
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 22, No3, 2022  

391 

 

The Legality of the Measures Taken by Saudi 

Arabia toward Restricting Freedom of Travel 

during Corona Pandemic: A Comparative Study 
Rakan Fahad Alharbi 

College of General Studies 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

rakanalharbi@kfupm.edu.sa 

 

Received :18/11/2021 Accepted :31/03/2022 

Abstract: 

The research introduces the freedom of travel and its limitations. The research aims at clarifying the concept of 

freedom of travel in Sharia law and international conventions. It is also identifying the Islamic and legal basis of 

these restrictions for the procedures taken by Saudi law to limit freedom of traveling. The researcher adopted the 

comparative analytical approach based on extrapolation of Saudi law related to the topic and compare it with Sharia 

and international conventions to study the legality of these measures and alignment with Sharia law and international 

conventions. 

The research concluded with a set of results and recommendations. As for the results, the measures taken by Saudi 

Arabia toward traveling are compatible with Sharia, international convention, and Saudi laws. As for the 

recommendations, the necessity of cooperation between government agencies by issuing a comprehensive report 

about rights and freedoms in the Saudi Arabia during Corona pandemic to increase the legal awareness of the 

international community. 
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القرارات المتخذة لتقييد حرية السفر في ظل جائحة  مدى قانونية
 كورونا في المملكة العربية السعودية: دراسة مقارنة

 راكان بن فهد الحربي

 كلية الدراسات العامة

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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 31/03/2022 :البحثقبول  18/11/2021 :البحث استالم

 :الملخص
ريف عهذا البحث يستعرض حق الحرية في السفر من حيث األصل واالستثناء الوارد على هذا الحق، مبيًنا سبب المنع وعلته. وقد استهدف البحث الت

ة المنظم السعودي من حرية السفر. كما تعرض البحث لألسس الشرعيبمفهوم حرية السفر في ضوء الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية، وبيان موقف 
ا وتوافقها مع هوالقانونية التي يعتمد عليها المنع من السفر أو الحد منه، كما ناقش القرارات الصادرة من المملكة في ظل جائحة كورونا، ومدى قانونيت

 الشريعة اإلسالمية، والمواثيق والمعاهدات الدولية.
 ايه الباحث على المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي المقارن، القائم على استقراء نصوص النظام السعودي فيما يخص موضوع البحث، وتحليلهواعتمد ف

ة تجاه ائحجواستخراج مضمونها، ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية، ونصوص المعاهدات الدولية؛ بغية دراسة اإلجراءات المتخذة من المملكة في ظل هذه ال
 والمواثيق الدولية، والنظم القانونية بالمملكة. ،وموافقتها للشريعة اإلسالمية ،مسألة المنع من السفر، ومدى قانونية تلك اإلجراءات

ة لتقييد احترازيوقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ أما النتائج، فأهمها: سالمة موقف المنظم السعودي فيما أصدره من إجراءات 
وذلك من  ،ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية حرية السفر، وأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، والمواثيق الدولية. وأما التوصيات، فأهمها:

 من أجل المساهمة في تعزيز ؛خالل إصدار تقرير حكومي شامل حول منظومة الحقوق والحريات في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا
 .الوعي القانوني للمجتمع الدولي

.حرية السفر، جائحة كورونا، قانون، اإلجراءاتالكلمات المفتاحية: 
 :المقدمة

طاق ن من الحريات األساسية التي تدخل في د  إنَّ حرية السفر تع
اع التنقل ، وتشمل أنو "حرية التنقل": هابعضالحرية الشخصية، ويسميها 

 المختلفة، كالتنقل الجوي والبحري والبري.  
وحق الحرية في التنقل من مكان آلخر حق مكفول في الشريعة والنُّظم 

 .(1)الشروط التي تضعها الشريعة أو السلطةالقانونية المعاصرة، وفق 
ة، من الحقوق التي كفلتها أنظمة المملك -داخليًّا وخارجيًّا-وحقُّ السفر 

 .  (2)فال يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إال بموجب نظام
كما كفلت المواثيق والمعاهدات الدولية هذا الحقَّ وأيَّدته، وذكرت 

لتزاَم به، ومسووليَة الدول عن نقصان االى الد ِّول حدوَده، وأوجبت عل
هذا الحق أو الحد منه أو التقصير فيه، وأثَر ذلك وعقوَبته من المجتمع 

 الدولي.
ي ( م٢٠٢٠مارس  ١١) فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في تفش ِّ

وأصبح وباًء عالميًّا،  ،وأنه قد بلغ مستوى الجائحة ،«١٩كوفيد »مرض 
فرض  يف -ومنها المملكة العربية السعودية-تتابعت العديد من دول العالم 

العديد من اإلجراءات والقيود على الحريات األساسية، ومن ضمن ذلك 
 . (3)حرية السفر؛ للحفاظ على سالمة اإلنسان وصحته

لظروف لوقد كان لجائحة كورونا تأثير كبير على حرية السفر؛ نظًرا 
االستثنائية وحالة الطوارئ الصحية واإلجراءات الوقائية التي اتخذتها 
الدول في مواجهة هذا الوباء الفتَّاك، وما َسنَّته الدول من أنظمة وقوانين 
استثنائية؛ لضمان أمن وسالمة الفرد والمجتمع والحق في الحياة؛ 

 باعتبارها المقاصد األسمى في األنظمة والدساتير.
ما دفعني لدراسة تلك المسألة من حيث األصل المكفول للجميع  وهذا

بحرية السفر، واالستثناء الوارد عليه بالمنع من السفر في النظام 
والمواثيق الدولية خاصة في ظل هذه  ،والشريعة اإلسالمية ،السعودي
 الجائحة.

 :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
 :في اآلتيتظهر أهمية الموضوع جلية 

   ،التأكيد على حق المواطن والمقيم في حرية السفر الداخلي والخارجي
ُله له النظام السعودي، والمواثيق الدولية، وأن هناك  وأن هذا الحق ُيخو ِّ
استثناءات على هذا األصل َترِّد عليه، وتحدُّ منه، بشروط وضوابط 
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 معينة.
   ة ُملِّحَّة ضرور أهمية السفر لألفراد داخليًّا وخارجيًّا، وما يمثله من

في الحياة من جميع الجوانب، وذلك في ظل الجائحة وتغير 
الظروف؛ من إغالق بعض الدول حدودها دخواًل وخروًجا، مما 

وأسباب  ،هيقتضي الحديث عن هذا الحق في السفر، وبيان مقيدات
تقنينه، وحدود هذا االستثناء، والحديث عنه من جانب الشريعة 

لدولية، والنظام القائم في المملكة العربية اإلسالمية والمواثيق ا
 السعودية.

   ة، ُتطب ِّق الشريعة اإلسالمي -بفضل هللا سبحانه-كون المملكة
يع وإبراز منهج التشر  ،ُيحت ِّم علينا إظهار َسبق الفقه اإلسالمي

اإلسالمي في حماية حقوق األفراد والمجتمعات، وسبقه لكل 
 اء مبادئ حفظ الحقوق.األنظمة القانونية، ودوره في إرس

  .تحديد األسس التي يقوم عليها حق حرية الفرد في السفر، وحدوده 
   خاصة في ظل جائحة –مواصلة البحث في األمور المستجدة

حيث إنها جانب مهم يحتاج إلبراز أحكام الفقه اإلسالمي  -كورونا
 وضوابط النظام السعودي فيه. 

  راهن؛ لسد هذا الفراغ في الحاجة الشديدة للموضوع في الوقت ال
المكتبة القانونية، ومعرفة كيفية تطبيق هذا الحق في النظام 
السعودي، وبيان كيفية تعامل المنظم السعودي مع الجائحة، ودرجة 
التزامه بمعايير السالمة وحماية الصحة العامة، ومراعاته لقواعد 

 الشريعة الغراء، والمواثيق الدولية.

 ها البحث: ت التي اال الاإلشكا
ك عن وذل، ت المتعلقة بحرية السفريساهم البحث في معالجة اإلشكاال

 : اآلتيةطريق اإلجابة عن التساؤالت 
هل األصل حرية السفر، واالستثناء منه التقييد والمنع، أم  -1

 العكس؟
ما مدى اهتمام المجتمع الدولي والشريعة اإلسالمية والمملكة  -2

 العربية السعودية بهذا الحق؟ 
 ما أهم األسس والضوابط التي قام عليها هذا الحق؟ -3
مدى قانونية القرارات التي اتخذتها المملكة تجاه هذا الحق،  -4

 خاصة في ظل هذه الجائحة؛ جائحة كورونا؟

 ،المواثيق والمعاهدات الدوليةما هي الضمانات التي تضمنها  -5
 والنظام السعودي في ظل االستثناء من هذا ،والشريعة اإلسالمية

 ؟ الحق األصيل في الحرية في السفر

 أهداف البحث: 
يهدف البحث لبيان مضمون الحق في حرية السفر في ضوء الشريعة 
اإلسالمية، وفي المواثيق الدولية والنظام السعودي، كما يتعرض لحدود 

 هذه الحرية، والتي تمثل حقًّا أصياًل لإلنسان. 
التي  على هذا الحق، والضوابط كما يهدف البحث لبيان االستثناءات الواردة

تحكم حالة االستثناء زماًنا ومكاًنا، ومدى قانونية هذه االستثناءات الواردة 
 على الحق في السفر خالل جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية.

 منهج البحث:
م المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي المقارن، القائ اعتمد الباحث على

 فيما يخص المنع من السفر في ،ء نصوص النظام السعوديعلى استقرا
ودراسة مدى قانونية اإلجراءات المتخذة من  ،ظل الجائحة المذكورة

المملكة في مسألة تقييد حرية السفر خالل جائحة كورونا، وتحليلها 
واثيق ونصوص الم ،واستخراج مضمونها، ومقارنتها بالشريعة اإلسالمية

اإلسالمية  الشريعة مبادئوبيان مدى تطابقها مع والمعاهدات الدولية، 
 والمواثيق واالتفاقات الدولية.

 الدراسات السابقة:
 وجد وتقص    وبعد بحث  لقد تعددت البحوث والدراسات في هذا الموضوع، 

 ،الباحث الدراسات واألبحاث القانونية التي تناولت موضوع البحث أو أحد جوانبه
 :في اآلتيتتمثل والتي 

مدى قانونية اإلجراءات المتخذة للحفاظ على "بحث محكم بعنوان:  -1
الصحة العامة وتأثيرها في حقوق اإلنسان، تجربة المملكة العربية 

، د. أحمد صالح الدين "السعودية في التعامل مع جائحة كورونا
بالطو، منشور بالمجلة العربية للدراسات األمنية بجامعة نايف 

، سبتمبر ٣٦٠ -٣٤٥، ٣/ عدد٣٦ة، المجلد العربية للعلوم األمني
وقد اهتم الباحث بتحليل آلية تعامل الدولة مع تهديدات ، م٢٠٢٠

الصحة العامة، ومن ذلك تقييد حرية السفر قانونيًّا بطريقة تتوافق 
مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، معتمًدا على المنهج 

ص الل نصو االستنباطي المتضمن لالستقراء والتحليل، من خ
االتفاقيات الدولية والقوانين المحلية في المملكة السعودية، المعنية 

 بحقوق اإلنسان أثناء فرض اإلجراءات االحترازية.
حرية التنقل في ظل جائحة كورونا بين ضررررررورة "بحث محكم بعنوان:  -2
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، أحسرررررررن غربي، منشرررررررور بمجلة الحقيقة، "التقييد والحفاظ على الحرية
وقررد تنرراول البرراحررث ، م ٢٠٢١، مررارس ٨٤- ٦١، ٣/عرردد ٢٠مجلررد 

ترردابير  في هرراوتعطيلفي هررذا البحررث أهم مظرراهر تقييررد حريررة التنقررل 
الوقاية التي اتخذتها حكومة الجزائر لمواجهة خطر انتشار وباء كورونا 
ومكافحته، وأهم اإلجراءات التشررررررررررررريلية المتخذة لتعديل أنظمة الحجر 

 ة التنقل.المنزلي بما يساهم في حماية حري
تداعيات فيروس كورونا على منظومة حقوق ": بحث محكم بعنوان -3

، د. مايا حسن خاطر، منشور بمجلة العلوم االقتصادية "اإلنسان
، م٢٠٢٠، يوليو ٤٣- ٢٩، ٨/عدد ٤واإلدارية والقانونية، مجلد 

أبرز اإلجراءات الحكومية المتخذة من  ةالباحث توقد اسررررررتعرضرررررر
 نورونا ومدى تأثيرها على حقوق اإلنسراالدول لمواجهة فيروس ك

على المنهج الوصرررررررررررررفي  ةً ومن ضرررررررررررررمن ذلك حق التنقل، معتمد
بيان شررررررررعية اإلجراءات الحكومية الخاصرررررررة بمحاربة لالتحليلي، 

فيروس كورونرررا، ومررردى احترامهرررا لحقوق اإلنسرررررررررررررررران وحريررراتررره 
 .األساسية

أثر حررالررة الطوارئ الصررررررررررررحيررة على الحقوق "بعنوان:  محكمبحررث  -4
( -covid 19)والحريرات العرامرة في ظرل تفشرررررررررررري جرائحرة فيروس 

، د. سرررررررررري حارث الشرررررررررناوي، مجلة الطريق للتربية "دراسرررررررررة مقارنة
، نوفمبر ٤١ -٢١، ١١/ عررررردد ٧والعلوم االجتمررررراعيرررررة، مجلرررررد 

 هاوتحليلوقد تناول البحث دراسرررررة حالة الطوارئ الصرررررحية ، م٢٠٢٠
التشررررررريع العراقي والتشررررررريعات المقارنة، وأثرها على الحقوق  في ظل

والحريات العامة للمواطنيين العراقيين التي تعرضرررت للتقييد والتعطيل 
من جانب الدولة، في ظل تدابير صرررررررررحية وأمنية مضرررررررررطربة وغير 

 ناجعة، مستخدًما المنهج االستنتاجي والتحليلي المقارن.
في زمن كورونررررا بين حررررالرررة  حريررررة التنقررررل"بعنوان:  محكمبحررررث  -5

، أ. د منى كامل "الطورائ الصررررررررررررحية وضررررررررررررمان الحق في الحياة
 - ٢٣٣، ١٩، منشرررررررررررررور بمجلة الدراسرررررررررررررات القانونية، عدد يترك

وقررد تنرراول البحررث الحق في حريررة التنقررل ، م٢٠٢٠، يوليو ٢٥٦
في ظل جائحة كورونا بين حالة الطوارئ الصرررررحية التي فرضرررررتها 

الحياة، وتطرق البحث لإلطار المفاهيمي  الدول وضمان الحق في
 لحالة الطورائ، وحرية التنقل والقيود الورادة عليها.

