؤو ، الؿىعٍحن ؤو ، الهغاُْحن .  الهالم مً نضًضة بٓام في ًدضر وما ، ؾابٓا ًىيؿالَُا في الهْغ

لخظ ام بهؼ نلى مهخمضا الالظئحن مهاهاة مً هماطط ؤوضضًٔ َىػي) الباخض لىا ٍو  ومً" "  اإلاجاٛ هظا في بها اإلاطّغح ألاْع

ٛ  بحن  مطغ في اإلاُىغُت ْبل مً مسجل ؾىعي ملُىن  2.2 نضصهم بلٌ التي ؾىعٍا  الالظئحن نضص في اعجُانا حشهض التي الضو
ُا، خٙىمت ْبل مً مسجل ؾىعي ملُىن  1.7 و,  ولبىان وألاعصن والهغاّ  شماٛ في مسجل ؾىعي الجئ 24055 نً َػال جٖغ

ُٓا،  نً ؤؾُغ الظي الؿاثُي الاغؿهاص مً هغبا البدغ، بلى الغوهُىجا مً ؤلِ 100 مً ؤٖثر َغاع اإلاخدضة ألامم وجٓضع ؤٍَغ
ض آلاالٍ ْخل ُت الاغؿغاباث اهضالم مىظ منهم 100 مً ؤٖثر وحشٍغ  ًمني هاػح 545,000 ًىاظه ٖما.2012 نام بىعما في الهْغ

مت الهِش مىاحي ٗل يُار مً. ٖبحرة ضهىباث  120,000 مً ؤٖثر اإلاُىغُت طاث وخؿب ؤًػا الخغر ؤظبرث ٖما ، الٍ٘غ

   "  مىاػلهم مً الُغاع بالُلبحن ماهُال بمضًىت  خظٍت 

  ٛ ٛ  حؿائالث مً زاع وما ، الهالم نبر الالظئحن مالًحن وؾإتها جدذ ًغػح ٗان التي اإلاؼعٍت ألاوغام وخى  بيازت ُُُٖت خى
ت ألاخضار بهض الؾُما الهالم ؾٙان مً الُئت هظه  مّؿذ نمُٓت حًّحراث مً ننها اهجغ وما ، ألاولى الهاإلاُت للخغر اإلاإؾاٍو

                                                 
اعة .  www.al-forqan.net:      "خٔ اللجىء في ؤلاؾالم "    ش الٍؼ .   55:  5: الؿانت .  5 0/20 /29: جاٍع
. 220: ، ص8ط .اإلاغظو الؿابٔ. صعوػة مدمض نؼث [: مغجب خؿب جغجِب الجزوٛ]الخُؿحر الخضًض  2
ؾبهت . صاع اليشغ والخىػَو هىبُلِـ . ؤؾهض مُّغط ولجىت مً الباخشحن ( : حهٍغِ شامل بالؿُاؾت َ٘غا ومماعؾت ) مىؾىنت نالم الؿُاؾت  3

 .  5  ،  4  : ، ص 24م ، ط2006
هت ؤلاؾالمُتبحن خّٓى الاوؿان خّٓى الالظئحن   4  http://oussedikfawzi.com .الضٖخىع َىػي ؤوضضًٔ : والٓاهىن الضولي الاوؿاوي و الشَغ

اعة  ش الٍؼ  5 : 7 الؿانت  5 20/  /7 جاٍع

http://www.al-forqan.net/
http://oussedikfawzi.com/
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ه وظىصه في البشغي  الٙاثً ٛ  ٗاهذ"  طلٚ ألظل اإلاشغونت وخْٓى  م٘خب بْامت الالظئحن مشٙلت إلاهالجت صولُت مداولت ؤو
 نُيخه الظي الؿامي للمىضور وؿبت"  لالظئحن الضولي هاوؿً م٘خب"  باؾم نٍغ بجىُِ ألامم لهطبت جابو الالظئحن لشئىن 

جىن  الجروٍتي وهى اإلاشٙلت إلاهالجت الهطبت ٗان ، هاوؿً ٍَغ  الشىعة ُْام بهض عوؾُا مً هغبىا الظًً البُؼ الغوؽ و

ليهم( الجئ مالًحن3 هدى) الالظئحن هاالء مً ؾاثُت ؤٖبر ًمشلىن  البلشُُت ُا في مىاؾنهم هجغوا الظًً والُىهاهُحن ألاعمً ٍو  جٖغ
ُما. الؿلؿىت اجهُاع بهض ت ؤهداء في ألخضار هدُجت الالظئحن مشٙلت بغػث الهاإلاُخحن الخغبحن بحن َو  منها ، الهالم مً مخُْغ

 الُاباهُت والخغر ، َغوؿا بلى ؤٖثرهم هاظغ اؾباوي ملُىن  زلض هدى شغصث التي( 1939 ــ 1936) ؤلاؾباهُت ألاهلُت الخغر
.    "  الخضوص وعاء َُما للهغر ، الطِىُحن مً مالًحن نضة ؤلجإث التي( 1937) الطِىُت
هض ّ  اهتهإ آزاع مً واضخا  ؤزغا اللجىء َو ه٘ـ ، الهالم في ؤلاوؿان خٓى غػح ٌهِش التي اإلاإؾاة حجم َو  وؾإتها جدذ ٍو

با ؾُطحر ، الظئا ًطحر خُىما ؤلاوؿان ألن  طلٚ الهالم عبىم نبر الالظئحن مالًحن   به ٌشهغ ؤمان وال ؤمً ال ، جائها مشّغصا يٍغ
ت الُئاث بهؼ له جخهغع ما الؾُما ، لها ًخهغع التي اإلاػآًاث نً َػال ،

ّ
 الامتهان غغور مً وألاؾُاٛ ٗاليؿاء الهش

غ التي الؿلؿت يُار قل في الجيؿُت الانخضاءاث ؤضىاٍ وشتى والهىان والظٛ
ّ
 مدمض الٙاجب وطٖغ ، الالػمت الخماًت جَى

ام مً ظملت زاؾغ ببغاهُم ٛ  حه٘ـ التي  ألاْع م باجذ التي الُاظهت هى ُّ ت مً واؾهت ْؿاناث نلى جس  لىا طٖغه ومما ، البشٍغ
 والاغؿغاباث ، صاثم وجؿىع  جدٕغ في الهاإلاُت ألاخضار ألن ، زابخا لِـ طٖغه ما ؤن نلما ، خٓا والخؼن  الخؿغة ًشحر مما وهى

ِ حهٍغ ال ، والجزاناث ٛ  واؾغاص اػصًاص في الالظئحن مإؾاة مً ججهل ٗلها ، ألازحرة الهغبي الغبُو ؤخضار ؤن ٖما ، الخْى  ، مهى

ٍى الجمُو ججّىض ٌؿخضعي مما ٛ  ؤمام مىُها وؾّضا واخضا ضُا للْى .  ؤلاوؿان ؤزُه غض ؤلاوؿان ضىهها التي الٙىاعر هظه هى

ُا هللا ؾهض نمغ الضٖخىع  الباخض ْضم ( Refugie) الالجئ بمطؿلح ًٓطض: "  َٓاٛ الالجئ مىاضُاث مً ٖشحرا ًجمو حهٍغ
غاص.  نليها جازحر له لِـ ضهبت قغوٍ بؿبب مىاؾىت له ولِـ ألاضلي بلضه جٕغ الظي اللخظ  ًىظض  خظ ؤًػا به ٍو

 بلى الاهخماء ؤو ، الٓىمُت ؤو ، الضًً ؤو ، الهىطغ بؿبب لالغؿهاص الخهغع مً ًبرعه ما له زٍى بؿبب ، ظيؿِخه بلض زاعط

ض ال ؤو الخٍى طلٚ بؿبب ٌؿخؿُو وال ، ؾُااسي عؤي بلى ؤو ، مهُىت اظخمانُت ؾاثُت  وهى.  البلض طلٚ بدماًت ٌؿخكل ؤن ًٍغ
 خغر مىؿٓت مً الهاعبحن اإلاضهُحن ؤو ، الضًني الاغؿهاص ؤو ، الؿُااسي الٓمو بؿبب ، الضولُت الخضوص ٌهبر  خظ ٖظلٚ

 حهغغه هدُجت ، َُه مىاؾً هى الظي البلض يحر آزغ بلض في هُؿه ًجض الظي ألاظىبي هى ؤو.  ؤهضاَا َيها ٌشٙلىن  ؤضبدىا
ٗان ؾىاء الؿُااسي ؤو الضًني الانخىاّ بؿبب ؤو ، ما لخجمو جابو ؤو ، الٓىمُت ، الجيـ بؿبب لالغؿهاص  ْبل مً الاغؿهاص ؤ

ؼ والظي ؤزغي  ظهت ْبل مً ؤو بلضه خٙىمت .    "  صالثل نلى مبني طلٚ ٗىن  ؤن نلى بلضه خماًت ًَغ

ؼ هغاه هللا ؾهض نمغ ْضمه الظي الخهٍغِ هظا خؿب ت هٓاؽ نلى َُه ًٖغ  إلغُاء ، اإلاشتٕر الجامو جمشل ظىهٍغ

ت جخهلٔ ألؾبار الخُاة نلى والُهلي الخُٓٓي الخٍى صاَو1:  وهي ما  خظ نلى الالجئ ضُت  صاَو. 2.  الاهخماء ؤو بالهٍى

ٛ  هظا ًؿغح ما ناصة وهىا.  الجيؿُت بالص زاعط الخىاظض اشتراؽ. 3.  الخٙىماث ْبل مً اإلاؿلـ الاغؿهاص  ، الىظُه الدؿائ

؟ الىاػخحن ألا خاص الاجُاُْت حشمل هل
ً
 نبروا ؤ خاص هم َالالظئىن ..  الُٓحن بىظه لِـ"  ؤهه طلٚ نً والجىار صازلُا

 
ً
  الىاػخىن  ألا خاص ؤما. لألمان الخماؾا زان بلض بلى صولُت خضوصا

ً
 ؤجهم يحر ممازلت، ألؾبار هغبىا ْض ًٙىهىن  َٓض صازلُا

 مً للهضًض اإلاؿانضة اإلاُىغُت جٓضم بهُنها، ؤػماث وفى .الضولت جلٚ لٓىاهحن زاغهحن ًكلىن  وبظلٚ ؤعاغيهم فى ًبٓىن 
                                                 

 . 043 : ص.   م 968 صاع النهػت الهغبُت ، الٓاهغة الؿبهت الشالشت . ؤخمض نؿُت هللا : الٓامىؽ الؿُااسي   
.  249،  247: ص. م 2 20صاع ابً الجىػي ، الٓاهغة ، الؿبهت ألاولى . مدمض ببغاهُم زاؾغ : ؤػمت خّٓى ؤلاوؿان : ًىكغ  2
 .  260،  259: ، ص 3م.  م 4 20صاع هىمت ، الجؼاثغ . نمغ ؾهض هللا / ص: مىؾىنت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاهاضغ  3
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  الىاػخحن لٙاَت لِـ ولً٘ اإلاالًحن،
ً
 فى وجضوع . الهالمي الىؿاّ نلى  خظ ملُىن  25و 20 بحن بما نضصهم ًٓضع الظًً صازلُا

ذ ٛ  الضولي الطهُض نلى الىؿاّ واؾهت مىاْشاث الخاغغ الْى ٓت خى حر زاللها مً ًمً٘ التي ألاَػل الؿٍغ  الخماًت جَى

