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Abstract

امل�ستخل�ص

The pandemic Covid-19 led some countries to take on some
extreme measures like travel restrictions and quarantines. Such
measures were thought to be violating human rights, and it became necessary to make the distinction on what is an absolute
human right not to be limited and what is more lenient.
In this study, international human rights, Islamic law, and
Saudi laws were analytically compared. Additionally, the efforts
made by the Government to contain the consequences of the pandemic were presented. The following conclusions were found:
States holds the full right to eliminate and/or limits human
rights for a declared period, and take all necessary actions in
cases of crises, such as natural disaster, wars of pandemics. Additionally, the state is permitted to force laws that violate some
human rights. However, the conditions set by the International
Conventions were not violated. Furthermore, the research has
shown that Islamic laws had a preconceived law in cases of pandemics to save and sustain lives. Moreover, it has been proven
that health authorities are not to show any discrimination to the
patients. Therefore, all shall receive the appropriate treatment

يتطرق البحث مل�شكلة قانونية كبرية ظهرت مع تف�شي جائحة كورونا يف
 لوقاية ال�شعوب من- العامل؛ وذلك عندما قامت الدول باتخاذ �إجراءات �صارمة
 نالت من حقوقهم الإن�سانية املقررة يف كافة املواثيق والعهود الدولية-املر�ض
 بل �أدت �إىل تعطيلها، والرعاية ال�صحية، والعمل، كحق التنقل،حلقوق الإن�سان
،بالكلية؛ مما �أحدث ت�ضار ًبا فيها بني الإباحة القانونية واملنع من ال�سلطات
 فهل من.)يجدر حلها و�إي�ضاح احلق امل�شروع لكال الطرفني (الدولة واملواطن
حق الدول �إيقاف حقوق الإن�سان �أو بع�ضها للدواعي ال�صحية الطارئة؟ وقد
 وذلك بعر�ض،اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج التحليلي الو�صفي النقدي
 ومقارنة ذلك، ومقارنتها بال�شريعة الإ�سالمية،ن�صو�ص حقوق الإن�سان الدولية
ً �
 وعر�ض ما قامت به ال�سعودية من جهود الحتواء،أي�ضا بالقانون ال�سعودي
 �أن للدول احلق الكامل يف احلد: وقد تو�صل الباحث �إىل نتائج �أهمها.الأزمة
 �أو �إلغاء بع�ضها واتخاذ كل ما تق�ضي به الأو�ضاع يف حاالت،من حقوق الإن�سان
 وذلك لأمد حمدد، كاحلروب والأوبئة املعدية اخلطرة،الطوارئ والأخطار
 كما للدول احلق يف �إجبار الأفراد على القيام ب�أمر قد ينال من حقوقهم،معلن
 و�أثبت البحث �أ�سبقية. وف ًقا لل�شروط التي حددتها املواثيق الدولية،الإن�سانية
،ال�شريعة الإ�سالمية يف اتخاذ الإجراءات االحرتازية يف حال الأوبئة املعدية
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وجناحها يف احلد من انت�شارها والق�ضاء عليها ،ولي�س من حق اجلهات
ال�صحية التمييز بني املتلقني خلدماتها� ،أو حرمان بع�ضهم ،لأي اعتبارات،
كما برز تفوق اجلهاز ال�صحي ال�سعودي ،وا�ستيعابه جلميع حاالت كورونا رغم
كرثتها ،ومتا�سكه من االنهيار بالت�ضافر مع الأجهزة ال�صحية الأخرى ،مع
جمانية العالج؛ مما حقق حاالت �شفاء جتاوزت  %92وجتدر �أهمية �إجراء
بحوث علمية حول اجلوانب اجلنائية للأزمة مبحاولة بع�ض امل�صابني ن�شر
املر�ض يف الأماكن العامة ،والتطرق للآثار االقت�صادية للجائحة.

with disregard of age, nationality, race, color…etc. Lastly, the
impressive free health care provided by Saudi government is
well noted. Saudi Arabia was able to contain the pandemic regardless of the high number of cases, resulting in a 92% recovery
rate. However, the importance of a criminal-based research is
due to the rise of infected patients disregarding cautionary guidelines and spreading the virus in public. The research will also
address the pandemic economical effects.

 .1المقدمة

امل�صابني ،و�أمام عدم قدرة القطاعات ال�صحية على ا�ستيعابهم،
وعند ا�ستيعابهم وقعت يف حرج عدم حتديد �صاحب الأولوية ،هل
هم كبار ال�سن� ،أم متو�سطو الأعمار� ،أم ال�شباب؟ وحرج الإجبار على
الرعاية ال�صحية للممتنعني عنها �أو املتحفظني منها ،مع حظر مبادئ
حقوق الإن�سان �إكراه الأ�شخا�ص على �أمر ال يرغبون فيه.
كما كان هناك نوع �آخر من اجلرائم ظهر يف و�سط معمعة هذه
اجلائحة متثل يف قيام بع�ض امل�صابني مبحاولة نقل املر�ض ،ون�شره
بني �شرائح املجتمع ،عرب �أماكن تردد النا�س ،وو�سائل ا�ستخدامهم
املتكرر ،ورف�ض بع�ضهم ت�سليم �أنف�سهم لتلقي العالج والرعاية.
فكانت تلك الإجراءات وغريها ذات �أثر قوي على حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،ومن هنا فقد انطلقت لدي فكرة �إعداد هذا البحث:
(جائحة كورونا و�أثرها على حقوق الإن�سان يف النظام ال�سعودي:
درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية مقارنة بالقانون الدويل).

جاءت جائحة كورونا فاجع ًة مفاجئ ًة على العامل �أجمع� ،أحدثت
الكثري من الت�أثري على مناحي احلياة يف جوانبها :االقت�صادية،
واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،وال�صحية ،والقانونية ،وقد كان للجانب
الأخري منها ت�أثري على حقوق الإن�سان وقواعده الأ�سا�سية التي جاء بها
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة  ،1948الذي ي�ؤكد حق الرعاية
ال�صحية ،حيث تن�ص املادة اخلام�سة والع�شرون يف فقرتها رقم 1
على �أن :لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى معي�شة يكفي ل�ضمان ال�صحة
والرفاهية له ولأ�سرته ،وخا�ص ًة على �صعيد امل�أكل وامللب�س وامل�سكن
والعناية الطبية ،وله احلق يف ما ي�أمن به الغوائل يف حاالت البطالة
�أو املر�ض �أو العجز �أو الرتمل �أو ال�شيخوخة� ،أو غري ذلك من الظروف
اخلارجة عن �إرادته ،التي تفقده �أ�سباب عي�شه» (املادة ،1/25
نوعا
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان) .وقد �أحدثت هذه اجلائحة ً
من ت�صادم حقوق الإن�سان بع�ضها مع بع�ض لت�ضع املعنيني يف حرج،
فما احلق الذي يتعني �إنفاذه يف هذه الظروف؟ الدول تريد ح�صار
املر�ض؛ ما يعني فر�ض �إجراءات احرتازية وقائية ،واللجوء �إىل
�إجراءات �صارمة ،كحظر التجوال ،ومنع الأفراد من مغادرة بلدانهم،
�أو ال�سفر �إىل بلدانهم ،وامتنعت بع�ض الدول عن ا�ستقبال مواطنيها،
بل ووقف كافة و�سائل املوا�صالت داخل الدولة الواحدة ،ومنع التنقل
الفردي بالو�سائل اخلا�صة للأفراد كال�سيارات والدراجات ،بل مت
حظر التنقل �س ًريا على الأقدام جزئ ًيا ،ويف بع�ض املناطق و�صل الأمر
�إىل احلظر الكلي ل�ضرورة تقدرها ال�سلطات ،وذلك كله حق �أ�سا�سي
من حقوق الإن�سان ،ومن ثم كانت هذه الإجراءات ك�س ًرا لقواعد
حقوق الإن�سان؛ حيث تن�ص املادة الثالثة ع�شرة من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان على �أنه« :لكل فرد حق يف حرية التنقل ،ويف اختيار
حمل �إقامته داخل حدود الدولة» ،ويف الفقرة الثانية من املادة نف�سها:
«لكل فرد حق يف مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده ،واحلق يف العودة
�إىل بلده» (املادة  ،13الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان).
ويف اجلانب ال�صحي وقعت الدول يف حرج كبري �أمام ارتفاع �أعداد
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م�شكلة البحث

يف نهاية عام  2019وبداية عام  2020وجدت الدول نف�سها �أمام
كارثة تتطلب ال�سيطرة عليها �سري ًعا القيام ب�إجراءات قد تت�صادم مع
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي منحها القانون له ،وجعلها ح ًقا �أ�سا�س ًيا
ال هوادة يف احل�صول عليها ،ونوا ًة �صلب ًة ال يجوز امل�سا�س بها ،ويف
املقابل كان حرمان الأفراد من تلك احلقوق وامل�سا�س بها جرمي ًة
يعاقب مقرتفها كائ ًنا من كان ،حتى لو كان دول ًة ت�ستخدم �سلطتها
فوق �أرا�ضيها ،لكن الظروف القاهرة لتف�شي مر�ض كورونا حتمت
على الدول اتخاذ �إجراءات �صارمة جتاه مواطنيها واملقيمني على
متاما ،فتولدت
�أرا�ضيها حدت كث ًريا من حقوقهم ،بل منعت بع�ضها ً
م�شكلة اتخاذ �إجراءات �صارمة مت�س حقوق الإن�سان؛ للحفاظ على
�صحة الب�شر ،و�إجبار النا�س على �أمور من �ش�أنها م�صادمة حقوقهم
الإن�سانية؛ ل�ص ْون �سالمتهم.
�أهمية البحث

تتجلى �أهمية هذا البحث يف �أنه يتطرق مل�س�ألة مهمة يف وقت حرج،
وتتلخ�ص �أهميته يف �إبراز البحث الأ�سانيد القانونية التي بنت عليها
الدول �إجراءاتها االحرتازية لوقف حقوق الإن�سان الأ�سا�سية .ويو�ضح

معتز بن �شحاتة الينبعاوي

البحث واجبات الدول حني قيامها بالقرارات االحرتازية؛ لتتوافق مع
�أ�سا�سيات حقوق الإن�سان .ويظهر البحث ر�أي ال�شريعة الإ�سالمية يف
اتخاذ التدابري االحرتازية عند اجلوائح الوبائية .ويبني الدور الرائد
للمملكة العربية ال�سعودية يف هذه اجلائحة .ويعرف البحث الكيفية
التي ا�ستطاعت بها اململكة العربية ال�سعودية احلفاظ على منظومتها
ال�صحية متما�سك ًة ،مع حاالت الإ�صابة الكثرية جدً ا ،التي جتاوزت
ثالث مئة �ألف حالة.
وت�أتي �أهمية اختيار املو�ضوع من خالل ت�سليط ال�ضوء على ظاهرة
رف�ض ال�شعوب االن�صياع لإجراءات الدول االحرتازية مع وجود
احلاجة املا�سة لذلك .وقيام الدول باتخاذ �إجراءات ما�سة بحقوق
متاما .كذلك �إظهار �أ�سبقية
الإن�سان �أدت �إىل �شل حياتهم وتوقفها ً
ال�شريعة الإ�سالمية يف الإجراءات االحرتازية التي اتخذتها الدول
و�إبراز دور اململكة يف هذه الأزمة و�إجراءاتها الوقائية �أمام تهاوي
كثري من الدول الكربى املتزعمة حلقوق الإن�سان ،والتفوق الكبري
الذي حققته اململكة العربية ال�سعودية يف حقوق الإن�سان ،وتقدميها
اخلدمات ال�صحية دون �أدنى متييز لأحد.
�أ�سئلة الدرا�سة:

ـ هل من حق الدولة احلد من حقوق الإن�سان �أو �إلغا�ؤها كلي ًة؟
ـ هل من حق الدولة �إجبار الأفراد على القيام ب�أمر يناق�ض ح ًقا
�إن�سان ًيا لهم؟
ـ هل من حق اجلهات ال�صحية التمييز واالختيار بني املتلقني للرعاية
ال�صحية �أو حرمان بع�ضهم منها؟
ـ ما جدوى الإجراءات التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية يف
الوقاية من وباء كورونا؟
ـ كيف حافظت اململكة العربية ال�سعودية على منظومتها ال�صحية
متما�سك ًة �أمام الأعداد الكبرية ملر�ضى كورونا؟
�أهداف الدرا�سة:

ـ �إي�ضاح امل�ستند ال�شرعي والقانوين حلق الدولة يف احلد من حقوق
الإن�سان.
ـ بيان حق الدولة يف �إجبار الأفراد على القيام �أو املنع من �أمر ما.
ـ جتلية حق الأفراد يف الرعاية ال�صحية دون متييز لأي اعتبار.
ـ عر�ض التجربة ال�سعودية يف الت�صدي لتف�شي كورونا.
ـ و�صف الإجراءات التي �ساعدت اململكة يف متا�سك جهازها ال�صحي
�أمام التزايد اليومي للحاالت.

 .2منهج الدراسة

اتبعت الدرا�سة املنهج التحليلي الو�صفي النقدي ،وذلك بعر�ض
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ن�صو�ص حقوق الإن�سان ،ومقارنتها بال�شريعة الإ�سالمية ،مع التوثيق
من امل�صادر القانونية وال�شرعية والقانون ال�سعودي� ،إ�ضاف ًة لعر�ض
الواقع الذي قامت به اململكة العربية ال�سعودية حول ذلك ،وتوثيق ما
ي�ستند �إليه من �آيات و�أحاديث من م�صادرها ،مع مناق�شة ما يرد يف
القوانني الدولية وال�شريعة الإ�سالمية والقانون ال�سعودي.

 .3الدراسات السابقة

ملا كانت جائحة كورونا نازل ًة حديث ًة على العامل �أجمع ،وكان
ما قامت به الدول فيها من �إجراءات مل ي�سبق القيام بها حتى يف
حاالت احلروب والتقلبات ال�سيا�سية ،التي ا�ضطرت الدول فيها لأخذ
�إجراءات ا�ستثنائية مل تبلغ �إطال ًقا حجم ما مت اتخاذه من �إجراءات
من جراء هذه اجلائحة يف الوقت املعا�صر؛ ملا لهذه اجلائحة من
�أثر �ضخم على حياة النا�س ،واقت�صاد الدول ،و�سيا�ساتها الداخلية
واخلارجية ،و�إجراءاتها القانونية مع مواطنيها ،فقد تناولها بع�ض
الدار�سني يف اململكة وخارجها من جوانب متنوعة ومتعددة ،ومن
تلك الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع درا�سة ال�سدي�س ()2020
التي تناول فيها الباحث اجلهود التي بذلتها اململكة ،والإجراءات
االحرتازية التي اتخذتها؛ للوقاية من انت�شار املر�ض ،وكبح انتقال
العدوى بني املواطنني واملقيمني والزائرين للحرمني ال�شريفني.
والدرا�سة احلالية تختلف عنها؛ حيث تتطرق �إىل القانون الدويل
والقانون ال�سعودي مقارن ًة بال�شريعة الإ�سالمية ،كما تتناول حقوق
الإن�سان يف املواثيق الدولية ،كحق الرعاية ال�صحية ،والتنقل.

 .4المبحث األول :الرعاية الصحية في الشريعة
اإلسالمية ،وأنظمة المملكة العربية السعودية،
والوثائق الدولية لحقوق اإلنسان.
 .1 .4حق الرعاية الصحية في الشريعة اإلسالمية

اهتماما بحفظ النف�س
ال�شريعة الإ�سالمية من �أكرث ال�شرائع
ً
الب�شرية وحقوقها املادية واملعنوية ،وقد ق�سم العلماء تكاليف ال�شريعة
حلفظ مقا�صدها يف اخللق �إىل ثالثة �أق�سام:
�أحدها� :أن تكون �ضرورية ،والثاين� :أن تكون حاجية ،والثالث� :أن
تكون حت�سينية.
�أما الق�سم الأول وهو املق�صود يف هذه الدرا�سة فهو املقا�صد
ال�ضرورية :وهي التي تقوم عليها حياة النا�س ،ويتوقف عليها وجودهم
يف الدنيا ،بحيث لو فقدت لعمت فيهم الفو�ضى ،وتعر�ض وجودهم
للخطر والدمار ،وهي تلك التي تكون الأمة مبجموعها و�آحادها يف
�ضرورة �إىل حت�صيلها ،وال ي�ستقيم النظام باختاللها ،بحيث �إذا
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انخرمت ت�ؤول حالة الأمة �إىل ف�ساد وتال�ش ،وقد ح�صرها العلماء
يف حفظ خم�سة �أ�شياء ،هي :الدين ،والنف�س ،والعقل ،والن�سل ،واملال
(ال�شاطبي.)1417 ،
واحلفاظ على �صحة الب�شر حفاظ على �أنف�سهم من الفناء
والزوال ،فال ت�ستقيم احلياة بدون عي�ش النا�س ب�سالمة و�صحة
وعافية من الأمرا�ض الفتاكة التي تودي بحياتهم.
ومن هنا جاء اهتمام ال�شريعة الإ�سالمية وحر�صها على حفظ
النف�س الب�شرية من كل �آفة قد تكون �سب ًبا يف زوالها �أو الت�أثري على
�سالمتها ،ف�صحة النف�س الب�شرية يف الإ�سالم مبثابة الر�أ�س للج�سد،
حتى رتب اهلل  -عز وعال  -الأجر العظيم ملن كان �سب ًبا يف حفظها
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ (املائدة.)32 :
كما �أن ال�سنة النبوية ال�شريفة قد نهت عن االعتداء على النفو�س
الب�شرية ،وحذرت من تعري�ض �صحة الإن�سان لأي خطر يفتك بها،
وجعلت العقاب الأليم ملن يعتدي على النف�س الب�شرية ب�أي لون ،حتى
لو كان هذا االعتداء من الإن�سان على نف�سه ،قال ﷺ« :من قتل نف�سه
بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته يف يده يتوج�أ بها يف بطنه يف نار
جهنم خالدً ا خملدً ا �أبدً ا ،ومن قتل نف�سه ب�سم ف�سمه يف يده يتح�ساه يف
نار جهنم خالدً ا خملدً ا» (البخاري ،)1416 ،و�أمر الإ�سالم بالتداوي،
وحث عليه ،قال ﷺ «تداووا عباد اهلل ،ف�إن اهلل �سبحانه مل ي�ضع دا ًء
�إال و�ضع معه �شفا ًء� ،إال الهرم ،قالوا :يا ر�سول اهلل ،ما خري ما �أعطي
العبد؟ قال« :خلق ح�سن» (ابن ماجة ،د .ت.).
 .2 .4حق الرعاية الصحية في النظام السعودي

�أما النظام ال�سعودي فقد ن�ص �صراح ًة على رعاية الدولة حلقوق
الإن�سان (املادة  ،25النظام الأ�سا�سي للحكم) ،وتكفلها بتوفري
الرعاية ال�صحية لكل مواطن (النظام الأ�سا�سي للحكم،1412 ،
املادة  ،)31كما �أن الدولة قد �أخذت على عاتقها تقدمي مزيد من
العناية والرعاية ال�صحية للمواطن يف حاالت الطوارئ (النظام
الأ�سا�سي للحكم ،1412 ،املادة  .)27وقد �أظهرت الأزمة الراهنة
اجلهود الكبرية التي قامت بها اململكة ،والتي فاقت كل دول العامل؛
�إذ مل تقت�صر رعايتها  -فقط  -على مواطنيها الذين ن�ص النظام
الأ�سا�سي للحكم �صراح ًة على تقدمي الرعاية ال�صحية لهم ،بل
راحت اململكة تقدم الرعاية ال�صحية لكل من يقيم على �أرا�ضيها
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�إقام ًة نظامي ًةً ،
ف�ضل عن زائري احلرمني ال�شريفني ،بل حتى �أولئك
املقيمني �إقام ًة غري نظامية ،ف�صدر �أمر امللك �سلمان بن عبد العزيز
ملك اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ ال�ساد�س من �شعبان لعام
1441هـ املوافق  30مار�س  2020بتكفل الدولة بعالج كل م�صاب
بجائحة كورونا ً
تاما ،حتى من املخالفني لنظام الإقامة والعمل
تكفل ً
يف اململكة ،دون �أي م�ساءلة لهم عن و�ضعهم النظامي ،وتقدمي العالج
والرعاية ال�صحية الالزمة لهم ،بل ولكل املخالطني لهم يف حال ثبوت
�إ�صابتهم بفريو�س كورونا ،كما وفرت اململكة العزل للم�صابني بكورونا
يف الفنادق الفاخرة ،ذات اخلم�سة جنوم ،مع توفري كافة اخلدمات
واالحتياجات ،وقد كانت خطو ًة ا�ستباقي ًة مل تقم بها دول متقدمة قوية
االقت�صاد جتاه مواطنيها الذين يقيمون يف ال�شوارع بح ًثا عن م�أوىً
يليق بكرامتهم الإن�سانية ،قبل الإ�صابة بكورونا ،ناهيكم مبا حدث يف
�إحدى الدول من قيام ال�سلطات بتجاهل عالج امل�سنني املقيمني يف
دور رعاية امل�سنني ،وتركهم حتى املوت؛ لكونهم كبا ًرا يف ال�سن ،بحجة
�أن هناك من هو �أوىل و�أحق بالعي�ش منهم يف نظرهم ،فتويف خم�سون
منهم من �أ�صل خم�سة و�ستني م�س ًنا .فال يوجد بلد قد رعى حقوق
الإن�سان يف هذه اجلائحة مثل اململكة العربية ال�سعودية ،التي �أ�شادت
بجهودها  -يف مكافحة هذه اجلائحة  -منظمة ال�صحة العاملية،
مطالب ًة دول العامل باالحتذاء بالتجربة ال�سعودية ،كما �أن اململكة
كانت من الدول ال�سباقة التي �أ�سهمت يف تقدمي امل�ساعدات املالية
ل�صندوق الأمم املتحدة؛ لدعم عالج و�أبحاث كورونا مببلغ ع�شرة
ماليني دوالر (منظمة ال�صحة العاملية)2017 ،
كما �أن الأمر امللكي ب�ش�أن عالج جميع م�صابي كورونا (حتى
من املقيمني منهم �إقام ًة غري نظامية) يربهن ب�صدق على التطبيق
الكامل حلقوق الإن�سان يف اململكة دون متييز ،وهو الأمر الذي جاء
به الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف املادة الثانية منه ،حيث تن�ص
على �أن« :لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة
يف هذا الإعالن ،دون �أي متييز ،كالتمييز ب�سبب العن�صر� ،أو اللون،
�أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي� ،أو الأ�صل الوطني� ،أو
االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو امليالد� ،أو �أي و�ضع �آخر ،ودون �أي تفرقة بني
الرجال والن�ساء»ً ،
وف�ضل عما تقدم فلن يكون هناك �أي متييز �أ�سا�سه
الو�ضع ال�سيا�سي� ،أو القانوين� ،أو الدويل للبلد �أو البقعة التي ينتمي
�إليها الفرد� ،سواء �أكان هذا البلد �أو تلك (الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان يف الإ�سالم ،1990 ،املادة .)2
ارتفاعا
وقد ارتفعت ن�سبة امل�صابني بكورونا من غري ال�سعوديني
ً
كب ًريا مقارن ًة بامل�صابني من ال�سعوديني؛ حيث بلغت ن�سبة غري
ال�سعوديني ذروتها  %91من امل�صابني ،وجميعهم يتلقون العناية