وما سرررررررررربق من الحالي ويظهر من خالل ما سرررررررررربق الفرق بين البحث 
 :في اآلتيدراسات، ويمكن تلخيصه 

 هاتعطيلو أهم مظاهر تقييد حرية التنقل  تتناول ن بعض البحوث قد إ -أ
أو تنرراولررت الموضرررررررررررروع من جررانررب آخر مختلف  ،في ترردابير الوقررايررة
لإلجراءات المحلية المتخذة في ضررررررررررروء  تتطرق لم و  ،كالصرررررررررررحة العامة

 . المواثيق الدولية
كما كان لواقع المعايشرررررررة والمعاصررررررررة لكل باحث وباحثة دوره في  -ب

 ين: تقصور البحث من جه
 : إغفال دور التطبيق العملي في الدول أو األنظمة.األولى

فقد تناولت الدراسررات السررابقة تأصرريل عام  لفكرة الحريات عموًما،  
بمرررا يتفق مع المواثيق الررردوليرررة دون تنررراول تعررراطي الررردول كنمررراذج 

 تطبيقية، واعتبار تلك الحقوق أصيلة وليست ثانوية.
: قصررور النظر للتطبيق على الدولة التي يليش فيها الباحث الثانية

 أو الباحثة.
ستقراء الدراسات السابقة أن نطاق هذه الدراسات ويظهر من خالل ا

 ،نموذج موحد لدول معينة  كالعراق وفلسررطين وغيرهاأيقتصررر على 
دون التعرض للممكلة العربية السرررررررررررررعودية واإلجراءات التي اتخذتها 

 ومناقشة مدى قانونيتها.
وتجدر اإلشررررررررارة هنا إلى أن البحث األول وإن كان قد تناول عنوانه 

إال أنه قد تناول الموضرررررروع من جانب الصررررررحة  ه،نفسررررررالموضرررررروع 
آلية تعامل الدولة في هذا الوقت مع  هذه الجائحة وفق ، و العامة

 وفق نظريرررة الظروف الطرررارئرررة أو ،المواثيق والمعررراهررردات الررردوليرررة
لبعض ما اتخذته الدولة من إجراءات  أشررررررررررررراراالسرررررررررررررتثنائية، كما 

 ارات واإلجراءات ، والاحترازية، ولكن لم يقم باسرررررررررتقصررررررررراء هذه القر 
 ،بيان مدى موافقة هذه القرارات لمقاصررررررررررررد الشررررررررررررريعة اإلسررررررررررررالمية

 أهم القيود الواردة علىلمواثيق والمعاهدات الدولية، وال توضرررررررررررريح وا
 .حق حرية السفر في النظام السعودي والشريعة اإلسالمية

هر لي ظوأوجه االختالف مع البحث؛  ،وبعد النظر في الدراسات السابقة
أن هناك ضرورة ُملحَّة لدراسة موقف المنظم السعودي من حق حرية 
السفر في ضوء الجائحة، وما واكب ذلك من سن ِّ قوانين وقرارات استثنائية، 

هدات متها للمواثيق والمعاء، ومالهاومقاصد ومدى موافقتها لقواعد الشريعة
 ي المملكة.فالدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، وقانونيتها بالنسبة لألنظمة 

  خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث، وخاتمة، وفهرس 

 :وذلك وفق اآلتيللمصادر والمراجع، 
ت الموضوع وأسباب اختياره، وإشكاال وقد اشتملت على أهميةالمقدمة: 

 .البحث، وأهدافه، ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وخطته
بمصطلحات البحث الرئيسة لغة واصطالًحا، وفيه التعريف تمهيد: 

  وفي النظام السعودي والمواثيق الدولية.
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حرية السفر في ضوء الشريعة اإلسالمية والمواثيق المبحث األول: 
 الدولية: 

 وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول: حرية السفر في ضوء الشريعة اإلسالمية.  •
 المواثيق الدولية.المطلب الثاني: حرية السفر في ضوء   •
المطلب الثالث: القيود الواردة على حرية السفر في الشريعة   •

 اإلسالمية، والمواثيق الدولية.
المبحث الثاني: حرية السفر في ضوء النظام السعودي واالستثناءات 

 الواردة اليه:
 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: حرية السفر في ضوء النظام السعودي. •
النظام  في الثاني: االستثناءات الواردة على حرية السفرالمطلب  •

 .السعودي
السعودية تجاه  المملكة العربية المطلب الثالث: اإلجراءات التي اتخذتها •

 تقييد حرية السفر في جائحة كورونا.
إلجراءات المتخذة من ِقَبل المملكة لقانوني ال التحليلالمبحث الثالث: 

 ورونا.جائحة كالعربية السعودية ت اه تقييد حرية السفر في ضوء 

 الخاتمة، وفيها:
أهم النتائج التي توصل الباحث لها، وأبرز التوصيات التي تنبه لها، 

 وفهرس بالمصادر والمراجع.

 :التمهيد
 : ا:أوالا  تعريف حرية السفر لغة واصطالحا
 السفر مركبة من كلمتين:حرية 

 تعريف الحرية في اللغة:
ب من العي يء: ما خالف العبوديرة، وبر فاألولالحاء والراء له أصالن؛ 

: خالف البرد. والُحر بالضم: نقيض العبد، والجمع والثانيوالنقص، 
 .(4)أحرار، والُحرة: نقيض األمة، والجمع حرائر

قال الطاهر بن عاشور: فاألول: ضد العبودية، وهي أن يكون تصرُّف 
ضا صرًفا غير متوقف على ر ت -في شوونه باألصالة-الشخص العاقل 

، المعنى الثاني: ناشئ عن األول بطريقة المجاز في أحد آخر
االستعمال، وهو تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشوونه كما 

 .(5)يشاء دون معارض

 حرية في االصطالح:تعريف ال
هي: الَمَلَكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه 

السلطة في التصرف واألفعال عن إرادة ورويَّة دون إجبار أو إكراه أو 
قصر خارجي؛ ألن اإلنسان الُحر ليس بعبد وال أسير مقيَّرد، وإنما يختار 

االمتناع عنه دون ضغط أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو 
 .(6)خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير ُقوى أجنبية

يث ال بح ،وقيل: هي أن يملك اإلنسان التوفيق بين إرادته ومحبته
 .(7)يضطره عامل ما إلى توجيه إرادته نحو ما ال ترضى عنه نفُسه

 تعريف السفر في اللغة:
فر عن ذلك ألنه ُيسالَسَفُر: قطُع المسافة، والجمع اأَلْسفار، ُسمي ب

 لكِّن ِّ ا. وُسم ِّي المسافر مسافًرا لكشفه قناع (8)أخالق الرجال أي: يكشفها
عن وجهه، ومنازل الحضر عن مكانه، ومنزل الخفض عن نفسه، 

 .(9)وبروزه إلى األرض الفضاء

 تعريف السفر في االصطالح:
والسفر اصطالًحا قريب من المعنى اللغوي، إال أنه أضيف له بعض 
فه الكمال بن الهمام بقوله: أن يقصد اإلنسان  الضوابط أو القيود، فقد عرَّ
مسيرة ثالثة أيام ولياليها، وقيل: هو خروٌج عن محل اإلقامة بقصد 

 .(10)مسيرة ثالثة أيام بسير وسط من ذلك المحل
طع ؛ ليفيد أنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قفاشترط في السفر القصد

 أيام ال يعتبر سفًرا في الشرع.مسيرة ثالثة 
ا، وهو عليه "سفر"يكون ذلك مسافة يصح إطالق كلمة  وكذلك يشترط أن

ه الفقهاء بثالثة أيام بلياليها.  ما حدَّ
ومفهوم اإلسالم لحرية التنقل متعلق بالهدف الذي يترتب على ممارسة 
هذه الحرية؛ ألنه ما من حق يمارسه الفرد إال ويترتب عليه تحصيل 

أو دفع مفسدة ظاهرة، وإال لما كان حقًّا؛ ألن القيام  ،مصلحة ظاهرة
ه الفقهاء  .(11)بأي عمل دون غاية ُيعتبر من العبث الذي يردُّ

 ثانياا: تعريف حرية السفر في النظام السعودي:
 وضع تعريف  ُمحدد  لحرية السفر، وإنماللم يلتفت المنظم السعودي 

بتقرير هذا الحق، ووضع اإلطار  -كغالب الدساتير واألنظمة-اكتفى 
القانوني الذي يوكد احترام هذا الحق، وحمايته كحق أصيل من حقوق 

يكفله النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية اإلنسان؛ 
 . واألنظمة القانونية األخرى 

قل : حق اإلنسان في أن ينتحق السفر بأنهالباحثين بعض رف وقد ع
من مكان إلى مكان آخر داخل الدولة، وكذلك تنقله خارجها والعودة 

 .(12)إليها متى شاء دون منع أو تقييد وفق الضوابط الشرعية والقانونية
ا : حق اإلنسان في التنقل داخليًّا وخارجيًّ ويمكن تعريف حق السفر بأنه

ما لم ينص بالمنع قانون أو نظام –شاء، إلى أي مكان شاء إلى متى 
لسبب ما يتعلق بالدولة، من دون قيود أو تعسف من الدولة  -ئحةال أو

 ،في استخدام حقها في المنع، وبما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية
 واألعراف الدولية.  ،واالتفاقات ،والمعاهدات ،والنظم ،والقوانين
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 السفر في المواثيق الدولية: ثالثاا: تعريف حرية
ال شك أن المواثيق الدولية صيغت لتوحيد اإلطار القانوني لحماية 
الحقوق والحرية وتنظيم مصالح الدول، وقد كفلت حماية حرية الفرد في 
التنقل أسوة بغيرها من الحريات، وقد وضعت المواثيق الدولية اإلطار 

 .(13)القانوني الحاكم لحماية حق حرية السفر
اثيق يظهر أن: المو  ،ومن خالل االستقراء لالتفاقيات والمواثيق األممية

الدولية لم تضع تعريًفا لحق الحرية في السفر، اكتفاًء بظهور معناه في 
ا ومضموًنا، وما  النظام األساسي والدساتير الموجودة في الدول نصًّ

 جرى به ُعْرف الدول.
ت لي بهذه الحرية، ووضع ضماناويظهر أيًضا: مدى عناية الُمشر ِّع الدو 

لها، حتى ال يتعسف في استعمالها تحت مسمى الظروف االستثنائية، 
 .ي الحديث عن ذلك مفصاًل فيما بعدأو الظروف القاهرة، كما سيأت

  :المبحث األول
 .ُحريَّة السفر في ضوء الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية

  :المطلب األول
 :الشريعة اإلسالميةحرية السفر في ضوء 

جاءت الشريعة الغرَّاء تكفل الحق للجميع في الحياة والليش  لقد
 وكان منبسالم، وبرفع الحرج، وإزالة الضرر عن البشرية جمعاء، 

حرية الغدو »للجميع وأكد عليها وحافظ عليها: اإلسالم الحقوق التي كفلها 
 اانيًّ إنس اهذا حقًّ  د  عوي، «ُحرية التنقل»، أو ما يسمى اليوم بر: «والرواح
، تقتضيه ظروف الحياة البشرية من الكسب والعمل وطلب الرزق اطبيليًّ 

 من مقومات الحياة وضروراتها. د  العلم ... ونحو ذلك، بل إنه يعو 
 شرع الحنيف أن لكل ِّ إنسان الحق  والذي يظهر من استقراء نصوص ال

ا ه أو خارجها، وله إذبحري ِّة التنقل، واختيار محل ِّ إقامته داخل بالد
اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره  اضُطهد حق  

حتَّى يبلغه مأمنه، ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر 
سواء كان ذلك في دار اإلسالم أو دار الكفر، للمسلم أو  .(14)الشرع

 يعة على ذلك:الذمي: المعاهد أو المستأمن، وقد تضافرت أدلة الشر 

: الدليل الى ذلك من الكتاب:  أوالا
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر وَ ﴿قوله تعالى:  ْقَناُهْم َوَلَقْد َكرَّ َرََ

ْلَناُهْم َاَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيالا   .(15)﴾ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّ
َها الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكبِ ُهَو ﴿وقوله تعالى: 
ِقه  .(16)﴾َوُكُلوا ِمْن ِرَْ

هللا على الناس جميًعا بحملهم برًّا وبحًرا، وتذليل األرض لهم؛  فامتن  
ابتغاًء للسعي وطلًبا للرزق، وأنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون 

ِإنََّما َجَزاُء ﴿نهب والسرقة، قال تعالى: الطرق ويروعون الناس بالقتل وال
ا َأْن ُيَقتَّ  َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَسادا ُلوا َأْو الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن َّللاَّ

 .(17)﴾ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرضِ 
ية على َأن الذين َيْسَعْون في األرض فساًدا بقطعهم الطريق على فنبَّهت اآل