.   " .بظلٚ ًٓىم الظي ومً اإلاغخلحن، ألا خاص لهاالء

 ًىظض  خظ ٗل هى"  1951 جمىػ / ًىلُى/28 في اإلاهخمضة الالظئحن بىغو الخاضت اإلاخدضة ألامم اجُاُْت خؿب الالجئ حهٍغِ
هذ ألخضار هدُجت ٛ  ْبل ْو  بلى جغظو ألؾبار الغؿهاصه الخهغع مً ًبرعه ما له جسٍى وبؿبب ، 1951 ؾىت ًىاًغ مً ؤو
ه ت اهخماثه ؤو ظيؿِخه ؤو صًىه ؤو نْغ   ال ؤو ْاصع ويحر ظيؿِخه صولت زاعط الؿُاؾُت آعاثه ؤو مهُىت اظخمانُت َئت لهػٍى
ض ل ، صولخه بدماًت ٌؿخكل ان الخسٍى طلٚ بؿبب ًٍغ ىظض ، بجيؿُت ًخمخو ال  خظ ؤٗو  اإلاهخاصة اْامخه صولت زاعط ٍو

يخٓض"  الضولت لخلٚ ٌهىص ؤن الخسٍى هظا بؿبب عايب يحر ؤو ٌؿخؿُو وال ، الكغوٍ جلٚ بؿبب  في هللا ؾهض نمغ الباخض ٍو
 ًىظ ؤهه هجض الخهٍغِ هظا وبٓغاءة: "  ْاثال اإلاُهىم َُه خطغ الظي الػُٔ الؼمني الىؿاّ بؿبب الخهٍغِ هظا له ْغاءة

ش ػمني جدضًض نلى  اإلاهاظٍغً ٗل حشمل لم لظلٚ ، الاجُاُْت جخػمىه ال 1951 ًىاًغ بهض الالجئ ؤن ٌهني مما ، اللجىء لخاٍع
ٛ  وبهؼ الىامُت البلضان في اللجىء خاالث وزاضت ، والالظئحن ُت ؤوعوبا صو  الالجئ مُهىم جخػمً ال َمشال ، الشْغ

.    ( " Le refugie palestinien) الُلؿؿُني

ٛ  ؤن يحر" ى  فى الجزوح مشٙلت اهدشغث ؤن بهض باإلاُىغُت اإلاىىؾت الىالًت هؿاّ مً ٖبحرة بضعظت وؾو 1967 نام بغوجٗى

  ملهمت ألاضلُت الاجُاُْت ٗاهذ ولٓض. الهالم ؤعظاء مسخلِ
ً
 مىكمت اجُاُْت ْبُل مً ؤلاْلُمُت الطٕٙى مً لهضص ؤًػا

ُٓت الىخضة ٙا بالظئي الخاص 1984 لهام ٗاعجازُىا وبنالن ،1969 لهام ؤلاٍَغ ض .الالجُيُت ؤمٍغ و ْو  نلى صولت 139 مجمىنه ما ْو

 الظًً ألا خاص ؤنضاص جؼاًض ومو الهالمي، الطهُض نلى الهجغة همـ حًحر مو ؤهه بُض. ٗليهما ؤو اإلاخدضة ألامم ضٙي ؤخض
  آزغ، بلى مٙان مً ًدىٓلىن 

ً
، حًُحرا

ً
ا بت الؿىىاث فى ظظٍع ٛ  شٕٙى زاعث الههض، الٍٓغ  مو 1951 اجُاُْت مىاؾبت مضي خى

ت مً طلٚ نلُه ًىؿىي  بما ـ حهخبر التى ؤوعوبا، فى ؾُما وال الجضًضة، ألالُُت  .مىلضها مٙان ـ مُاْع

غ ذ فى اإلاُىغُت وجَى ض إلاا اإلاؿانضة الخاغغ الْى  بٓضع مغوهتها ؤزبدذ التى الاجُاُْت، هظه جؼاٛ وال  خظ، ملُىن  22 نلى ًٍؼ

اث فى ملخىف هت ألاْو ت حجغ حشٙل الخًحر، الؿَغ  ألاؾئلت بهؼ ًلى َُما وهغص. بالخماًت الخاضت اإلاُىغُت والًت فى الؼاٍو

 في الخاضلت والخغور لالغؿغاباث هكغا زؿىعتها وجؼصاص جخىالى الهالم ؤخضار ؤن وبما ،   .الاجُاُْت نً شُىنا ألاٖثر
 الالظئحن بمشاٗل الهامت الجمهُت اهخمذ َٓض الهالم في اإلاتزاًضة الالظئحن ألنضاص وبالىكغ"  اإلاهمىعة ؤهداء مً نّضة مىاؾٔ

 بما ، طووهم ًطؿدبهم ال الظًً الٓطغ الالظئحن اؾخًالٛ ؤصان الظي 51/73/1996 الٓغاععْم جبيذ خُض الٓاهىوي ووغههم
ت صعوم ؤو ٖجىىص اؾخسضامهم طلٚ في  ؤزغي  اَهاٛ ؤو اإلاؿلخت الٓىاث في ؤلاظباعي  ججىُضهم ؤو ، اإلاؿلح الجزام في بشٍغ

   "  الخ...  للخؿغ حهغغهم

 

 

                                                 
اعة   http://www.unhcr.org/favicon.ico: شاون الالظئحنلألمم اإلاخدضة ٛ اإلاُىغُت الؿامُت   ش الٍؼ  2:30 الؿانت  5 0/20 /28جاٍع
 .  26،  260: ، ص 3م.  م 4 20صاع هىمت ، الجؼاثغ . نمغ ؾهض هللا / ص: مىؾىنت الٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاهاضغ  2
اعة   http://www.unhcr.org/favicon.ico: اإلاُىضسي الؿامُتلألمم اإلاخدضة لشاون الالظئحن 3 ش الٍؼ  2:30 الؿانت  5 0/20 /28جاٍع
ض ْطُلت / ص: غماهاث الخماًت الجىاثُت الضولُت لخّٓى ؤلاوؿان  4  . 26 : ص.  م 2009ة الهغبُت ، الٓاهغة ، صاع النهؼ. ضالح ٍػ
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 املتحدة ألامم منظمة مواثيق وفي الكريم القرآن في بالالجئين العناية.

م الٓغآن اهخم ّ  الٍ٘غ ّضم ، اهخمام ؤًما الالظئحن بدٓى  غمان مو ، ًتهضصهم زؿغ ٗل مً لخُكهم الؿامُت الخهالُم ْو

 َاع إلالهٍى ألامً بنؿاء»: بإهه وخّضصوه ؤلاؾالم في الجىاع ؤو باإلالجإ اإلاؿلمىن  الباخشىن  واهخم ، اإلاطىن  ونِشهم ٖغامتهم
هت فيو.  «له ًخهغع ؤن ًمً٘ ؾيئ وغو ؤو وقلم اغؿهاص مً ؤلاؾالم صاع بلى  الٓغآن عوح مً اإلاؿخلهمت ؤلاؾالمُت الشَغ

م ّ  ؤهم وجبرػ جخجلى ألامحن عؾىله وؾىت الٍ٘غ  الىكم ٗل مً وؤنكم ؤبهى الخإمل زالٛ مً وهي ؤلاؾالم في اإلاؿخإمىحن خٓى

ض ، ألاعغُت ّ  جلٚ مً بهػا اإلاهاضغ ؤلاؾالمي الُٓه مىؾىنت طٖغث ْو :  ومنها الخٓى

ت للمؿخإمً ؤهه ألامان نهض ؤضل (1  ألن ، اإلاهىىي  ـى اإلااصي الانخضاء في ؾىاء ، خُاجه وخماًت ، واإلاتيء الغواح في الخٍغ

ه وألمىاله اإلاؿخامً لخُاة الخطاهت ٌهؿي( اؾمه مً ختى) ألامان نهض  مً خماًتهم وججب ، به لخٓىا بطا ولظٍو

 . الظمت ٖإهل طلٚ في وهم. ؤلاهاهت ؤو الكلم

( ألاظاهب) مىهذ ْض الضولت جً٘ لم وما ، صًيُا نليهم مدغمت اإلاىؿٓت جً٘ لم ما شائوا ُِٖ الخىٓل في الخٔ لهم (2
 ممىىنىن  اجهم ٖما ، َيها الضاثمت ؤلاْامت مً ممىىنىن  ، والدجاػ ، وخغمها وم٘ت ، ؤمىُت النخباعاث اعجُاصها مً

ٛ  مً هخبر ، م٘ت خغم صزى  .  ألامان لههض اهٓاغا صزىلهم َو

 اإلاإٗىالث وختى( منها اإلاجاهُت ختى) الصخُت والخضماث واإلاُاه وؤلاهاعة الىٓل ٗىؾاثل الضولت بمغأَ الخمخو في الخٔ (3

 مً جدمُه ٖما ، ؤماهه ؾُلت ونىػه عجؼه نىض ألاؾاؾُت خاظاجه في جُ٘له اإلاؿلمت والضولت..... اإلاضنمت واإلاشغوباث
ٛ  ألازؿاع  ؤلاوؿاوي الخٔ هظا ًىظبه ما ٗل في ؤلاوؿاوي والخٔ وؤلاخؿان الغخمت بار مً مهه وجِٓ ، والىىاػ
م  .  الٍ٘غ

م نبض الضٖخىع  ـبرػه الُٓهاء لبهؼ عؤي وفي (4 ضان الٍ٘غ  بلى حؿلُمه ًجىػ  ال اإلاؿخإمً ؤن( بًضاص بجامهت ألاؾخاط) ٍػ
بٓى ؤماهىا في اإلاؿخامً ألن ، بليهم وؿلمه لم بطا بٓخالهم هضصوها لى ختى صولخه بلى وال الخغر صاع اهل  نىضها آمىا ٍو

 .  ًجىػ  َال َُه عزطت ال بإمىىا يضع َدؿلُمه ، مإمىه ًبلٌ ختى

ّ  بؿاثغ الخمخو في الخٔ للمؿخامىحن ؤن ؤلاؾالم َٓهاء ًغي  (5 ّ  وبؿاثغ ، ومهاشغة ػواط مً الهاثلُت الخٓى  الخٓى
دٔ ، الظمت ؤهل شإن شإجهم ، اإلاالُت  والئهم صام ما ، الظمت ؤهل مهاملت ألامىع  هظه في مهاملتهم للمؿلمحن ٍو

 . ألامان بههض ْاثما والتزامهم ، ؤلاؾالم لضولت واضخا

 مىههم ًىظب ما ًغج٘بىا لم ما ، مىههم ًىظب ما ًغج٘بىا لم ما ، طلٚ مً ًمىهىن  َال ؤوؾخنهم بلى الهىصة ؤعاصوا بطا (6

ه هدى نلى بظلٚ مجاهغة للمؿلمحن الهضاء واضخت خغر بضاع ؾُلخدٓىن  ٗاهىا بطا والؾُما ،   .  الىاؽ ٌهَغ

ّ  شغنت  بلى ؤلاشاعة (7  جم ؾُُُت حهضًالث بهض ، ؤلاؾالمي اإلااجمغ ْمت ؤْغجه والظي ؤلاؾالم في ؤلاوؿان خٓى

ض بصزالها  الىطىص ومً الشغنُت، الىاخُت مً ، الهلماء مً زلت مو بنضاصه في شإع والظي ، الؼخُلي وهبت/ ص طٖغه ْو

