بحث محكَّ م

الــسـفــر إلــى الــدول
الـمـمـنـوعــة وعـقـوبـتــه
(دراسـة مـقـــارنة)

إعداد :
د .محمد بن رزق الله محمد السلمي

رئيس قسم األنظمة وأستاذ القانون المساعد في كلية الدراسات
القضائية واألنظمة بجامعة أم القرى

الــسـفــر إلــى الــدول الـمـمـنـوعــة وعـقـوبـتــه (دراسـة مـقـــارنة)

يعد التنقل بين البلدان من الحقوق الطبيعية لألفراد التي
يكثر ممارس���تها في اآلونة األخيرة،وقد يتعارض هذا الحق
مع مصلحة عامة للدولة التي ينتمي إليها الفرد،أو يتعارض
يـجـد في العالقات السياس���ية أو
مع مصلحته،بس���بب م���ا
ُ

الدبلوماسية أو األمنية بين الدول،وما يطرأ من تغيير على
سياس���ة الدول���ة في إدارة ش���ؤونها في الداخ���ل أو الخارج
حماية لها ولرعاياها؛ وذلك وفق أحكام السياسة الشرعية
ً
س���لطة في تقييد
وقواعدها العامة التي تمنح ولي األمر
ً
المباح���ات أو المنع منها لتحقي���ق مصلحة عامة،وإزاء ذلك
تق���وم الدول،ومنه���ا المملك���ة العربي���ة الس���عودية بمن���ع
أي من ال���دول المدرجة في قائمة
رعاياه���ا من الس���فر إلى ٍّ
المنع الخاصة بها،وتسن األنظمة العقابية التي تكفل التزام

األف���راد بما يقضي به أمر المنع،حماية للمصالح العامة لها
لدي فكرة بحث موضوع :السفر
ولرعاياها،ومن هنا نشأت َّ

إل���ى ال���دول الممن���وع الس���فر إليه���ا وعقوبته ف���ي النظام

السعودي وبيان موقف الفقه اإلسالمي من ذلك.
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مـقـدمــة

احلمد هلل محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،والصالة والسالم عىل خري خلق
اهلل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا ،أما بعد:
م�ن املقرر يف الرشيعة اإلسلامية الغراء ومن بعده�ا النظم القانونية
املقارنة ،ويف مقدمتها النظام السعودي؛ كفالة حق الفرد من املجتمع يف
تنقل�ه وحتركه ،وخروجه من الدولة التي يقطنه�ا إىل أية بلدة يرغب يف
الس�فر إليها ،ويعد هذا احلق من احلقوق األساسية الرضورية يف انتظام
وتناغم حياة الفرد واجلامعة.
وق�د جاءت النصوص الدال�ة عىل هذا احلق زاخرة بالش�واهد ،فاهلل
تع�اىل يق�ول:ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ( ،)1وق�ال تع�اىل:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ()2ويق�ول -صلى اهلل عليه وس�لم( :ال
تنقطع اهلجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع الش�مس
من مغرهب�ا)( ،)3وجاءت نصوص النظام األس�ايس للحكم منتهجة ما
((( �سورة اجلمعة :الآية رقم .10
((( �سورة امللك :الآية رقم .15
((( �أخرج ��ه �أب ��و داود يف �س ��ننه ،كت ��اب اجلهاد ،ب ��اب يف الهجرة هل انقطعت )3/3( ،حدي ��ث رقم  ،2479قال
الألباين :حديث �صحيح .ينظر� :سنن �أبي داود� ،أبو داود �سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق ال�سج�ستاين،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،بدون طبعة ،املكتبة الع�صرية ،بريوت.
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قررته النصوص من الكتاب والسنة ،فجاء يف مادته السادسة والثالثني
م�ا نصه« :توفر الدول�ة األمن جلمي�ع مواطنيها املقيمني على إقليمها،
وال جيوز تقييد ترصفات أحد ،أو توقيفه أو حبس�ه إال بموجب أحكام
النظام»(.)4
إال أن ه�ذا احل�ق كمبدأ أصيل وقاعدة عامة قد ترد عليه –اس�تثنا ًء-
بعض القيود التي تفرضها مصلحة الفرد واملجتمع يف أمنهم وسالمتهم،
وتقتضيها أحكام السياسة الرشعية املوكولة لويل األمر حفاظ ًا عىل كيان
الدولة ومصاحلها العامة.
نص يف بع�ض األنظمة واللوائح عىل
ولذلك نجد املنظم الس�عودي َّ
منع عموم املواطنني السعوديني من السفر إىل دول معينة بذاهتا ،وسبب
منع�ه الس�فر إىل هذه الدول هو إما لكوهنا مضطرب�ة داخلي ًا ،وإما ألهنا
يف حال�ة ح�رب مع دول أخ�رى ،وإما لتأث�ر عالقاهتا الدبلوماس�ية أو
ألي أمر تكون معه هذه الدول مصدر خطر
السياسية مع السعودية ،أو ِّ
أو قلق عىل املواطن السعودي عندما يكون يف داخل إقليمها.
ومن أجل ذلك جاءت يف النظام السعودي نصوص متنع السعوديني
كافة من السفر إىل الدول املمنوع السفر إليها ،وجاءت فيه أيض ًا نصوص
تعاقب كل فرد سعودي خيالف قواعد حظر السفر إىل هذه الدول.
أوالً  :موضوع البحث وأهميته.

تظه�ر أمهي�ة هذا البحث عندما نرى ما ألس�فار األفراد وتنقالهتم

((( املادة  ،36النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم �أ 90/وتاريخ 1412/8/27هـ.
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الدولي�ة م�ن أمهية بالغ�ة ورضورة ملحة يف اس�تقرار احلي�اة وانتظامها
من مجيع النواحي ،التجارية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والسياس�ية،
وغريها ،وألن هذه األسفار والتنقالت كثرت يف وقتنا احلارض عن ذي
قبل ،وملا قد يقع فيه األفراد يف أس�فارهم من زيارة دول ال يس�مح هلم
بزيارهتا ،ولو باملرور عليها ٍ
ملدة قصرية ،األمر الذي جيعلهم حتت طائلة
العقوبات النظامية ،لذلك كله تبلورت فكرة هذا البحث.
وتتجلى أمهي�ة املوضوع أكث�ر إذا ما أردن�ا توضيح احل�دود الفاصلة
بين الس�فر املحظ�ور من جهة وبين احلق يف الس�فر من جه�ة أخرى؛
إذا تق�رر أن الس�فر والتنق�ل بني البل�دان من حيث األص�ل واملبدأ من
احلقوق األساسية التي نصت عليها عدة مواد من النظام السعودي ،يف
مقدمتها النظام الذي يعلوها؛ وهو النظام األس�اس للحكم ،املس�تمدة
من الرشيعة اإلسالمية الغراء.
ثانياً  :أهداف البحث:

إبراز قواعد النظام السعودي الذي حيظر عىل مواطنيه السفر إىل بعض الدول

التي ال يس�مح بالس�فر إليه�ا ،محاي ًة ملصال�ح الدولة ورعاياها ،م�ع بيان موقف

الفقه اإلسالمي ودور السياسة الرشعية يف ذلك.

بيان نطاق احلظر املفروض عىل مواطني الدولة السعودية يف أسفارهم خارج

الدولة.

معرفة األسباب التي دعت إىل فرض حظر السفر إىل دول معينة.

توضيح األركان الالزم توافرها لقيام املس�ؤولية بحق الشخص عن سفره إىل
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إحدى الدول املمنوع السفر إليها متهيد ًا ملعاقبته.

تعداد الدول التي ال يسمح النظام السعودي بالسفر إليها.

معرف�ة اجلهة املختصة يف احلك�م بالعقوبات النظامية عىل خمالفي قواعد حظر

السفر إىل الدول املمنوع السفر إليها.

نص عليها النظام السعودي والتي ُتوقع عىل خمالفي قواعد
بيان العقوبات التي َّ

حظر الس�فر إىل الدول املمنوع السفر إليها ،مع بيان موقف الفقه اإلسالمي من

ذلك.