، ، أو يقتلونهم، أو يقطون أطرافهمالناس، ويسلبونهم أموالهم أو أعراضهم
يعاقبون بتقتيلهم أو تصليبهم، أو قطع أيديهم وأرجلهم من خالف، أو نفيهم 

هم يخوففمن أراد أن يعوق سيرهم، أو يسد طريقهم، أو ، (18)من األرض
ا رادًعا، ُيزيل هذا العائق، ويميط األذى  في أسفارهم؛ فقد شرع له حدًّ

 .(19)عن الطريق
وقد ذكر القرآُن الضرَب في األرض والسعي في األرزاق على صفة 

ْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن ﴿المدح، فقال عز من قائل:  َعلَِّم َأْن َسَيُكوُن مِّ
، بل حثَّ من ُضي ِّق (20)﴾َن مِّْن َفْضلِّ ّللاَّ َيْضرُِّبوَن فِّي اأْلَْرضِّ َيْبَتُغو 

عليه معاشه ورزقه أو ُضي ِّق عليه في أمر دينه في أرضه أن يضرب 
في األرض باحًثا عن سعة الرزق والتوسعة على أهله وعبادة ربه، وبيَّن 

يَن ِإنَّ الَّذِ ﴿: خطأ من بقي في أرضه وقد وقع له ذلك، فقال تعالى
َتْضَعِفيَن اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمسْ َتَوفَّاُهُم 

ِ َواِسَعةا َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلئِ  َك َمْأَواُهْم ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض َّللاَّ
 .(21)﴾َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيراا

م اإلسالُم االعت ،تع بحرية التنقلوألجل تمكين الناس من التم داَء حرَّ
على المسافرين، والتربص لهم في الطرقات، وأنزل عقوبة شديدة على 

 .(22) الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتل والنهب والسرقة

 ثانياا: الدليل من السنة:
لى الطاعون رِّْجٌس ُأرسل ع"ما ُروي عن النبي صلى هللا عليه وسلم: 

أرض فإذا سمعتم به ب -أو على من كان قبلكم-من بني إسرائيل  طائفة
 .(23)"فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا، فراًرا منه

وجه، خصَّ بالمنع الخروَج على هذا ال "فال تخرجوا فراًرا منه"فإنه بقوله: 
ى السفر لفجوَّز لمن أراد الخروج منه لغير ذلك الوجه من حاجة تنزل به إ

 .(25)، والمراد التقليل من الحركة بحسب اإلمكان(24)منه أو االنتقال عنه
 -يه وسلمصلى هللا عل-ولتأكيد حسن استعمال الطرق وتأمينها نهى النبي 

ُ َعْنُه، َعنِّ  َي ّللاَّ يد  الُخْدرِّي ِّ َرضِّ صحابته عن الجلوس فيها، فَعْن َأبِّي َسعِّ
َفَقاُلوا:  ،"ُرَقاتِ ِإيَّاُكْم َوالُ ُلوَس َاَلى الط  "َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-النَّبِّي ِّ 

ُث فِّيَها، َقاَل:  ، إِّنََّما هَِّي َمَجالُِّسَنا َنَتَحدَّ َبْيُتْم إِّالَّ الَمَجالَِّس، َفإَِّذا أَ "َما َلَنا ُبدٌّ
؟ َقاَل: "َفَأْعُطوا الطَّرِّيَق َحقََّها ، َوَكفُّ  اَغضُّ "، َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطَّرِّيقِّ لَبَصرِّ

، َوَنْهٌي َعنِّ الُمْنَكرِّ  اَلمِّ، َوَأْمٌر بِّاْلَمْعُروفِّ ، فالطُّرق يجب (26)"األََذى، َوَردُّ السَّ
أن تُفسح لما هيئ لها من السفر والتنقل والمرور، وأي استعمال لغير هدفها 

 محظور، ال سيما إذا أدى إلى االعتداء على اآلمنين.
 -وهو المسافر-المسلم جعل هللا تعالى ابن السبيل وألهمية التنقل في حياة 

أحد مصارف الزكاة إذا ألمَّ به ما يدعوه إلى األخذ من مال الزكاة، ولو كان 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ ﴿: غنيًّا في موطنه، قال تعالى  َواْلَعاِمِليَن ِإنََّما الصَّ
َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيَاَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم وَ  ِبيِل ِفي الرِ  ِ َواْبِن السَّ ِل َّللاَّ

ُ َاِليٌم َحِكيمٌ  ِ َوَّللاَّ  .(27)﴾َفِريَضةا ِمَن َّللاَّ
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فاألصل في الشريعة السمحة حرية التنقل والسفر، فال يمنع اإلنسان من 
 .(28)التنقل إال استثناًء من األصل، ولمصلحة محققة راجحة

  :الثانيالمطلب 
 :حرية السفر في ضوء المواثيق الدولية

ال شك أن حرية التنقل والسفر حق مكفول في كل المواثيق 
فقد وضعت والمعاهدات الدولية، سواء ورد ذلك صراحة أو ضمًنا، 

المليار  ،م(١٩٤٨من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )( 13) المادة
األعضاء فيما يتعلق بحرية سترشد به الدول تالعام الذي يجب أن 

السفر، باعتبار أن ميثاق األمم المتحدة لم ينص صراحة على حق 
حيث نصت على حق اإلنسان في حرية  ؛(29)اإلنسان في التنقل والسفر

حدود  قامته داخلإمغادرة والعودة، وفي اختيار محل التنقل، وحقه في ال
العودة  وفي -بلدهبما في ذلك -الدولة، وحقه كذلك في مغادرة أي بلد 

 . (30)إلى بلده
 ،م(١٩٦٦كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسررررررررررررياسررررررررررررية )

الترأكيرد على حق الفرد في حريرة السرررررررررررررفر واختيرار مكران إقرامتره، فقد 
لكل فرد يوجد على نحو قانوني  -١"على أن ( 12) نصررررررررررررررت المادة

امته مكان إق داخل إقليم دولة  َما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار
كل فرد حرية مغادرة أي قطر بما في ذلك ل -٢ضرررررررررررررمن ذلك اإلقليم. 

 .(31)"بلده
نص العهد على عدم جواز تقييد حق الفرد في التنقل بغير القيود  كما

التي ينص عليها القانون، وتكون ضرررررررررورية لحماية األمن القومي، أو 
النظام العام، أو الصررحة العامة، أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين 
وحرياتهم، وتكون متماشررررررررررية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا 

كما أكد العهد على عدم جواز حرمان أحد بشرررررركل تعسررررررفي . (32)العهد
من حق الدخول إلى بلده، وعلى ضررررورة التقليل من القيود المفروضرررة 

 . (33)على الحريات األساسية
 اإال أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسررياسررية قد أورد اسررتثناًء خاصررًّ 

ي العهد ف بإبعاد األجنبي المقيم بصرررررررررررررفة قانونية في إقليم دولة طرف
الدولي وفًقا للقانون، ومن هنا يتضررررررررررررح أن القانون هو المليار لفرض 

 القيود فيما يتعلق بحرية السفر.
م( ضررررمًنا لحق ١٩٥٠وقد أشررررارت االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسرررران )

الفرد في التنقرررل، وذلرررك من خالل حمرررايرررة حق الحريرررة واألمن لكرررل 
يجوز حرمان أي إنسررررران من  إنسررررران، والتي تتضرررررمن حرية التنقل، وال

حريتررره إال في أحوال محرررددة تتضرررررررررررررمن الحبس بنررراء على محررراكمرررة 
قانونية، أو القبض على الشرررخص لمخالفته أمًرا صرررادًرا من المحكمة، 

 .  (34)أو حجز األشخاص للمنع من انتشار مرض ُمْعد  
وقد نص البرتوكول الرابع لالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان على: حق 

 . (35)د في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته وحرية الخروجالفر 
م( ١٩٨١فريقي لحقوق اإلنسررررررران والشرررررررعوب )وقد تضرررررررمن الميثاق األ

حماية حق الشررررخص في التنقل بُحرية واختيار إقامته، ومغادرة أي بلد 
والعودة إلى بلده، وشررردد على أنه ال يحقُّ فرض أي قيود إال إذا كانت 

 . (36)ة األمن القومي، أو الصحةضرورية؛ كحماي
م( في أكثر من مادة ٢٠٠٤كما أكد الميثاق العربي لحقوق اإلنسرررررران )

على حق الفرد في التنقرررل واختيرررار مكررران اإلقرررامرررة، بررراعتبرررارهرررا من 
الحريات األسررررراسرررررية التي ينبغي لتشرررررريعات الدول األعضررررراء أن تقوم 

 . (37)بحمايتها
م( حق الفرد في حرية ١٩٩٠اإلنسرررررران )كذا أقر إعالن القاهرة لحقوق 

 .(38)التنقل، واختيار محل إقامته داخل بالده أو خارجها
وهكذا، فإن القراءة المتأنية لهذه النصوص القانونية توكد على أن حق 

ي ف الفرد في حرية التنقل واختيار محل إقامته هو حق أصيل، واألصل
تى ا زمًنا طوياًل، ححرية التنقل هو اإلطالق، وقد استمرت بوصفها هذ

بدأت تظهر المشاكل المترتبة على فتح الحدود بين البلدان بدون 
ضوابط، واستدعى أمر تنظيمها تدخل الدول وتنسيق عالقات االنتقال 

 . (39)بينها بضوابط

  :المطلب الثالث
القيود الواردة الى حرية السفر في الشريعة اإلسالمية، 

 :والمواثيق الدولية
الشريعة اإلسالمية سبَّاقة في وضع أسس الحريات العامة كانت 
فوضعت ضوابط وأسس حرية السفر، إال أن هذا الحق ليس  وتنظيمها،

مطلًقا، بل وضعت قيوًدا على هذه الحرية، وكل هذه القيود تغيَّت بها 
 الشريعة مصلحة المجتمع ككل. 

على حرية  الواردةوسأتناول في هذا المطلب بشيء من التفصيل أهمَّ القيود 
 :وذلك وفق اآلتيفر في الشريعة اإلسالمية، الس
: المنع من دخول بعض األشخاص بعض األماكن )كدخول الكفار أوالا 

 جزيرة العرب(.
: المنع من السفر )أو اإلبعاد، أو النفي( كعقوبة، وذلك يكون: إما ثانياا

 كعقوبة أصيلة، أو تعزيرية تكميلية. 
السفر في فترة األوبئة؛ ألجل الحفاظ على الصحة : المنع من ثالثاا

 العامة.
 : المنع من السفر لدار الحرب. رابعاا

ا : المنع من التنقل لبعض األماكن؛ لعدم وجود الشروط الواجب خامسا
 توافرها في األشخاص.

: المنع من دخول بعض األشخاص بعض األماكن )كدخول الكفار  أوالا
 جزيرة العرب(:

فقد ورد المنع من دخول الكفار من أهل الذمة من اليهود والنصارى 
إلى مكة، وعدم إقامة المجوس في شبه الجزيرة العربية، يقول هللا تعالى: 

يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد ﴿
 .(40)﴾عامهم هذا
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 والعقيدة؛ فقد ويندرج هذا الحظر تحت مقصد المحافظة على الدين
ن غزوة م -صلى هللا عليه وسلم-نزلت سورة براءة بعد أن عاد النبي 

؛ إذ كان الروم قد جهزوا جيوشهم ُقبيل هذه الغزوة على أطراف (41)تبوك
الجزيرة العربية التي كان وجود المشركين فيها تهديًدا دائًما للعقيدة 

 اإلسالمية. 
 -اليهود والنصارى -كتاب كما كان في الجزيرة جماعات من أهل ال

انحرفت عن كتابها، ومنهم من كان شوكة في ظهر المسلمين؛ 
ُيحر ِّضون عليهم ويحالفون أعداءهم، وينكثون عهودهم مع المسلمين، 
فضاًل عن وجود المنافقين في صفوف المسلمين؛ يظهرون اإلسالم وهم 

 .(42)حرب عليه
من  أُلخرجن اليهوَد والنصارى "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال وقد 

  .(43)"جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلًما
فهدف إجالئهم عن الجزيرة هو تأمين بالد اإلسالمي ممن يكيدون له 

 .(44) ويتربصون به الدوائر، ويخونون العهود
 كعقوبة: -بعاد، أو النفياإل -ثانياا: المنع من السفر 

لفساد، فعملت على إبعاد كل سعت الشريعة إلى حماية المجتمع من ا
ما يسيء للمجتمع أو أفراده، فمن ذلك أنها سنَّت التغريب والنفي كعقوبة 
لبعض الجنايات؛ ومن مقاصد العقوبات في الشريعة اإلسالمية حفظ 
الضرورات الخمس التي اتفق عليها العلماء، ويأتي تشريع عقوبة 

أديب التغريب تالتغريب للمحافظة على النسل البشري، كما أن في 
 ،للجاني؛ ألن الُبعد اإللزامي عن األهل واألقارب واألصدقاء مدة طويلة

فيه ألم الوحشة والفراق، بخالف من يسافر باختياره مدة للنزهة أو 
 .(45)غيرها

وقد ورد النفي في القرآن الكريم كعقوبة للمفسدين في األرض في الحدود 
َ َوَرُسولَ  إِّنََّما َجَزاءُ ﴿األصيلة؛ قال تعالى:  يَن ُيَحارُِّبوَن ّللاَّ ُه َوَيْسَعْوَن الَّذِّ

مْ أَ  ُتَقطَّعَ  َأوْ  ُيَصلَُّبوا َأوْ  ُيَقتَُّلوا َأن َفَساًدا فِّي اأْلَْرضِّ  يهِّ  خِّاَلف   م ِّنْ  َوَأْرُجُلُهم ْيدِّ
ْنَيا ۖ َوَلُهْم فِّي اآْلخِّ  َأوْ  ْزٌي فِّي الدُّ لَِّك َلُهْم خِّ َن اأْلَْرضِّ ۚ ذََٰ ةِّ َعَذاٌب رَ ُينَفْوا مِّ