معتز بن �شحاتة الينبعاوي

الطبية والرعاية ال�صحية الالحقة التي يتلقاها املواطن ال�سعودي
دون �أدنى متييز (وزارة ال�صحة ال�سعودية ،)2020 ،فلم متيز
اململكة بني مواطنيها وبني غريهم من املقيمني على �أرا�ضيها ،ومل
حترم املقيمني حق العالج من هذه اجلائحة ،ومل ت�أخذ يف االعتبار
و�ضع املواطنني القانوين و�أحقيتهم يف العالج �أو نحوه؛ لأن ن�ص املادة
امل�شار �إليها ال يجيز تف�ضيل �أحد على �أحد يف تقدمي حقوق الرعاية
ال�صحية ،ناهيكم مبا تق�ضي به ال�ضرورة ال�صحية لبع�ض احلاالت
التي قد ت�ستدعي التدخل ال�سريع عن تلك احلاالت امل�ستقرة �صح ًيا،
الأمر الذي ال يجيز �أن يف�ضل �صغار ال�سن على الكبار يف تقدمي
العالج والرعاية ،بدعوى كرب �سنهم وا�ستحقاق غريهم من �صغار
ال�سن للحياة ،وقد �أكد الأمني العام للأمم املتحدة يف حديثه عن �أزمة
كورونا �أن حقوق الإن�سان ت�شمل اجلميع دون ا�ستثناء �أحد ،فهي ت�سهم
يف دحر الوباء ،مع تركيزها على �ضرورة توفري الرعاية ال�صحية
للجميع.
وقد بذلت اململكة يف �سبيل حتقيق الرعاية ال�صحية �إجراءات
متقدم ًة جدً ا ،فقامت ب�إجراء برنامج «امل�سح الن�شط» جلميع العمال
الوافدين الذين يقطنون الأحياء ال�شعبية ،وذلك بالتوجه �إىل
م�ساكنهم برفقة فرق متخ�ص�صة من الأطباء واملمار�سني ال�صحيني
املتخ�ص�صني ،ي�صحبهم مرتجمون بلغات خمتلفة ،وهو الأمر الذي
ك�شف عن تزايد احلاالت يف اململكة �إىل � 4000آالف حالة يوم ًيا،
و�أ�سهم يف حما�صرة الوباء يف ب�ؤر انت�شاره ،وكان ذلك مبثابة طوق
جناة من تف�شي الوباء (�صحيفة عكاظ.)2020 ،
ويف خطوة نوعية متقدمة ك�شفت وزارة ال�صحة يف � 30إبريل 2020
عن خطتها للقيام بنوع �آخر من الفح�ص املبكر لوباء كورونا جتاه
املواطنني ،حتت م�سمى برنامج «امل�سح املجتمعي»؛ بهدف الو�صول
�إىل حما�صرة املر�ض ،وعالج جميع امل�صابني ،ويكون ذلك وفق خطط
وترتيبات يتم الإعالن عنها يف حينها (�صحيفة عاجل.)2020 ،
كما قامت وزارة التعليم ال�سعودية ب�إ�سهامات كبرية يف عدد
من الإجراءات التي من �ش�أنها دعم اجلانب ال�صحي لأعمال وزارة
ال�صحة ال�سعودية؛ للحد من تف�شي جائحة كورونا ،متثلت يف ت�سخري
جميع �إمكانات امل�ست�شفيات اجلامعية وطواقمها الطبية لتكون يف
مواجهة حاالت كورونا ،وعالج املواطنني واملقيمني على ال�سواء،
وجتهيز مبانٍ �أخرى داخل اجلامعات لتكون مهي�أ ًة لعزل امل�شتبه يف
�إ�صابتهم بكورونا (وزارة التعليم ال�سعودية ،)2020 ،وقد �أن�شئت
م�ست�شفيات جامعية م�ؤقتة؛ مل�ساندة وزارة ال�صحة يف مكافحة كورونا.
وتعا�ضدت الأجهزة ال�صحية يف جميع القطاعات الع�سكرية مع
وزارة ال�صحة ،فقامت ب�إن�شاء م�ست�شفيات م�ؤقتة وجمهزة طب ًيا يف
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الأماكن التي يكرث فيها انت�شار الوباء  ،ومت توجيه جميع امل�ست�شفيات
اخلا�صة بتلقي حاالت كورونا وعالجها على نفقة وزارة ال�صحة،
كما مت حتديث نظام الر�صد الإلكرتوين «ح�صن» ،الذي ينقل البالغ
مبا�شر ًة عند وجود �أي حالة لكورونا عرب ت�سجيلها بالنظام �إىل فرق
اال�ستجابة ال�سريعة؛ من �أجل التعامل معها فو ًرا ،ومت �إن�شاء �صفحة
�إلكرتونية خم�ص�صة لتحديثات م�ؤ�شرات املر�ض وكل ما يتعلق به،
والت�أكد من توافر جميع اللوازم الطبية داخل اململكة ،وقد قامت
الوزارة ب�إنتاج مواد �إعالمية توعوية وبثها عرب و�سائل الإعالم؛ لتوعية
اجلمهور ب�أخطار كورونا وكل ما يتعلق به من معلومات ،ومت ت�شغيل
م�ست�شفيات امل�شاعر املقد�سة التي كانت تعمل م�ؤقتًا �أيام احلج؛
لزيادة ال�سعة اال�ستيعابية للحاالت ،وبذل كافة طرق الرعاية املنزلية
بالو�صول للمر�ضى يف منازلهم وعالجهم فيها ،وعند االقت�ضاء يتم
نقلهم للم�ست�شفى لتقدمي الرعاية التي يحتاجون �إليها.
كما �صدر قرار وزير التعليم ال�سعودي بت�سليم وزارة ال�ش�ؤون
مبنى تعليم ًيا يف خمتلف مناطق اململكة ،لتقوم
البلدية والقروية ً 3445
الأخرية بتحويلها �إىل م�ساكن �صحية للعمالة؛ للق�ضاء على تكد�سهم
ب�أعداد كبرية يف م�ساكنهم ال�سابقة ،مع توفري بيئة �صحية م�ؤثثة ب�شكل
نظيف ،ت�سهم يف احلد من انت�شار كورونا ،وبهذه الإجراءات من وزارة
التعليم ال�سعودية حافظت اململكة على املنظومة ال�صحية من االنهيار
�أمام تزايد �أعداد امل�صابني التي جاوزت الثالثمائة �ألف �إ�صابة،
ومتكنت من عالجهم وتقدمي اخلدمات الطبية لهم ،وقد �أ�سهم قرار
وزير التعليم بنقل جميع طالب مراحل التعليم العام �إىل املرحلة
التي تلي �صفوفهم احلالية يف املحافظة على �صحة �شريحة كبرية
من الطالب والطالبات ،الذين يقارب تعدادهم �أربعة ماليني طالب
وطالبة� ،إ�ضاف ًة �إىل �إيقاف االختبارات احل�ضورية لطالب اجلامعات،
وا�ستبدال الواجبات والبحوث واالختبارات الإلكرتونية عن بعد بها؛
للحفاظ على �صحتهم ،وحمايتهم مما قد ت�سببه العودة �إىل مقاعد
الدرا�سة واالختالط من تف�شي الوباء ،كما مت �إقرار الدرا�سة عن بعد
كذلك للعام الدرا�سي 1442هـ مع جتديد النظر كل �سبعة �أ�سابيع؛
ً
حفاظا على �صحة الطالب والطالبات.
 .3 .4حق الرعاية الصحية في القانون الدولي