                                                 
اعة .  www.al-forqan.net:      "خٔ اللجىء في ؤلاؾالم "    ش الٍؼ .   55:  5: الؿانت .  5 0/20 /29: جاٍع
غ : مىؾىنت الُٓه ؤلاؾالمي اإلاهاضغ 2 ـ : ص .ؤ: عثِـ الخدٍغ اء ، اإلاىطىعة ، ط. نبض الخلُم نَى م 2005/هــ426 الؿبهت ألاولى ، . م.م.صاع الَى

 .  30،  299: ، ص 3ط. . 

http://www.al-forqan.net/
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ّ  ؤلاؾالم نلماء اهخمام نلى الضالت  صولت بلى اللجىء خٔ للمػؿهض ـ ر: والهشٍغً الشاهُت اإلااصة في ؤوعصوه ما الالظئحن بدٓى
   ".مإمىه ًبلٌ ختى ججحره ؤن بليها لجإ التي الضولت ونلى ؤزغي،

هه ؤلاؾالم انخىاء ًسظ َُما مهمت جىغُداث ( الطغابي خؿحن نلي ًديى)  الٙاجب ْضمه بدض في ظاء (8  الضُْٔ بدشَغ
ه والجمانت الُغص مطالح ًُ٘ل إلاا اجه وخْٓى  مٓاله في وبّحن ، واإلاهاضغة الخضًشت الٓاهىهُت الىكم بلُه جطل لم بشٙل وخٍغ

هت ؾمى ّ  عناًتها في ؤلاؾالمُت الشَغ هالُتها الخؿبت مُهىم مً اهؿالْا الالظئحن لخٓى ّ  خماًت مجاٛ في" َو  في ؤلاوؿان خٓى
ّ  وبنالهاث الخضًشت الضؾاجحر في ظاء ما ٗل حؿخىنب خُض ؤلاؾالم،  هي َالخؿبت ، اإلاهاضغة الضولُت واإلاىازُٔ ؤلاوؿان خٓى

ه، قهغ بطا باإلاهغوٍ ؤمغ ها وبالخالي َهله، قهغ بطا اإلاى٘غ نً وههى جٖغ  الُٓام في اإلاؿلم اإلاجخمو َهالُت" بإجها ، البهؼ ٌهَغ
ٔ اإلاى٘غ وحًُحر والخحر البر بإنماٛ هت إلآاضض خماًت الشغنُت، الؿُاؾت َو  الُغص ٌشمل الخهٍغِ وهظا" ؤلاؾالمُت الشَغ

  ." والضولت والجمانت اإلاؿلم

هخٓض  اللجىء في الخٔ بسطىص ؤؾاؾُت ْىانض وغهذ الخشغ، ؾىعة مً( 9) آلاًت ؤن" (الوفا أبو أحمد) الباخض َو
ُُُت ٛ .  مهاملتهم ؤو الالظئحن اؾخٓباٛ ٖو ًَ }: حهالى ًٓى ِظً

َّ
ُءوا َوال َبىَّ

َ
اَع  ج ًَماَن  الضَّ ِ

ْ
ًْ  َوؤلا ْبِلِهْم  ِم

َ
ىَن  ْ ِدبُّ ًُ  ًْ ْيِهْم  َهاَظَغ  َم

َ
  ِبل

َ
 َوال

ِجُضوَن    ُضُضوِعِهْم  ِفي ًَ
ً
ا َخاَظت ىا ِممَّ

ُ
وج

ُ
ِزُغوَن  ؤ

ْ
ا ٍُ ىٰى  َو

َ
ِؿِهْم  َنل ُُ هْ

َ
ْى  ؤ

َ
اَن  َول

َ
  ِبِهْم  ٗ

ٌم
َطاَضت

َ
ًْ  ۚ   ز   َوَم

َّ
ى حَّ  ًُ

ُ
ِؿِه    ُْ َٚ  هَ ِئ

َٰى
ول

ُ
إ
َ
 ُهُم  َ

ِلُخىَن  ُْ ُ مت آلاًت هظه جػو"  خُض(.9:الخشغ){ اإلاْ  : وهي زمؿت، ْىانض الٍ٘غ

 ْىله مً طلٚ ًخطح. مهاملتهم وخؿً( آزغ بلى بْلُم مً ًيخٓلىن  مً وهم اإلاهاظٍغً ؤو) الالظئحن الؾخٓباٛ الؿغوع: ؤوال -

ؼ ؤو الخضوص بلى عصهم ًجىػ  ال وبالخالي ،{بليهم هاظغ مً ًدبىن }: حهالى  .اؾخٓبالهم َع

خطح هدىهم، وؤلاًشاع بليهم ؤلاخؿان: زاهُا - ازغون}: حهالى ْىله مً طلٚ ٍو  الًحر جٓضًم»: هى وؤلاًشاع ،{ؤهُؿهم نلى ٍو
ت خكىقها في الىُـ نلى  نلى والطبر اإلادبت، ووُٖض الىُـ، ْىة نً ًيشإ وطلٚ الضًيُت، الخكىف في عيبت الضهٍُى

ّ  بالىُـ ؤلاًشاع»: َةن ٖظلٚ. «اإلاشٓت  .«الىُـ بلى ناص وبن باإلااٛ، ؤلاًشاع َى

 مما خاظت ضضوعهم في ًجضون  وال}: حهالى ْىله طلٚ نلى ًضٛ َٓغاء، ؤم ؤيىُاء ٗاهىا ؾىاء الالظئحن اؾخٓباٛ: زالشا -

 الظي اإلاٙان في واؾخٓغاعه وألامان ألامً ومىده بدماًخه َٓـ ًخهلٔ ألامغ ألن ؤزغ؛ ؤي له لِـ َٓغه ؤو الالجئ ًَنى ،{ؤوجىا
 .بلُه هاظغ

ؼ نضم: عابها - ً، َع ٓغ َاْت في بلُه، الهجغة جخم الظي ؤلاْلُم، ؤصخار ٗان ولى اإلاهاظٍغ  ًخطح. شضًضة خاظت وفي َو

لت وخاظت َٓغ ؤي{ زاضطت بهم ٗان ولى}: حهالى ْىله مً طلٚ  .ؤمىاٛ وهضعة مىاعص ْو

                                                 
ُخُه   

َّ
ُه ؤلاؾالميُّ وؤصل ْٓ

ُِ اث)ال كغٍَّ ت وؤهّم الىَّ َُّ ت وآلاعاء اإلاظهب َُّ غن ت الشَّ
ّ
امل لألصل جها الشَّ ت وجسٍغ بىٍَّ ت وجدُٓٔ ألاخاصًض الىَّ َُّ َوْهَبت بً . ص. ؤ(: الُٓه

ِلّي، ؤؾخاط وعثِـ ْؿم الُٓه ؤلاؾالمّي وؤضىله بجامهت صمشٔ  ُْ َخ هت -مطؿُى الؼُّ َغ ت الشَّ َُّ ت  -صاع الُ٘غ . ٗلّ ٍَّ ابهت : الؿبهت.صمشٔ –ؾىع .  الغَّ

 6454: ، ص8ط
هت ؤلاؾال 2 م الهضص ]ؾبخمبر 26صخُُت . ًديى نلي خؿحن الطغابي . ص:  مُتخٔ الهجغة واللجىء في الشَغ الُمىُىن في  :اإلاىغىم ]  [ 1497 :ْع

م الطُدت ]  [ اإلاهجغ اعة  http://www.26sep.net[ 2 : ْع ش الٍؼ  .   :  7 ، الؿانت  5 20/  /7 : جاٍع

 

http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1497
http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1497&tid=6
http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1497&tid=6
http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1497&tid=6
http://www.26sep.net/newsweek.php?lng=arabic&issue=1497&tid=6
http://www.26sep.net/
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 جم٘ىىا»: ؤي ،{وؤلاًمان الضاع جبىئا والظًً}: حهالى ْىله مً طلٚ ًخطح ؤلاْلُمي، اللجىء نلى صلُل آلاًت ؤن: زامؿا -
ٛ  نليهم ؤلاْلُم ؤصخار ؤن نلى ًضٛ َهظا.«لهم مؿخٓغا وظهلىهما َيهما  . ".اإلاهاظٍغً مً بليهم ًإحي مً متيء ْبى

هم بالالظئحن اإلاخدضة ألامم مىكمت اهخمام مكاهغ :   وخْٓى

 اػصاصث والظًً الالظئحن بُئت الاهخمام بلى ، بمٙاهُاث مً لها ؤجُذ ما بٙل جإؾِؿها مىظ اإلاخدضة ألامم مىكمت ؾهذ
الث بؿبب ؤنضاصهم اث ٗاَت في زغار و صماع مً زلُخه وما ، الشاهُت الهاإلاُت الخغر ٍو  هجغاث مً ننها هجم وما ، اإلاؿخٍى

ذ التي ألاماًٖ مً البشغ مً اإلاالًحن وهؼوح هت واغؿغاباث ؾاخىت مهإع نَغ  مً مجمىنت نلى طلٚ في وانخمضث ، مَغ
حر ، اإلاهاهاة بخسُُِ الُُ٘لت الخضابحر  الصخُت الجىاهب شتى مً وجإمُنها خُاتهم الؾخمغاع الالػمت اإلاؿانضاث وجَى

:   ًلي َُما للباخض ًخجلى الاهخمام هظا مكاهغ ؤهم ولهل ، والاْخطاصًت والخهلُمُت

 : الالجئين لشؤون املتحدة ألامم مفوضية دوو  .1

 بمىظب جإؾؿذ اإلاخدضة ألامم ؤظهؼة بخضي"  حهض ؤجها ، الالظئحن لشاون اإلاخدضة ألامم بمُىغُت اإلاخهلٓت اإلاغاظو جخُٔ
م الهامت الجمهُت ْغاع  اإلاُّىع ألاؾااسي الضولي الجؿم اإلاُىغُت وحهخبر. لها مٓغا ظىُِ مً وجخسظ 1949 للهام( 4)319 ْع

حر حر بلى اإلاىكمت تهضٍ.1981و 1954 نامي للؿالم هىبل ظاثؼة نلى خطلذ. الهالم ؤعظاء ٗاَت في لالظئحن الخماًت بخَى  جَى

ٛ  وبًجاص لالظئحن الضولُت الخماًت  ال ،1950 للهام اإلاُىغُت مُشاّ مً الؿابهت الُٓغة بدؿب. لٓػاًاهم الضاثمت الخلى
ؼ اإلاُىغُت م٘خب ًملٚ حر الخٍُى  ؤزغي  هُئاث ؤو مىكماث مً مؿانضاث ؤو خماًت ًخلٓىن  الظًً لالظئحن الخماًت بخَى

  " اإلاخدضة لألمم جابهت

حر ، الالظئحن مؿانضة مجاٛ في ، ظباعة بجهىص اإلاخدضة ألامم مُىغُت ْامذ لٓض  بٙل ومضهم ، لهم والؿُ٘ىت ألامً وجَى
ت اإلاؿانضاث ؤهىام ؼوٛ يمتهم جىجلي ختى ، ب٘غامت والهِش الخىاػن  لهم جُ٘ل التي الػغوٍع هىصوا ، ٖغبهم ٍو  ؾابٔ بلى َو

ل والش٘غ الهؿغ الشىاء بها واؾخدٓذ بها ْامذ التي ألاصواع ؤهم مً ولهل ، م٘غمحن مهؼػًٍ نهضهم  ؤخغاع ٗل مً الجٍؼ