يمٌ   .(46)﴾َعظِّ
وأما السنة فجاءت بعقوبة النفي للزاني البِّكر؛ فعن زيد بن خالد رضي 

نى ولم أنه أمر فيمن ز ": صلى هللا عليه وسلمهللا عنه، عن رسول هللا 
 .(47)"ُيحصن بجلد مائة، وتغريب عام

أما العقوبة التعزيرية التكميلية فقد جاءت في السنة كعقوبة في عدة 
 أمور:

 -رضي هللا عنهما-النفي في حق المخنثين؛ فعن ابن عباس  -أ
ل، المخنثين من الرجا -صلى هللا عليه وسلم-لعن النبي "قال: 

والمترجالت من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فالًنا، 
ب البخاريُّ (48)"وأخرج عمر فالًنا لهذا  -رحمه هللا-. وقد بوَّ

 أهل المعاصي والمخنثين.  يالحديث بقوله: باب نف
لمَّا  -رضي هللا عنه-النفي في حق مكثري السكر؛ فقد كان عمر  -ب

 .(49)َكُثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس، مبالغًة في الزجر عنه
ومن المعلوم أن عقوبة شرب الخمر هي الجلد، فكان نفيه إياهم تعزيًرا 

السوال  ن يكثر منلهم، كما ثبت عنه أنه نفى ُصبيغ بن عسل الذي كا
اج من المدينة إلى  عن المتشابهات ابتداًعا منه، ونفى نصَر بن حجَّ

، وحيث لم ُينكِّر عليه أحٌد من الصحابة (50)البصرة؛ الفتتان النساء به
 .(51)ذلك فإنه يكون إجماًعا

ثالثاا: المنع من السفر في فترة األوبئة؛ ألجل الحفاظ الى الصحة 
 العامة:

أولويات  ىحدإالبشرية وصحة المجتمع إن الحفاظ على النفس 
الشريعة؛ وهي من الضروريات الخمس التي قصد الشرع إلى المحافظة 
عليها، وفي زمان األوبئة يكون انتشار األمراض عن طريق انتقال 
األفراد من مكان إلى آخر، لذلك جاء التحذير من الشارع على لسان 

لى الطاعون رِّْجس ُأرسل ع"في قوله:  -سلمصلى هللا عليه و -النبي 
أرض فإذا سمعتم به ب -أو: على من كان قبلكم-طائفة من بني إسرائيل 

 . (52)"فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فراًرا منه
وكان التطبيق العملي من قَِّبل عمر بن الخطاب في طاعون َعَمواس؛ 
حيث إنه لما خرج إلى الشام ُأخبَِّر أن بها الطاعون، فشاور المهاجرين 
واألنصار، ثم قطع في األمر وأمر بالرجوع، فقال له أبو عبيدة بن 
الجراح رضي هللا عنه: أفراًرا من قدر هللا؟ فقال عمر: لو غيرك قالها 

أبا عبيدة؟! نعم، َنفِّرُّ من قدر هللا إلى قدر هللا ...، فلما جاء عبد  يا
ول قال: سمعت رس -وكان متغيًبا في بعض حاجته-الرحمن بن عوف 

قال:  "إذا سمعتم به بأرض ..."يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 .(53)فحمد هللا عمرُ 

ار عدم انتشفهذا التقييد لحرية السفر إنما هو لمصلحة عامة، وهي 
األوبئة، ويالحظ أن هذا التقييد إنما هو لفترة موقتة، ولفئة معينة من 
الناس؛ فإن في الدخول في األرض التي بها المرض تعرًضا للبالء، 
وموافاة له في محل سلطانه، وإعانة لإلنسان على نفسه، وهذا مخالف 

ْمية ال ي أرشد تللشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحِّ
مية عن األمكنة واألهوية الموذية. وأما نهيه  هللا سبحانه إليها، وهي حِّ
عن الخروج من بلده، ففيه ما قاله علماء الطب: إنه يجب على كل 
محترز من الوباء أن ُيخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، 

ال يمكن ، و ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إال الرياضة والحمَّام
الخروج من أرض الوباء والسفر منها إال بحركة شديدة، وهي مضرة 

ا  .(54) جدًّ
 رابعاا: المنع من السفر لدار الحرب:

ب العداَء التامَّ لإلسالم والمسلمين،  دار الحرب هي الدار التي َتنصِّ
وتحاول جاهدة القضاء عليه وعليهم، وال فرق بين أن ُتعلن ذلك أو ال 

وليس بينها وبين المسلمين معاهدات، فالعالقة بينها وبين ُتعلنه، 
 .(55)المسلمين عالقة عداء وحرب
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وقد عدَّ الفقهاء كوَن الدار دار الحرب مانًعا من موانع السفر إليها؛ 
واستدلوا على ذلك بحديث َسُمرة بن جندب قال: قال رسول هللا صلى 

 .(56)"مثلهمن جامع المشرك وسكن معه فهو "هللا عليه وسلم: 
وفيه: وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين، 
أسيًرا كان أو حربيًّا؛ فإن المسلم مقهور مهان بينهم، وإن انكفوا عنه 
فإنه ال يأمن بعد ذلك أن يوذوه أو يفتنوه عن دينه، وحق على المسلم 

 .(57)أن يكون مستظهًرا بأهل دينه
ى دار اإلسالم كان فرًضا في أيام النبي فالخروج من دار الحرب إل

صلى هللا عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت 
لم حيث كان، فمن أس -صلى هللا عليه وسلم-هي القصد إلى النبي 

في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار اإلسالم، فإن بقي فقد 
 .(58)عصى

ا: المنع من التنقل لب عض األماكن لعدم وجود الشروط الواجب خامسا
 توافرها:

فقد منع الشرع الحنيف حرية التنقل بسبب بعض األمور التي تتعلق 
أو بالرائحة التي تنبعث من اإلنسان في مكان عام  ؛  ،بطهارة الجسد

 فمن ذلك: 
تحريم الشريعة على من كان ُجنًبا، أو من كانت حائًضا أو نفساء  -1

يَن آَمُنوا اَل َتْقَربُ ﴿أن تدخل المسجد؛ فقال تعالى:  اَلَة َيا َأيَُّها الَّذِّ وا الصَّ
يل  َحتَّى َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنًبا إِّالَّ َعابِّرِّي َسبِّ 

ُلوا ، وعن عائشة أنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه (59)﴾َتْغَتسِّ
. وقاسوا المرأة النفساء (60)"ال ُأحل المسجد لحائض وال جنب"وسلم: 

 .(61)على الحائض، والحكمة في ذلك هو أمن التلويث للمسجد
كما قد ورد النهي لمن أكل ُثوًما أو بصاًل أو ُكرَّاًثا أن يقرب  -2

 .(62)المسجد
لماء بالمنع من المساجد من أكل الثُّوم والبصل والُكرَّاث وقد ألحق الع -3

كلَّ ما له رائحة كريهة من المأكوالت وغيرها، وألحق القاضي 
جاًل، أو كان يتجشأ، وألحق به من أكل ف -رحمه هللا-عياض 

بعضهم به أصحاب الصنائع الكريهة: كالسمَّاك، وتاجر الَكتَّان، 
لكريهة الخبيثة، بالرائحة ا اآلخرين. وذلك لئال يوذي (63)والغزل

أتي ى، ليالصالة، ودفًعا لسلب الخشوع عن المصلواهتماًما بأمر 
 .(64)بها على الكمال المطلوب

أما بالنسبة للقيود الواردة الى حرية التنقل في ضوء المواثيق 
 الدولية:

األصل في المواثيق الدولية أنه: يحق ألي شخص ن بأ القول متقد  
قة وبأي طري ،ومتى شاء ،داخل البالد وخارجها كيفما شاء حق التنقل

والدساتير  ،شاء، وهذا من صميم حق اإلنسان الذي كفله اإلسالم
طر إال إذا كان يترتب على سفره خ ،والعهود والمواثيق الدولية ،العالمية

 اعلى األمن العام، أو الصالح العام، أو الصحة العامة، أو يلحق ضررً 

 .(65)بغيره
د أجازت االتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان وق

وضع قيود على بعض الحقوق  ،للدول في الحاالت االستثنائية
والُحريات وتقييدها أو تعليقها موقًتا؛ استجابة لحاالت الطوارئ التي 
تهددها، وبالتالي فإنه يمكن في حاالت الطوارئ االنتقاص من الحقوق 

، شريطة االلتزام بما تفرضه قواعد القانون الدولي في هذا الشأن، المتبقية
وأن تكون هذه القيود ضرورية لصيانة األمن القومي، أو الحفاظ على 
النظام العام والسالمة العامة، أو حماية الصحة العامة واآلداب 

، مما يوكد فرضية أن الحقوق ليست مطلقة؛ إذ يمكن تقييدها (66)العامة
 .(67)ظروف محددة، من ضمنها الظروف الطارئة بناء على

 ،ومن َثمَّ فإن هناك ضرورة لاللتزام في أثناء فرض التدابير االستثنائية
باستيفاء المعايير المشترطة في الظروف الطارئة، وضمان أن تتوافق 
التدابير مع االلتزامات األخرى للقانون الدولي، بما في ذلك القانون 

امة للقانون، وأال تنطوي هذه اإلجراءات على ما العربي والمبادئ الع
 .(68)من شأنه التمييز ألي سبب من األسباب

  :المبحث الثاني
 حرية السفر في ضوء النظام السعودي واالستثناءات الواردة اليه

 تمهيد:
ال شك أن الحق في الحرية في السفر له منزلة كبيرة في الدول، كحق 
أصيل للناس جميًعا كبقية الحقوق الرئيسة التي كفلها العرف والمجتمع 

، اقانونيًّ  ا، فمستندها طبيعي اجتماعي قبل كونه حقًّ أن ُتقر ها الدولقبل 
 ،موقف المنظم السعودي من هذا الحق سُيعرُض وفي هذا المبحث 

 ق أصيل في الدستور واألنظمة المختلفة.كح
سواء  ،هم االستثناءات التي جاءت في نصوص المنظمأل سيعرُض كما 

ًحافي الدستور أو األنظمة األخرى،  سبب االستثناء إن وجد،  موض 
ات مع تسليط الضوء على أهم القرار  مبيًنا مستنده الشرعي والقانوني.

اء ي جائحة كورونا تحديًدا، سو المتعلقة باالستثناءات حول هذا الحق ف
 رية، مع ذكر رقم األمر أو القرارقرارات وزا أكانت أوامر ملكية، أم

 وتاريخه.   
 ثالثة مطالب: هذا المبحث من خالل فيسيكون الحديث و 

  :المطلب األول
  :حرية السفر في ضوء النظام السعودي

عودي الس محل اهتمام المنظم -الحرية في السفر–لقد كان هذا الحق 
من النظام  (٣٦)نصت المادة على مختلف أصعدته وأنظمته، فقد

أن ُتوف َِّر الدولُة األمَن لجميع مواطنيها والمقيمين "األساسي للحكم على: 
على إقليمها، وال يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إال 

 .(69)"بموجب أحكام النظام
 -جيًّاداخليًّا وخار –ن الحق في السفر إف ،ووفق ما سبقت اإلشارة إليه
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من الحقوق التي كفلتها أنظمة المملكة، وقد نص النظام األساسي للحكم 
على عدم جواز تقييد تصرفات المواطن والمقيم أو توقيفه أو حبسه إال 

 .(70)بموجب أحكام النظام
فال يجوز المنع من السفر إال لحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير 

ألسباب محددة تتعلق باألمن، ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين  الداخلية
ال ُبدَّ من إبالغ الممنوع من السفر في فترة ال تتجاوز أسبوًعا من تاريخ 

 .(71)صدور الحكم أو قرار المنع من السفر
وبناًء على ما سبق، فقد كفل المنظم السعودي ألي شخص حق السفر 

ال منع من السفر ألي شخص إال داخل البالد وخارجها؛ حيث إنه 
أو  رٌ اا بغيره، أو إذا صدر في حقه قر باستثناء ما كان سفره يلحق ضررً 

بالتوقيف أو المنع من السفر، أو كان مجرًما يريد الهرب من وجه  حكمٌ 
 .(72)العدالة، أو كان سفره يمثل خطًرا على األمن العام
ا في   العديد من األنظمة:وقد جاء التأكيد الى حرية السفر صريحا

ال يجوز القبض على أي "فجاء في نظام اإلجراءات الجزائية أنه: 
إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إال في األحوال المنصوص 
عليها نظاًما، وال يكون التوقيف أو السجن إال في األماكن المخصصة 

 .(73)"لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة
 ال يجوز المنع من السفر"جاء في نظام وثائق السفر أيًضا أنه: كما 

ولمدة  يتعلق باألمن أو بقرار ُيصدره وزير الداخلية ،إال بحكم قضائي
معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة ال تتجاوز 

  .(74)"أسبوًعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر
الموافقُة على تعديل عدد من األنظمة؛ منها تعديل نظام  ذلك وقد تبع

وثائق السفر، وقد تضمنت التعديالت التأكيد على حق السفر من خالل 
المساواة بين الرجال والنساء في االشتراطات للحصول على جوازات 

   ينحيث قررت أحقية الجنس، سفر، وعدم تقييد حرية السفر بأي قيود
في الحصول على جواز سفر، ومن َثمَّ عدم اشتراط  -ذكًرا وأنثى-

 .(75)المحرم في السفر بالنسبة للنساء
وبالنظر لما سبق يظهر جليًّا السعي الدؤوب من المملكة لتحقيق 
العدالة، والتمكين من تفعيل كامل الحقوق التي أقرتها المواثيق األممية 

ملكة واألنظمة األخرى، ووضع وكفلها النظام األساسي للم ،لإلنسان
  ضمانات لذلك من جهة حرية السفر للجميع.