�أما املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان فتو�ضح �أن الفكرة الأ�سا�سية
التي تقوم عليها حقوق الإن�سان هي حتقيق �أكرب قدر ممكن من
ال�سعادة والعدالة لأكرب عدد ممكن من النا�س ،و�أن الأمل الذي ي�صيب
الفرد منهم ما هو �إال مبثابة �أمل للمجتمع ب�أ�سره ،و�أن حفظ النا�س من
ال�ضرر �أمر �ضروري ،و�أن ح�صولهم على �أكرب قدر ممكن من حقهم
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قدما يف حياتهم مطلب �أ�سا�سي حلقوق الإن�سان
يف احلرية وامل�ضي ً
( )McDougal et al., 2018وقد �أكدت منظمة ال�صحة العاملية �أن
حق الإن�سان يف ال�صحة ملزم للحكومات ،و�أن لكل فرد احلق يف �أن
يعي�ش موفور ال�صحة ،ويكون ذلك بتوفري الظروف املنا�سبة للخدمات
ال�صحية ،وتهيئة ظروف العمل يف املجال ال�صحي ،واملئونة ،والإ�سكان
املالئم ،والأطعمة املغذية ،يف حني ال يعني ذلك �أن حق الإن�سان يف
ال�صحة �أن يكون الإن�سان موفور ال�صحة (منظمة ال�صحة العاملية،
 )2015ذلكم راجع �إىل عوامل قد ال يكون للدولة يد فيها ،كالعوامل
الوراثية للإن�سان ،واملناعة اجل�سمانية املتفاوتة بني فرد و�آخر ،حتى
مع اتخاذ الدول �أنظم ًة واحتياطات �صحي ًة متقدم ًة.
وقد �أكدت جميع املواثيق والعهود الدولية حق الإن�سان يف
الرعاية ال�صحية ،فجاء الإعالن العاملي ب�أن« :لكل �شخ�ص احلق
كاف للمحافظة على ال�صحة والرفاهية له
يف م�ستوىً من املعي�شة ٍ
ولأ�سرته ،ويت�ضمن ذلك التغذية ،وامللب�س ،وامل�سكن ،والعناية الطبية،
وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله احلق يف ت�أمني معي�شته
يف حاالت البطالة ،واملر�ض ،والعجز ،والرتمل ،وال�شيخوخة ،وغري
ذلك من فقدان و�سائل العي�ش نتيج ًة لظروف خارجة عن �إرادته».
(الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،1990 ،املادة .)25
وكذلك ن�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ل�سنة  ،1966على حق الإن�سان يف الرعاية ال�صحية يف �أعلى
م�ستوياتها والتي ميكن حتقيقها� ،سواء اجل�سمية �أو العقلية منها ،كما
�أن العهد �أعطى الدولة احلق يف وقاية الإن�سان ،فن�ص على« :وقايته
من الأمرا�ض الوبائية ،واملتوطنة ،واملهنية ،والأمرا�ض الأخرى
وعالجها ومكافحتها ،ما يعطيها احلق يف اتخاذ تدابري وقائية عند
وقوع تلك احلاالت ،كما يتعني على الدول تهيئة ظروف من �ش�أنها
ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية ال�صحية للجميع يف حالة املر�ض».
(العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
 ،1966املادة  ،)12ومل يفرق الن�ص بني املواطن واملقيم يف حق
احل�صول على الرعاية ال�صحية ،الأمر الذي يعني �أن الكل �سواء ،و�أنه
ال يجوز التمييز يف تقدمي الرعاية ال�صحية للنا�س على �أي �أ�سا�س �أو
متييز للون� ،أو عرق� ،أو جن�س ،فالن�ص يعطي احلق لكل القاطنني يف
الدولة من غري ا�ستثناء �أو قيد.
وت�ضع الوثائق الدولية حلقوق الإن�سان معيا ًرا لقيا�س حتقيق
الدولة حق الإن�سان يف الرعاية ال�صحية ،يتمثل يف و�صول الدولة
�إىل �أعلى م�ستوىً من التح�صني �ضد الأمرا�ض؛ للحفاظ على �صحة
رعاياها ،ومن جهة �أخرى ميكن �أن يظهر مدى حتقيق ذلك فيما
جتريه الدولة من الدرا�سات التي تربز الت�شريعات القانونية املتخذة
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يف ال�ش�أن ال�صحي ،ومدى فاعليتها (العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية� ،1966 ،ص،)70 .كما �أن مواجهة
الأوبئة والأمرا�ض املعدية مهمة رئي�سة على عاتق الدول ،حيث �أكد
تقرير جلنة ال�سكان والتنمية احلادي والع�شرون �أن ً
تقدما
دول حققت ً
حمدودًا يف كثري من الأماكن حول العامل ،وبخا�صة الإفريقية منها،
ويف �صحرائها اجلنوبية الكربى حتديدً ا ،حيث ما زال تزايد �أعداد
املوتى من جراء الأوبئة املعدية ،كمر�ض نق�ص املناعة الإيدز ،واملياه
امللوثة بالطفليات التي ت�سبب �أمرا�ض ال�سل ،واملالريا ،والبلهار�سيا،
التي �أدت �إىل �أعداد كبرية من الوفيات ،ت�صل �إىل �أرقام غري مقبولة
يف معدالتها ،ومل تكن بع�ض بلدان �آ�سيا بعيد ًة عن الو�ضع يف دول
�إفريقيا ،خا�ص ًة بلدان �آ�سيا الو�سطى ،التي �أثرت عليها النكبات
املالية� ،إ�ضاف ًة �إىل ما تعانيه من امل�شكالت البيئية املزمنة التي كان
لها ت�أثري على �صحة الأفراد ورفاهيتهم .وقد جاء �إعالن حقوق
الإن�سان يف الإ�سالم املنعقد يف القاهرة بالن�ص على حق الإن�سان
يف الرعاية ال�صحية يف جمتمعه ودولته ،وتهيئة جميع املرافق العامة
الالزمة لذلك احلق يف حدود الإمكانات املتاحة (الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،1990 ،املادة .)17
ويف هذه اجلائحة العاملية ح�ضت ن�صو�ص الوثائق الدولية حلقوق
الإن�سان على التداوي ،واملحافظة على �صحة الإن�سان من الزوال،
والأخذ بجميع االحتياطات التي من �ش�أنها �أن حتافظ على �صحته،
وقد كانت ال�شريعة الإ�سالمية �سباق ًة يف هذا ال�صدد؛ حيث �أمرت
باملحافظة على النف�س الب�شرية وال�صحة اجل�سمانية للإن�سان ،وحثت
حمرما.
على التداوي وطلب اال�ست�شفاء ،ومل متنع منه �إال ما كان
ً
و�أما حق ال�ضمان االجتماعي يف حالة املر�ض فمفرو�ض على
الدول القيام بتوفري العالج والرعاية ال�صحية ملواطنيها ،مع ت�أمني
العالج لهم ،حيث ن�صت االتفاقية رقم  102ملنظمة العمل الدولية يف
اجلل�سة اخلام�سة والثالثني على �ضرورة التزام الدول بت�أمني ال�ضمان
االجتماعي ملواطنيها يف حال املر�ض ،وت�أمني العالج لهم يف ظروف
�أخرى كال�شيخوخة ،وحوادث العمل ،والوفاة ،وغريها (املو�سى،)1433 ،
فحق الرعاية ال�صحية على الدول جتاه مواطنيها ال نزاع يف وجوبه يف
احلاالت العادية� ،أما يف احلاالت اال�ستثنائية فهو �أ�شد و�أكرث وجو ًبا.
ومن خالل ا�ستعرا�ض تلك الن�صو�ص القانونية وال�شرعية يتبني
�أن حق الرعاية ال�صحية حق �إن�ساين �أ�صيل ،يجب على الدول تقدميه
ملواطنيها ،بل يتعني عليها حتقيق �أكرب قدر ممكن من الرفاهية فيه،
و�أن للدول احلق الكامل يف اتخاذ ما تراه من تدابري وقائية جتاه
رعاياها يف حال الأوبئة والأخطار ال�صحية املعدية ،كما يتعني على
الدول توفري الأمن ملواطنيها يف حال الأخطار الأمنية واحلروب.

معتز بن �شحاتة الينبعاوي

 .5المبحث الثاني :حق الدولة في فرض إجراءات
احترازية في حالة الضرورة في الشريعة
اإلسالمية والنظام السعودي ،وفي المواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان.
 .1 .5في الشريعة اإلسالمية

بينت ال�شريعة الإ�سالمية �أن من حق ويل الأمر فر�ض �إجراءات
احرتازية حال ال�ضروريات املعتربة ،و�أو�ضحت �أن ذلك من باب القيام
بامل�صالح العامة املطلقة ،ومل حتدد قيودًا لهذه الإجراءات ،فهي حتت
تقدير احلاكم والهيئات املخت�صة مبا يحقق امل�صلحة العامة ،ومينع
ال�ضرر ،ومن ثم فهي ال تخت�ص بحال دون حال ،وال ب�صورة دون
�صورة ،وال بوقت دون وقت ،وبينت �أنها تنق�سم �إىل ق�سمني� :ضرورية
عينية ،و�ضرورية كفائية.
�أما ال�ضرورية العينية ،فهي التي تتعلق بفعل املكلف يف نف�سه من
حيث ما هو م�أمور به ،من حفظ دينه اعتقادًا ً
وعمل ،وحفظ نف�سه
قياما ب�ضروريات حياته ،وكذلك حفظ ن�سله وعقله وماله.
ً
و�أما ال�ضرورية الكفائية ،فهي التي تتعلق بت�صرف ويل الأمر يف
رعيته ،وقيامه مب�صالح عامة جلميع اخللق ،باحلفاظ على الوجود
الإن�ساين ح�سب قدرته وما تهي�أ له من ذلك (ال�شاطبي،)1417 ،
وهذا يدل على �أن لويل الأمر القيام مبا يراه حلفظ وجود النا�س
و�سالمتهم ،كما �أن امل�صلحة التي ي�سعى ويل الأمر �إىل حمايتها يجب
�أن تت�صف بامل�شروعية االجتماعية والدينية (فرحات.)1411 ،
فحينما مي�س الأمر حياة النا�س ومعا�شهم ،وت�ستدعي ال�ضرورة
احلد من احلقوق ،وتقييد بع�ض املباحات؛ لتحقيق م�صلحة عامة
تتعلق بحفظ النفو�س �أو منع انت�شار الأوبئة ،ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية
تعطي احلق لويل الأمر يف تقييد املباح على النا�س عند ال�ضرورات
امللحة التي تدعو �إىل القيام بنوع معني من املنع �أو التقييد �أو الإلزام،
وال يكون هناك �إال القيام باتخاذ �إجراء �ضروري (الطحان،)2015 ،
بنا ًء على قاعدة «ال�ضرورات تبيح املحظورات» (ال�سبكي،)1991 ،
(ابن جنيم ،)1999 ،فوجود ال�ضرورة يبيح لويل الأمر الت�صرف
حلفظ الأنف�س ،باتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية يف الظروف الطارئة
كمواجهة الكوارث ،ومنع انت�شار الأوبئة�...إلخ؛ لتحقيق غاية �أعظم
كحفظ النف�س وغريها من ال�ضرورات الأخرى ،وال�شريعة الإ�سالمية
قد �أمرت بطاعة ويل الأمر﴿ ،ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ﴾ (الن�ساء ،)59 :واملتعني على النا�س حينئذ طاعة
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ويل الأمر ،والأخذ مبا ارت�آه يف حال ال�ضرورة؛ حلفظ م�صلحة �أعم
و�أعظم.
فتدخل ويل الأمر يف منع مباح يجب �أن يكون لوجود �سبب يدعو
له ،كتحقيق م�صلحة� ،أو منع كارثة ،...و�أن يكون م�ؤقتًا �إىل حني زوال
ال�سبب الداعي له  -وال يكون تغيري املباح على الدميومة  -ومن دون
م�سا�س ببقاء املباح على �أ�صله ،والتخيري فيه بني الفعل والرتك،
فتدخل ويل الأمر يف تغيري هذا احلكم ونقله عن طبيعة الإباحة مقيد
بوجود ال�ضرورة الداعية ،واحلاجة امللحة ،مع توافر امل�صلحة العامة،
وبقا�ؤه حمدود بقدر ال�ضرورة �أو النازلة الطارئة التي عند زوالها يعود
احلكم �إىل �أ�صله ،وحرية الأفراد بني فعله وتركه (الثمريي.)1415 ،
 .2 .5النظام السعودي