:   ًلي َُما جخمشل وهي الهام الضولي الٓاهىن  في الىؾُـ مىؾىنت طٖغجه ما والشهبُت الغؾمُت وهُئاجه ، الهالم

 ؤزغي  بالص بلى ًلجإ ؤن الخٔ َغص لٙل 1 -( 14 م) مىه نشغ الغابهت اإلااصة الؾُما اإلاخدضة ألامم مُشاّ بغوح اؾتهضائها (1

ٛ  ؤو   بليها الالخجاء ًداو
ً
 ألنماٛ ؤو ؾُاؾُت يحر ظغاثم في للمداٖمت ْضم مً الخٔ بهظا ًيخُو ال 2 - .الاغؿهاص مً هغبا

 بمٓخضسى" ) ؤوشئذ اإلاُىغُت هظه ؤن الهام الضولي الٓاهىن  في الىؾُـ في وظاء ،  " .ومباصئها اإلاخدضة ألامم ؤيغاع جىاْؼ

ٛ  ٗاهىن  3 في(  4 ــ ص 319 الهامت الجمهُت ْغاع  ...  الضولُت الالظئحن مىكمت مدل لخدل 1949 صٌؿمبر/  ألاو
 :  آلاحي الىدى نلى الؿامي اإلاُىع عؤؾها ونلى اإلاُىغُت ازخطاضاث وجخدّضص (2

                                                 
هت ؤلاؾالمُت والٓاهىن الضولي لالظئحن     ا / ص: صعاؾت مٓاعهت . خٔ اللجىء بحن الشَغ اع .   ؤخمض ؤبى الَى اإلاُىغُت .م 2009/ هــ430 الٍغ

 ًتيالؿامُت لألمم اإلاخدضة لشاون الالظئحن ، اإلا٘خب ؤلاْلُمي بجمهىعٍت مطغ الهغبُت بالٓاهغة ، اإلا٘خب ؤلاْلُمي لضٛو مجلـ الخهاون الخل

اع ، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ، الؿبهت ألاولى    .   4،  40: ص . بالٍغ
ُ٘بُضًا، اإلاىؾىنت الخغة -اإلاُىغُت الهلُا لألمم اإلاخدضة لشاون الالظئحن  2 اعة  https://ar.wikipedia.org ٍو ش الٍؼ الؿانت  5 20/  /7 جاٍع

 6:20 . 
بحروث ، لبىان ، . اإلااؾؿت الخضًشت لل٘خار . َاعوّ مدمض مهالُٓي / ص: خّٓى ؤلاوؿان بحن الشغنت الضولُت والٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي  3

 .  49 : ص. م 3 20الؿبهت ألاولى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/
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 بصزاٛ واْتراح ، اهُُظها نلى وؤلاشغاٍ ، نليها الخطضًٔ ونلى الالظئحن لخماًت صولُت اجُاُْاث نٓض نلى بالهمل 
 .  نليها حهضًالث

 نضص زُؼ وبلى الالظئحن ؤخىاٛ جدؿحن بلى جغمي جضابحر ؤًت جىُُظ نلى ، الخٙىماث مو زاضت اجُاْاث ؾٍغٔ نً بالهمل 
 .  خماًت بلى ًدخاظىن  الظًً

 مجخمهاث في اهضماظهم ؤو ، ؤوؾاجهم بلى بازخُاعهم الالظئحن نىصة جِؿحر بلى الغامُت والخاضت الخٙىمُت الجهىص بمااػعة 
 . ظضًضة وؾىُت

 بدلجُو  ٛ ٛ  ؤعاضسي نلى الالظئحن ْبى  .  نىػا ؤٖثر  الُئاث بلى اإلاىخمحن ؤولئٚ اؾخصىاء صون  الضو

 بلى بالؿعي  ٛ  .  آزغ بلض في لالؾدُؿان بلُه ًدخاظىن  ما مىه وزاضت مخانهم بىٓل لالظئحن جغزُظ نلى الخطى

  ٛ  وبشإن ، َيها ٌهِشىن  التي وألاوغام ؤعاغيها نلى اإلاىظىصًً الالظئحن نضص بشإن مهلىماث نلى الخٙىماث مً بالخطى
   بهم اإلاخهلٓت وألاهكمت الٓىاهحن

 اإلاهىُت الضولُت الخٙىمُت واإلاىكماث بالخٙىماث وزُٔ اجطاٛ نلى بالبٓاء . 

 ٓت ، نالْاث بةْامت  . الالظئحن بشاون اإلاهىُت الخاضت اإلاىكماث مو ، ؤَػل ًغاها التي بالؿٍغ

 اهُت اإلاهخمت اإلاىكماث ظهىص بحن الخيؿُٔ بخِؿحر   . " الالظئحن بَغ

 ًبلى الالظئحن بناصة طلٚ في بما بها جٙلُُه الهامت الجمهُت جٓغع  بغاَُت مهام ؤًت الؿامي اإلاُىع ًخىلى"  ؤزغي  ظهت وم 
ه جدذ اإلاىغىنت اإلاىاعص خضوص في آزغ بلض في اؾخٓغاعهم وبناصة ؤوؾاجهم  . جطَغ

 ٓىم ، الالظئحن مؿانضة ؤظل مً ًخلٓاها زاضت ؤو نامت ؤمىاٛ ؤًت بصاعة الؿامي اإلاُىع ًخىلى  الهُئاث نلى بخىػَهها ٍو
ظلٚ ، الخاضت   "  اإلاؿانضة هظه لخإمحن ضالخُت ألاٖثر ٌهخبرها التي الهامت الهُئاث نلى اللؼوم نىض ٖو

 بظلٚ ًُُضها مً وزحر ، وبوؿاهِخه الالجئ ٖغامت ًُ٘ل ما ؤهم مُشاْها مىاص في الالظئحن بىغو الخاضت الاجُاُْت غمىذ 
ٛ  3 اإلااصة:  اإلاشاٛ ؾبُل نلى ومنها ، طلٚ غمىذ التي اإلاىاص جلٚ ٛ  جؿبٔ"  الخمُحز نضم خى  هظه ؤخٙام اإلاخهاْضة الضو

ّ  بؿبب جمُحز صون  الالظئحن نلي الاجُاُْت ٛ 4 واإلااصة." اإلايشإ بلض ؤو الضًً ؤو الهغ ٛ  جمىذ"  الضًً خى  اإلاخهاْضة الضو
غ مهاملت ؤعاغيها صازل الالظئحن ت ضهُض نلي إلاىاؾىيها اإلامىىخت الغناًت طاث ألاْل نلي لهم جَى  شهاثغهم مماعؾت خٍغ

ت الضًيُت حر وخٍغ   "  .ألوالصهم الضًيُت التربُت جَى

 واليسج البىاء مد٘مت مىاص في ، الٓاهىهُت ؤوغانهم منها الشاوي الُطل في الالظئحن بىغو الخاضت الاجُاُْت هكمذ ٖما 

 هاخُت وهي ، اللخطُت باألخىاٛ اإلاخهلٓت 12 اإلااصة َُي منها الخىطل ؤو الالتزاماث هظه نً للخى٘ب مجاال ًضم ال بما
 مىؾىه، بلض لٓاهىن  اللخطُت الالجئ ؤخىاٛ جسػو. 1: "  هطه ما هجض خُض ، ومحرازه وقالْه ػواظه بإمىع  جغجبـ مهمت

ّ  اإلاخهاْضة الضولت جدترم. 2.مىؾً له ًً٘ لم بطا بْامخه بلض لٓاهىن  ؤو  ؤخىاله نً والىاظمت اإلا٘دؿبت الالجئ خٓى

                                                 
م نلىان / ص: الىؾُـ في الٓاهىن الضولي الهام    ،  4 2: ، ص 3ط. م 997 ألاولى  صاع الشٓاَت لليشغ والخىػَو ، نمان ، الؿبهت. نبض الٍ٘غ

2 5  . 
 .  56 : ص. م 2009صاع النهػت الهغبُت ، الٓاهغة ، الؿبهت الشاهُت . هبُل مطؿُى زلُل / ص: آلُاث الخماًت الضولُت لخّٓى ؤلاوؿان   2
 28انخمضها ًىم : لالظئحن الاجُاُْت الخاضت بىغو ا: ظامهت مىِؿىجا، م٘خبت خّٓى ؤلاوؿان -الاجُاُْت الخاضت بىغو الالظئحن  3

ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمُىغحن بشإن الالظئحن ونضًمي الجيؿُت، الظي صنخه الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة بلي الاوهٓاص   95 ًىلُه /جمىػ 

م  ٛ  4 اإلااعر في ( 5-ص) 429بمٓخضسى ْغاعها ْع ش بضء الىُاط 950 صٌؿمبر /ٗاهىن ألاو ٓا ألخٙام اإلااصة ، 954 ًل ؤبغ/هِؿان 22: جاٍع   43َو
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ّ  ؾُما وال اللخطُت،  ، الهشٍغً الٓغن  خؿىاث مً حهض التي الاجُاُْت جلٚ مىاص وبخدبو  ...." بالؼواط اإلاغجبؿت الخٓى
 آالم مً ٌهاوي وهى ، الالجئ جاعّ ٗاهذ التي وألايالٛ  ؤلاضغ وجػو الهبء جسُِ نّضة مجاالث حًؿي ؤهه الٓاعت  ؾُجض
 وؤلاؾٙان بالخهلُم ًخهلٔ وما ال٘ؿب بإنماٛ اإلاخهلٔ الشالض، الُطل يغاع نلى وطلٚ ، واإلاؿاعصة والدشّغص والًغبت البهض

و ّ  الخُٓٓت في وهظه ، الاظخماعي والػمان الهمل وحشَغ  غض نؿحر هػاٛ بهض اإلاخمضن الهالم بليها جىّضل ٖبحرة خٓى
ذ مهب في الالجئ ًٙىن  ال ختى ، هامت ْاهىهُت غماهاث وغهذ ٖما ، الخغور وهمجُت ، الاؾدبضاص  ِٖ نلى ؤو ، الٍغ

 ال. 1:  وهي هامت مىاص نلى جىظ الغص ؤو الؿغص بدكغ الخاضت 33 اإلااصة طلٚ ومً اؾخٓغاعا وال ؤماها ٌهٍغ ال ، نٍُغذ
خه ؤو خُاجه جٙىن  التي ألاْالُم خضوص بلي الطىع  مً ضىعة بإًت جغصه ؤو الظئا جؿغص ؤن مخهاْضة صولت ألًت ًجىػ   خٍغ

ه بؿبب َيها مهضصجحن  ٗله وهظا   ."الؿُاؾُت آعاثه بؿبب ؤو مهُىت اظخمانُت َئت بلي اهخماثه ؤو ظيؿِخه ؤو صًىه ؤو نْغ
ت الالظئحن الخخُاظاث حًؿُتها في قاهغة الاجُاُْت هظه َدؿىاث َُؼ مً يُؼ  ، اإلاهِشُت ومخؿلباتهم الػغوٍع

 نضم نلى الشغاجو اجُٓذ التي البر ؤنماٛ مً ٗله وهظا ، الىبُلت وؤهضاَها بُٓمها اإلاامىحن  جػاَغ مو الؾُما.  والهملُت
ً لؿهاصة اإلاىضلت الؿبل مً وؤجها ، غُانها  .  والهؼاثم الىىاًا ضضّ مو الؾُما الضاٍع

ٗالت (2 ّ  في الُلؿؿُيُحن الالظئحن إليازت اإلاخدضة ألامم و ٗالت وهظهUNRWA ))  وحشًُلهم ألاصوى الشغ  في ؤوشئذ"  الى