حيث أقرَّ النظام األساسي حرية اإلنسان في اإلقامة على إقليم الدولة 
فات وهو عدم جواز تقييد تصر  ،أو السفر منها، ووضع واجًبا على الدولة

 أو حبسره. ،أحد، أو توقيفه
ه ال يجوز القبض على أي إنسان كما أكَّد نظام وثائق السفر على أن

ِّ النظر عن جنسيته-أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه   أو نوعه ،بغض 
، إال في األحوال المنصوص عليها  -أو مهنته ،أو عمره االجتماعي 

ن كانوا مأنظاًما؛ كضمانة أساسية للمقيمين على أرض الدولة، سواء 
أي  ا أو السفر عنها فيأهلها أو من المغتربين في اإلقامة على أراضيه

وقت شاءوا، وضمانة للمقيم على أرض المملكة من التعسف في 
و ألسباب شخصية أ ،استعمال الحق في التوقيف أو المنع من السفر

 غير ذلك.
كما جعل تلك المهمة في التوقيف في يد السلطة المختصة بذلك 

ن م، كما يجب أن ُيعلم الُموَقف عن سبب توقيفه أو منعه (76)فقط
 . (78)، ويجب أن يكون ذلك بسبب محدد، ومدة محددة(77)السفر

م التفت إلى أهمية الظروف االستثنائية، وأجاز لقاضي  بل إن الُمنظ ِّ
التنفيذ في حالة لم ينفذ المدين، أو لم ُيفصح عن أموال تكفي للوفاء 

 . (79)بالدين على إصدار عقوبة منع المدين من السفر
قديرية وفًقا للسلطة الت-ضرورة لوزير الداخلية وكذلك أجاز في حاالت ال

إصدار جواز سفر أو تأشيرة مرور لغير السعوديين،  -الممنوحة له
( من نظام وثائق السفر على أن: 2فنصت الفقرة الثانية من المادة )

لوزير الداخلية عند االقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة "
سية العربية السعودية؛ ليستخدمه في موقتة ألي شخص ال يحمل الجن

ت السفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد الالئحة التنفيذية حا
 .(80)"إصدارهما وسحبهما

  :المطلب الثاني
 "االستثناءات الواردة الى حرية السفر في النظام السعودي

رْته  جاءت نصوص النظام األساسي السعودي للحكم منتهجة ما قرَّ
من الكتاب والسنة في شأن حرية السفر والتنقل، فجاءت النصوُص 

ْكُرها-من النظام األساسي للحكم ( ٣٦) المادة  موكدًة على -السالف ذِّ
ذلك، حافظًة لهذا الحق، معطيًة ضمانات للحفاظ عليه كحق أصيل 

أو جنسيته. وكذا أكملْت بقية  االجتماعي   ألي إنسان مهما كان نوعه
مَّ لتلك الحرية، ووضع ضمانات لحفظها، وحسن األنظمة اإلطاَر العا

 تنفيذها.
إال أن هرذا الحرق كمبدأ أصيل وقاعدة عامة قد َترِّد عليه بعض 
االستثناءات والقيود التي تفرضها مصلحة المجتمع أو األفراد في أمنهم 
وسالمتهم، وتقتضيها أحكام السياسة الشرعية الموكولة لولي األمر؛ 

 وأمنهم وسالمتهم. ،ومصالح الناس العامة ،دولةحفاًظا على كيان ال
ولذلك فإن المنظم السعودي رغم كونه أقرَّ الحق في السفر ضمن نظامه 
األساسي، وسار عليه في مختلف أنظمته، إال أنه لم يجعل هذا الحق 
مطلًقا أو بغير ضوابط وال شروط، فقد نص نظام وثائق السفر الصرادر 

بلدان ال"حية لوزير الداخلية في تحديد على منح الصال (ه١٤٢١) عام
التي ال ُيسمح بالسرفرر إليهرا، وتقوم إدارات الجروازات باتخاذ اإلجراء 

 .(81)"المناسب لتحقيق ذلك وفًقا لما تحدده الالئحة التنفيذية
ت على أنه:  ُيحظر "كما أن الالئحة التنفيذية لنظام وثائق السرفر نصَّ

البلدان المستثناة من السفر إليها والمدونة على أي مواطن السرفر إلى 
 .(82)"في استمارة طلب صرف جواز السفر
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م السعودي في بعرض األنظمة واللوائح على منع عموم  كما نصَّ الُمنظ ِّ
 المواطنين السعوديين من السفر إلى دول معينة بذاتها. 

رة كفقد اهتم المنظم السعودي بالحفاظ على الهوية المجتملية، وترسيخ ف
السلم العام واألمن العام للدولة، ومن أجل ذلك نص النظام األساسي 

تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما "للحكم على أن: 
 .(83)"يودي للفرقة والفتنة واالنقسام

وفي المقابل منع من كل ما يودي لعكس ما يريده المنظم، أو يتعارض 
 لدولة.مع هذه السياسة العامة والتوجه ل

وتتعدد أسباب المنع من السفر إلى خارج المملكة من جهة الداعي 
للمنع، فقد يكون المنع عامًّا ألي فرد، أو لدول معينة لسبب عام يتعلق 
بمصلحة عامة، وقد يكون لشخص معين لسبب ما يتعلق به، وقد 

 نصت على ذلك األنظمة السعودية صراحة أو ضمًنا:
العام، وسالمة المجتمع يرد المنع من  ومن أجل الحفاظ على األمن

 السفر في عدة صور:
: المنع من السفر من أجل أمن الم تمع وسالمته:  أوالا

لقد اهتمت المملكة قيادة وشلًبا بترسيخ الدين الصحيح الوسطي بال 
تحقيق و  ،غلو وال تفريط، فحرص المنظم على حماية المجتمع السعودي

السالمة الفكرية والثقافية له؛ ولذا منعت المملكة العربية السعودية 
رعاياها من السفر لبعض الدول حفاًظا على الهوية اإلسالمية العربية، 
حمايةً لدينهم وأخالقهم وفكرهم، ومن أمثلة ذلك منع السفر إلى األراضي 

 فلسطين. -المحتلة
ة قامت حكومة المملك ،للمجتمع كما أنه في سبيل حماية الصحة العامة

شرت إلى بعض الدول التي انت -موقًتا-العربية السعودية بمنع السفر 
من  تلك الدول فيها األوبئة واألمراض الخطيرة المعدية، ومنع مواطني

دخول المملكة، وذلك من أجل حماية المنظومة الصحية؛ ومن ذلك ما 
ربية السعودية تجاه حظر تم من إجراءات من قَِّبل حكومة المملكة الع

 ا.بناء على الرصد الوبائي لجائحة كورون يهاوإلالسفر من بعض البالد 
 ثانياا: المنع من السفر لمصلحة أمن الدولة، أو سياسة الدولة:

ما يعود إلى قطع العالقة الدبلوماسية بين المملكة ودولة  -غالًبا-وهذا 
ا دولة إلى قطع عالقتهأخرى، أو تخفيضها، ومن األمور التي تدفع ال

الدبلوماسية أو تخفيضهرا مع بلد آخر، أو منع رعاياها من السفر إليه 
 ما يأتي:-
 عرلى ممثلي الدولة ورعاياهرا أو أموالها في البلرد  االعترداء

المستضيف: فإنه وفق قواعد القانون الدولي يعرد االعترداء على 
نتهاًكا لحق مرن أحد رعايا الدولة تعدًيا على ذات الدولة، وا

مما يجعل لكل الدولة الحق في منع السفر إلى البلد الرذي  حقوقها،
وقع فيه االعتداء عليره، في سبيل الحفاظ على سالمة مواطنيها؛ 

 .(84)ومثال ذلك منع المملكة السفر لمواطنيها إلى إيران وتايالند
  االضطراب والتوتر الداخلي في بعض الدول: مثل دول: سوريا

واليمن، وذلك الضطراب األوضاع السياسية الداخلية والخارجية 
بهذه الدول؛ لذلك قامت المملكة العربية السعودية بمنع رعاياها 
من السفر إلى هذه الدول إلى أن تتحسن أوضاعها، ويصدر قرار 

 بالسماح بالسفر إليها.
  لدولي االتدخل في الشوون الداخلية للدولة: فقد أكدت قواعد القانون

وعدم التدخل في شوونها  ،على مبدأ سيادة الدول واستقالليتها
الداخلية، ومن أمثلة ذلك ما قامت به المملكة من قطع العالقات 

 .(85)الدبلوماسية مع دولة قطر
ويلحق بهذه االستثناءات: تقييد حرية الشخص المترتبة الى المنع 

 :يةاآلتاألسباب وذلك ألحد من السفر الذي قد َيِرد اليه بعينه، 
اإلضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز  -أ

السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة، وكذلك اإلتالف 
أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز  ،أو التحريف ،المتعمد

 .(86)السفر أو تذكرة المرور
الظن إذا رفعت دعوى ضد الشخص، وقامت أسباب تدعو إلى  -ب

أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرض حق المدعي 
 .(87)للخطر أو يوخر أداءه

دمنع الَمدين من السفر إذا لم  -ت ما عليه من ديون، أو لم  ُيسد ِّ
 .(88)يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين

تهريب أو جلب المخدرات أو الموثرات العقلية: وذلك حرًصا من  -ث
م السعودي على حماية المجتمع وتطهيره من األشرار،  الُمنظ ِّ
وحفاًظا على المجتمع من االنهيار، فقد وضع العقوبات القاسية 

بة: ، ومن سبل المحار وتهريبها جلب المخدراتبعلى كل من يقوم 
جريمة، حيث جاء في نظام المنع من سفر من يرتكب هذه ال

 ُيمنع السعودي"مكافحة المخدرات والموثرات العقلية ما نصه: 
المحكوم عليه بارتكاب تهريب أو جلب المواد المخدرة أو 
الموثرات العقلية أو تلق ِّيها من المهربين أو استيرادها أو تصديرها 
من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة 
مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أال تقل مدة 
المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية اإلذن بالسفر للضرورة أثناء 

 .(89)"مدة المنع
الحكم القضائي على الشخص بعقوبة سالبة للحرية: حيث نصت  -ج

الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر على أنه 
 .(90)منع من السفر إال بحكم قضائيال يجوز ال

  :المطلب الثالث
 قييد حريةالمملكة العربية السعودية ت اه ت اإلجراءات التي اتخذتها
 :السفر في جائحة كورونا

تفشي وباء كورونا إلى اتخاذ العديد من الدول إجراءات استثنائية  أدى
للتصدي له والحد من انتشاره، وقد اتخذت السلطات في المملكة العربية 
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السعودية عدًدا من اإلجراءات المتسلسلة الحازمة للتعامل مع فيروس 
كورونا الجديد، تبًعا لتطور الوضع الصحي داخل وخارج المملكة، ووفق 

متغيرات العالمية الصحية، ومدى انتشار الفيروس، فقد قيدت المملكة ال
حركة القادمين من بعض الدول التي تفشى بها المرض، إلى جانب 
القرارات العديدة التي من شأنها الحد من انتشار المرض: كمنع إقامة 
الحفالت وجميع المناسبات، وتعليق الخدمات في بعض القطاعات؛ 

؛ بغية الحد كتعليق الدراسة  في المدارس والجامعات، وجعلها عن ُبعد 
من التجمعات، ودفع الضرر ودرء المفاسد، كما قامت بتعزيز 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية لحماية أرواح قاصدي الحرمين 

تلك  ،ومقيمي الشعائر الدينية كالصالة بالمساجد ...إلخ ،الشريفين
 المتخذة في ذلك الشأن. اإلجراءات

 :تياآل ت المتعلقة بتقييد السفر فيويمكن تلخيص أهم اإلجراءا 
بناًء ( هر٩/٧/١٤٤١) صدر قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .1

على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس 
ر إيقاف العمرة موقًتا للمواطني ،كورونا المملكة،  ن والمقيمين فيتقرَّ

ذا القرار بشكل مستمر، وإيقاف العمل به تم مراجعة هتعلى أن 
 متى ما انتفت األسباب التي دعت إليه.

( هر٢٨/٧/١٤٤١) أمر خادم الحرمين الشريفين الصادر بتاريخ .2
بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداًء من 

( يوًما 21السابعة مساًء وحتى الساعة السادسة صباًحا، لمدة )
 ر(ه1441) رجب( 28) اإلثنينمن مساء 

على اإلجراءات ( هر1/8/1441) صدرت الموافقة الملكية بتاريخ .3
: ُيمنع على سكان مناطق المملكة الثالث عشرة الخروج اآلتية

منها أو االنتقال لمنطقة أخرى، وُيمنع الدخول والخروج من المدن 
التي  الحدودالتالية: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وفق 

 تضعها الجهة المعنية.
بتمديد العمل ( هر4/8/1441) صدرت التوجيهات الكريمة بتاريخ  .4

بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا 
الجهات المستثناة، وذلك حتى إشعار آخر، وتمديد العمل بتعليق 
الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، 
وذلك حتى إشعار آخر )البند الثاني(، وتمديد العمل بتعليق 
الرحالت الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إال في الحاالت 
االستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر )البند الثالث(، وتمديد العمل 
بتعليق رحالت الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافالت 

 ذلك حتى إشعار آخر.وسيارات األجرة والقطارات، و 
بمنع التجول ( هر١٣/٨/١٤٤١) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .5

ساعة( في أرجاء مدن: )الرياض، تبوك، الدمَّام، الظهران،  ٢٤)
الهفوف(، وكذلك في أرجاء محافظات: )جدة، الطائف، القطيف، 

 الخبر( كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها.