�أما النظام ال�سعودي ف�إنه ين�ص على �أن للملك الت�صرف يف
قيادة الدولة وفق ال�سيا�سة ال�شرعية طب ًقا لأحكام الإ�سالم ،وي�شرف
على تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،والأنظمة ،وال�سيا�سة العامة للدولة،
كما �أن له كامل ال�صالحية يف حماية البالد والدفاع عنها (النظام
الأ�سا�سي للحكم ،1412 ،املادة .)55
وال�سيا�سة ال�شرعية يف النظام الأ�سا�سي للحكم هي كل ما تدار
به �ش�ؤون الأمة من �أحكام ونظم م�ستمدة من �أ�صول ال�شريعة ،وقائمة
على قواعدها الكلية ،فهي تختلف عن ال�سيا�سة الو�ضعية التي هي
عبارة عن قوانني من و�ضع الب�شر تدير بها الدول �ش�ؤونها من غري
�أن تكون م�ستندة �إىل ال�شريعة الإ�سالمية الغراء (العطية.)1427 ،
وويل الأمر له �أن ي�ستند يف تدبريه ل�ش�ؤون دولته �إىل ال�سيا�سة
ال�شرعية ،و�أن يتخذ من الإجراءات ال�ضرورية التي حتفظ حياة
النا�س وفق ما تق�ضي به �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد كانت واليته
العامة �سب ًبا حل�صوله على هذا احلق ،الذي ي�ستطيع من خالله تقييد
مباحا ،و�أن يحمل النا�س عليه ،ويتعني على النا�س العمل
ما كان �أ�صله ً
به ،فحينئذ ي�صبح واج ًبا على النا�س التقيد به ،لي�س ب�أ�صل ال�شرع،
و�إمنا ب�سبب ال�شرع؛ لكون ال�شريعة �أمرت بطاعة ويل الأمر.
ولويل الأمر يف حاالت ال�ضرورة �أن مينع من املباح ،ويتعني على
الرعية االمتناع عنه ،هو � ً
أي�ضا لي�س ب�أ�صل ال�شرع ،بل ب�سببه ،وي�ستوي
يف ذلك ما لو كان املنع على كل الرعية �أو بع�ضهم لتعلق م�صلحة
معينة بهم (ال�شهراين1437 ،هـ) ،وبذلك يكون من حق الدولة
فر�ض �إجراءات بحق فرد  ،كما لها احلق يف فر�ضها على الكل �أو
مقت�ضى لفر�ض �إجراء
على جمموعة معينة ،فيمكن يف حال وجود
ً
ا�ستثنائي ،مثل :ثبوت �إ�صابة فرد بفريو�س كورونا� ،أن تقوم الدولة
ب�إخ�ضاعه للعالج �أو العزل ح�سب ما تقت�ضي امل�صلحة ،دون النظر
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�إىل رغبته ،فمن حق الدولة يف هذه احلال وما �شابهها �أن تقوم مبا
تراه؛ للحد من الأخطار التي قد تدرك غري ال�شخ�ص نف�سه ب�سببه.
وال �شك �أن جائحة كورونا العاملية  -كما �سبقت الإ�شارة  -مبثابة
حرب �ضرو�س على العامل كله ،وقد �أكد النظام الأ�سا�سي للحكم يف
اململكة �أن للملك حماية البالد ،ولفظ احلماية �أو�سع من لفظ الدفاع
الذي قد يكون حم�صو ًرا يف احلرب والقتال� ،أما احلماية ف�إنها
�شاملة لكل خطر ،كاحلروب وغريها من الأخطار ال�صحية والطوارئ
الأخرى.
ويف �سبيل حتقيق تلك احلماية فللملك القيام مبا متليه ال�ضرورة
من الإجراءات الالزمة التي تقت�ضيها تلك احلالة الطارئة ،وقد
نوعا من الإجراءات التي ق�ضت ال�ضرورة الإلزام بها يف
عرفت اململكة ً
عدد من الأمور احلياتية للنا�س ،ومل تكن معتاد ًة من قبل ،منها� :إلزام
املقبلني على الزواج بالفح�ص املبكر ً
حفاظا على �صحتهم ،حيث �صدر
قرار جمل�س الوزراء بتاريخ  1424/11/6ب�إلزام املقبلني على الزواج
ب�إجراء الفح�ص الطبي قبل الزواج جلميع ال�سعوديني ،ف�أ�صبح بعد
ذلك قاعد ًة ملزم ًة من ويل الأمر ،ومل يكن من قبل حمل �إلزام.
ففي التا�سع من مار�س � 2020أخذت اململكة خطوات فعال ًة
للحفاظ على �سالمة الطالب ،فتم تعليق الدرا�سة يف جميع املراحل
الدرا�سية مبختلف �أنواعها :التعليمية ،والتقنية ،واملهنية ،واحلكومية،
والأهلية.
ثم اتخذت اململكة قرارات داخل املجتمع ال�سعودي مبنع �إقامة
جميع املنا�سبات االجتماعية يف �صاالت الأفراح ،واال�سرتاحات،
و�إقامة �سرادق العزاء ،وجميع االحتفاالت يف الفنادق ،وتعليق الن�شاط
الريا�ضي يف جميع الأندية احلكومية واخلا�صة ،يف خطوة ترمي �إىل
حتقيق التباعد االجتماعي بني �أفراد املجتمع؛ للحد من انت�شار
كورونا ،بل كان الأمر على نطاق �أو�سع ،فعلى ال�صعيد ال�سيا�سي �أعلنت
وزارة اخلارجية ال�سعودية ت�أجيل عقد القمتني :الإفريقية ،والعربية،
واتخاذ التدابري االحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا.
ويف �سبيل احلفاظ على �صحة موظفي الدولة �صدر يف  16مار�س
 2020قرار احلكومة ال�سعودية بتعليق احل�ضور ملقرات العمل يف جميع
نيت من ذلك القطاعات
يوما ،وا�ست ْث ْ
اجلهات احلكومية ملدة �ستة ع�شر ً
ال�صحية ،والأمنية ،والع�سكرية ،ومركز الأمن الإلكرتوين ،وا�ستمرت
الإجراءات االحرتازية ب�صدور قرار يق�ضي ب�إغالق الأ�سواق،
واملجمعات التجارية املغلقة واملفتوحة ،عدا ال�صيدليات ،والأن�شطة
التموينية الغذائية على �أن يكون تقدمي اخلدمة خارج ًيا فقط ،مع منع
التجمعات يف الأماكن العامة ،كاحلدائق ،وال�شواطئ ،واملنتجعات،
واملخيمات ،واملتنزهات الربية ،وما يف حكمها ،و�إغالق جميع منا�شط
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البيع يف املزادات واحلراجات ،وقد مت توجيه اجلمهور لال�ستفادة من
اخلدمات الإلكرتونية للجهات احلكومية (ال�سدي�س.)1441 ،
ويف  25مار�س  2020مت عقد القمة االفرتا�ضية للدول الع�شرين
 التي كان مزم ًعا انعقادها يف اململكة العربية ال�سعودية  -عربجناحا كب ًريا.
الدوائر الإلكرتونية ،وقد حققت ً
وقد ذهبت اململكة يف �إجراءاتها االحتياطية �إىل �أبعد من ذلك،
فعلقت تنفيذ الأحكام الق�ضائية املت�صلة بحب�س املدين بق�ضايا احلق
اخلا�ص ،وتنفيذ �أحكام ق�ضايا الر�ؤية والزيارة ،مع الإفراج امل�ؤقت
عن كل امل�سجونني يف ق�ضايا الدين املتعلقة باحلق اخلا�ص؛ احرتا ًزا
من انت�شار وباء كورونا بني ال�سجناء ،بتقليل �أعدادهم ،وت�ضمن الأمر
ال�سامي �أن الأولوية هي �صحة الإن�سان (وكالة الأنباء ال�سعودية.)2020 ،
ويف الرابع من مار�س  2020مت تعليق العمرة جلميع املقيمني
واملواطنني باململكة ،وعلى �إثر ذلك ازدادت جهود اململكة يف تعقيم
احلرمني ال�شريفني ب�شكل يومي بعد �صدور القرار ب�إغالقهما يوم ًيا
ب�شكل جزئي (ال�سدي�س ،)1441 ،كما �أعلنت وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
عن اتخاذ تدابري احرتازية فقد �أ�صدر معايل الوزير ال�شيخ الدكتور
عبد اللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ عددًا من القرارات ،ففي الثالث
ع�شر من �شهر رجب لعام 1441هـ �صدر قرار بتعليق الدرو�س العلمية،
والربامج الدعوية ،واملحا�ضرات ،والدور الن�سائية ،والدرا�سة يف
حر�صا على
حلقات حتفيظ القر�آن يف جميع جوامع وم�ساجد اململكة ً
�سالمة الطالب والطالبات.
ويف الرابع ع�شر من �شهر رجب لعام 1441هـ �صدر قرار يت�ضمن
تقلي�ص املدة بني الأذان والإقامة �إىل ع�شر دقائق يف ال�صلوات اخلم�س،
و�أال تتجاوز خطبة اجلمعة مع ال�صالة 15دقيقة ،و�إيقاف �إجراءات
تفطري ال�صائمني ،ومنع االعتكاف ،و�إزالة الأطعمة والتمور من امل�ساجد،
و�إزالة �أكواب املياه امل�ستعملة التي بجانب برادات املياه .وتعليق ح�ضور
امل�صلني ال�صلوات اخلم�س ،واجلمعة ،واالكتفاء برفع الأذان اخلارجي
من امل�ساجد بنا ًء على قرار هيئة كبار العلماء رقم ( )247يف
1441/7/22هـ( .وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد.)2020 ،
 .3 .5القانون الدولي

وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة هنا هو :ما حدود الإجراءات
التي يحق للدول اتخاذها يف حال الأوبئة املعدية؟ �إذ مل ت�ضع الوثائق
الدولية حلقوق الإن�سان حدودًا لذلك ،واكتفت مبا ذكرته املادة
اخلام�سة من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
لعام  1966يف فقرتها الثانية ،التي تن�ص على �أنه« :ال يقبل فر�ض
�أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف

معتز بن �شحاتة الينبعاوي

بها �أو النافذة يف �أي بلد ،تطبي ًقا لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو
�أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتافه بها
يف �أ�ضيق مدى) (املادة  ،2/5العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية) ،وعلى هذا يجوز للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تتخذ،
يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات
املرتتبة عليها مبقت�ضى العهد ،ب�شرط عدم منافاة هذه التدابري
لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�ضى الوثائق الدولية حلقوق
الإن�سان ،كاحلقوق الأمنية واالجتماعية وال�سيا�سية ،فال تعد حاالت
الطوارئ اال�ستثنائية عذ ًرا للتن�صل من االلتزامات واحلقوق الإن�سانية
املرتتبة على الدول ،كما �أن تلكم الإجراءات يجب �أال تنطلي على �أي
متييز يكون مربره الوحيد هو الع ْرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو
الدين� ،أو الأ�صل االجتماعي (العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدينة
وال�سيا�سية ،1966 ،املادة .)2/2
ً
�شروطا يجب على
ومن خالل الن�ص ال�سابق يتبني �أن هناك
الدول التقيد بها للقيام ب�إجراءات ا�ستثنائية تق�ضي بها ال�ضرورة
يف احلاالت الطارئة لتخرج عن االلتزامات املرتتبة عليها يف عهود
ومواثيق حقوق الإن�سان.
ال�شروط الواجب توافرها يف املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان
لفر�ض الإجراءات اال�ستثنائية:
ـ �أن تكون الظروف مهدد ًة حلياة الأمة.
ـ �أن تكون معلن ًة ر�سم ًيا.
ـ ا�ستمرار التزام الدول جتاه رعاياها بجميع احلقوق الأخرى
املرتتبة عليها.
ـ عدم منافاة تلك الإجراءات للقانون الدويل.
ـ �أال تنطوي تلك الإجراءات على �أي نوع من التمييز العن�صري.
فال�شرط الأول من �ش�أنه حتديد الظرف املبيح اتخاذ الإجراءات
اال�ستثنائية املا�سة بالنواة ال�صلبة والأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،ب�أن
تكون مهدد ًة حلياة الأمة وا�ستقرارها� ،أو و�ضعها ال�صحي العام،
كحال وباء كورونا اليوم ،فالتوقف عن اتخاذ الإجراءات من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي خلطر �أعظم من امل�سا�س بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية.
بينما ال�شرط الثاين يق�ضي ب�أن تكون الظروف معلن ًة ر�سم ًيا من
الدولة يف و�سائل الإعالم الر�سمية ،بل وغري الر�سمية ،املرئية منها،
وامل�سموعة ،واملقروءة ،فال يتذرع بجهلها وعدم العلم بها �أحد ،وال
تكون �سري ًة فينعدم �أثرها التطبيقي ،وال تتحقق الفائدة املرجوة من
وراء فر�ض تلكم الإجراءات املا�سة بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية والنواة
ال�صلبة.
وجاء ال�شرط الثالث ب�إلزام الدول بالإبقاء على حقوق الأفراد
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الأ�سا�سية الأخرى ،كاحلق يف التعليم ،والرعاية ال�صحية ،واحل�صول
على ال�ضروريات ،كالطعام وال�شراب ،ولو مع التقنني له ،والتحديد
لأوقاته وطرق ممار�سته واحل�صول عليه ،مع التزام الدول كذلك ب�أال
تخالف تلك الإجراءات املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان مطل ًقا ،وهو
ما جاء به ال�شرط الرابع ،و�أن يتم تطبيق تلك الإجراءات بالت�ساوي
التام ،بحيث ال تنطوي على �أي نوع من العن�صرية ،فال تكون موجه ًة
لفئة حمددة بنا ًء على لون �أو عرق �أو دين �أو �أي اعتبار �آخر ،بل تكون
ذات عموم على اجلميع وعلى وجه امل�ساواة والعدالة التامة.
والبد من التعرف على احلاالت اال�ستثنائية التي يحق للدول
فيها احلد من حقوق الإن�سان� ،أو الو�صول �إىل للدرجة الق�صوى وهي
التعطيل التام.
فللدول احلق يف فر�ض قيود على حرية االجتماع والتجمع
لأغرا�ض م�شروعة معينة يف الأوقات العادية� ،أما التعطيل التام
فال يكون �إال يف ظروف الأزمات عالية اخلطر ،التي يكون التهديد
فيها واق ًعا ً
وحال ،فيمكن معها تنفيذ �إجراءات غري طبيعية (حقوق
الإن�سان يف جمال �إقامة العدل ،)2003 ،وقد وجهت الأمم املتحدة
على ل�سان �أمينها العام جميع الدول ب�ضرورة الت�أكد من �أن التدابري
الطارئة  -التي تقوم بها يف هذه الأزمة ويف جميع �أوقات الطوارئ-
قانونية ومتنا�سبة و�ضرورية ،ولي�س بها �أي متييز ،مع �ضرورة و�ضوح
هدفها ،واملدة الالزمة لها ،واتخاذ �أقل طرق التدخل املمكنة حلماية
ال�صحة العامة (مكتب الأمم املتحدة مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان.)2005 ،
وحيث �إن وباء كورونا حديث الت�أثري على العامل ،ومل ي�سبق
لوباء �آخر مثيله ح�صد الوفيات والإ�صابات بهذا العدد املخيف؛
لتف�شيه ال�سريع ،وانتقال العدوى به بطرق كثرية ،رغم االحرتاز
منها ،فقد �صنفته منظمة ال�صحة العاملية وبا ًء عامل ًيا ،ووجهت الدول
حياله باتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية بالت�أهب ،واال�ستعداد ،والك�شف،
واحلماية ،والعالج ،واحلد من انتقال الفريو�س وكبحه ،واالبتكار
والتعليم ،لذا ف�إن الوثائق الدولية حلقوق الإن�سان قد ح�صرت حاالت
اال�ستثناء لل�ضرورة يف حال احلروب والت�أهب لها ،وحاالت الطوارئ
امل�صاحبة لها (حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل ،)2003 ،وملا
كانت مكافحة انت�شار وباء كورونا مبثابة احلروب والأزمات عالية
اخلطورة ،التي ن�صت الوثائق الدولية حلقوق الإن�سان على �إباحة
اتخاذ الدول جتاهها �إجراءات طارئة وا�ستثنائية ،جاز اتخاذ
الإجراءات ذاتها؛ لت�شابه اخلطورة ،كما �أن �إعالن القاهرة حول
حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ل�سنة  1990قد �أكد �أنه ال يجوز للدول �سن
قوانني ا�ستثنائية تخولها القيام مبا ي�ؤدي �إىل تقييد حرية الإن�سان �أو
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نفيه �أو عقابه بغري موجب �شرعي� ،أو �سن القوانني التي متكن ال�سلطة
التنفيذية من التعذيب البدين �أو النف�سي� ،أو جتيز لها تلك املعامالت
املذلة �أو القا�سية �أو املنافية للكرامة الإن�سانية� ،أو �أي �شكل من
الأ�شكال التي تعر�ض حياة الإن�سان و�صحته للخطر (الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،1990 ،املادة .)20

 .6المبحث الثالث :حق اإلنسان في التنقل
والحرية في الشريعة اإلسالمية ،وأنظمة
المملكة العربية السعودية ،والوثائق الدولية
لحقوق اإلنسان.
 .1 .6حق التنقل في الشريعة اإلسالمية

�أباحت ال�شريعة الإ�سالمية لرعاياها ال�سري يف الأر�ض والتنقل
مباحا
بني �أرجائها؛ لطلب الرزق ،وق�ضاء احلوائج ،وجعلت ذلك �أم ًرا ً
م�شروعا لهم ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وح ًقا
ً
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ (امللك )15 :فذكر
اهلل يف الآية الكرمية نعمته على عباده يف ت�سخري الأر�ض وتذليلها،
وتي�سري �سبل ال�سري فيها ،وتهيئة املنافع ،ورغبهم �أن ي�سافروا يف
�أقطارها حيث �شاءوا ،وي�سر لهم الدروب ليتنقلوا بني �أقاليمها،
ويجوبوا �أرجاءها؛ ليجنوا �أنواع املكا�سب والتجارات (ابن كثري،
 .)2009ومل يعرف املنع من حرية التنقل يف ال�شريعة الإ�سالمية �إال
ما ق�ضت به ال�ضرورات ال�صحية عند الأخطار املحدقة ،كانت�شار وباء
معني بني النا�س خمافة �أن يفنيهم �أو يقتلهم ،كمر�ض الطاعون ،وقد
جاء يف احلديث ال�صحيح �أن النبي ﷺ قال�« :إذا �سم ْع ْتم بالطاعون
ب�أ ْر�ض فال ْتدخلوها ،و�إذا وقع ب�أ ْر�ض و�أ ْن ْتم بها فال تخْ رجوا م ْنها»
(البخاري ،)1416 ،وقد كان ذلك الظرف ال�صحي  -مر�ض
الطاعون  -مبثابة حالة الطوارئ للحد من حرية التنقل.
وقد �شهد التاريخ الإ�سالمي املنع من حرية التنقل يف حادثة
طاعون عموا�س ،الذي وقع يف بالد ال�شام عام �سبعة ع�شر ،وقيل:
ثمانية ع�شر ،الذي مات فيه خلق كثري من ال�صحابة يف عهد
اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،حينما بعث
ً
جي�شا لفتح ال�شام بقيادة ال�صحابي اجلليل �أبي عبيدة بن اجلراح
ر�ضي اهلل عنه ،الذي مات بالطاعون ،وكانت توجيهات ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم وف ًقا ملا جاء به احلديث النبوي امل�شار �إليه ،فعن
طارق بن �شهاب البجلي قال� :أتينا �أبا مو�سى وهو يف داره بالكوفة
لنتحدث عنده ،فلما جل�سنا قال :ال حتفوا  -ال تقرتبوا من بع�ضكم
 فقد �أ�صيب يف الدار �إن�سان بهذا ال�سقم ،وال عليكم �أن تتنزهواعن هذه القرية ،فتخرجوا يف ف�سيح بالدكم ونزهها ،حتى يرتفع
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هذا البالء ،كما جاء توجيه قائد جي�ش امل�سلمني يف ال�شام� ،أبي
عبيدة بن اجلراح ر�ضي اهلل عنه �إىل ال�صحابة بالتفرق عن
بع�ضهم ،والتح�صن من املر�ض ،حيث خطب النا�س فقال� :أيها
النا�س� ،إن هذا الوجع �إذا وقع �إمنا ي�شتعل ا�شتعال النار ،فتح�صنوا
منه يف اجلبال ،ثم قال :وامي اهلل ال نقيم عليه ،قال :ثم خرج وخرج
النا�س ،فتفرقوا ودفعه اهلل عنهم (ابن كثري .)2009 ،ويف ت�أمل تلك
الن�صو�ص والتوجيهات جند �أن وباء الطاعون �سريع االنت�شار كوباء
كورونا اليوم ،فقد و�صفه ال�صحابي اجلليل ب�أنه ينت�شر يف النا�س
كا�شتعال النار ،و�أن التح�صن منه يف ذلك الزمن كان بالفرار منه
يف اجلبال؛ لقطع التوا�صل واالختالط مع النا�س ،وكان ذلك �إجرا ًء
احرتاز ًيا ً
فعال يف احلد منه يف ذلك الزمن ،وهو ما يقابله اليوم ما
قامت به الدول جتاه رعاياها ب�أمرهم بالبقاء يف البيوت ،كما �أن
عدم البقاء يف املكان الذي يكرث فيه الوباء من احللول الوقائية ،و�أن
التفرق والتباعد االجتماعي من �أقوى الإجراءات الواقية التي حدت
من انت�شار املر�ض ،وقد كانت فعال ًة لدرجة �أنها حققت النتيجة كما
قال �أبو عبيدة «فدفعه اهلل عنهم» ،وهذا يدل على �أن ال�شريعة كانت
�سباق ًة يف اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال انت�شار الوباء املعدي،
الذي يكون �سريع التف�شي يف الفتك بالنا�س وقتلهم.
ومن بني تلك الإجراءات التي �أمرت ال�شريعة باتخاذها حال
نزول الوباء تعطيل حرية التنقل ،فقد �أمر النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم  -يف احلديث عن الطاعون� -أال يدخل النا�س �إىل البلد
املنكوب به ،وال ي�سافروا �إليه ،وكذلك احلال بالن�سبة ملن هم داخل
البلد املنكوب �أال يخرجوا منه �إىل البلدان الأخرى؛ حتى ال ينقلوا
ً
حفاظا على
العدوى لغريهم ،فحد الإ�سالم من حرية تنقلهم
�سالمتهم و�سالمة الآخرين ،وقد ذكر الإمام ابن حجر  -رحمه اهلل
 يف �شرحه حديث الطاعون �أن علة منع اخلروج من البلد املنكوببالوباء ما يف املنع من م�صلحة املر�ضى والأ�صحاء ،حيث ذكر �أنه
لو �أذن للأ�صحاء باخلروج لبقي املر�ضى ال يجدون من يقوم على
رعايتهم ،فتزداد حالتهم �سو ًءا ،الأحياء �أو الأموات ،ب�أن ال يجدوا
من يدفنهم ،قال« :والذي ْ
يظهر  -واهلل � ْأعلم � -أن ح ْكمة الن ْهي عن
ا ْلقدوم عل ْيه لئال ي�صيب منْ قدم عل ْيه بتقْدير اهلل ،فيقول :ل ْوال �أين
ال ْر�ض ملا �أ�صابني ،ولعله ل ْو �أقام يف ْال ْو�ضع الذي كان
قد ْمت هذه ْ أ
ح�س ًما ل ْلمادة ،ونهى منْ وقع وهو
فيه لأ�صابه ،ف�أمر �أال يقْدم عل ْيه؛ ْ
ي�سلم فيقول ً
بها �أنْ ْ
مثل :ل ْو
يخرج من ْالأ ْر�ض التي نزل بها لئال ْ
�أق ْمت يف ت ْلك ْالأ ْر�ض لأ�صابني ما �أ�صاب � ْأهلها ،ولعله ل ْو كان �أقام
�شيء» (الع�سقالين.)2015 ،
بها ما �أ�صابه منْ ذلك ْ
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 .2 .6حرية التنقل في النظام السعودي