ٛ  ٗاهىن 8 م بٓغاع ، الغابهت صوعتها في اإلاخدضة لألمم الهامت الجمهُت ْبل مً ،1949 نام صٌؿمبر/  ألاو ض( . ـ4 ص0 302 ْع  ْو
ٗالت هظه خلذ ٗالت مدل الى ٗالت هي ؾابٓت و  حشٍغً في ؤؾؿذ التي"  الُلؿؿُيُحن الالظئحن إليازت اإلاخدضة ألامم و

مبر/  الشاوي ٗاالث جٓضمها التي الؿاعثت ؤلاوؿاهُت اإلاؿانضاث لخيؿ1948ُٔ نام هَى  الاخخالٛ لطخاًا ؤلاوؿاهُت الى
ُ٘حن ألاضضْاء ولجىت ، ألاخمغ للطلُب الضولُت اللجىت مشل ، 1948 نام لُلؿؿحن ؤلاؾغاثُلي  ؤهم مً ولهل  "ألامٍغ

ٗالت بها ْامذ التي ألانماٛ ّ  في الُلؿؿُيُحن الالظئحن إليازت اإلاخدضة ألامم و  في وشاؾها بضؤ والتي وحشًُلهم ألاصوى الشغ

ض ما وحشًُل ، بيازت مشغوناث نلى ؤلاشغاٍ: "  م1950  ماًى/ؤًاع  ، صًاعهم جٕغ بلى اغؿغوا ، َلؿؿُني ملُىن  نً ًٍؼ
ٗالت جٓضمها التي اإلاباشغة اإلاؿانضاث وحشمل  1948 نام اإلادخلت الهغبُت َلؿؿحن نلى الًاشم الهضوان هدُجت :  الى

ٗالت وجٓىم"  اإلانهي والخضٍعب والخهلُم الصخُت والخضماث الًظاء ض إلاا مؿانضاث بخٓضًم الى  الجئ 750,000 نً ًٍؼ

ٛ  ، لُلؿؿحن ؤلاؾغاثُلي الاخخالٛ بهض ، َلؿؿُني ٗالت ٗاهذ 1997 نام وبدلى  الخضماث مً نضصا ْضمذ ْض الى

                                                 
ماجمغ ألامم اإلاخدضة   95 ًىلُه /جمىػ  28انخمضها ًىم : ظامهت مىِؿىجا، م٘خبت خّٓى ؤلاوؿان -الاجُاُْت الخاضت بىغو الالظئحن   

م  اإلااعر ( 5-ص) 429للمُىغحن بشإن الالظئحن ونضًمي الجيؿُت، الظي صنخه الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة بلي الاوهٓاص بمٓخضسى ْغاعها ْع

ٛ  4 في  ش بضء الىُاط 950 صٌؿمبر /ٗاهىن ألاو ل /هِؿان 22: جاٍع ٓا ألح954 ؤبٍغ اعة  http://www1.umn.edu 43ٗام اإلااصة ، َو ش الٍؼ جاٍع

 .  5 :22الؿانت  5 0/20 /30
ماجمغ ألامم اإلاخدضة   95 ًىلُه /جمىػ  28انخمضها ًىم : ظامهت مىِؿىجا، م٘خبت خّٓى ؤلاوؿان -الاجُاُْت الخاضت بىغو الالظئحن  2

م للمُىغحن بشإن الالظئحن وم اإلااعر ( 5-ص) 429صًمي الجيؿُت، الظي صنخه الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة بلي الاوهٓاص بمٓخضسى ْغاعها ْع

ٛ  4 في  ش بضء الىُاط 950 صٌؿمبر /ٗاهىن ألاو ل /هِؿان 22: جاٍع ٓا ألخٙام اإلااصة 954 ؤبٍغ ش الؼي  http://www1.umn.edu 43، َو اعة جاٍع

.   5 :22الؿانت  5 0/20 /30
ت الهامت واإلاىكماث الهاإلاُت  3 ٗاالث اإلاخسططت)الىكٍغ صاع اإلانهل اللبىاوي ، . مدمض اإلاجظور / ص: ْضم له . زلُل خؿحن / ص( : البرامج والى

 .  :  50: ص. هــ  43 /م0 20بحروث ، لبىان ، الؿبهت ألاولى 

http://www1.umn.edu/
http://www1.umn.edu/
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ض إلاا وؤلايازت ، والخهلُمُت ألاؾاؾُت الصخُت  الُترة جمحزث"  َٓض الهمىم ونلى ،  " َلؿؿُني الجئ ملُىن  3,4 نً ًٍؼ
غان 30 بلى 1994 ًىلُه/  جمىػ  1 مً ض 1995 ًىهُه/  خٍؼ ّ  في الؿالم نملُت في الخؿىع  مً بمٍؼ  وبخىؾُو ألاوؾـ الشغ

ت جدؿِىاث وبةخضار ، الاهخٓالُت اإلاغخلت في  وشُـ صوع  ألصاء( ألاوهغوا) ظهىص  الاظخمانُت ألاوغام في ظىهٍغ
   "  الُلؿؿُيُحن لالظئحن والاْخطاصًت

 عؤحهم خؿب جخمشل وهي جد٘مه التي اإلاباصت ؤهم اللجىء خٔ مجاٛ في الباخشىن  اؾخسلظ  نغغه ؾبٔ ما زالٛ ومً

ىانض هطىص بلى واؾدىاصا  : الخطغ ال اإلاشاٛ ؾبُل نلى بُنها مً هظٖغ اإلاباصت مً مجمىنت في شغنُت ْو

ؼ ؤلابهاص نضم ؤو الغص نضم مبضؤ -ؤ  َغ ػا ؤلاؾالم ٍو اجه بسطىص َُه نلُه ًسصسى مٙان بلى الالجئ بعظام باجا َع  خٍغ

ه  :آلاجُت ألاؾبار في ج٘مً طلٚ نلت ،«يحرها ؤو اإلاهُىت اإلاهاملت ؤو الخهظًب، ؤو لالغؿهاص، ٖخهغغه) ألاؾاؾُت وخْٓى

ُت، اإلاباصت مً ٌهض الغص نضم مبضؤ ؤن -1 ا اإلاهغوٍ»: ؤن ؤلاؾالم في والشابذ الهَغ  الشابذ»: وؤن ،«شغؾا ٗاإلاشغوؽ نَغ
غجً٘ بليها ًدخ٘م ؤي« مد٘مت الهاصة»: وؤن ،«بالىظ ٗالشابذ بالهٍغ  .نليها ٍو

 َهى وبالخالي لظلٚ، ؤْغه والظي ، وؾلم نلُه هللا ضلى  الىبي نلى ؤلاؾالمُت الضولت بضاًاث مىظ  ؾبٔ اإلابضؤ هظا ؤن - 2.
ػه بليها، حؿلُمه(  وؾلم نلُه هللا ضلى الىبي نم) ؾالب ؤبي بلى َْغش ؾلبذ خُىما طلٚ مً.الجئ ؤي نلى ؤًػا ٌؿغي   ََغ

ٛ  وؤوشض  صوهه ًٓخل ختى بليهم ٌؿلمه لً بهه: ًٓى

 نضم مبضؤ»: اإلاهغوٍ ؤلاؾالمي واإلابضؤ ًخهاعع الخهظًب ؤو الاغؿهاص مً نلُه َُه ًسصسى مٙان بلى الالجئ عص ؤن -3
ٛ    .«اإلاؿخإمً ؤو آلامً طمت بزُاع ظىاػ نضم» مبضؤ؛ ؤو« ألامان زغم  ظىاػ ػه بهض ؾالب ؤبي بً ظهُغ ًٓى  الىجاشسي َع

  .«ظىاع وؤٖغم صاع زحر في َ٘ىا»: «الىلُض بً ونماعة الهاص بً نمغو » َْغش مبهىسي بلى اإلاؿلمحن مً اإلاهاظٍغً حؿلُم

ه اهتهإ ؤو خُاجه نلى َيها ًسصسى صولت بلى الالجئ عص ؤن -4 هت في خغام والًضع يضعا، ٌهض ألاؾاؾُت خْٓى  ؤلاؾالم شَغ

ظهب بل...  ْاٛ وبن»:الخغر وبنالن بالٓخاٛ هضصوها ولى ختى َُىا اإلاؿخإمً حؿلُم ظىاػ نضم بلى الشِباوي ؤلامام ٍو
ىن   ألهه ؛«طلٚ ًُهلىا ؤن للمؿلمحن ًيبغي َلِـ ْىة، نليهم باإلاؿلمحن ولِـ ْاجلىاٖم، وبال بلُىا اصَهىه للمؿلمحن اإلاشٗغ

 نً الىكغ بًؼ ًؿلبه، مً لٙل ًٙىن  ؤلاؾالم في اإلالجإ َمْىُذ  ًٙىن  بدُض  الخمُحز نضم مبضؤ هىإ ؤن ٖما .بإماهه مىا يضع

 . " .زغوجه ؤو لىهه ؤو ظيؿه ؤو صًىه

:  للالجئين املساعدة مجال تفعيل سبل

ت زضمت في الؿامُت بغؾالتها الُٓام ألظل واإلاخأػعة اإلاخٙاملت البرامج مً مجمىنت مً اإلاخدضة ألامم جخإلِ  البشٍغ
ُهت ؤلاوؿاهُت اإلاباصت وجدُٓٔ  الىاخضة ألاؾغة بمشابت هي البرامج وهظه ، الضولُت ومىازُٓها بنالهاتها في بها بشغث التي الَغ

و وجٓىم"  اإلاخػامىت غ بَغ  ، الخاضت محزاهُتها منها لٙل ؤن ٖما.  والاظخماعي الاْخطاصي واإلاجلـ الهامت الجمهُت بلى الخٓاٍع

                                                 
ت الهامت واإلاىكماث الهاإلاُت    ٗاالث اإلاخسططت)الىكٍغ صاع اإلانهل اللبىاوي ، . مدمض اإلاجظور / ص: ْضم له . زلُل خؿحن / ص( : البرامج والى

 .  :  50: ص. هــ  43 /م0 20بحروث ، لبىان ، الؿبهت ألاولى 
م نلىان / ص: الىؾُـ في الٓاهىن الضولي الهام  2  .    2: ، ص 3ط. م 997 صاع الشٓاَت لليشغ والخىػَو ، نمان ، الؿبهت ألاولى . نبض الٍ٘غ
هت ؤلاؾالمُت والٓاهىن الضولي لالظئحن   3 ا / ص: صعاؾت مٓاعهت . خٔ اللجىء بحن الشَغ صها مو ،وما بو 46: ص . اإلاغظو الؿابٔ.   ؤخمض ؤبى الَى

  .  بهؼ الازخطاع 
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ُاجها دٔ ، ؤلاصاعي  ٖو  ، الُىُت اإلاؿانضاث بخٓضًم الجهاث هظه وجٓىم.  بها الخاضت واإلاهاًحر الهٍغػت الخؿىؽ وغو لها ٍو
ل ض.  والاظخمانُت الاْخطاصًت اإلاجاالث في الخؿبُُٓت اإلاؿانضاث اهىام ٗو ت اللجىت"  حؿمى لجىت حشٙلذ ْو "  للخيؿُٔ ؤلاصاٍع