بتعليق ( هر١٤٤٢/ ٥/٥) زارة الداخلية الصادر بتاريخقرار و   .6
إال في الحاالت -جميع الرحالت الجوية الدولية للمسافرين 

موقًتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوًعا آخر، ما عدا  -االستثنائية
الرحالت األجنبية الموجودة حالًيا في أراضي المملكة، فُيسمح لها 

ة لى المملكة عبر المنافذ البرية والبحريبالمغادرة وتعليق الدخول إ
 موقًتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوًعا آخر.

( هر١٤٤٢/ ٧/ ٢٥) صدر قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .7
( يوًما باستثناء 14المتعلق بتعليق رحالت الطيران الداخلي لمدة )

( يوًما 14الحاالت الضرورية، وتعليق نشاط الحافالت لمدة )
يارات سخدمات أشكالها المختلفة إال في حاالت خاصة، وتعليق ب

( يوًما، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات 14األجرة لمدة )
 لحركة النقل الجوي.

المتضمن ( هر٢٩/٥/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .8
اليمن  -لبنان  -سوريا  -)ليبيا :تحذير المواطنين من السفر إلى

-الكونغو الديمقراطية  -الصومال-أرمينيا  -تركيا -إيران  -
ار وذلك نتيجة انتش ؛روسيا البيضاء( -فنزويال  -أفغانستان

 فيروس كورونا بها.
بتعليق ( هر١٤٤٢/ ٦/ ٢٤) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .9

 ة والعودة إليها إلىالسماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملك
/ ١٠/ ٥) ، ومن َثمَّ تعديل الموعد إلى(هر١٤٤٢/ ١٨/٨)

 .(هر١٤٤٢
تعليق السماح ( هر٣٠/٦/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية بتاريخ .10

المواطنين والدبلوماسيين والممارسين  بدخول المملكة لغير
)جمهورية األرجنتين، دولة  :الصحيين وعائالتهم القادمين من

ربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا االتحادية، والواليات اإلمارات الع
المتحدة األمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والجمهورية 
اإليطالية، وجمهورية باكستان اإلسالمية، وجمهورية البرازيل 
االتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية 

يا، ومملكة السويد، واالتحاد تركيا، وجمهورية جنوب أفريق
السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية 

من أجل المحافظة  ؛مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان(
 على الوضع الوبائي والصحة العامة بالمملكة.

، (هر7/1442/ 3) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .11
المواطنين المباشر أو غير المباشر دون والمتضمن منع سفر 
: سبق من الجهات المعنية إلى كل منالحصول على إذن م

: تيةاآلفيتنام(، وتعليق القدوم من الدول  -اإلمارات  -)إثيوبيا 
 أفغانستان(. -فيتنام  -اإلمارات  -)إثيوبيا 

تعليق سفر ( هر١٤/٧/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .12
المواطنين والمقيمين موقًتا إلى كل من: )اإلمارات العربية 
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المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، 
والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية 
مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق(، وكذلك 

 ن من تلك الدول.تعليق دخول القادمي
والمتضمن ( هر٤/١٠/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .13

استمرار منع السفر، سواًء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى 
دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية،  اآلتيةالدول 

وهي: )ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، 
ونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويال، روسيا الصومال، الك

البيضاء، الهند(، وأي دول أخرى لم يتم بعُد السيطرة على الجائحة 
 .فيها، أو ثبت انتشار الساللة المتحورة من الفيروس فيها

باشتراط أخذ ( هر٩/١٢/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .14
فر وس كورونا المستجد للسالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفير 

 .(هر١/١٤٤٣/ ١) إلى خارج المملكة لجميع المواطنين ابتداًء من
بمنع سفر ( هر١١/١٢/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .15

 المواطنين المباشر وغير المباشر إلى إندونيسيا. 
اشتراط ( هر٢٢/١٢/١٤٤٢) قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ .16

المعتمد من وزارة الصحة كشرط لحرية التنقل ودخول التحصين 
األماكن ذات العالقة باألنشطة والمناسبات االقتصادية أو التجارية 
أو الثقافية واالجتماعية والترفيهية، ودخول المنشآت الحكومية أو 

 الخاصة، ودخول المنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة.
على أن يكون الرفع ( هر٢٥/١/١٤٤٣) الموافقة الكريمة بتاريخ .17

الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها من 
، (م٢٠٢١) يناير( ١) خالل المنافذ البحرية والبرية والجوية بتاريخ

وإيضاح الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة 
 إليها. 

 والخالصة: 
 د تنوعت بحسب نوعها ومصدرها: ن اإلجراءات والقرارات المتخذة قإ

 فيمكن تقسيمها من حيث مصدرها إلى نوعين:  -أ
أمر خادم الحرمين الشريفين الصادر أوامر ملكية، وهي:    .1

الموافقة الملكية ، و بمنع التجوال( هر٢٨/٧/١٤٤١) بتاريخ
: ُيمنع على اآلتيةعلى اإلجراءات ( هر1/8/1441) بتاريخ

عشرة الخروج منها أو االنتقال سكان مناطق المملكة الثالث 
( هر4/8/1441) التوجيهات الكريمة بتاريخ، و لمنطقة أخرى 

بتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات 
لموافقة الكريمة ، وأخيًرا االحكومية، عدا الجهات المستثناة

على أن يكون الرفع الكامل للقيود ( هر٢٥/١/١٤٤٣) بتاريخ
المواطنين للمملكة والعودة إليها من خالل المنافذ  على مغادرة

 .البحرية والبرية والجوية
قرارات وزارية، وهي الثالثة عشر قراًرا السابق ذكرها، وهي  .2

 الغالب فيما صدر من قرارات في ظل هذه الجائحة.

 كما يمكن تقسيمها من حيث نوعها إلى:  -ب

اء سو  ،خارجهاقرارات خاصة بالمنع من السفر داخل المملكة أو  -1
كان في ساعات معينة أو في مدة زمنية مقيدة، وسواء كان 

 المخاطب بها يتمتع بالجنسية السعودية أو غيرها.

 أو المنع من الدخول من خارج المملكة. -2

إيقاف العمل بأماكن معينة وذلك كتعليق الدراسة أو العمل  -3
 الحكومي في بعض المصالح لمدة معينة.

ارات وإن صدرت من اللجنة الخاصة بمتابعة والمالحظ أن هذه القر 
والتي يترأسها وزير الصحة أو من وزارة الداخلية،  ،مستجدات كورونا

فهي قرارات سيادية، اتخذت بعد مشاورات ومداوالت بين وزارة الصحة 
وبعض الجهات المعنية، والهدف منها الحفاظ على األمن والصحة، 

 أحد. بما يحفظ البالد واللباد، وال يضر ب

 على االعتمادحيث من  تها؛حساسيكما أن طبيعة تلك القرارات و 
، واصل المستمر بين الجهات المعنية، والتمتابعة المستجداتو  ،السرعة

كان له أثر كبير في حسم األمر، وكان لهذه اإلجراءات األثر الفعال 
في حفظ األمن واستقراره، والحفاظ على أرواح الناس، فكان تضرر 

من جهة عدد الوفيات والمصابين بحسب التصنيف العالمي  المملكة
 من أقل الدول تأثًرا بتلك الجائحة، وآثارها على صحة المجتمع وسالمته.

وهذا إنما ينبع من حرص الدولة على سالمة رعاياها، والمقيمين بها، 
وامتثااًل لحديث النبي صلى هللا عليه وسلم في الطاعون، واستعمال 

في كون هذه الجائحة وووباء الطاعون يشتركون في القياس الجلي 
في الوفاة، وسرعة تفشيه وانتشاره واإلصابة به إذا ظهر  تسببهما

 .في بلد أو أرض معينة
  :المبحث الثالث

إلجراءات المتخذة من ِقَبل المملكة العربية السعودية لقانوني ال التحليل
 :جائحة كورونات اه تقييد حرية السفر في ضوء 

د إلى تبني الحكومات حول العالم ى تفشي وباء كورونا الجديأد
ستراتيجيات مختلفة للحد من انتشاره والتصدي له، وقد أثَّرت بعض إ

اإلجراءات المتخذة في عدد من الحقوق والحريات األساسية المكفولة 
 بموجب المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. 

ألة مس الوباء ال يمكن أن ُتعدُّ وحماية حقوق اإلنسان أثناء مكافحة 
 ثانوية ، حيث إنه من الضروري أن تنسجم اإلجراءات الحكومية المتعلقة

 . هكاموأح بمكافحة الفيروس مع مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان
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المتخذة من المملكة والحديث هنا عن مدى قانونية تلك اإلجراءات 
ة والمواثيق الدولي ،شريعةوموافقتها ألصول ال ،العربية السعودية

  واألنظمة السعودية:
ي فالسفر من حيث األصل مباح ، فأما بالنسبة للشريعة اإلسالمية

ا م، والمنع من السفر إنمرا َيرِّد فالشرع الحنيف ن ي الشريعة مستمدًّ
 هما:قاعدتين، 

 مراااة مقاصد الشريعة: -1

ت الشريعة الغراء على حفظ الكليات الخمس،  فس وهى: النفقد حضَّ
والمال والنسب والدين والعقل، وحرمة إهدارها أو االعتداء عليها، 

لة من المِّلل  .(91)ووجوب صونها، وهذه الخمس التي لم ُتبح في مِّ
وقد سبق ذكر األدلة من الشريعة على جواز المنع من السفر لمن نزل 

قد ا، فن فيهو ن أرضهم وقد وقع البالء وهم مقيمبهم وباء، أو الخروج م
اعون أنه ذكر الوجع والط -صلى هللا عليه وسلم-ثبت عن رسرول هللا 

من سمع به بأرض فال يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها "فقال: 
. (93). وكذا ما ُأثر عن عمر في واقعة أبي عبيدة(92)"فال يخرج فراًرا منه

فوجب بذل ُسبل السالمة، وعدم االستهانة بالطاعون والورود على 
 انتشاره. موضع 

وكذا يقاس على هذا حصول أي وباء في بلد ما، فيجب على من فيه 
الصبُر وعدم الخروج منه، ويجب على غيرهم أال يدخلوا تلك األرض؛ 

 تجنًبا ألسباب الهلكة، وصيانة للنفوس واألموال من التلف والهالك.
استخدام ولي األمر سلطته في تقنين المباح، مع وجوب الطااة  -2

 المعروف:في 
فإن الشرع قد أجاز لولي األمر أن يتدخل بسلطته من خالل إصدار 

 . (94)األحكام بما ُيحقق للجميع المصلحة العامة ويدفع عنهم المفاسد
كما أن لولي األمر تقييد المباح نفسه إذا ُوجدت ضرورة لذلك، حيث 

ان كإن قيام ولي األمر بهذا الفعل ُيعدُّ من أهرم اختصاصاته، حتى لو 
فعله متعلًقا بتقييد المبراح على األفراد بمنعهم منه، أو تجريمه عليهم 
ومعاقبتهم إذا فعلروه، ما دام أن ذلك يحقق مصلحة وأمًنا واستقراًرا لهم، 

 .(95)وال يخالف الشرع الحنيف
فيحق للدولة على سبيل المثال التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة 

سواء في حق أصل الملكية، أو منع المباح،  لتحقيق العدل في التوزيع،
أو في تقييد حرية التملك الذي هو من باب تقييد المباح إذا اقتضت 
المصلحة العامة أو النفع العام ذلك، كما حدث في وقتنا الحاضر؛ من 
تأميم المصارف والشركات الكبرى، استناًدا لما فعله عمر بن الخطاب 

 .(96)حينما ضاق على الناسفي سبيل توسعة المسجد الحرام 
وقد سرارت أحكام النظام السعودي في هدي الكتاب والسنة، وما تقتضيه 
السياسة الشرعية في تقييد الحريات، وعليه: فُيعدُّ تقييد حرية السفر 

جة يصل إلى در  احسنً  االعربية السعودية أمرً الذي فرضته المملكة 
الواجب بعد انتشار الوباء وتطوره وتحوره، فيتعين على المسلمين 

غيرهم من  مكانوا من أهلها أأسواء -عموًما، وعلى المقيمين فيها 
االمتثال وطاعة والة األمور، بما يحقق  -المقيمين على أراضيها

 المصلحة والسالمة للجميع. 
ق تماًما مع الغايات والمصالح فما قامت به المملكة من إجراءات يتواف

 العليا ومقاصد الشرع الحنيف من حفظ النفس.
لة تحمي الدو "وهذا ما أكده النظام األساسي للحكم، حيث نص على أن: 

 ، فكان تطبيق المملكة لتلك"حقوق اإلنسان، وفق الشريعة اإلسالمية
 مع أحكام الشرع ومقاصده التي قعدها، وأرادها ااإلجراءات متوافقً 

 .(97)لمصلحة الفرد والمجتمع، ومحافظة على مصالح الجميع
، فقد أكَّد العهد الدولي الخاص بالحقوق وأما المواثيق الدولية

االقتصادية واالجتماعية والثقافية على: أن من حق كل إنسان أن يتمتع 
بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية، وعلى أنه يجب على الدول 

التدابير الالزمة للوقاية من األمراض الوبائية األطراف أن تتخذ 
ومكافحتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير تقييدية لحماية السالمة العامة، 
وتهيئة الظروف المناسبة لتأمين الخدمات الطبية والعناية الصحية 

 .(98)للجميع في حالة المرض
ان اإلنسكما أجازت المواثيق والعهود الدولية المعنية بحماية حقوق 

وضع قيود على بعض الحقوق  ،للدول في الحاالت االستثنائية
 .(99)والحريات أو تعليقها موقًتا؛ استجابة لحاالت الطوارئ التي تهددها

كما نصَّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم 
ا عليه والتنقل إال في القيود التي ينص ،جواز تقييد حق الفرد في السفر