كما هو احلال يف ال�شريعة الإ�سالمية فقد ن�ص النظام الأ�سا�سي
للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية على( :التزام املواطنني بال�سمع
والطاعة للملك على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف
الع�سر والي�سر ،واملن�شط واملكره)( ،النظام الأ�سا�سي للحكم،1412 ،
املادة  ،)6كما �أن الدولة قد �أخذت على عاتقها يف النظام الأ�سا�سي
للحكم ً � -
أي�ضا  -رعاية حقوق الإن�سان وفق ال�شريعة الإ�سالمية
(النظام الأ�سا�سي للحكم ،1412 ،املادة )26؛ وذلك لأن ال�شريعة
الإ�سالمية قد جمعت يف �أحكامها كل ما ي�سمو بكرامة الإن�سانية وفق
الت�شريع الرباين الكرمي ،من غري نق�ص �أو خلل (الوقاع ،)1436 ،وهو
ما مل يبتعد عن الوثائق الدولية التي عنيت برعاية حقوق الإن�سان.
فحق حرية التنقل مكفول للجميع يف اململكة العربية ال�سعودية
بن�ص النظام الأ�سا�سي للحكم ،الذي ورد فيه �أنه( :ال يجوز تقييد
ت�صرف �أحد �إال مبوجب �أحكام النظام الأ�سا�سي للحكم)( .النظام
الأ�سا�سي للحكم ،1412 ،املادة  ،)36وهو ما يوافق الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان �سنة 1948م ،الذي ن�ص على «�أن لكل �شخ�ص �أن
ينتقل من املكان الذي هو فيه ويعود �إليه» ،فلكل �شخ�ص �أن يتنقل
حيث �أراد ووقتما ي�شاء ،دون تقييد لأحد على حتركاته� ،إال من جاء
تقييد حركتهم ومنعهم من التنقل ب�سبب نظامي يق�ضي ب�إيقافهم
�أو اعتقالهم ،وما احلد من حرية التنقل للظروف ال�صحية التي
اقت�ضتها جائحة كورونا �إال �سبب نظامي التخاذ هذا الإجراء ،فقد
جاء يف النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية �أن للملك
احلق يف �إعالن حالة الطوارئ العامة (املادة  ،61النظام الأ�سا�سي
للحكم) ،وكذلك يف حالة ن�شوء خطر يهدد �سالمة اململكة� ،أو م�صالح
�شعبها� ،أو يعوق م�ؤ�س�سات الدولة عن �أداء مهامها ،فللملك �أن يتخذ
من الإجراءات ال�سريعة ما يكفل مواجهة هذا اخلطر ،كما يحق
للملك �أن يجعل لهذه الإجراءات اال�ستثنائية �صفة اال�ستمرار ،ولكن
نظاما (النظام الأ�سا�سي للحكم،
يتعني عليه �أن يتخذ معها ما يلزم ً
 ،1412املادة .)62
فالنظام ال�سعودي مينع التعدي على حقوق الإن�سان الأمنية،
وال يجيز لأحد �أن يقيد ت�صرفات النا�س (النظام الأ�سا�سي للحكم،
 ،1412املادة  ،)61ويعد ذلك اعتدا ًء على حقوقهـ ـ ــم﴿ ،ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ﴾ (البقرة.)190 :
فحالة الطوارئ ال�صحية مبثابة الظروف املهددة ل�سالمة البالد
وال�شعب يف اململكة ،وهي من تلك الأمور التي من �ش�أنها �أن تعوق
�سري العمل ب�شكل طبيعي يف م�ؤ�س�سات الدولة امل�شار �إليها يف النظام
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الأ�سا�سي للحكم ،وقد كانت جائحة كورونا �سب ًبا لتعطيل العمل يف
م�ؤ�س�سات الدولة ،خو ًفا من انت�شار العدوى بني املواطنني العاملني يف
تلك القطاعات ،بل اقت�ضت الظروف كذلك �إيقاف العمل يف جميع
حر�صا على �سالمة املقيمني العاملني فيها.
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ً
وقد راعى النظام ال�سعودي بقية حقوق الإن�سان املمنوحة
للمواطنني واملقيمني على ال�سواء ،فمنع تعطيل حكم من الأحكام� ،أو
حق من حقوق الإن�سان الأخرى الواردة يف النظام الأ�سا�سي للحكم �إال
يف حالة �إعالن الطوارئ ،فتبقى احلقوق الأخرى غري حق التنقل حتى
يزول ال�ضرر واخلطر املقت�ضي له (النظام الأ�سا�سي للحكم،1412 ،
املادة  ،)58وهي التي �سبقت الإ�شارة �إليها بالنواة ال�صلبة واحلقوق
الأ�سا�سية للإن�سان.
ونظام اململكة العربية ال�سعودية مبني على العدل وامل�ساواة بني
النا�س ،فلي�س لأي جهة مزية على الأخرى ،وطاعة ويل الأمر تكون
باملعروف ،ومبا يتوافق مع كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وقد ن�ص النظام الأ�سا�سي للحكم على �أن من واجبات امللك
حماية م�صالح الأمة والبالد ،دون �أي ا�ستبداد �أو قهر يف حمل النا�س
على النظام (الوقاع.)1436 ،
وقد اتخذت اململكة جمل ًة من الإجراءات االحرتازية التي من
�ش�أنها �أن حتفظ املواطنني واملقيمني من هذه اجلائحة التي اجتاحت
العامل ب�أ�سره ،وعالو ًة على ما للمملكة من خ�صو�صية دينية عن بقية
دول العامل ،فهي املق�صد الديني لكل امل�سلمني لزيارة احلرمني
ال�شريفني و�أداء منا�سك احلج والعمرة ،ما يعني توافد �أعداد كبرية
من خمتلف دول العامل لهذا الق�صد ،ولهذا مل تتوان اململكة يف اتخاذ
الإجراءات التي حتفظ الزائرين؛ خ�شية و�صول العدوى منهم �أو لهم،
وقد متثلت �إجراءات اململكة يف التايل:
يف  2فرباير � 2020أوقفت اخلطوط ال�سعودية رحالتها لدولة
ال�صني التي منها انت�شر الوباء للعامل ،تالها يف  6فرباير منع �سفر
املواطنني ال�سعوديني واملقيمني �إىل جمهورية ال�صني ،ثم يف 27
فرباير مت تعليق دخول الزائرين للحرمني ال�شريفني وال�سياح من
الدول التي متثل خط ًرا الرتفاع حاالت الإ�صابة بها ،ويف  28فرباير مت
تعليق دخول مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل مكة املكرمة
واملدينة املنورة ،كما ت�ضمن القرار ا�ستبعاد املوجودين منهم من
دخول املدينتني املقد�ستني.
ويف الثامن من مار�س  2020مت تعليق الدخول واخلروج من
حمافظة القطيف م�ؤقتًا ،ويف ذات التاريخ مت تعليق ال�سفر للمقيمني
واملواطنني ب�شكل م�ؤقت ،وتعليق دخول القادمني من كل من دول
الإمارات ،والكويت ،والبحرين ،ولبنان ،و�سوريا ،وكوريا اجلنوبية،
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وم�صر ،و�إيطاليا ،والعراق� ،إ�ضاف ًة �إىل تعليق دخول من كان موجودًا
يوما ال�سابقة لقدومه ،مع �إيقاف جميع
بتلك الدول خالل الأربعة ع�شر ً
الرحالت من اململكة و�إليها من تلك الدول ،اجلوية منها ،والبحرية،
عدا التي تكون لغر�ض التجارة وال�شحن �أو �إجالء الرعايا العالقني،
مع اتخاذ ما يلزم من �إجراءات احرتازية.
يوما بعد يوم ،مت  -يف
ومع تفاقم الأزمة وازدياد �أعداد امل�صابني ً
التا�سع من مار�س  -تعليق �سفر املواطنني واملقيمني �إىل كل من �سلطنة
عمان ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،وتركيا ،و�إ�سبانيا ،ثم تالها يف يوم  12مار�س
تو�سيع تعليق ال�سفر لي�شمل جميع الرحالت اجلوية من دول االحتاد
الأوربي ،والهند ،وباك�ستان ،و�سريالنكا ،والفلبني ،ودول �إفريقية
متعددة ،منها :ال�سودان ،و�إثيوبيا ،وجنوب ال�سودان ،و�إرتريا ،وكينيا،
وجيبوتي ،وال�صومال (ال�سدي�س.)1441 ،
 .3 .6حرية التنقل في الوثائق الدولية