ٗاالث وعئؾاء ، اإلاخدضة لألمم الهام ألامحن مً وجخٙىن  ٗالت وعثِـ ، اإلاخسططت الى ت للؿاْت الضولُت الى  ووقُُتها.  الظٍع
ٗاالث الهُئاث ظمُو بحن الخيؿُٔ  .   "  اإلاخدضة ألامم مىكىمت صازل الهاملت والى

ظ ًيبغي ال ، بوؿاهُت ؤبهاص طاث ْػُت وهي ، صولت صون  صولت جسظ ال ، ناإلاُت ْػُت الالظئحن ْػُت بن
ّ
 ، منها الخمل

 بحن اإلاشاّ واْدؿام اإلاؿاولُت جدّمل ًيبغي وبهما ، الالظئحن اإلاخػغعًٍ آهاث ؾمام نً آلاطان ضم ؤو ، ننها البطغ يؼ ؤو
ٛ  بػو ؤو صولت جخدمله ؤن ًمً٘ ال الهبء هظا ألن ، الضولي اإلاجخمو ؤَغاص  ؤغحى لظلٚ ، الاْخطاصًت ْضعاتها ٗاهذ مهما ، صو

 في الهالم شهضها التي ال٘بحرة ألاخضار بهض الؾُما ، الالظئحن لخماًت الغامُت الخؿـ في الىكغ بناصة ، بمٙان ألاهمُت مً

:  ؤلاوؿاوي للٓاهىن  الهملي الٓامىؽ في ظاء ٖما الخماًت وؾاثل ؤهم مً ولهل ، ألازحرة آلاوهت

 الجهاػ بانخباعها الالظئحن لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت جإؾِـ جم"  خُض:  الالظئحن لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت (1
ٛ  جخسظها التي والاظغاءاث الٓىاهحن جيؿُٔ نً الؿاوٛ الضولي  الالظئحن وخماًت اللجىء بدٔ ًخهلٔ ما في اإلاسخلُت الضو

ض.   جدمي الٓىاهحن ؤن مً والخإٖض الٓػُت بهظه اإلاخهلٓت الىؾىُت الٓىاهحن جيؿُٔ مداولت مؿاولُت اإلاُىغُت جىلذ ْو
ت اإلاؿاولُت غمان في اإلاؿانضة جّٓضم ٖما ، بُهالُت اللجىء خٔ ٛ  ظهىص جيؿُٔ زالٛ مً والخػامً اإلاشتٖر  الضو

غ ٖما.  الالظئحن الؾخٓباٛ جدملها ًجب التي اإلاالُت ألانباء لخدمل  مو بالخيؿُٔ ، والخماًت اإلااصًت اإلاؿانضة جَى

ُو الالظئحن لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت حؿخؿُو لىاْوا وفي.  الخٙىمُت يحر اإلاىكماث  مو عؾمُت شغاٖت نٓض جْى
 لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت ْاهىن  مً 10و 8 اإلااصجان)  والخماًت اإلاؿانضة أليغاع الخٙىمُت يحر اإلاىكماث

ؼي  مٓغها ًٓو والتي لالظئحن اإلاخدضة ألامم مُىغُت جماعؽ اإلاهم ؤلاؾاع هظا وفي  (."الالظئحن ت ظىُِ في اإلاٖغ ؿٍغ  الؿَى

خحن مهمخحن ، :   ًلي َُما جخمشالن ظىهٍغ
ؼ ، لالظئحن الٓاهىهُت الخماًت بها واإلآطىص:  الخماًت (2 هم وحهٍؼ  ، والخهلُم ، الهمالت مجاالث في نليها واإلاداَكت خْٓى

ت ، وآَامت ت وخٍغ تهم ؤو خماًتهم جٙىن  بلض بلى بناصتهم غض وألامً ، الخٖغ  . الاغؿهاص بؿبب للخؿغ مهغغت َيها خٍغ
حر ْامذ التي ، البلضان بمؿانضة اإلاُىغُت وجٓىم:  اإلااصًت اإلاؿانضة (3  ؾلب نلى بىاء ، ماصًا الالظئحن لهاالء ملجإ بخَى

 ؤلاؾغام بلى اإلااصًت اإلاؿانضاث هظه وتهضٍ. اإلاخدضة لألمم الهامت الجمهُت ؤو ، اإلاخدضة لألمم الهام اإلاحن ؤو ، خٙىماتها

  "  آزغ بلض نلى الاهخٓاٛ ؤو ، الجضًضة اإلاجخمهاث في الاهضماط ؾغنت ؤو ، ؤوؾاجهم بلى الالظئحن هاالء بهىصة
كهغ:  الخٙىمُت يحر اإلاىكماث (4 هالُتها جإزحرها ٍو ٓت جغجبـ  ٗىجها في َو  اإلاخدضة ألامم مُىغُت ظهىص مو عؾمُت بؿٍغ

 بما اإلاُىغُت وببالى الطهىباث وببغاػ والخُُٓم اإلاخابهت نملُت لها ًدُذ ووغهها...  اإلاؿانضة جٓضًم في الالظئحن لشاون
 . مشال ؤلاناصة ٖداالث مشاٗل مً ٌؿخجض

5)   ٛ   . بالدؿاوي  ألانباء جٓاؾم إلابضؤ اؾدىاصا الالظئحن جضَٔ بصاعة في الضولُت واإلاؿاولُت بالخػامً جلتزم خُض:  الضو

                                                 
ت الهامت واإلاىكماث الهاإلاُت    ٗاالث اإلاخسططت)الىكٍغ صاع اإلانهل اللبىاوي ، . مدمض اإلاجظور / ص: ْضم له . زلُل خؿحن / ص( : البرامج والى

 .  : 445: ص. هــ  43 /م0 20بحروث ، لبىان ، الؿبهت ألاولى 
ل / صاع الهلم للمالًحن ، بحروث ، لبىان ، ، هِؿان . ػ بىشُه ؾىلىُِه َغوؿىا: الٓامىؽ الهملي للٓاهىن ؤلاوؿاوي  2  . 453: ص.  م 2006ؤبٍغ
ت الهامت واإلاىكماث الهاإلاُت  3 ٗاالث اإلاخسططت)الىكٍغ صاع اإلانهل اللبىاوي ، . مدمض اإلاجظور / ص: ْضم له . زلُل خؿحن / ص( : البرامج والى

 .  :507: ص. هــ  43 /م0 20بحروث ، لبىان ، الؿبهت ألاولى 
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ٛ  اإلاهمت الٙلماث بهؼ مضوهخه في ؤوضضًٔ َىػي ًظٖغ (6  مشاٗلهم الخخىاء اإلابظولت الجهىص وبهؼ الالظئحن واْو خى
ّ  بدماًت حهنى هُئاث الضولُت اإلاىكىمت ؾؿذ نلى ؾُذ" ؤهه ًىضح خُض ، وخاظُاتهم  منها الهالم في الالظئحن خٓى

ُٔ اإلاخدضة ألامم ٗالجىت الىىع  جغي  ؤن ْبل ْبرث مً ومنها هاالء إلاؿانضة زطبت ؤعغُت وظضث مً ٛ  للخَى  خى

ّ  خماًت مهمت بها ؤهُـ والتي UNCCP)) َلؿؿحن  اهُغاؽ بلى ؤصي مما مهمتها في جُلح َلم, لالظئحن ؤلاوؿاهُت الخٓى
ٗالت الالظئحن صنم في َلخذ مً اإلاىكماث مً  وهىإ. نٓضها  ختى جٓىم  الػاٛ التي اعوهىا الالظئحن وحشًُل يىر  ٗالى

ذ  اإلاخدضة لألمم الؿامُت للمُىغُت ؤهُـ ٖما. َٓـ للُلؿؿُيُحن ؤلاوؿاهُت اإلاهىهت جٓضًم بمهمت الخاغغ الْى
الث مً والهاعر اؾخصىاء صون   خظ ؤي مؿانضة مهمت الالظئحن لشاون  اؾخؿانذ خُض ألاضلي ببلضه الخغر ٍو

ٛ  الالظئحن مً للمالًحن بوؿاهُت مؿانضاث جٓضًم اإلاىكمت ت الهالم خى ذ طاث في مجٍغ  ؤ خاص مو مٓابالث  الْى
ٗاث َيها بما اإلاهِشُت وغهُتهم نلى الؾالم مػُُت ناثالث مو ًُٓمىن  هاػخحن  الضولت ْبل مً خٓهم في اإلاغج٘بت الاهتها

 . اإلاؿخػُُت

 ، الالظئحن بلى مباشغة جٓضم ؤلاناهاث هظه ؤن"  خؿحن زلُل الباخض والخل  ." والهغقي الضًني باالزخالٍ ًخهلٔ ما في زاضت
غا نامحن ٗل اإلاُىغُت وجطضع ، ؾىاهم صون  بالالظئحن مباشغة اإلاُىغُت جغجبـ خُض ؛ الخٙىماث بلى ولِـ  ًدخىي  جٍٓغ

خػمً   THE STATE OF WORLDS REFUGEES) الهالم في الالظئحن خالت نً شامل جدلُل نلى  والؿُاؾاث اإلاشاٗل ٍو

ٗالت هظه بجهىص وانتراَا  "  الهالم في بالالظئحن جخهلٔ التي  الخٓضًغ هالذ َٓض ، لالظئحن اإلاؿانضة ًض مض في اإلاخسططت الى
إحي الخحرة للجهىص اإلآضعة الهُئاث ٗل مً والاخترام  1953 نامي في للؿالم هىبل بجاثؼة جىظتها التي هىبل هُئت عؤؾها نلى ٍو

 .  م1981/

ٗاَت اإلاُضاهُت الؿاخت في الُانلت ؤلاؾالمُت والهُئاث ؤلاؾالمي اإلااجمغ مىكمت ظهىص جخٙاجِ ؤن غغوعة (7 ٛ  و  الضو
ت نلى الخُاف في اإلاؿاهمت ؤظل مً ، ؤلاؾالمُت ٍى ، لالظئحن ؤلاؾالمُت الهٍى  ؾلخهم مدخىالث ؤمام مىُها ؾّضا والْى

ت مبّرعاث جدذ ، ؤلاؾالمُت وؤضىلهم نُٓضتهم مً  ًخإلم مً هى الخُٓٓي واإلاؿلم ، مشاٗلهم وخّل  ، ؤوغانهم حؿٍى

ؿاهم ، ألزُه  . ومخانبهم مهاهاتهم مً الخسُُِ في َهالت مؿاهمت َو
ت الٓػاًا مو ميسجما لُٙىن  الضًني الخؿار جُهُل غغوعة (8  وؤلاوؿاهُت ، ؤلاؾالمُت ألامت منها حهاوي التي الجىهٍغ

ٛ  الغوجُيُت الىًماث ج٘غاع نً والابخهاص ، الالظئحن مشٙلت ومنها ْاؾبت  التي الخالَاث وهٓل اإلاؿتهل٘ت اإلاىاغُو خى

حز ، الهٓلُحن والخغار الضماع ؤهخجذ  .  والىجاة اإلاسغط َُه الظي حهالى هللا ٖخار في اإلاخمشل ؤلاؾالم ظىهغ نلى والتٖر
ٛ  التي الهٓباث لخظلُل الضئور الؿعي (9  وؾىهمل بالالظئحن الخاضت الضولُت للخماًت والجاص الطاعم الخؿبُٔ صون  جدى