القانون، وتكون ضرورية لحماية األمن القومي، أو النظام العام، أو 
الصحة العامة، أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون 

 .(100)متماشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد
وبالتالي فإنه يمكن في حاالت الطوارئ تقييد الحريات، شريطة االلتزام 

أن تكون هذه القيود ضرورية، مع عدم منافاتها لاللتزامات األخرى بمبدأ 
المترتبة عليها بمقتضى العهد، مع عدم انطوائها على تمييز مبني على 

 العرق، أو اللون، أو الجنس، أو األصل االجتماعي.
-ومن خالل مراجعة التقارير الدولية الصادرة من المنظمات الدولية 

بار قد تم اعت -عالميًّا–نجد أنه  -العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة
جائحة كورونا حالة صحية طارئة، فالحاالت الطارئة هي تلك األحداث 
التي تحل ويتعذر مواجهتها بالقواعد القانونية العادية، ويلزم التدخل فيها 
من قَِّبل السلطات المختصة، واتخاذ تدابير استثنائية لحماية المجتمع، 

 .(101)ع حالة جائحة كوروناوهذا ما يتسق م
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تقرير لجنة المراجعة المعنية بتنفيذ اللوائح 

م( أثناء االستجابة لجائحة كورونا اللوائح ٢٠٠٥الصحية الدولية )
م( أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن ٢٠٠٥الصحية الدولية )

. وقد أوصت (102)يًّاجائحة كورونا كحالة صحية طارئة تسبب قلًقا دول
التي ، و المنظمة الدول باتخاذ التدابير المختلفة لحماية الصحة العامة
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ول ورفض دخ ،قد تشمل تدابير أكثر تقييًدا، ومن ذلك منع السفر
األشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين أو غير المصابين إلى 
المناطق الموبوءة، أو فرض قيود على األشخاص الوافدين من المناطق 

 .(103)الموبوءة
لذا، فإن القرارات السابقة المتعلقة بتقييد السفر خالل جائحة كورونا 

دولية، ق مع المواثيق الالمتخذة من حكومة المملكة العربية السعودية تتف
الغرض من وراء فرض التدابير في حالة الطوارئ الصحية حيث إن 

كانت ، و لتقييد حرية السفر هو الحفاظ على الصحة والسالمة العامة
حدودة محالة التقييد ضرورية ومتناسبة مع الحالة الصحية الطارئة، و 

ة تمييز المتخذمن حيث النطاق الزماني والمكاني، ولم يكن في التدابير 
  لعرق أو جنس أو أصل اجتماعي دون آخر.

 :وأما قانونية اإلجراءات المتخذة لم ابهة كورونا في النظام السعودي

فإنه ومن خالل استقراء النصوص القانونية الخاصة بالنظام األساسي 
بالحكم، نجد أنه قد نصَّ على عدد من القواعد العامة التي تحكم حالة 

 :وفق اآلتي وذلكالضرورة، 
( من النظام األساسي للحكم على أن للملك 61نصت المادة رقم ) -

أن يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وبيَّن النظام أحكام 
 ذلك.

من النظام األساسي للحكم على أن  (٦٢وكذلك نصت المادة ) -
للملك إذا نشأ خطر يهدد سالمة المملكة أو وحدة أراضيها، أو 

ها ومصالحه، أو يعوق موسسات الدولة عن أداء مهامها، أمن شعب
أن يتخذ من اإلجراءات السريعة ما يكفل مواجهة الخطر، وإذا 
رأى الملك أن يكون لهذه اإلجراءات طابع االستمرار، فيتخذ بشأنها 

 ما يلزم نظاًما.

( من النظام األساسي للحكم على: منح ٦٧كما نصت المادة ) -
ق قختصاص بوضع األنظمة واللوائح فيما يحالسلطة التنظيمية اال

عة ون الدولة، وفًقا لقواعد الشريو المصلحة أو يرفع المفسدة في ش
 اإلسالمية.

( من النظام األساسي للحكم على ٨٢وأخيًرا نصت المادة رقم ) -
أنه ال يجوز بأي حال من األحوال تعطيل حكم من أحكام هذا 

من الحرب أو في أثناء حالة النظام، إال أن يكون ذلك موقًتا في ز 
 الطوارئ.

والمالحظ أن النظام األساسي للحكم قد منح السلطة صالحية التدخل 
 في حاالت الظروف الطارئة. 

وتتمثل نظرية الظروف الطارئة في وجود ثالثة ضوابط؛ وهي: أن يكون 
الظرف الطارئ حقيقيًّا موثًرا على المصلحة العامة، وأن يستحيل 

بالقواعد القانونية العادية، بل يتطلب وضع قواعد غير عادية، مواجهته 
وأن يكون الهدف من النظام القانوني االستثنائي هو تحقيق المصلحة 

 .(104)العامة. وهذه الضوابط الثالثة قد تحققت في حالة جائحة كورونا

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن النظام السعودي قد اعترف بمفهوم الظروف 
ثرها في تنفيذ االلتزامات في أكثر من موضع قانوني في الطارئة وأ

، ولكن لم يرد تعريف الحالة الطارئة (105)األنظمة واللوائح المحلية
صراحةً إال في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نص على: 

حالة يكون فيها تهديد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة في أنه 
وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل ينذر بخسائر في األرواح العامة جديًّا 

 .(106)أو الممتلكات، وال يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية
وبناًء على التعريف السابق تعدُّ جائحة فيروس كورونا حالًة طارئًة 
بالنسبة للوزارات واألجهزة الحكومية ذات العالقة المباشرة بالجائحة، 

حماية حقوق اإلنسان، والتي تتضمن حق الفرد في السفر،  وتتطلب
وهو ما التزمت به المملكة، فلم تتوان عن إصدار القرارات والتدابير 
المقننة لحرية السفر في ظل هذه الجائحة، مما يعني قانونية تلك 

 ،القرارات واإلجراءات االحترازية التي تهدف لحماية الصحة العامة
صت ننين والمقيمين على أراضيها، وهو عين ما وسالمة جميع المواط

ُتعنى الدولة "( من النظام األساسي للحكم من أنه: ٣١عليه المادة )
 ."بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطنيها

وعليه، فأساس وسند مشروعية القرارات واإلجراءات االحترازية في 
األساسي للحكم في المواد ظام ما نص عليه الن هو النظام السعودي

( والتي أعطت للملك صالحيات واسعة لمواجهة ٨٢ -٧٦-٦٢ -٦١)
حاالت الضرورة تجاه أي خطر يهدد سالمة المملكة أو وحدة أراضيها، 
فاإلجراءات الوقائية، والتدابير االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة 

ة على دفت للمحافظه ،العربية السعودية لمواجهة جائحة فيروس كورونا
الصحة العامة والنظام العام، وبما يتفق مع ضوابط تطبيق نظرية 

 ، وبما يتفق أيًضا مع المواثيق الدولية.هاوشروط الضرورة

وعليه، يظهر لي أن اإلجراءات االحترازية المتخذة في ظل جائحة 
ير بكورونا تتوافق مع كافة األنظمة بالمملكة وال تخالفها، وغاية هذه التدا

االحترازية من المنع من السفر: الحفاظ على األمن العام، وصحة 
المقيمين بها وقاطنيها، سواء ممن يتمتع بالجنسية السعودية أو غيرها 

 من جنسيات أخرى.

 :الخاتمة
من دولة ألخرى حق أصيل لكل  -خاصة-ال شك أن حرية السفر 

م ال، ها أكان يتمتع بجنسية الدولة المقيم في أراضيأسواء  ،شخص
كان بقصد أطويلة، وسواء  ن استقراره جزئًيا لفترة قصيرة أمكاأوسواء 

 العمل. الزيارة أم السياحة أم
 والمواثيق ،والمعاهدات ،كما أن هذا الحق أقرته الشريعة اإلسالمية

والقوانين كحق أصيل يكفل األمن واألمان  ،واألنظمة ،والدساتير ،الدولية
في استقرار  ا، وأن ذلك الحق سبب رئيسوأفرادً للمجتمع: جماعة 

وأن الدول ال تلجأ لتقييد هذا الحق أو هذه  المجتمعات وأمنها وأمانها.
الحرية إال استثناء من األصل، ولسبب وجيه؛ حفاًظا على أمن واستقرار 
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المجتمع، وبما يتوافق مع مقاصد الشريعة الغراء من حفظ الكليات 
 م بحفظها.الخمس التي أمر الشارع الحكي

ا من وصل الباحث إليهوسيكون الحديث مقسًما إلى نتائج وتوصيات ت
 خالل البحث:

: النتائج:  أوالا
ع ُأسس ووض ،أسبقية الشريعة اإلسالمية في تقرير حقوق اإلنسان .1

وضوابط حرية السفر، ومنها أخذت األنظمة والقوانين العربية 
 والغربية مادتها األساسية والرئيسة.

ه رِّد عليتَ ان في السفر والتنقل أصل أصيل، اإلنسن حرية إ .2
ة، تشترك في النص على بعضها الشريعُة مع  استثناءات عدَّ
ه إلى مقاصد الشريعة التي  األنظمة الوضلية، وبعضها مردُّ

 وضعت ُأُطًرا عامة للحقوق والُحر ِّيات.

ن م د  فإن جائحة كورونا تع ،وفًقا للمواثيق والعهود الدولية  .3
الطارئة التي يجوز فيها تقييد الُحر ِّيات في حالة الظروف 

الضرورة، شريطة عدم انطوائها على أي تمييز مبني على العرق، 
 االجتماعي. النوعأو اللون، أو الجنس، أو 

ن األنظمة السعودية قد نصت في أنظمة ولوائح متعددة على إ .4
حرية السفر كحق أصيل ألي إنسان، مهما كان نوعه أو جنسيته. 

قد َترِّد عليه بعض  -كمبدأ أصيل وقاعدة عامة-ال أن هرذا الحرق إ
االستثناءات والقيود التي تفرضها مصلحة المجتمع، وتقتضيها 
أحكام السياسة الشرعية الموكلة لولي األمر؛ حفاًظا على كيان 

 .ومصالح الناس العامة وأمنهم وسالمتهم ،الدولة

من قرارات وإجراءات سالمة موقف المنظم السعودي فيما أصدره  .5
ل تبًعا لتطور الوضع الصحي داخ ،احترازية لتقييد حرية السفر

النتشار فيروس  المملكة، ووفق المتغيرات العالمية الصحية
كورونا، حيث إنها تتوافق كلية مع ما نصت عليه الشريعة الَغرَّاء، 
وما قصدت تحقيقه من مقاصد كلية عظمى، كما تتوافق مع 

لية لحقوق اإلنسان، كما أنها لم تخالف األنظمة المواثيق الدو 
السعودية، بداية من النظام األساسي للحكم، ونهاية باللوائح 

 المنظمة.

 ثانياا: التوصيات: 
ضرورة التعاون بين هيئة حقوق اإلنسان والجهات ذات العالقة  .1

في إصدار تقرير حكومي شامل حول منظومة الحقوق والحريات 
ة السعودية في ظل جائحة كورونا بمختلف في المملكة العربي

من أجل المساهمة في تعزيز  ؛للغات المعتمدة في األمم المتحدةا
الوعي القانوني للعديد من األفراد والمنظمات الدولية حول قانونية 
اإلجراءات االحترازية المتخذة من الحكومة السعودية، ومدى 

 اتساقها مع المواثيق الدولية.

حاجة ماسة لبحث مثل تلك الموضوعات من جوانبها أن الكما أرى  .2
الشرعية والنظامية، بما يناسب واقع المملكة حالًيا، وتطلعها 

ي تحقيق هم فالتعديل وضع األنظمة واللوائح المحلية على نحو ُيس
 .(م٢٠٣٠) رؤية المملكة أهداف

إلى ضرورة التوسع في تلك الدراسة بدارسة حرية لفُت النظر  .3
والتنقل مًعا، واختيار عدة دول عربية للحديث عنها، السفر 

والمقارنة بينها في هذا الحق، واالستثناءات الواردة عليه، ومناقشة 
قانونية هذه القرارات واإلجراءات المتخذة من هذه الدول في هذا 
 الحق، وربطها بالشريعة اإلسالمية، والمواثيق والمعاهدات الدولية.

 تعالى على ما منَّ به، ونسأله التوفيق وفي الختام، نحمد هللا
 .والسداد
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( ٩٠اإلساسي للحكم األمر الملكي رقم )أ/( النظام ٣٦المادة )أمر ملكي:  (2)
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 م.٢٠٢٠مارس 
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 .٤٧م( ص: ٢٠١٧)
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لكل شخص الحق فى التنقل بُحرية واختيار إقامته داخل دولة   -1
 ما، شريطة االلتزام بأحكام القانون.

غادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما لكل شخص الحق في م -2
أن له الحق في العودة إلى بلده، وال يخضع هذا الحق ألية قيود إال إذا 
نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية األمن القومي، أو النظام 

 .العام، أو الصحة، أو األخالق العامة
لكل شخص الحق عند اضطهاده فى أن يسعى ويحصل على  -3
 .أي دولة أجنبية طبًقا لقانون كل بلد ولالتفاقيات الدوليةملجأ في 

( من الميثاق ٢٦فقد نصت المادة )الميثاق العربي لحقوق اإلنسان:  (37)
 على:
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التنقل واختيار مكان اإلقامة في أية جهة من هذا اإلقليم في حدود 

 ذة.التشريعات الناف
ال يجوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخص ال يحمل جنسيتها وهو  -2

متواجد بصورة شرعية على أراضيها إال بموجب قرار صادر وفًقا 
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تحتم دواعي األمن الوطني خالف ذلك، وفي كل األحوال يمنع اإلبعاد 

 .الجماعي
ال يجوز بشكل »من الميثاق على أنه ( ٢٧/١) المادةكما نصت 

تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك 
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 م(.١٩٩٠(، )١٢المادة ) إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم: (38)

منيب محمد، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط اإلداري، ربيع: ( 39)
 .137م، ص  1989رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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ردي الخراساني، البيهقي (41) : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ

، كتب (2/63هر(، أحكام القرآن للشافعي )458أبو بكر )المتوفى : 

هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: محمد زاهد الكوثري، الناشر: 
 م. 1994 -هر  1414القاهرة، الطبعة الثانية  -مكتبة الخانجي 
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المنع من السفر: دراسة مقارنة، بحث تكميلي  الحصين: إسحاق، ينظر:(44) 
 ٢٠ - ١٩مقدم لنيل درجة الماجستير، المعهد العالي للقضاء، ص 

هر، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم دراسة ١٤٢٨
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(، مقال مجلة الدراسات اإلسالمية، 8ي في واقعنا المعاصر )ص: الجان

 م.2019 -م1440الرياض  (،1، العدد )31المجلد 
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(، كتاب الشهادات، باب شهادة 3/171أخرجه البخاري في صحيحه ) (47)

 (.2649القاذف والسارق والزاني، رقم: )
اب الحدود، باب نفي أهل (، كت8/171أخرجه البخاري في صحيحه ) (48)

 (.5886المعاصي والمخنثين، رقم: )
(، 82: أحمد بن عبد الحليم الحراني، السياسة الشرعية )ص: ابن تيمية (49)

 م.2003-هر1424الناشر: دار ابن حزم، 
: تقي الدين أبو اللباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية (50)

ى: محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفبن عبد هللا بن أبي القاسم بن 
(، 47هر(، الحسبة في اإلسالم، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية )ص: 728

 الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى.
: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة )المتوفى: السرخسيينظر:  (51)

روت، تاريخ بي -(، الناشر: دار المعرفة 9/45المبسوط )، هر(483
 م.1993 -هر 1414النشر: 

 سبق تخريجه. (52)
فتح ،أبو الفضل الشافعيالعسقالني : أحمد بن علي بن حجر ابن حجر (53)

 -(، الناشر: دار المعرفة 10/184) شرح صحيح البخاري الباري 
، صححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، 1379بيروت، 

 وعليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن باز.
: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس )المتوفى: ابن قيم الجوزية (54)

(، الناشر: موسسة 40-4/39زاد المعاد في هدي خير اللباد ) هر(،751
مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة  -لرسالة، بيروت ا

 م.1994هر /1415والعشرون، 
اختالف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة اإلسالمية األحمدي: ينظر:  (55)

(1/245.) 
 (.2787(، رقم: )3/93أخرجه أبو داود ) (56)
ن، أبو عبد الرحم : محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر،العظيم آبادي (57)

عون المعبود وحاشية ابن  هر(،1329شرف الحق، الصديقي، )المتوفى: 
بيروت، الطبعة الثانية  -(، الناشر: دار الكتب العلمية 1/268القيم )
 (.7/338) هر1415
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 (.1/484الجامع ألحكام القرآن )القرطبي:  (58)
 [.43]النساء:  (59)
ْستاني: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير أخرجه أبو داود،  (60) جِّ الس ِّ

 سنن أبي داودهر(، 275بن شداد بن عمرو األزدي )المتوفى: 
(، 232(، كتاب الطهارة، باب الجنب يدخل المسجد، رقم: )1/167)

مَحمَّد كامِّل قره بللي، الناشر: دار الرسالة  -المحقق: شَعيب األرنووط 
 م.2009 -هر  1430العالمية، الطبعة األولى 

 (.1/268: عون المعبود وحاشية ابن القيم )العظيم آبادي (61)
(، كتاب األذان، باب ما جاء في 1/170أخرجه البخاري في صحيحه ) (62)

(، وأخرجه مسلم في صحيحه 855الثوم الني والبصل والُكراث، رقم: )
(، كتاب الصالة، باب نهي من أكل ُثوًما أو بصاًل أو ُكرًّاًثا أو 1/394)

 (.564نحوها، رقم: )
ري، لملك القتيبي المص: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد االقسطالني (63)

هر(، شرح القسطالني = إرشاد 923أبو اللباس، شهاب الدين )المتوفى: 
(، الناشر: المطبعة الكبرى 2/146الساري لشرح صحيح البخاري )

 هر. 1323مصر، الطبعة السابعة  -األميرية
محمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم الصديقي الشافعي البكري:  (64)

(، 8/524هر(، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )1057)المتوفى: 
اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر 

 م. 2004 -هر  1425لبنان، الطبعة الرابعة  -والتوزيع، بيروت 
المنع من السفر في نظام المرافعات الغنام: خالد عبدالرحمن إبراهيم،  (65)

ماهر  أ.د. إشراف:دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية،  الشرعية السعودي
إبراهيم السداوي، قدمت بجامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات 

. ٨٦العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية. ص 
 .138هاني سليمان، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ص الطليمات: 

حرية التنقل في ضوء المواثيق الدولية، مجلة  خالد،محمد: ( ينظر: 66)
 (٢٠١٧) ٥٠، ص ٦الدراسات القانونية والسياسية العدد 

األساس القانوني إلجراءات مكافحة  خليل: عصام إبراهيم، ( ينظر:67)
 (.210-212فيروس كورونا ومواجهة آثاره )صر 

، (٤دة )( من الما1الفقرة ) ،العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (68)
 م(.١٩٦٦)

 
النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر الملكي رقم: أمر ملكي:  (69)

 هر. 27/8/1412(، بتاريخ : ٩٠)أ/
 م(.١٩٩٢، )النظام األساسي للحكم( من ٣٦المادة ) أمر ملكي: (70)
( من نظام وثائق السفر الصادر ٦( من المادة )٢الفقرة ) مرسوم ملكي: (71)

 ، ه٢٨/٥/١٤٢١( الصادر بتاريخ ٢٤بالمرسوم الملكي رقم )م/
م المنع من السفر في نظا، خالد بن عبد الرحمن إبراهيم الغنام:ينظر:  (72)

المرافعات السعودي، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، بجامعة نايف 
األمنية، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية،: العربية للعلوم 

 .33صر 
( نظام اإلجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم ٢المادة ) مرسوم ملكي: (73)

 . م٦/١٢/٢٠١٣هر الموافق 22/1/1435( بتاريخ 2ملكي رقم )م/

( من نظام وثائق السفر، الصادر ٦، من المادة )٢الفقرة مرسوم ملكي: (74) 
 ه. 28/5/1421، بتاريخ 24بالمرسوم الملكي رقم م/

رة الصاد ( من الالئحة التنفيذية لنظام السفر،٥المادة ) وزير الداخلية: (75)
 .هر 23/9/١٤٢٢وز بتاريخ /۷بقرار وزير الداخلية رقم

( من نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ٣٥حيث نصت المادة )( 76)
في غير حاالت » :هر على أنه 22/1/1435 (، بتاريخ 2ملكي رقم ) م/

التلبس بالجريمة، ال يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إال بأمر 
 «.من السلطة المختصة

( من نظام اإلجراءات ٣٦( من المادة )1( وعلى هذا نصت الفقرة )77)
يجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في »الجزائية على أنه: 

 «.رى إبالغهاالتصال بمن ي
ال يجوز إلدارة »( من نظام اإلجراءات الجزائية على أنه: ٣٧( نصت المادة )78)

توقيف قبول أي إنسان إال بموجب أمر مسبب، ومحدد المدة،  أي سجن أو
وُموقَّع عليه من السلطة المختصة، ويجب أال تبقيه بعد المدة المحددة في 

 «.هذا األمر
( من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي ٤٦المادة ) مرسوم ملكي: (79)

 .م٣١/٠٨/٢٠١٢هر الموافق ١٣/٨/١٤٣٣( بتاريخ ٥٣رقم )م/
نظام وثائق السفر وفق ( من ٢(، من المادة )2الفقرة )مرسوم ملكي:  (80)

( وتاريخ 134التعديل األخير للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/
 هر.27/11/1440

 هر(.١٤٢١، )٧نظام وثائق السفر السعودي، المادة  ملكي:مرسوم  (81)
الالئحة التنفيذية لنظام وثائق السفر السعودي، المادة مرسوم ملكي: ( 82)

 هر(.١٤٢٢، )٤٩
 .م(١٩٩٢، )١٢، المادة النظام األساسي للحكمأمر ملكي:  (83)
محمد رزق هللا، السفر إلى الدول الممنوعة  /الدكتورالسلمي: ينظر:  (84)

، هر١٤٣٨ ٧٧عدد  ،١٢٠ - ٦٨وعقوبته: دراسة مقارنة، مجلة عدل 
 .٨٢ص 

 .٨٤ينظر: المصدر السابق ص  (85)
من نظام وثائق السفر على جملة من المخالفات  ١٠حيث نصت المادة  (86)

أو  لالتي من ارتكبها يعاقب عليها بغرامة ال تزيد عن مائة ألف ريا
بالمنع من السفر مدة ال تزيد على خمس سنوات أو بهما مًعا وذلك 

 .هر ١٨/١/١٤٤٣( وتاريخ ١١بموجب المرسوم الملكي رقم )م/
، الصادر بالمرسوم ٢٠٨مادة  نظام المرافعات الشرعية،مرسوم ملكي:  (87)

 هر.22/1/1435( بتاريخ  ١ملكي رقم ) م/
 .التنفيذنظام  ٤٦مادة مرسوم ملكي:  (88)
( من نظام مكافحة المخدرات والموثرات ٥٦المادة )مرسوم ملكي:  (89)

 .هر8/7/1426( بتاريخ ٣٩العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
( من نظام وثائق السفر على أنه: 6( من المادة )2حيث نصت الفقرة )( 90)

 «.ال يجوز المنع من السفر إال بحكم قضائي»
، (326نهاية السول شرح منهاج الوصول )ص: ي: اإلسنو ( ينظر: 91)

ناصح، مراعاة مقاصد الشرعية في ضوء السياسة الشرعية، البقمي: 
  ٢٨٠- ٢٢٧م، ٢٠١١ ٢٦عدد  ٢٤مجلة مجمع الفه اإلسالمي مجلد 
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(، كتاب الحيل، باب ما يكره من 9/27أخرجه البخاري في صحيحه )( 92)
  (.6974)االحتيال في الفرار من الطاعون، برقم: 

 سبق تخريجه. (93)
أ.د.نورة مسلم، سلطة ولي األمر في تقييد المباح  المحمادي: ينظر: (94)

دراسة تأصيلية تطبيقية،  (:١٩-وأثرها في موجهة فيروس كورونا) كوفيد 
 - ٦٢٩، ٦٤٢، ص٥١،٢٠٢٠مجلة الجملية الفقهية السعودية، العدد 

٦٩٠. 
سلطة ولي األمر في سن األنظمة  د. أحمد عبدهللا،العتيبي: ( ينظر: 95)

التشريلية المقيدة للمباح دراسة أصولية، مجلة الدراسات العربية بجامعة 
عودة: عبدالقادر، . ٢٤٠ص  ، ١مجلد  ٣٦، عدد ٢٧٠- ٢٣١المنيا، 

 .2التشريع الجنائي اإلسالمي مقارًنا بالقانون الوضعي، ص 
 (.7/4992الفقه اإلسالمي وأدلته، )الزحيلي: ( ينظر: 96)

 .م(١٩٩٢، )النظام األساسي للحكم( من ٢٦المادة )أمر ملكي:  (97)
( ينظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 98)

تداعيات فيروس كورونا على منظومة  م، خاطر: مايا،1966، ١٢المادة 
، ٢٠٢٠ ٨العدد  ٤حقوق اإلنسان مجلة العلوم االقتصادية واالدراية مجد 

 .٣٢ص  ،٤٣- ٢٩
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ( 4) ( ينظر : المادة99)

 م.1966
 .م(١٩٦٦، )٣الفقرة  ١٢العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مادة  (100)

أ. د منى كامل، حرية التنقل تركي: ولمزيد من البيان ينظر أيًضا:  (101)
في زمن كورونا بين حالة الطورائ الصحية وضمان الحق في الحياة، 

، ٢٤١، ص ١٩بحث محكم منشور بمجلة الدراسات القانونية، عدد 
 .م٢٠٢٠يوليو 

تقرير لجنة المراجعة المعنية بتنفيذ منظمة الصحة العالمية: ينظر:  (102)
، ١٩-م(، أثناء االستجابة لجائحة كوڤيد٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية )

 .٢٠٢١ ،٣٦- ٣٥صر: 
تقرير لجنة المراجعة المعنية بتنفيذ منظمة الصحة العالمية: ينظر:  (103)

، ١٩-أثناء االستجابة لجائحة كوڤيدم(، ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية )
 .٢٠٢١، 40- 39صر: 

د. أحمد صالح الدين، مدى قانونية اإلجراءات المتخذة للحفاظ بالطو:  (104)
على الصحة العامة وتأثيرها في حقوق اإلنسان، تجربة المملكة العربية 
السعودية في التعامل مع جائحة كورونا، بحث محكم منشور بالمجلة 

اسات األمنية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المجلد العربية للدر 
 .م٢٠٢٠، سبتمبر ٣٥٥ -٣٥٤، ص ٣/عدد٣٦
د. محمد بن علي، االجتهاد القضائي لمعالجة اآلثار القرني: ينظر :  (105)

الناشئة عن جائحة كورونا على العقود، مجلة علوم الشريعة والدراسات 
 - ١٤٩٧، ٢٠٢٠ديسمبر  ٨٣اإلسالمية بجامعة أم القرى، العدد 

 .١٥٢٨- ١٥٢٦، ص ١٥٧٠
، ١نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المادة مرسوم ملكي: ( 106)

 هر. 13/11/1440 ( وتاريخ128الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/