�إن حلق الإن�سان يف حرية التنقل �أهمية كربى يف الفقه
الد�ستوري ،فال قيمة لبقية احلقوق دونه؛ �إذ ال يتمكن الفرد من نيل
حقوقه الأخرى كاالنتخاب �أو التجارة �أو ال�صناعة �إذا مل يتمكن من
التنقل بحرية (الزبيدي ،)2008 ،بل ال يتمكن حتى من نيل حقوقه
الب�سيطة يف احل�صول على الطعام وال�شراب دون �أن يكون له احلق
يف حرية التنقل ،فحرية التنقل للحاجات ال�ضرورية كالت�سوق ً
مثل
�أمر رئي�س ،على الدول ال�سماح به جتاه رعاياها ،بل هو من الأمور
التي ال حتتاج �أن تت�ضمنها امل�شاريع القانونية يف الدول ،بل �إن والء
املواطنني لدولهم م ْرتهن بتوفري احلقوق الأ�سا�سية لهم يف حياتهم،
ومن �أولوياتها توفري حرية التنقل لهم ،وكذلك توفري حرية التعبري،
لكن حرية التنقل من الأمور املهمة يف احلياة ()Foster, 2012؛ ولذا
ف�إن الوثائق الدولية حلقوق الإن�سان قد احتاطت كث ًريا عند وجود
حالة ا�ستثنائية تقت�ضي تعطيل حق التنقل ،حتى ال يكون هناك ت�أثري
ً
�شروطا �صارم ًة على
على بقية احلقوق الأ�سا�سية الأخرى ،وو�ضعت
الدول لتتمكن من فر�ض حظر التنقل على مواطنيها.
وقد كان احلق يف حرية التنقل من احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية
التي جاء بها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم �سنة
 ،1999الذي تن�ص املادة ( )12منه على �أن( :لكل �إن�سان احلق يف
�إطار ال�شريعة يف حرية التنقل ،واختيار حمل �إقامته داخل بالده
�أو خارجها ،وله �إذا ا�ضطهد حق اللجوء �إىل بلد �آخر ،وعلى البلد
الذي جل�أ �إليه �أن يجريه حتى يبلغ م�أمنه ،ما مل يكن �سبب اللجوء
اقرتاف جرمية يف نظر ال�شرع)( .الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
يف الإ�سالم ،1990 ،املادة  ،)12ويتجلى من الن�ص �أن الإعالن
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العاملي يكفل للفرد حرية التنقل املحلي داخل القطر الذي يعي�ش
فيه ،واالنتقال منه �إىل �أي مكان �آخر ،و�أن يغادر من بلد �إىل بلد،
خا�ص ًة �إذا كان الذي يذهب �إليه بلده ،ف�إن له احلق يف العودة �إليه،
مع �إعطاء احلق للإن�سان يف اللجوء �إىل بلد �آخر يف حال ا�ضطهاده،
وعلى البلد الذي جل�أ �إليه �أن يبلغه م�أمنه ،وهذا ما �أكده العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �سنة
 1966يف املادة ( )2/5التي تن�ص على �أنه« :ال يقبل فر�ض �أي قيد
�أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها �أو
النافذة يف �أي بلد تطبي ًقا لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف،
بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها� ،أو كون اعرتافه بها يف �أ�ضيق
مدى».
وقد بينت املادة � ً
أي�ضا  -يف الفقرة الثالثة منها  -احلاالت التي ميكن
فيها للدول فر�ض قيود على حق الإن�سان يف حرية التنقل ،حيث ذكرت
�أنه (ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أعاله ب�أية قيود غري تلك التي ين�ص
عليها القانون ،وتكون �ضروري ًة حلماية الأمن القومي� ،أو النظام العام،
�أو ال�صحة العامة� ،أو الآداب العامة� ،أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون
متم�شي ًة مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا العهد) ،ويف الفقرة
الرابعة( :ال يجوز حرمان �أحد تع�س ًفا من حق الدخول �إىل بلده)( .العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية1966 ،
املادة  ،)12وقد �أعطت املادة الدول احلق يف حال ال�ضرورة  -التي منها
احلفاظ على ال�صحة العامة � -أن حتد من حرية تنقل الأفراد �شريطة
�أن تكون متم�شي ًة مع احلقوق الأخرى ،بعدم امل�سا�س باحلقوق الأ�سا�سية
والنواة ال�صلبة ،ولكن الدول لي�ست طليقة اليد يف منع الأفراد من حرية
التنقل ،وال بد �أن تكون هناك طوارئ حتوي ظرو ًفا تخول لها ا�ستخدام
ذلك احلق؛ حتى تبقى ثقة النا�س يف توفري احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية
والعدالة لهم على مر الأزمان ،فكانت هناك مبادئ �صارمة حتى تتمكن
الدولة من تعطيل احلق يف حرية التنقل ،و�سيتم عر�ض هذه ال�شروط
و�شرحها يف الفقرة التالية.
 .4 .6الشروط الواجب توافرها في المواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان لفرض حظر التنقل والتجوال

ال بد  -لكي تقوم الدول بفر�ض حظر التنقل والتجوال � -أن
تتوافر جمموعة من ال�شروط التي فر�ضتها املواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان؛ حتى يكون هذا احلظر متف ًقا مع روح القانون الدويل ،وحتى
ال مت�س النواة ال�صلبة واحلقوق الأ�سا�سية ،وهذه ال�شروط لي�ست
م�شابه ًة لل�شروط املفرو�ضة على الدول التي ترغب يف فر�ض الظروف
اال�ستثنائية التي �سبقت الإ�شارة �إليها يف هذا البحث ب�شكل عام ،وهذه

معتز بن �شحاتة الينبعاوي

ال�شروط كالتايل:
ـ مبد�أ التهديد اال�ستثنائي.
ب�أن تكون تلك الظروف من �ش�أنها �إحداث تهديد غري طبيعي على
الأمة ،ي�شكل خط ًرا متحق ًقا ،ال ميكن معه الت�أخر يف اتخاذ �إجراءات
ا�ستثنائية� ،سواء �أكانت �صحي ًة� ،أو �أمني ًة� ،إذ مل يفرق القانون بينهما.
ـ مبد�أ الإعالن الر�سمي.
ب�أن يكون هناك �إعالن ر�سمي من الدولة ب�أنها �ستتخذ �إجرا ًء
طار ًئا؛ كي يتنافى معه جهل الأفراد وعدم علمهم ،فال تكون الإجراءات
�سري ًة.
ـ مبد�أ عدم جواز تعطيل حقوق معينة.
ب�أال ي�ؤثر تعطيل حق حرية التنقل على حقوق الإن�سان املو�صوفة
بالنواة ال�صلبة واحلقوق الأ�سا�سية الأخرى املقررة لهم.
ـ مبد�أ ال�ضرورة ال�صارمة.
ب�أن تكون هناك �ضرورة بالغة اخلطورة على الأمة ،حتتم احلد
من حق الأفراد يف التنقل.
ـ مبد�أ عدم التعار�ض مع االلتزامات القانونية الدولية.
ب�أال يكون تعطيل حق حرية التنقل م�ؤث ًرا على االتفاقيات
وااللتزامات القانونية الدولية التي التزمت بها الدولة� ،أو تلك التي
�سبق توقيع اتفاقيات ب�ش�أنها.
ـ مبد�أ عدم التمييز.
ب�أال يكون هناك متييز عن�صري يف حظر حرية التنقل ،فال يكون
خا�صا بجن�س� ،أو لون� ،أو دين �أو �أي لون من �ألوان التمييز.
ً
ـ مبد�أ الإخطار الدويل (حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل).
ب�أن يتم �إعالم املجتمع الدويل بتلك الإجراءات ،بحيث ال تكون �سري ًة
داخل الدولة.

 .7الخاتمة

من خالل هذه املناق�شة حول «جائحة كورونا و�أثرها على حقوق
الإن�سان يف النظام ال�سعودي ومقارنتها بالقانون الدويل» ميكن ر�صد
ما تو�صلت �إليه من نتائج وتو�صيات.
 .1 .7أهم النتائج:

ـ احلق الكامل للدول يف احلد من حقوق الإن�سان� ،أو �إلغاء بع�ضها،
واتخاذ كل ما تق�ضي به الأو�ضاع يف حال وجود ال�ضرورة �أو
الطارئ وفق ال�ضوابط وال�شروط التي حددها القانون.
ـ احلق الكامل للدولة يف �إجبار الأفراد على القيام ب�أمر يناق�ض
ح ًقا �إن�سان ًيا لهم ،يف حال ال�ضرورة والطوارئ ال�صحية ،كالأوبئة
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املعدية ،والأمرا�ض وا�سعة االنت�شار ،كما يحق لها �إجبار ال�شعب
ب�أ�سره ً
حفاظا على �صحتهم.
ـ �أ�سبقية ال�شريعة الإ�سالمية يف اتخاذ الإجراءات االحرتازية حيال
الأوبئة املعدية ،وجناعتها يف احلد من انت�شارها والق�ضاء عليها.
ـ لي�س من حق اجلهات ال�صحية التمييز �أو االختيار بني من يتلقون
الرعاية ال�صحية� ،أو حرمان بع�ضهم منها ب�سبب �سنهم �أو
جن�سيتهم �أو �أي �سبب �آخر.
ـ تفوق اململكة العربية ال�سعودية يف الوقاية من وباء كورونا،
واتخاذها �إجراءات رائد ًة فاقت بها كث ًريا من الدول التي يقال
عنها (متقدمة).
ـ جناح اململكة العربية ال�سعودية وحمافظتها على منظومتها
ال�صحية متما�سك ًة �أمام الأعداد الكبرية ملر�ضى كورونا ،وذلك
بتعاون الأجهزة املختلفة يف وزارتي ال�صحة والتعليم ،والأجهزة
ال�صحية يف القطاعات الع�سكرية ،والأهلية ،وم�ساندة وزارة
ال�ش�ؤون البلدية ،وفتح باب التطوع من الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
 .2 .7التوصيات

�إن ظاهرة كورونا ذات ت�أثري كبري جدً ا يف حياة الدول وال�شعوب،
خا�ص ًة يف اجلانب االقت�صادي ،كما كان لها ت�أثري قوي على حقوق
الإن�سان ،وقد حتتاج الدول للتعايف من ت�أثريها االقت�صادي وقتًا
ً
طويل رمبا ي�صل ل�سنوات ،ولذا ف�إن �أهم التو�صيات تتمثل فيما يلي:
ـ �إجراء مزيد من الدرا�سات والأبحاث القانونية واالقت�صادية
لت�أثريات كورونا.
ـ على الدول �أال تتخذ من كورونا مرب ًرا �أو ذريع ًة للنيل من حقوق
الإن�سان� ،أو �إطالة �أمد الإجراءات اال�ستثنائية التي مت�س حقوق
الإن�سان عند زوال �أ�سباب هذه الإجراءات.
ـ على الدول عند فر�ضها �إجراءات حتد من حرية الأفراد �أن تقوم
 يف املقابل  -باتخاذ تدابري منا�سبة تعينهم على نيل احتياجاتهمال�ضرورية التي مل يتمكنوا منها ب�سبب تلك الإجراءات ،و�أن ت�ؤمن
لهم �سبل العي�ش بكرامة.
ـ �أفرزت جائحة كورونا جوانب جنائي ًة متثلت يف قيام بع�ض امل�صابني
مبحاولة ن�شر املر�ض بني الأ�صحاء يف مواقع ارتيادهم وعلى
�سياراتهم� ،أو قيام بع�ضهم باالمتناع عن العالج ،وعليه تو�صي
الدرا�سة ببحث تلك اجلوانب من اجلانب القانوين ،وتكييفها
وعقباتها.
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