 : ٗالخالي وهي شؿىاوي  َُطل الباخض نىض مً جلخُطها نلى

 حهخبر خُض ، الؿُاصة َ٘غة  ٛ ؼ مؿلٓت ؾُاصة طاث هُؿها الضو ػو ًغسخه مشتٕر لٓاهىن  بعاصتها بزػام وجَغ  ٍو
 ضُاهت ًمً٘ ال ؤهه ًضٕع مً ٗل ظاهب مً شضًض هٓض بلى الضولت ؾُاصة مبضؤ حهغع هىا ،مً الضولي الٓاهىن  ْىانضه

                                                                                                                                                             
 .  454،  453: اإلاغظو الؿابٔ  ص. َغوؿىاػ بىشُه ؾىلىُِه: الٓامىؽ الهملي للٓاهىن ؤلاوؿاوي : ًىكغ   
هت ؤلاؾالمُتبحن خّٓى الاوؿان خّٓى الالظئحن   2  http://oussedikfawzi.com. الضٖخىع َىػي ؤوضضًٔ : والٓاهىن الضولي الاوؿاوي و الشَغ

اعة  ش الٍؼ  5 : 7 الؿانت  5 20/  /7 جاٍع
ت الهامت واإلاىكماث الهاإلاُت  3 ٗاالث اإلاخسططت)الىكٍغ صاع اإلانهل اللبىاوي ، . مدمض اإلاجظور / ص: ْضم له . زلُل خؿحن / ص( : البرامج والى

 .  : 508: ص. هــ  43 /م0 20ولى بحروث ، لبىان ، الؿبهت ألا

http://oussedikfawzi.com/
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ٛ  جخسلى لم ما الضولي للمجخمو الؿلم  ، هاْطت ؾخكل صولُت اجُاُْت ؤًت ؤن ٖما ، ؾُاصتها مً ظؼء نً ألاْل نلى الضو
 .  الضولُت الجؼاءاث واوهضام اإلاؿلٓت الؿُاصة مُهىم قل في ملؼمت يحر بل

 الؿاثض الُهم ؾىء  ٛ  ، مالُت ؤنباء مً طلٚ نً ًىجغ وما ، بالالظئحن اإلاخهلٓت للطٕٙى الاهػمام نً اإلاترجبت آلازاع خى
اث ٛ  بحن الىصًت الهالْاث نلى الؿلبُت الاوهٙاؾاث مً وجسَى  .  الضو

 ومخهبت مهٓضة شغوؽ في الخضابحر هظه وجخمشل ، الخُُٓضًت الخضابحر  ٛ  .  البلضان بهؼ لغناًا الخاشحراث نلى للخطى

 ٗاث ّ  اهتها ت الخهطب مً ٖشحرة نىامل وحًظًه ، مخهضصة ؤشٙاال ًإزظ الظي الالظئحن خٓى  الخؿحر الغص ؤو ، والهىطٍغ
 .  للخماًت جُخٓض ؤماًٖ بلى

 ؼ جدضًض  .  الخهُٓض ؾابو ألاخُان بهؼ في ً٘دسسي خُض الالظئحن مٖغ

 بهؼ ؤن خُض ، الاهخٓاثُت  ٛ   . ؾلباتهم في للىكغ ؤصخابها ًاهل مدضصة ظيؿُاث جدضص الضو

 

  الخاتمة

 ال٘غة شهضث بهضما خّضتها اػصاصث لً٘ ، الٓغون نبر ظمهاء ؤلاوؿاهُت نلى زُٓال نبئا الالظئحن مشٙلت شٙلذ
ّخلذ ، والُابـ ألازػغ نلى ؤجذ مضمغجحن ٗىهِخحن خغبحن ألاعغُت ّخمذ وشّغصث وصّمغث ْو ت ؤبىاء مً اإلاالًحن ٍو  وهظه ، البشٍغ
الث  طوي  مً ، الخّحرة الىُىؽ ؤصخار نلى لؼاما ٗان لظلٚ ، ألاهاوي الجشو ؤلاوؿان ًض ٖؿبذ بما الخُٓٓت في هي الٍى

ت الػماثغ ُّ ٛ  بلىعة في ظضًا  الخُ٘حر الخ ّهالت ظاصطة خلى ت لخجىِب َو ضا البشٍغ ل ، الٙىاعر مً مٍؼ ُّ  بالخاالث ألامشل والخ٘
له الظي اإلاشل نالم هى لِـ َُه وهِش الظي الهالم ؤن ؾاإلاا ، لخكت ؤًت في جىجم ؤن ًمً٘ التي ُّ  مضًىت وال ؤَالؾىن  جس

ٗاهذ ، الُاغلت الُاعابي ٛ  الىطِ زالٛ ألامم نطبت مو البضاًت و  25 ًىم َهالت بطىعة لخدبلىع  ، الهشٍغً الٓغن  مً ألاو

ت ،1951/ 07/  هى مً بىغىح الاجُاُْت وجبحن .الالظئحن بىغو الخاضت الاجُاُْت نلى اإلاخدضة لألمم الهامت الجمهُت بمباٖع
ّ  اإلاؿانضاث مً طلٚ ويحر الٓاهىهُت، الخماًت وهىم الالجئ  ألاؾغاٍ مً نليها ًدطل ؤن ًجب التى الاظخمانُت والخٓى

هت الىؾىُت  . الىزُٓت هظه نلى اإلاْى

 ألا خاص، مً اإلاهُىت الُئاث بهؼ جدضص ٖما اإلاػُُت، الخٙىماث ججاه الالجئ التزاماث مدؿاو، بٓضع جدضص، وهي

ٛ  اإلااهلحن يحر ؤلاعهابُحن ْبُل مً ٗاهذ.الالجئ ضُت نلى للخطى  نلى ألاوعوبُحن الالظئحن نلى ومٓخطغة مدضوصة البضاًاث و
ٛ  ؤن يحر ، اإلاضمغة ألاخضار مهكم شهضث ؤعاغيهم ؤن انخباع ى  اإلاىىؾت الىالًت هؿاّ مً ٖبحرة بضعظت وؾو 1967 نام بغوجٗى

  ملهمت ألاضلُت الاجُاُْت ٗاهذ ولٓض. الهالم ؤعظاء مسخلِ فى الجزوح مشٙلت اهدشغث ؤن بهض باإلاُىغُت
ً
 مً لهضص ؤًػا

ُٓت الىخضة مىكمت اجُاُْت ْبُل مً ؤلاْلُمُت الطٕٙى ٙا بالظئي الخاص 1984 لهام ٗاعجازُىا وبنالن ،1969 لهام ؤلاٍَغ  ؤمٍغ
 مشبخت ، بالالظئحن الخاضت الاجُاُْت جؼاٛ وال ، الالظئحن لشاون اإلاخدضة لألمم الؿامُت اإلاُىغُت طلٚ بُيذ ٖما .الالجُيُت

 لشاون اإلاخدضة ألامم مُىغُت جىعصها التي الخٓاثٔ ومً. بوشائها نلى نٓىص مغوع مً الغيم نلى ، وصوعها لُهالُتها
ض ؾٙان مجمىم ٌهاصٛ ما ؤي الجئ ملُىن  23 مً ًٓغر ما بالهالم ؤن: الالظئحن ىلىضا والجروٍج والضاهمٕغ الؿٍى  ؤن.مها َو

 ؤن بلى ؤلاشاعة مو. لُلت ٗل الؿىي  نلى ًبِخىن  منهم آلاالٍ مئاث وؤن وألاؾُاٛ، اليؿاء مً هم الالظئحن مً اإلااثت في زماهحن
                                                 

: ص.  م999 صاع وم٘خبت الخامض لليشغ والخىػَو ، نمان ، الغصن ، . َُطل شؿىاوي / ص: خّٓى ؤلاوؿان والٓاهىن الضولي ؤلاوؿاوي :  ًىكغ   

259  ،26   .
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 وؾًُمىهض ؤًيشخاًً، ؤلبرث:  اإلاُىغُت بُنهم مً جظٖغ ، ونكماء نباْغة اللجىء قغوٍ منهم ضىهذ الالظئحن مً ٖشحرا
هىلم في اإلآُم الجؼاثغي  الصخُي الٙاجب ٖخب ٖما ....هٍغُِ وعوصولِ َغوٍض، ا ؤبى ًديى) اؾخٖى ٍغ )  البُان مجلت في( ٖػ

 اللجىء ؾالبى ًخهّغع: "  هطه ما[ مً؟ مؿاولُت الًغر في الؿُااسي اللجىء ؾالبي جىطحر] نىىان وجدذ ،( 213 الهضص
بت مهاهاة بلى الًغبُت الهىاضم في وؤلاوؿاوي الؿُااسي   وصًيُت وؤمىُت واْخطاصًت ؾُاؾُت ؤبهاص طاث مٖغ

ً
 مً ويحره هظا .ؤًػا

ا ماصًا الالظئحن بإخىاٛ لتهخم ؤلاؾالمُت لألمت بهظاع ظغؽ بمشابت هي الصخُي هظا بها ؤحى التي والخٓاثٔ اإلاهؿُاث  ، ومهىٍى
 ؤهُههم هللا بلى الخلٔ وؤخب ، هللا نُاٛ هم البشغ ألن طلٚ ، َُه والخىاَـ الخحر لُهل صنىة ألاصًان ؤٖثر مً صًيىا ؤن ؾاإلاا

.   لهُاله

مً٘   في  الالظئحن لشاون الؿامُت اإلاُىغُت طٖغجه ومما ، اإلاىغىم هظا مً اؾخسلطىاها التي الىخاثج بهؼ هظٖغ ؤن ٍو

:  ؤبداثها

ّ  اإلاُىغُت (1  ؾىانُت الهاصة في  بلضه ًٌاصع الاْخطاصي اإلاهاظغ ؤن خُض ، الاْخطاصًحن واإلاهاظٍغً الالظئحن بحن جُّغ
خمخو ؤَػل خُاة الخماؽ ؤظل مً  ؾىي  زُاع له لِـ الالجئ ؤن يحر. الىؾىُت خٙىمتها ؤو خٙىمخه بدماًت ٍو

 .باالغؿهاص التهضًض مً له ًخهغع ما بؿبب البلض مً الُغاع

ذ فى جضوع  (2 ٛ  الضولي الطهُض نلى الىؿاّ واؾهت مىاْشاث الخاغغ الْى ٓت خى  زاللها مً ًمً٘ التي ألاَػل الؿٍغ
حر  ،.الهالمي الىؿاّ نلى  خظ ملُىن  25و 20 بحن بما نضصهم ًٓضع والظًً اإلاغخلحن ألا خاص لهاالء الخماًت جَى
 ؟بظلٚ ًٓىم الظي ومً

ٛ  جُهُل غغوعة (3  .  واؾغاصها ٖثرتها مً والخٓلُل اللجىء مىابو ججُُِ ألظل الؿُاؾُت الخلى
 الطىعة وجٓضًم ، الالظئحن ْبل مً ومؿاولُت خ٘مت بٙل والخطٍغ ، اللجىء بلضان بإهكمت الالتزام غغوعة (4

 باإلااامغاث والُٓام ، والُىضسى الُتن بإلزاعة اَدؿان ًٓابل الظي ؤما ، ؤلاخؿان بال لإلخؿان ظؼاء َال ، الخؿىت

 . بهُىه اللام هى َظإ الضهِئت
، ظمُو ؤن لالظئحن اإلاخدضة لألمم الؿامُت اإلاُىغُت جغي  (5 ٛ  َيها بما الضٛو و لم التي الضو  ملؼمت الاجُاُْت، نلى جْى