ثالثاً  :مشكلة البحث

عندما كنت يف أحد املطارات الدولية مسافر ًا ،وكنت أنتظر جميء وقت رحلة

الطيران أخ�ذت أتصفح وثيقة جواز الس�فر اخلاص يب ،فلفت�ت انتباهي عبارة

مقتضبة مكتوبة عىل إحدى صفحاته تقول( :هذا اجلواز صالح للس�فر إىل مجيع
دول الع�امل إال م�ا يس�تثنى) ،ومل توض�ح ه�ذه العبارة ال�دول املس�تثناة ،فقمت

بالبحث يف األنظمة السعودية َّ
لعل وعسى أن أجدَ ما يوضحها ،فلم أجد سوى
ٍ
نصوص متنع السفر إىل بعض الدول -مل يرد تعدادها -بل وجدت أيض ًا نصوص ًا
تعاقب عىل خمالفة أمر املنع؛ ما جيعل النظام اجلزائي املتمثل يف نصوص التجريم
والعقاب ينطوي عىل إهبام وجهل ،قد يتسببان يف وقوع املخاطبني بأحكامه حتت
ٍ
قصد منهم ،وهذا ما يتناقض مع مبادئ النظام اجلزائي التي
طائلة العقاب دون

تقيض بوجوب وضوح أحكامه ليمتثل املكلفون هبا ،ومن هنا نشأت وتبلورت
لدي فكرة البحث يف موضوع أحكام الس�فر إىل البلدان التي ال ُيس�مح بالس�فر
َّ

إليها وعقوبته :دراسة يف النظام السعودي مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي.
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رابعاً  :الدراسات السابقة

بعد البحث واالطالع مل أجد أحد ًا كتب يف هذا املوضوع كتابة علمية مستقلة،
س�وى دراس�ات ،بعضها قديم ،وقد تتش�ابه قلي ً
ال مع موض�وع بحثي ،ولكنها
ليست فيه ،ومل حتقق أهدافه التي ذكرهتا سلف ًا ،وهذه الدراسات هي:

(القيود الواردة عىل الس�فر يف الفقه والنظام) ،للباحث حممد عبداهلل الرومي،

وهي دراسة قدمت إىل املعهد العايل للقضاء بالرياض عام 1421هـ لنيل درجة

املاجستري.

(املنع من الس�فر :دراس�ة مقارنة) ،للباحث إس�حاق إبراهيم احلصني ،وهي

دراس�ة مقدم�ة إىل املعه�د العايل للقض�اء بالرياض ع�ام 1428ه�ـ لنيل درجة

املاجستري.

(عقوبة املنع من السفر يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي) ،للباحث حممد

ملو كريان ،وهي دراس�ة مقدمة إىل كلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة

أم القرى عام 1434هـ لنيل درجة املاجستري

(النظام القانوين للمنع من السفر) ،حلسن حممد هند ،وهذه الدراسة عبارة عن

كتاب صادر عن دار الكتب القانونية ودار شتات للنرش والربجميات بجمهورية

مرص العربية عام 2009م.

وتناول�ت ه�ذه الدراس�ات املنع من الس�فر ،إما لكونه عقوب�ة قضائية وإما
لكون�ه إج�راء حتفظي� ًا أو احرتازي ًا ُيتخ�ذ بحق فرادى األش�خاص الذين تقيض
مصلح�ة الدعوى القضائية أو مصلحة التحقي�ق أو مصلحة التنفيذ القضائي -
بحس�ب األحوال -منعهم من اهلروب إىل خارج الدولة ،وهذا خيتلف متام ًا عن
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موض�وع بحث�ي الذي يدور حول من�ع عموم أفراد الدولة من الس�فر إىل بعض
الدول التي ال ُيسمح بالسفر إليها ملصلحة عليا للدولة ولرعاياها.

خامساً  :منهج كتابة البحث:

االعتامد عىل منهج االستقراء واالستنباط ملصادر املوضوع.
بتص�وره من الناحي�ة النظامي�ة أو ً
ال ،ثم من
أتن�اول موض�وع البح�ث مبتدئ ًا
ُّ
الناحية الفقهية ثاني ًا ،ثم أقوم باملقارنة بني النظام الس�عودي والفقه اإلسلامي،

للوقوف عىل مدى موافقة أحكام النظام ملا جاء يف الرشع احلنيف.
التمهيد لكل مسألة بام يوضحها إن اقتىض األمر ذلك.

الرتكيز عىل موضوع البحث وجتنب االستطراد والتطويل الزائد.

ألت�زم املنه�ج العلم�ي وف�ق أصول�ه ،واملوضوعي�ة يف الط�رح ،والتجرد عن

األهواء ،واعتبار األحكام املسبقة.

سيكون النقل من املصادر باملعنى إال إذا استدعى املقام النقل احلريف.

تقسيمات البحث:

مقدم�ة :وفيها موض�وع البحث وأمهيته ،وأهدافه ،ومش�كلته ،والدراس�ات

السابقة ،ومنهج كتابة البحث.

التمهيد :وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :التعريف بعنوان البحث.

الفرع األول :التعريف بالعنوان باعتباره مفرد ًا.
الفرع الثاين :التعريف بالعنوان باعتباره مركب ًا.
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املطلب الثاين :متييز السفر إىل الدول املمنوع السفر إليها عام يشتبه به.
املطلب الثالث :قائمة الدول املمنوع السفر إليها وأسباب املنع.

الفرع األول :قائمة الدول املمنوع السفر إليها.

الفرع الثاين :أسباب منع السفر إىل دول بعينها.

املبحث األول :أركان خمالفة السفر إىل الدول املمنوع السفر إليها.

املطلب األول :الركن الرشعي.

الفرع األول :الركن الرشعي يف النظام السعودي.

الفرع الثاين :الركن الرشعي يف الفقه اإلسالمي.
املطلب الثاين :الركن املادي.

الفرع األول :السلوك املحظور.
الفرع الثاين :النتيجة املحظورة.
الفرع الثالث :الرابطة السببية.
املطلب الثالث :الركن املعنوي.
املبحث الثاين :اجلهة املختصة يف احلكم بالعقوبة.
املطلب األول :اجلهة املختصة باحلكم.
املطلب الثاين :عقوبة السفر إىل البلدان املمنوع السفر إليها.
الفرع األول :العقوبة يف النظام السعودي.
الفرع الثاين :موقف الفقه اإلسالمي من العقوبة النظامية.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.
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التمهيد
المطلب األول :التعريف بعنوان البحث
ً
مفردا
الفرع األول :التعريف بالعنوان باعتباره
أوالً  :تعريف السفر في اللغة واالصطالح

أص�ل واحدٌ ُّ
ٌ
يدل
1ـ الس�فر يف اللغ�ة :قيل إن “السين والفاء والراء
عىل االنكش�اف َ
وس�مي بذلك َّ
ألن الناس
الس َفرِّ ،
واجلالء ،ومن ذلك َّ
( )
قطع املسافة،
والس َف ُرُ :
والس ْفر :املسافرون” َ ، 5
ينكشفون عن أماكنهمَّ ،
فار(.)6
ومجعه َأ ْس ُ
2ـ الس�فر يف االصطلاح« :قطع املس�افة من غري تقدي�ر ،وهو الذي
تتغري به األحكام من قرص الصالة ،وإباحة الفطر ،وامتداد مدة املس�ح
إىل ثالثة أيام ،وسقوط وجوب اجلمعة ،والعيدين ،واألضحية ،وحرمة
اخل�روج عىل احل�رة من غري حمرم»( ،)7وقيل إن «الس�فر قسمان :طويل
وقصير ،فالطويل مرحلتان ،والقصري ما دون ذلك وضبطه البغوي يف
ً
مقيما مل تلزمه اجلمعة لعدم
فت�اواه ،بأن يف�ارق البلد إىل موضع لو كان
سماعه النداء ،وضبطه غريه بميل ،واألش�به الرجوع فيه إىل العرف كام
((( معج ��م مقايي� ��س اللغ ��ة� ،أحمد بن فار�س ،م ��ادة� :س ف ر ،)82/3( ،حتقيق عبد ال�س�ل�ام حممد ،طبعة
1399هـ ،ن�شر دار الفكر ،بريوت.
((( ال�ص ��حاح ،تاج اللغة و�ص ��حاح العربية� ،إ�س ��ماعيل بن حماد ،مادة� :س ف ر ،)685/2( ،بت�صرف ،حتقيق
�أحمد عبد الغفور ،ن�شر دار العلم للماليني ،بريوت.
((( رد املحت ��ار عل ��ى ال ��در املختار ،ابن عابدين حممد �أمني الدم�ش ��قي ،)120/2( ،الطبعة الثانية 1412هـ،
ن�شر دار الفكر ،بريوت.
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ذكر ذلك الرافعي يف باب الوديعة»(.)8

ثانياً  :تعريف المنع في اللغة واالصطالح.