  حهخبر التى ألاؾاؾُت الخماًت بمهاًحر بالخمؿٚ
ً
جب،. الهام الضولي الٓاهىن  مً ظؼءا  ٌهاص ؤال اإلاشاٛ، ؾبُل نلى ٍو

خه خُاتها، ؤو خُاجه َيها جخهغع ؤعاع بلى الجئ ؤي تها ؤو خٍغ   .للتهضًض خٍغ
ٛ  وخض ، الالظئحن لخماًت الضولُت آلالُاث جُهُل غغوعة (6 و لم التي الضو  الالظئحن بدماًت الخاضت الاجُاُْت نلى جْى

ٛ  1951 نام ى ً مً ألاولحن للؿابٓحن لالهػمام اإلاؿاعنت غغوعة نلى 1967 لهام ؤلاغافي والبروجٗى  الهدشاٛ اإلاباصٍع
ٛ  ناجٔ نلى اإلالٓاة الىاظباث مً بؿُـ ظؼء وهظا ، مهاهاتهم مً والخسُُِ الالظئحن  .  الضو

ّ  عناًخه في ؤلاؾالمي الىكام ؤن البدض اؾخسلظ (7  الهؿغة الؿحرة وعوح الٓغآن هضي مً اهؿالْا الالظئحن لخٓى
ُت الصخُدت والؿىت  هظه نلى الهبء جسُِ ؤن مشٙىعة خاولذ التي الىغهُت الىكم مً وؤْىم ؤهضي ، الشٍغ

 .  اإلاشّغصة الُئت

ىاٖب ٌؿخجُب بما ؤلاؾالم نلماء نىض الاظتهاص آلُت جُهُل مً البض (8 ٛ  وبًجاص ، اإلادؿاعنت الهاإلاُت ألاخضار ٍو  الخلى
 والابخهاص ، وألايالٛ ؤلاضغ وعَو الخسُُِ وبشغنت ، للهاإلاحن عخمت ظاء الظي ، ؤلاؾالم وعوح جخماشسى التي الُُ٘لت

ل آلُت وانخماص.  الىطىص َهم في الكاهغي  والجمىص الخهؿحر نً  ًمً٘ بىاؾؿخه الظي ، اإلاغن  اإلاىػبـ الخإٍو
ٛ  ٗل بًجاص  .   الجمُو وؾالمت ؤمً ًدٓٔ بما ؤلاوؿاهُت اإلاجمىنت مو بالخهاون  اإلاِؿغة الخلى
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 واملراجع املصادو

.  الكريم القرآن:  أوال

 باؾل مدمض: جدُٓٔ(. هـ538: اإلاخىفى) هللا ظاع الؼمسشغي  ؤخمض، بً نمغو  بً مدمىص الٓاؾم ؤبى: الباليت ؤؾاؽ   .1

 .م 1998  -هـ 1419 ألاولى،: الؿبهت لبىان،  –بحروث الهلمُت، ال٘خب صاع. الؿىص نُىن 

ّ  الضولُت الخماًت آلُاث   .2  الشاهُت الؿبهت ، الٓاهغة ، الهغبُت النهػت صاع.  زلُل مطؿُى هبُل/ ص:  ؤلاوؿان لخٓى

.   م2009

: الؿبهت .الٓاهغة  –الهغبُت ال٘خب بخُاء صاع.  نؼث مدمض صعوػة[: الجزوٛ جغجِب خؿب مغجب] الخضًض الخُؿحر .3

. 359: ص ،9ط .ـ. هـ 1383

 بً الضًً بهاء مدمض بً الضًً شمـ مدمض بً عغا نلي بً عشُض مدمض(: اإلاىاع جُؿحر) الخُ٘م الٓغآن جُؿحر .4

ت الهُئت ،( هـ1354: اإلاخىفى) الخؿُني الٓلمىوي زلُُت نلي مىال  . م 1990: اليشغ ؾىت .لل٘خار الهامت اإلاطٍغ

ض بً الخؿً بً مدمض ب٘غ ؤبى: اللًت ظمهغة .5  الهلم صاع. بهلبٙي مىحر عمؼي : جدُٓٔ( . هـ321: اإلاخىفى) ألاػصي صٍع
 .  م1987 ألاولى،: الؿبهت ، بحروث  –للمالًحن

هت بحن اللجىء خٔ .6 ا ؤبى ؤخمض/ ص:  مٓاعهت صعاؾت.  لالظئحن الضولي والٓاهىن  ؤلاؾالمُت الشَغ / هــ1430 الٍغاع.    الَى
 ، بالٓاهغة الهغبُت مطغ بجمهىعٍت ؤلاْلُمي اإلا٘خب ، الالظئحن لشاون اإلاخدضة لألمم الؿامُت اإلاُىغُت. م2009

ٛ  ؤلاْلُمي اإلا٘خب  .   ألاولى الؿبهت ، الؿهىصًت الهغبُت اإلامل٘ت ، بالٍغاع الخلُتي الخهاون  مجلـ لضو

7.  ّ  الخضًشت اإلااؾؿت.  مهالُٓي مدمض َاعوّ/ ص:  ؤلاوؿاوي الضولي والٓاهىن  الضولُت الشغنت بحن ؤلاوؿان خٓى
 . م2013 ألاولى الؿبهت ، لبىان ، بحروث.  لل٘خار

8.    ّ  ، نمان ، والخىػَو لليشغ الخامض وم٘خبت صاع.  شؿىاوي  َُطل/ ص:  ؤلاوؿاوي الضولي والٓاهىن  ؤلاوؿان خٓى
 . م1999 ، ألاعصن

. ص: جدُٓٔ( . هـ328: اإلاخىفى) ألاهباعي  ب٘غ ؤبى بشاع، بً مدمض بً الٓاؾم بً مدمض: الىاؽ ٗلماث مهاوي في الؼاهغ .9

 .  1992 -هـ 1412 ألاولى،: الؿبهت بحروث  –الغؾالت ماؾؿت.  الػامً ضالح خاجم
.  الهغبي الُ٘غ صاع(. هـ1394: اإلاخىفى) ػهغة بإبي اإلاهغوٍ ؤخمض بً مطؿُى بً ؤخمض بً مدمض: الخُاؾحر ػهغة .10

  -هـ 1417 ألاولى،: الؿبهت.الٓاهغة  –والخىػَو واليشغ للؿبانت الطابىوي صاع.الطابىوي نلي مدمض: الخُاؾحر ضُىة .11
.  م 1997

ّ  الضولُت الجىاثُت الخماًت غماهاث .12 ض ضالح/ ص:  ؤلاوؿان لخٓى .   م2009 ، الٓاهغة ، الهغبُت النهػت صاع.  ْطُلت ٍػ
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هُ  .13 ْٓ
ُِ ُخهُ  ؤلاؾالميُّ  ال

َّ
امل) وؤصل

َّ
ت الش

ّ
ت لألصل َُّ غن

َّ
ت وآلاعاء الش َُّ اث وؤهّم  اإلاظهب كغٍَّ ت الىَّ َُّ ت ألاخاصًض وجدُٓٔ الُٓه بىٍَّ  الىَّ

جها ِلّي، مطؿُى بً َوْهَبت. ص. ؤ(: وجسٍغ ُْ َخ ت  -صمشٔ بجامهت وؤضىله ؤلاؾالمّي  الُٓه ْؿم وعثِـ ؤؾخاط الؼُّ َُّ  ٗلّ

هت َغ
َّ

ت  -الُ٘غ صاع. الش ٍَّ ابهت: الؿبهت.صمشٔ  –ؾىع .   الغَّ

 .    م1968 الشالشت الؿبهت الٓاهغة ، الهغبُت النهػت صاع.  هللا نؿُت ؤخمض:  الؿُااسي الٓامىؽ .14

/  هِؿان ، ، لبىان ، بحروث ، للمالًحن الهلم صاع.  ؾىلىُِه بىشُه َغوؿىاػ:  ؤلاوؿاوي للٓاهىن  الهملي الٓامىؽ .15
ل  .  م2006 ؤبٍغ

 ص:  جدُٓٔ(.هـ170: اإلاخىفى) البطغي  الُغاهُضي جمُم بً نمغو  بً ؤخمض بً الخلُل الغخمً نبض ؤبى:  الهحن ٖخار .16

 . الهالٛ وم٘خبت صاع الؿامغاجي ببغاهُم ص اإلاسؼومي، مهضي
م، الٓغآن صاع. الطابىوي نلي مدمض( وجدُٓٔ ازخطاع: ) ٖشحر ابً جُؿحر مسخطغ .17 : ،الؿبهت لبىان  –بحروث الٍ٘غ

  م، 1981  -هـ 1402 الؿابهت،
 نمل ٍَغٔ بمؿانضة( هـ1424: اإلاخىفى) نمغ الخمُض نبض مسخاع ؤخمض ص: اإلاالِ اإلاهاضغة الهغبُت اللًت معجم .18

 . م 2008  -هـ 1429 ألاولى،: الؿبهت ال٘خب نالم: الىاشغ

غ عثِـ: اإلاهاضغ ؤلاؾالمي الُٓه مىؾىنت .19 ـ الخلُم نبض:  ص.ؤ:  الخدٍغ اء صاع.  نَى . م.م.ط ، اإلاىطىعة ، الَى
 .  م2005/هــ1426 ، ألاولى الؿبهت

 .   م2014 الجؼاثغ ، هىمت صاع.  هللا ؾهض نمغ/ ص:  اإلاهاضغ ؤلاوؿاوي الضولي الٓاهىن  مىؾىنت .20

 اليشغ صاع.  الباخشحن مً ولجىت مُّغط ؤؾهض( :  ومماعؾت َ٘غا بالؿُاؾت شامل حهٍغِ)  الؿُاؾت نالم مىؾىنت .21

  ، م2006 ؾبهت.  هىبُلِـ والخىػَو

ت .22 ٗاالث البرامج) الهاإلاُت واإلاىكماث الهامت الىكٍغ .  اإلاجظور مدمض/ ص:  له ْضم.  خؿحن زلُل/ ص( : اإلاخسططت والى
 . هــ1431/م2010 ألاولى الؿبهت ، لبىان ، بحروث ، اللبىاوي اإلانهل صاع

ت .23 ٗاالث البرامج) الهاإلاُت واإلاىكماث الهامت الىكٍغ .  اإلاجظور مدمض/ ص:  له ْضم.  خؿحن زلُل/ ص( : اإلاخسططت والى
 .  هــ1431/م2010 ألاولى الؿبهت ، لبىان ، بحروث ، اللبىاوي اإلانهل صاع

ؼ ال٘خار جُؿحر في الىظحز .24  الشاَعي الىِؿابىعي، الىاخضي، نلي بً مدمض بً ؤخمض بً نلي الخؿً ؤبى: الهٍؼ
 1415 ألاولى،: الؿبهت. بحروث صمشٔ،  -الشامُت الضاع,  الٓلم صاع. صاووصي نضهان ضُىان: جدُٓٔ( هـ468: اإلاخىفى)

 . هـ

م نبض/ ص:  الهام الضولي الٓاهىن  في الىؾُـ .25  ألاولى الؿبهت ، نمان ، والخىػَو لليشغ الشٓاَت صاع.  نلىان الٍ٘غ
 .  م1997

ّ  ؤػمت:  ًىكغ .26 .   م2012 ألاولى الؿبهت ، الٓاهغة ، الجىػي ابً صاع.  زاؾغ ببغاهُم مدمض:  ؤلاوؿان خٓى

 :  ؤلال٘تروهُت اإلاىاْو
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