1ـ املن�ع يف اللغ�ة :املي�م والن�ون والعين ٌ
أصل واح�د ،وهو خالف
�ع و َم ّناع و َم ٌ
اإلعط�اء ،يق�ال :منَع ُته يَ
كان منيع أي:
الش َء منع ًا ،وهو مانِ ٌ
�ز و َم ْن َعة(,)9واملنع ه�و َ
«أن تحَ ُ َ
ول َبني الرجل َو َبين يَّ ْ
الشء ا َّل ِذي
ه�و يف ِع ٍّ
َ�ع»( ،)10ويأيت املنع بمعن�ى احلظر ،ومنه قوله
ُيري�د ُهُ ،ي َق�الَ :من َْع ُت ُه فا ْم َتن َ
تعاىل:ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ()11أي:
ممنوع ًا( ،)12ويأيت أيض ًا بمعنى التحجري فيقال« :حتجري يَّ ْ
الشء :أي َمن ََعه
َي ْمن َُعه َم ْنع ًا و َم َّن َع ُه فا ْم َتنَع وتمَ َ َّن َع»(.)13
ٍ
تعريف للمنع
2ـ املن�ع يف االصطالح :مل أقف بحس�ب اطالعي عىل
يف االصطالح عند أهل العلم ،إال أن استعامهلم ملفردة املنع مع كثرته ال
خي�رج عن املعاين اللغوية هلا التي س�بق أن بينتها ،وهي :عدم اإلعطاء،
واحليلولة ،واحلظر ،والتحجري عىل اليشء ،ونحوه.
((( املنث ��ور يف القواع ��د الفقهي ��ة ،ب ��در الدي ��ن حممد ب ��ن عب ��د اهلل الزرك�ش ��ي ،)203/2( ،الطبع ��ة الثانية
1405هـ ،ن�شر وزارة الأوقاف الكويتية.
((( معجم مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س ،مادة :م ن ع ،)278/5( ،بت�صرف ،مرجع �سابق.
( ((1تهذيب اللغة ،حممد بن �أحمد الهروي ،مادة :م ن ع ،)14/3( ،حتقيق حممد عو�ض ،الطبعة الأولى
2001م ،ن�شر دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
(� ((1سورة الإ�سراء :الآية رقم .20
( ((1ينظر :الفرق بني ال�ض ��اد والظاء يف كتاب اهلل ويف امل�ش ��هور من الكالم ،عثمان بن �س ��عيد الداين� ،ص
 80و ,123حتقيق حامت �صالح ،الطبعة الأولى 1428هـ ،ن�شر دار الب�شائر ،دم�شق.
( ((1املحكم واملحيط الأعظم ،علي بن �إ�سماعيل ،)203/2( ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،الطبعة الأولى
1421هـ ،ن�شر دار الكتب العلمية ،بريوت.
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ً
مركبا
الفرع الثاني :التعريف بالعنوان باعتباره

بع�د تعريف أهم مف�ردات عنوان البحث والوقوف عىل معانيها لغ ًة ،نجد أن
عنوان البحث وهو (الس�فر إىل الدول املمنوعة وعقوبته) يقصد به باعتباره عل ًام
مركب� ًا :خ�روج املواطن من إقليم دولته مس�افر ًا إىل دولة أخ�رى منع ويل األمر

السفر إليها ،سواء أكان سفره عن طريق املنافذ اجلوية أم الربية أم البحرية ،دون
التفرقة بني وسائط النقل املختلفة التي تستخدم يف السفر.

وذل�ك كأن يس�افر أح�د املواطنين الس�عوديني إىل دول�ة األرايض املحتل�ة

«إرسائيل» أو مثيالهتا ،املمنوع الس�فر إليها ،ويدخ�ل يف إقليمها ،فيكون حينها
واقع ًا يف خمالفة أمر املنع من الس�فر إىل هذه الدولة ،الصادر عن ويل األمر ،ومن

ثم يس�أل عن فعله وجي�ازى عليه بالعقوبة املقررة نظام ًا بع�د ضبطه وإحالته إىل
َّ

اجلهات املختصة بذلك؛ عىل التفصيل الذي س�يأيت يف مواضعه من هذا البحث

بإذن اهلل.

المطل���ب الثان���ي :تمييز الس���فر إلى الدول الممنوع الس���فر إليها من غيره

قد يش�تبه موضوع هذا البحث وهو «الس�فر إىل الدول املمنوع الس�فر إليها»

ل�دى البعض؛ مع غريه من املوضوعات باعتبار حقيقته التي ال خترجه عن كونه
منع ًا من الس�فر ولكن�ه لدول حمددة ،واملوضوع الذي قد يتش�ابه معه هو عقوبة

«املن�ع من الس�فر» ،ويف حقيق�ة األمر هناك ف�روق جوهرية بني منع الس�فر إىل
بع�ض الدول م�ن جهة ،وبني عقوبة املنع من الس�فر من جهة أخ�رى ،ويمكننا
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التمييز بينهام من عدة وجوه:

م�ن حي�ث الس�بب :من�ع الس�فر إىل بعض ال�دول يأيت بس�بب تأث�ر العالقات

الدبلوماسية أو السياسية بني الدول ،أو بسبب وجود حروب أو اضطرابات داخل

ال�دول املمنوع الس�فر إليه�ا ،بينام عقوبة املنع من الس�فر تأيت بس�بب ارتكاب من
ُأصدرت بحقه جلرم؛ فيكون منعه عقوبة تبعية ،كام قد يأيت املنع من السفر كإجراء

احترازي أو حتفظ�ي عىل املته�م للحيلولة دون هروبه من الدول�ة تفادي ًا لإلرضار
بمصلحة التحقيق يف جريمة ما وقعت مث ً
ال ،أو اإلرضار بمصلحة الدائنني.
م�ن حي�ث األس�اس :املنع من الس�فر إىل بعض الدول أساس�ه قرار س�يادي

يصدر عن ويل األمر ،بينام املنع من الس�فر كعقوبة أو إجراء حتفظي أساس�ه قرار
وإما التنفيذية بحسب األحوال.
صادر إما عن السلطة القضائية َّ

من حيث الش�مول أو العموم :قرار املنع من السفر إىل بعض الدول ال يكون
إال عام ًا موجه ًا جلميع أفراد الدولة ،بينام املنع من السفر كعقوبة أو إجراء حتفظي

ال يصدر إال عىل بعض الناس ممن توافرت فيهم موجباته.

المطلب الثالث :قائمة الدول الممنوع السفر إليها ،وأسباب المنع
الفرع األول :قائمة الدول الممنوع السفر إليها

إن للدول بحس�ب ما متليه مصاحلها مس�اح ًة واس�ع ًة يف أن تضع هلا
ثم متنع رعاياها من الس�فر
قائم�ة حت�وي بلدان ًا غري مرغوب فيها ،ومن َّ
إىل هذه البلدان ،س�وا ًء أفصحت عن أس�باب ذلك أم مل تفصح ،وذلك
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أن ال�دول ُت ِ
ق�دم عىل ذلك مل�ا هلا من س�يادة عىل كياهنا ،وم�ا متلكه من
سلطات دستورية واسعة يف إدارة شؤوهنا اخلارجية والداخلية(.)14
وهذه القائمة التي تضعها الدولة وتضم بعض البلدان غري املرغوب
ثم متنع رعاياها من الس�فر إليها؛ تتغري من وقت آلخر ،ومن
فيها ومن َّ
ظ�روف إىل أخرى ،فقد يحُ �ذف من القائمة بعض البلدان التي تضمها،
ويض�اف إليها بل�دان جديدة ،وذلك بحس�ب ق�وة العالقة السياس�ية
والدبلوماس�ية بني ه�ذه الدولة وال�دول األخرى ،وما يط�رأ عىل هذه
العالق�ات من متغيرات إجيابية أو س�لبية تؤثر عىل املصال�ح الداخلية
واخلارجية(.)15
واململك�ة العربية الس�عودية كغريها من ال�دول وضعت قائمة تضم
البل�دان التي اختذت منها موقف ًا سياس�ي ًا س�لبي ًا لس�بب م�ا ،وال جيوز
للس�عوديني الذه�اب إليه�ا ،وم�ن ش�أن قائم�ة ه�ذه ال�دول أن تتغري
بحسب حتس�ن أو سوء العالقة السياس�ية والدبلوماسية بني السعودية
وتلك الدول ،وهذا الترصف من الس�عودية يأيت أيض ًا بام هلا من س�يادة
على كياهنا ،وبام متلكه من س�لطات واس�عة يف إدارة ش�ؤوهنا الداخلية
( ((1ينظ ��ر� :آث ��ار قطع العالقات الدبلوما�س ��ية� ،أحمد مرع ��ي� ،ص ،81الطبعة الأولى 2003م ،من�ش ��ورات
احللبي احلقوقية ،بريوت.
( ((1ينظر� :أ�ص ��ول العالقات الدبلوما�س ��ية والقن�صلية ،عبد الفتاح علي وحممد املو�سى� ،ص  ،24الطبعة
الأولى 2005م ،ن�ش ��ر املركز العلمي للدرا�س ��ات ال�سيا�س ��ية ،عمان .ينظر� :إنهاء العالقات الدبلوما�سية،
غف ��وان �س ��امل�� � ،ص ،39ر�س ��الة ماج�س ��تري يف القان ��ون مقدم ��ة ع ��ام 2004م �إلى كلي ��ة الدرا�س ��ات العليا
باجلامعة الأردنية ،عمان.
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واخلارجية وفق أصول السياسة الرشعية وقواعدها العامة(.)16
والبل�دان التي ال ُيس�مح للس�عوديني بالس�فر إليها حالي� ًا( )17ذكور ًا
وإناثا ه�ي :األرايض املحتلة «إرسائيل» ،وتايالن�د ،وإيران ،والعراق،
وسوريا ،واليمن ،وقطر(.)18
الفرع الثاني :أسباب منع السفر إلى دول بعينها

منع الدولة رعاياها من الس�فر إىل بلد معني غالب ًا ما يعود إىل س�ببني
رئيسين مها :قط�ع العالقة الدبلوماس�ية بين الدولتين ،أو ختفيضها،
وقط�ع العالق�ات الدبلوماس�ية بين ال�دول هو عم�ل انف�رادي تقوم
ب�ه الدول�ة إلغالق بعثته�ا الدبلوماس�ية الدائمة املعتمدة ل�دى الدولة
ناش�ئ عن توتر العالقة السياس�ية بينهام ألمر ما ،أما
املس�تضيفة ،وهو
ٌ
ختفي�ض العالقة الدبلوماس�ية فيختلف قلي ً
ال عن القط�ع يف أن الدولة
هتدف من خالله إىل التقليل من عدد أعضاء بعثتها يف الدولة املستضيفة
دون سحبهم بالكامل كام هو يف القطع ،أو هتدف منه إىل ختفيض درجة
متثيل بعثتها يف تلك الدولة دون إغالقها ،كاستدعاء رئيس البعثة الذي
غالب ًا ما يكون بمرتبة س�فري وتكليف شخص آخر أقل منه رتب ًة؛ ليقوم
( ((1ينظر :املواد  55و 56و ، 62النظام الأ�سا�سي للحكم ،مرجع �سابق.
( ((1وذلك حتى كتابة هذا البحث بتاريخ 1439/1/11هـ.
( ((1ينظ ��ر :املادة  ،7نظام وثائق ال�س ��فر ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي رق ��م م 24/وتاريخ1421/5/28هـ .واملادة
 ،49الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�س ��فر ال�ص ��ادرة برقم  /7و ز وتاريخ 1422/9/23هـ .قرار وزير
الداخلية رقم � /58س بتاريخ 1415/6/3هـ .قرار وزير الداخلية رقم ج� /71/2س بتاريخ 1417/1/15هـ.
اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية ،عدد  4674تاريخ 1438/9/10هـ.
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بأعامل البعثة(.)19
إال أن القط�ع أو التخفي�ض ال�ذي تق�وم ب�ه الدول�ة يف عالقته�ا
الدبلوماس�ية والسياس�ية مع ال�دول األخرى ال ُت ِ
ق�دم عليه حتى تقوم
أسباب تقدرها تدفعها إىل ذلك ،وهذه األسباب قد تفصح عنها الدولة
وق�د ال تفص�ح ،كام أهنا غير حمصورة ،ومع ذلك فإن م�ن األمور التي
تدف�ع الدول�ة إىل قطع عالقتها الدبلوماس�ية أو ختفيضه�ا مع بلد آخر؛
ثم منع رعاياها من السفر إليه ما يأيت:
ومن َّ
ثمة
انته�اك مصلح�ة رشعية :قد جت�د الدول�ة يف بعض األحي�ان أن ّ
مصلح ًة رشعية بالنس�بة هلا قد ان ُت ِهكت من ِقبل بلد آخر ،فتجد نفس�ها
مضط�ر ًة إىل القي�ام ب�ردة فعل على هذا االنته�اك ،ومن أه�م املصالح
الرشعي�ة املصلح�ة الديني�ة ،ومن املصال�ح الديني�ة املنتهك�ة االعتداء
على األرايض الفلس�طينية من قبل إرسائيل ،ما دفع الدول اإلسلامية
والعربي�ة ،ويف مقدمته�ا الس�عودية إىل قط�ع العالق�ات م�ع إرسائيل،
استنكار ًا الحتالهلا أرايض دولة أخرى ذات سيادة واستقالل ،وضغط ًا
عليها لوقف عدواهنا ولالعرتاف بفلسطينية الدولة(.)20
االعت�داء على ممثلي الدول�ة ورعاياه�ا يف البل�د املس�تضيف :يع�د
االعت�داء عىل أحد رعايا الدول�ة؛ تعدي ًا عىل ذات الدولة ،وانتهاك ًا حلق
م�ن حقوقها ،ويش�تد األم�ر س�و ًءا إذا كان االعتداء على أحد املمثلني
( ((1ينظ ��ر :قط ��ع العالقات الدبلوما�س ��ية ،هادي نعي ��م� ،ص 14و ، 18الطبعة الأولى1432هـ ،ن�ش ��ر مكتبة
ال�سنهوري ببغداد وامل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات ،بريوت.
( ((2ينظر :قطع العالقات الدبلوما�سية ،هادي نعيم� ،ص  ،50املرجع �سابق.
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الدبلوماس�يني للدولة يف البلد املس�تضيف ،ما جيعل الدولة تقوم بمنع
رعاياه�ا من الس�فر إىل البلد ال�ذي وقع فيه االعتداء علي�ه ،كردة فعل
طبيعية مراعاة ألمنهم وسلامتهم( ،)21ومثال ذلك منع السعودية سفر
رعاياه�ا إىل تايالن�د بع�د توتر العالقات بين البلدي�ن؛ نتيجة تقاعس
الس�لطات يف تايالن�د يف القبض عىل اجلناة املتورطين يف عمليات قتل
دبلوماسيون ورجل أعامل ،يف واقعة
منظمة لس�عوديني من بينهم ثالثة
ُّ
مش�هورة تع�ود أحداثه�ا إىل ع�ام 1989م يف قضي�ة رسق�ة جموهرات
ثمينة(.)22
االعتداء عىل أموال الدولة يف البلد املس�تضيف :يعترب وقوع التعدي
عىل أموال الدولة يف البلد املس�تضيف من أكبر االنتهاكات التي تدفع
الدولة إىل قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع البلد الذي صدر فيه االعتداء،
ثم منع رعاياها من الس�فر إليه ،ذلك أن البلد املس�تضيف إذا قام
ومن َّ
باالعتداء أو سمح به عىل ممتلكات إحدى الدول املوجودة عىل أراضيه؛
ال يعد ذلك تعدي ًا مالي ًّا وحسب ،بل انتهاك ًا صارخ ًا لسيادة الدولة التي
وق�ع عليها أو عىل رعاياها االعتداء ،وإخال ً
ال ظاهر ًا بااللتزامات التي
تفرضها أحكام القانون الدويل واملواثيق الدولية( ،)23ولعل هذا السبب
من أبرز ما دفع اململكة العربية الس�عودية إىل منع س�فر الس�عوديني إىل
( ((2ينظر :م�س ��ببات قطع العالقات الدبلوما�س ��ية ،مقال بقلم رقاب حممد ،جملة الرتاث ل�شهر  12من
عام 2012م.
( ((2ينظر ، http://www.alyaum.com :تاريخ 2010/1/19م.
( ((2ينظر :قطع العالقات الدبلوما�سية :املفهوم والأ�سباب ،د .حممد الأخ�ضر� ،ص  ،162املجلة العربية
للعلوم ال�سيا�سية ،العدد ال�ساد�س ع�شر� ،أكتوبر2007م.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر 1438هـ

83
12

الــسـفــر إلــى الــدول الـمـمـنـوعــة وعـقـوبـتــه (دراسـة مـقـــارنة)

إي�ران نتيج�ة قط�ع العالقات معه�ا بس�بب تعدهيا الصارخ مس�اء يوم
1437/3/21ه�ـ على مرأى دول العامل ومس�معها ،وذل�ك باقتحام
وإرضام النار يف الس�فارة الس�عودية يف طهران والقنصلية السعودية يف
مش�هد ،باإلضافة إىل أس�باب أخ�رى كان آخرها التدخلات اإليرانية
يف الش�أن الداخلي الس�عودي لثني احلكوم�ة عن تنفيذ حك�م القضاء
السعودي باإلعدام عىل جمموعة من اإلرهابني(.)24
االضط�راب والتوت�ر الداخلي يف بعض ال�دول :قد تضط�ر الدولة
أحيان� ًا إىل من�ع رعاياه�ا م�ن الس�فر إىل بلد معين ،وذلك لي�س لتأثر
العالق�ات السياس�ية أو الدبلوماس�ية بين الدولتين ،ولي�س للحفاظ
على مصاحلهام البينية ،بل لكفالة أمن وسلامة رعاياه�ا؛ إذا كان البلد
الذي منعت الس�فر إليه بل�د ًا مضطرب ًا داخلي ًّا ،ويس�وده التوتر والقلق
ويكثر التنازع بني أفراده ،ومن البلدان املضطربة داخلي ًا وتشكل خطر ًا
على القادمني إليه�ا دولة العراق وس�وريا واليمن ،فهذه ال�دول حالي ًا
أوضاعها السياس�ية الداخلي�ة واخلارجية مزعزعة ،واألم�ن فيها يكاد
ثم ال يأمن الش�خص عند ذهابه إليها عىل نفس�ه؛
يك�ون منعدم ًا ،ومن َّ
لذلك قامت احلكومة الس�عودية بمنع رعاياها الس�عوديني من الس�فر
إىل هذه الدول إىل أن تتحس�ن أوضاعها ،ويصدر قرار بالسامح بالسفر
إليها.
التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدولة :إن التدخل يف الش�أن الداخيل
( ((2ينظر ،http://www.okaz.com.sa :تاريخ 1437/3/24ه.
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للدولة من بلد آخر يعد طبق ًا لألعراف واملواثيق الدولية انتهاك ًا لسيادة
الدولة واس�تقالهلا ،وه�و ما يدفعها إىل قطع عالقاهتا الدبلوماس�ية مع
ثم منع رعاياها من السفر إليه احتجاج ًا
البلد الذي قام بالتدخل ،ومن َّ
على س�وء التصرف وحماولة الضغ�ط عليه للك�ف عن فعل�ه وتقديم
االعت�ذار( ،)25وه�ذا ما دف�ع اململكة العربي�ة الس�عودية عندما أعلنت
يف رمض�ان ع�ام 1438ه�ـ قط�ع العالق�ات الدبلوماس�ية والقنصلية
م�ع دولة قط�ر ،وإغالق مجي�ع املنافذ الربي�ة واجلوية والبحري�ة معها،
وطلبت مغادرة مجيع القطريني إىل بلدهم؛ نتيجة لالنتهاكات اجلس�يمة
الت�ي مارس�تها الس�لطات يف الدوحة ط�وال الس�نوات املاضية هبدف
ش�ق الصف الداخيل وتأجيج الفتنة داخلي ًّا يف الس�عودية ،والتحريض
للخروج عىل الدولة ،واملس�اس بس�يادهتا ،واحتضان مجاعات إرهابية
وطائفي�ة تس�تهدف رضب االس�تقرار يف املنطقة ،كما أعلنت احلكومة
الس�عودية تبع ًا لذلك منع السعوديني من السفر إىل قطر أو اإلقامة فيها
أو املرور عربها؛ احتجاج ًا عىل سوء ترصفها وضغط ًا عليها للكف عن
فعلها املشني(.)26

( ((2ينظ ��ر :قط ��ع العالق ��ات الدبلوما�س ��ية� ،أحم ��د �أب ��و الوف ��ا�� � ،ص  ،27طبعة 1991م ،ن�ش ��ر دار النه�ض ��ة
العربية ،القاهرة.
( ((2ينظر :جريدة �أم القرى� ،ص ،1عدد  ، 4674تاريخ 1438/9/10ه.
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المبحث األول :أركان مخالفة السفر إلى الدول الممنوعة

إن الس�فر إىل ال�دول املمن�وع الس�فر إليها يع�د خمالفة معاقب� ًا عليها
يف النظ�ام الس�عودي ،وه�ذه املخالفة كغريها من املخالف�ات واجلرائم
املعاق�ب عليه�ا ال تق�وم بحق م�ن قارفها إال بع�د توافر ثالث�ة أركان،
وهي :الركن الرشعي ،والركن املادي ،والركن املعنوي ،ولبيان أحكام
هذه املخالفة سأتكلم عن كل ركن يف مطلب مستقل.
المطلب األول :الركن الشرعي

يقص�د بالرك�ن الرشعي أن يتوافر نص نظام�ي أو فقهي حيظر الفعل
ويعاق�ب عىل إتيان�ه ،وال بد من أن يك�ون نافذ ًا وقت اقتراف الفعل،
وس�اري ًا على املكان ال�ذي وقع فيه الفع�ل ،وعىل الش�خص الذي قام
بارتكاب�ه( ،)27ولبي�ان الركن الرشعي ملخالفة الس�فر إىل الدول املمنوع
الس�فر إليها س�أتكلم عن الركن الرشعي يف النظام الس�عودي والركن
الرشعي يف الفقه اإلسالمي يف فرعني مستقلني.
الفرع األول :الركن الشرعي في النظام السعودي

يعد السفر إىل الدول التي ُيمنع السفر إليها خمالفة يف النظام السعودي
يستحق مرتكبها العقوبة املقررة نظام ًا ،وقد وردت يف نظام وثائق السفر
( ((2ينظ ��ر :الت�ش ��ريع اجلنائي الإ�س�ل�امي مقارناً بالقانون الو�ض ��عي ،عبد القادر ع ��ودة� ،ص  ،70الطبعة
الأولى 1429هـ ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
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نص�وص تؤكد ذلك ،هي ما
الص�ادر عام 1421هـ والئحته التنفيذية
ٌ
يمثل الركن الرشعي يف النظام هلذه املخالفة.
وق�د جاءت املادة الس�ابعة من النظام بام نص�ه[ :حيدد وزير الداخلية
البل�دان التي ال ُيس�مح بالس�فر إليه�ا وتقوم إدارات اجل�وازات باختاذ
اإلجراء املناسب لتحقيق ذلك وفق ًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية](.)28
فهذا النص جعل سلطة حتديد الدول التي ال جيوز السفر إليها لوزير
الداخلي�ة بق�رار يصدر عنه ،وأوكل إىل املديري�ة العامة للجوازات عرب
إداراهت�ا الفرعي�ة أو مراكزه�ا احلدودي�ة يف املناف�ذ اجلوي�ة أو البحرية
أو الربي�ة مهم�ة تنفيذ القرار الص�ادر عنه ،وذلك بحس�ب ما توضحه
الالئحة التنفيذية لنظام وثائق السفر.
وبالنظ�ر إىل نصوص الالئح�ة التنفيذية لنظام وثائق الس�فر نجد أن
املادة التاس�عة واألربعني نصت عىل[ :حيظر عىل أي مواطن الس�فر إىل
البلدان املستثناة من السفر إليها واملدونة يف استامرة طلب رصف جواز
السفر](.)29
فهذه املادة من الالئحة قضت باملنع فقط من السفر إىل الدول املمنوع
السفر إليها دون حتديد هذه الدول بعينها ،وأحالت يف ذلك إىل استامرة
طل�ب اس�تصدار جواز الس�فر ،وباالطلاع عىل االس�تامرة نجد أهنا مل
تذكر الدول املمنوع الس�فر إليها يف املكتوب فيها طباع ًة ،فض ً
ال عن أن
( ((2املادة رقم  ،7نظام وثائق ال�سفر ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 24/وتاريخ 1421/5/28هـ.
( ((2امل ��ادة رق ��م  ،49الالئح ��ة التنفيذي ��ة لنظ ��ام وثائق ال�س ��فر ال�س ��عودي ال�ص ��ادرة بقرار وزي ��ر الداخلية
رقم/7و ز بتاريخ 1422/9/23هـ.
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طلب استصدار جواز السفر يف وقتنا احلارض أصبح عرب منصة (أبرش)
اإللكرتونية( ،)30وليس بالطريقة التقليدية كام عهدناه يف السابق.
وبام أن سلطة حتديد الدول املمنوع السفر إليها بموجب املادة السابعة
م�ن نظام وثائق الس�فر –س�الفة الذكر -تك�ون لوزي�ر الداخلية بقرار
يص�در عنه إىل اجله�ة املعنية بتنفيذه وه�ي املديرية العام�ة للجوازات،
نج�د أن هذه ال�دول –كام مر معنا س�ابق ًا -ه�ي -1 :األرايض املحتلة
«إرسائيل» -2 .تايالند -3 .العراق -4 .سوريا-5 .إيران -6 .اليمن.
 -7قطر( ،)31وهذه الدول منها ما يمنع السفر إليها هنائي ًا وهي األرايض
املحتلة «إرسائيل» ،بخالف الدول األخرى ،فالس�فر ممنوع إليها مؤقت ًا
إىل أن ت�زول األس�باب التي دع�ت إىل املنع( ،)32وهذه األس�باب -كام
س�لف -تتمثل يف توترات سياس�ية خمتلفة بني السعودية وهذه الدول؛
ثم منع
ما دفع بالس�عودية إىل قطع العالقات الدبلوماس�ية معه�ا ومن َّ
مواطنيها من السفر إليها.
والدول التي ُيمنع الس�فر إليها مؤقت ًا قد يس�مح بالسفر إليها استثنا ًء
بموج�ب ترصيح خ�اص يصدر هب�ذا اخلصوص م�ن املديري�ة العامة
اخلاصة هبم كمن تربطه
للج�وازات ملن تتوافر فيهم أس�باب االس�تثناء
َّ
( ((3موقع �إلكرتوين على ال�ش ��بكة الإلكرتونية تابع لوزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�س ��عودية مينح
م�س ��تخدموه ح�س ��اباً خا�ص� �اً بهم يتمكنون من خالله الإفادة من اخلدمات الإلكرتونية املتنوعة التي
تقدمها قطاعات وزارة الداخلية .ينظرhttps://www.moi.gov.sa :
( ((3لال�ستزادة راجع فرع :قائمة الدول املمنوع ال�سفر �إليها.
( ((3الربيد الر�سمي للمديرية العامة للجوازات . gdp.gov.sa@992
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قرابة أرسية مع أحد رعايا إحدى الدول املمنوع السفر إليها(.)33
وبالنظر إىل النصوص الس�ابقة نجد أن النظ�ام والئحته التنفيذية قد
حظرت الس�فر إىل هذه الدول عىل الس�عوديني فقط دون غريهم؛ ألن
الن�ص ج�اء رصحي ًا عىل املواطن فق�ط دون غريه ،ومل تف�رق النصوص
بني أن يكون الشخص املحظور عليه السفر إىل الدول املمنوعة ذكر ًا أم
أنثى ،فكالمها يف حكم احلظر سواء.
الفرع الثاني :الركن الشرعي في الفقه اإلسالمي

من خالل ما س�بق ،نجد أن السفر من حيث األصل مباح ،وأن املنع
نظام� ًا إنما يرد عىل بعض الدول الت�ي رأت الدولة مصلحة يف املنع من
الس�فر إليها ،والس�فر إىل إحدى الدول املدرجة يف قائمة املنع؛ كسلوك
خمال�ف مل ِ
جي�ر النص عليه يف الكتاب أو الس�نة ،وهذا ال ي�دل أبد ًا عىل
ضي�ق الرشيعة اإلسلامية ع�ن اإلحاطة باألم�ور التي حتق�ق املصالح
العام�ة لألم�ة ،خصوص� ًا أن ذلك م�ن الن�وازل منها التي تس�تجد مع
م�رور الوقت ،كيف ال يك�ون ذلك واهلل عز وج�ل يقول:ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ ( ،)34ويق�ول تع�اىل :ﭽ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ( ،)35وه�ذا م�ا جع�ل الرشيعة
اإلسالمية الغراء صاحلة لكل زمان ومكان.
( ((3املرجع ال�سابق.
(� ((3سورة املائدة :الآية رقم.3
(� ((3سورة الأنعام :الآية رقم .38
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وطبق ًا ألحكام السياسة الرشعية وقواعدها العامة فإن لويل األمر أن
يتدخل بسلطته فيام ال نص فيه من شؤون رعيته ،بام حيقق هلم املصلحة
العامة واستتباب النظام العام ،بل إن قيام ويل األمر هبذا الفعل يعد من
أه�م اختصاصاته التي جيب عليه ممارس�تها ،حتى ل�و كان فعله متعلق ًا
بتقييد املب�اح عىل األفراد ،بمنعهم منه ،أو جتريمه عليهم ومعاقبتهم إذا
فعل�وه ،م�ا دام أن ذلك حيقق مصلحة وأمن ًا واس�تقرار ًا هلم وال خيالف
الشرع احلنيف( ،)36ومن ذلك منعهم من الس�فر إىل الدول املدرجة يف
قائمة املنع لقيام أسباب ومربرات مصلحية ومحائية سبق بياهنا.
وطاع�ة ويل األم�ر يف غري معصية ،والس�يام فيام حيق�ق مصلحة عامة
للدول�ة ورعاياها خارجي� ًا أو داخلي ًا واجبة ،ومعصيت�ه يف ذلك منهي
عنه�ا توج�ب العقاب ،ف�اهلل َّ
جل جالل�ه يق�ول:ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ( ،)37ويقول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
أحب وكره ،ما مل يؤمر بمعصية
(الس�مع والطاعة عىل املرء املس�لم فيام
َّ
فال سمع وال طاعة)( ،)38ويقول -صىل اهلل عليه وسلم( :-من أطاعني
فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعني
( ((3ينظ ��ر :الت�ش ��ريع اجلنائ ��ي الإ�س�ل�امي مقارن� �اً بالقانون الو�ض ��عي ،عبد القادر ع ��ودة� ،ص ،52مرجع
�سابق.
(� ((3سورة الن�ساء :الآية رقم .59
(� ((3أخرج ��ه البخ ��اري يف �ص ��حيحه ،كت ��اب الأح ��كام ،ب ��اب ال�س ��مع والطاع ��ة للإم ��ام مامل تكن مع�ص ��ية،
( ،)63 /9حديث رقم  ،7144ينظر :اجلامع امل�س ��ند ال�ص ��حيح املخت�ص ��ر من �أمور ر�س ��ول اهلل ‘ و�س ��ننه
و�أيامه ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري ،حتقيق حممد زهري نا�صر النا�صر ،الطبعة الأولى
1422هـ ،دار طوق النجاة.
90

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .محمد بن رزق الله محمد السلمي

ومن عىص أمريي فقد عصاين)( ،)39يقول ش�يخ اإلسلام -رمحه اهلل:-
«فطاع�ة اهلل ورس�وله واجبة عىل كل أحد ،وطاع�ة والة األمور واجبة
ألم�ر اهلل بطاعتهم ،فمن أطاع اهلل ورس�وله بطاعة والة األمر هلل؛ أجره
عىل اهلل»(.)40
ً
وفضلا عن ه�ذه النصوص الدال�ة رصاح ًة عىل وج�وب طاعة ويل

األمر فيام حيقق مصلحة عامة للدولة ورعاياها وال يتعارض مع مبادئ
الرشيع�ة اإلسلامية؛ فإن م�ن النص�وص اخلاصة ما ي�دل عىل رشعية
الق�رارات الت�ي يصدره�ا ويل األم�ر وتتعلق بتقيي�د حري�ة األفراد يف
تنقالهتم ملصلحة يقدرها ،ومن ذلك ما ثبت عن رس�ول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -أنه قال( :إن هذا الطاعون رجز ُسلط عىل من كان قبلكم
أو على بن�ي إرسائيل ف�إذا كان بأرض فلا خترجوا منها ف�رار ًا منه وإن
كان ب�أرض فلا تدخلوها)( ،)41فاحلديث ن�ص يف مرشوعية تقييد ويل
األمر حرية األفراد يف تنقلهم من مكان إىل مكان لتحقيق مصلحة يراها
ويقدرها؛ تتمثل يف عدم انتشار املرض.
وإذا تأملن�ا يف األس�باب -الس�ابق ذكرها -التي ق�د تدفع الدولة إىل

(� ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الأحكام ،باب قوله تعالى :و�أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل
الأمر منكم ،)61/9( ،حديث رقم  ،7137مرجع �سابق.
( ((4ينظ ��ر :جمم ��وع الفت ��اوى ،تق ��ي الدين �أب ��و العبا�س بن تيمي ��ة ،)16/35( ،حتقيق عب ��د الرحمن بن
حممد ،عام الن�شر 1416هـ ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ،املدينة املنورة.
(� ((4أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الطب ،باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها)1738/4( ،حديث
رقم  ،2218ينظر :امل�سند ال�صحيح املخت�صر ،م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،بدون طبعة ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
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من�ع رعاياها من الس�فر إىل بعض البل�دان وتدفعها كذل�ك إىل معاقبة
خمالفي أمر املنع؛ نجد أن منها االضطراب والتوتر الداخيل أو احلروب
األهلية يف بعض البلدان املدرجة يف قائمة املنع ،وال ش�ك يف أن الس�فر
إليها من ِقبل األفراد فيه تعريض ألنفسهم وأمواهلم للهالك أو الرضر،
وم�ن املعل�وم أن النفس وامل�ال من الضرورات اخلمس الت�ي ترعاها
الرشيع�ة وحتميها ف�اهلل عز وج�ل يق�ول:ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﭼ( ،)42ويق�ول تع�اىل:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮰﭼ( ،)43وقد ثبت عن رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم -قوله( :إن
دماءك�م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)( ،)44فهذه النصوص من
كتاب اهلل وسنة نبيه نص رصيح يف حرمة الدم واملال.
ولذل�ك كله يتض�ح أن خمالفة الس�عوديني يف الفقه اإلسلامي ألمر
احلاك�م الرشع�ي باملنع من الس�فر إىل البل�دان املدرج�ة يف قائمة املنع؛
س�لوك منه�ي عن�ه ،ومعصي�ة موجب�ة للعق�ابُ ،
من�ذ أكث�ر م�ن ألف
وأربعامئة س�نة ،وهذا ما س�ارت عليه أحكام النظام السعودي يف هديٍ
من الكتاب والسنة ،وما تقتضيه السياسة الرشعية يف إدارة شؤون األمة
داخلي ًا وخارجي ًا.
(� ((4سورة الن�ساء :الآية رقم .29
(� ((4سورة البقرة :الآية رقم .195
(� ((4أخرج ��ه البخ ��اري يف �ص ��حيحه ،ب ��اب ق ��ول النب ��ي ‘( :ال ترجع ��وا بعدي كفاراً ي�ض ��رب بع�ض ��كم رقاب
بع�ض) ،)50/9( ،حديث رقم  ،7078مرجع �سابق.
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المطلب الثاني :الركن المادي

حت�ى يمكن إس�ناد املخالف�ة مادي ًا إىل الش�خص ملجازات�ه عىل فعله
ال ب�د م�ن اكتمال بنيان الرك�ن املادي يف س�لوكه ،والركن امل�ادي هو:
إتي�ان األفعال أو األقوال التي ورد فيها هن�ي و ُق ِررت هلا عقوبة تطبقها
الس�لطة املختص�ة( ،)45والركن املادي ال يكتم�ل إال بعد توافر عنارصه
الثالثة :السلوك املحظور ،والنتيجة املحظورة ،والعالقة السببية بينهام،
أم�ا األعامل التحضريية التي تس�بق الس�لوك ومتهد ل�ه ،فإهنا ال تدخل
يف عن�ارص الرك�ن امل�ادي للجريم�ة وإن كان معاقب� ًا عليه�ا يف بع�ض
احلاالت(.)46
ويقصد بالس�لوك املحظور كأحد عنارص الركن املادي هو ما يرتكبه
الشخص من نشاط إرادي ،قد يتمثل يف مواقف إجيابية أو سلبية معاقب
عليها ،ملساسها باملصالح املحمية فقه ًا أونظام ًا(.)47
وإذا م�ا أردن�ا معرف�ة الس�لوك املحظ�ور يف خمالفة الس�فر إىل إحدى
ال�دول املدرج�ة يف قائم�ة املن�ع ،نج�د بع�د التأمل يف نص�وص الركن
الرشعي فقه ًا ونظام ًا ،أن السلوك املكون هلذه املخالفة يتصف بالطبيعة
املادية اإلجيابية ،ويتمثل يف صور عديدة.
( ((4ينظ ��ر :اجلرمي ��ة والعقوبة يف الفقه الإ�س�ل�امي ،حممد �أبو زه ��رة ،)272/1( ،طبعة عام 2006م ،دار
الفكر العربي للن�شر.
( ((4ينظ ��ر :قان ��ون العقوب ��ات النظري ��ة العامة للجرمية ،عل ��ي حممود عل ��ي ،)281/1( ،الطبعة الثانية
1429هـ ،طبع �أكادميية �شرطة دبي.
( ((4ينظ ��ر :اجلرمي ��ة �أحكامه ��ا العام ��ة يف االجتاهات املعا�ص ��رة والفقه الإ�س�ل�امي ،عبد الفتاح خ�ض ��ر،
�ص ،47بدون رقم وتاريخ الطبعة ،مطبعة معهد الإدارة العامة.
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وأوىل هذه الصور هي السفر بر ًا أو بحر ًا أو جو ًا يف رحلة مبارشة من
السعودية إىل البلد املمنوع السفر إليه ،وهذه الصورة قلام حتدث بفضل
تعق�ب أف�رع املديري�ة العام�ة للج�وازات يف خمتلف املناف�ذ للرحالت
املبارشة إىل البلدان املدرجة يف قائمة املنع ،ولكن الصورة األكثر وقوع ًا
ثم يعاود املسافر السفر
هي السفر إىل ٍّ
أي من البلدان غري املمنوعة؛ ومن َّ
مرة أخرى إىل أحد البلدان املدرجة يف قائمة املنع واملكوث هناك ،وهذه
هي الصورة غري املبارشة للوقوع يف هذه املخالفة.
املكون هلذه املخالفة من الرجل أو املرأة؛
وال فرق بني إتيان الس�لوك ّ
أي من
ألن النصوص السابق ذكرها التي حتظر وتعاقب عىل السفر إىل ٍّ
البلدان املدرجة يف قائمة املنع؛ جاءت عامة تشملهام.
ويكف�ي لقيام الرك�ن املادي هل�ذه املخالفة تواجد املس�افر عىل إقليم
أحد البلدان املمنوع الس�فر إليها ،بغ�ض النظر عن رغبته أهي يف إقامة
قصرية أم طويلة ،إال أنه يشترط ملس�اءلة املس�افر أال تقل مدة تواجده
عىل إقليم البلد املمنوع الس�فر إليه عن  72س�اعة ،وه�ي املدة التي قد
تضط�ر رحالت الطريان فيها إىل التوقف املؤقت (الرتانزيت) من أجل
الصيانة أو التزود بالوقود أو حتميل ركاب إضافيني(.)48
ووفق ًا لنصوص النظام الس�عودي الس�الفة ال يتوافر السلوك املكون
ملخالفة السفر إىل أحد البلدان املمنوع السفر إليها إال إذا قارفه شخص
س�عودي اجلنسية سواء أكان رج ً
ال أم امرأة ،وأال يكون سفره بموجب
( ((4ينظر :ت�صريح املديرية العامة للجوازات� ،صحيفة الريا�ض بتاريخ 2017/2/26م.
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ترصيح خاص َيس�مح له بالسفر إىل البلدان املمنوع السفر إليها ،الذي
ال ُيمن�ح إال مل�ن تتواف�ر فيه�م ظ�روف معين�ة ُت ِ
قدرها جل�ان خاصة يف
س�عودي برابط�ة قرابة مع أحد
املديري�ة العامة للجوازات ،كأن يرتبط
ٌ
رعايا البلد املمنوع الس�فر إليه ،أو يك�ون حمتاج ًا لعالج ال يتوافرإال يف
ذلك البلد(.)49
أما النتيجة املحظورة وهي العنرص الثاين يف الركن املادي فيقصد هبا:
املحصلة النهائية التي ُيس�ببها السلوك املعاقب عليه ،وتقع عىل شخص
آخ�ر أو عىل املجتم�ع بمفهومه الواس�ع( ،)50والنتيجة يف خمالفة الس�فر
إىل أحد البلدان املمنوع الس�فر إليها هي :التواجد الفعيل للش�خص يف
إقلي�م البلد املمنوع الس�فر إليه واإلقامة فيه ،س�واء عبر رحلة مبارشة
كالسفر من السعودية إىل إيران لإلقامة فيها ،أو غري مبارشة كالسفر من
ثم مواصلة السفر إىل إيران.
السعودية إىل اإلمارات ،ومن َّ
وأم�ا العنرص الثالث واألخري من الركن املادي ،فهو العالقة الس�ببية
بين الس�لوك والنتيج�ة ،والعالقة الس�ببية ه�ي« :الرابط�ة القائمة بني
الس�لوك اإلجرام�ي والنتيج�ة اإلجرامي�ة «( ،)51وبذل�ك تعد الس�ببية
بدوره�ا هي الرب�اط الذي يصل بني قطبني :أحدمها الس�لوك املحظور
الذي يمثل دور السبب ،واآلخر النتيجة املحظورة ومتثل األثر املرتتب
( ((4ينظر :املرجع ال�سابق.
( ((5ينظ ��ر :الأح ��كام العام ��ة يف القان ��ون اجلنائي الأجنلو �أمريك ��ي ،رمزي ريا�ض عو� ��ض� ،ص ،53طبعة
2007م ،دار النه�ضة العربية.
(� ((5شرح قانون العقوبات الق�سم العام ،النظريـة العامة للجرمية ،حممد �صبحي جنم� ،ص  ،202الطبعة
الأولى 2000م ،مكتبة دار الثقافة والن�شر والتوزيع ،عمان.
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عىل هذا الس�بب ،وهبذه الكيفية يمكننا إسناد النتيجة إىل السلوك الذي
ارتكب�ه اجل�اين باعتباره الس�بب ال�ذي أحدثها ،لنتمكن بع�د ذلك من
معرفة مدى مس�ؤوليته عن النتيجة ،وهبذا تساعد السببية يف بناء الركن
املادي جلريمة اجلاين ،وحتدد نطاق إسناد النتيجة اإلجرامية إىل السلوك
اإلجرام�ي الذي كان هو الس�بب يف وقوعها ،كام أهنا تس�اعد يف حتديد
إطار املسؤولية اجلنائية عن هذه النتيجة(.)52
أي من البل�دان املدرجة يف
فرابط�ة الس�ببية إذن يف خمالفة الس�فر إىل ٍّ
قائمة املنع؛ هي أن يثبت أن تواجد املسافر يف إقليم البلد املمنوع السفر
إليه كان بس�بب فعله املتمثل يف إقامة الس�فر ،وأن يثبت أن تواجده عىل
ثم تنقطع الرابطة السببية
إقليم البلد املمنوع مل يكن لوال فعله هذا ،ومن َّ
بني السلوك والنتيجة إذا ما تبني أن وجود املسافر يف إقليم البلد املمنوع
الس�فر إليه كان بس�بب عطل مفاج�ئ أو نقص يف وق�ود الطائرة أرغم
قائده�ا على اهلب�وط يف بلد يمتنع عىل الس�عودي املكوث في�ه ،أو كان
بسبب سوء األحوال اجلوية املفاجئ ،فلم يكن أمام قائد الطائرة بدٌ من
اهلبوط يف أحد مطارات البلدان املمنوع السفر إليها.
وبع�د تواف�ر عنارص الركن امل�ادي الثالثة أمكن حينئذ إس�ناد الفعل
على املخال�ف مادي ًا ،ويتبقى لقيام املس�ؤولية بح�ق املخالف ملجازاته؛
حتق�ق إس�ناد الفعل بحقه معنوي ًا ،وهذا ما س�يأيت ال�كالم عنه يف الفرع
التايل.
( ((5ينظ ��ر :الأح ��كام العامة للنظام اجلنائي فـي ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية والقانون ،عبدالفتاح م�ص ��طفى
ال�صيفي� ،ص  ،169بت�صرف ،طبعة عام2010م ،دار املطبوعات اجلامعية.
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المطلب الثالث :الركن المعنوي

ثم عقاب�ه؛ التحقق من إس�ناد
يل�زم ملس�اءلة اجلاين ع�ن فعله ،وم�ن َّ
الفع�ل إليه معنوي� ًا ،بحيث تتوافر بني اجلاين والس�لوك املحظور رابطة
نفس�ية ،وهذه الرابطة النفس�ية تتمثل يف صورة إرادة عمدية تصدر عن
اجلاين بطوعه واختياره ،وتس�مى بالقص�د اجلنائي ،أو تتمثل يف صورة
إرادة خاملة تصدر عن اجلاين بطريقة غري مقصودة وتسمى باخلطأ غري
العمدي(.)53
وبما أن الس�فر إىل أيٍ م�ن البل�دان املمن�وع إليه�ا الس�فر؛ يع�د من
الس�لوكيات املحظ�ورة الت�ي ترتك�ب بطري�ق العمد ولي�س اخلطأ أو
اإلمه�ال ،ف�إن الركن املعنوي فيه�ا يتمثل يف القص�د اجلنائي ،والقصد
اجلنائ�ي له عدة مس�ميات :منها «الرك�ن األديب ،واخلطيئة ،واإلذناب،
والعصي�ان ،واإلرادة اخلاطئة ،واخلطأ بمعناه الواس�ع ،وبرصف النظر
عن تلك األسماء فجميعها تتالقى يف أهن�ا تطلق لإلفصاح عن املوقف
النفيس للجاين بخصوص ما بدر منه من سلوك ظاهر ،كام تتالقى أيض ًا
هذه األسامء يف أن املوقف النفيس متى انعدم فاجلريمة ال تقوم ،لفقدان
القيم�ة القانونية للس�لوك ولنتيجته ،كام ال يرتت�ب عليه أثر ،ومن ثم ال
عقوبة عليه»(.)54
( ((5اجلرمي ��ة �أحكامه ��ا العامة يف االجتاهات املعا�ص ��رة والفقه الإ�س�ل�امي ،عبد الفتاح خ�ض ��ر� ،ص،243
بت�صرف ،مرجع �سابق.
( ((5الأحكام العامة للنظام اجلنائي يف ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية والقانون ،عبد الفتاح م�ص ��طفى ال�ص ��يفي،
�ص  ،284مرجع �سابق.
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وق�د عرف بعض املعارصين القصد اجلنائي بأنه« :تعمد إتيان الفعل
املحرم ،أو تركه مع العلم بأن الشارع حيرم الفعل أو يوجبه»(.)55
والقص�د اجلنائ�ي املطلوب لقي�ام الرك�ن املعنوي يف ه�ذه املخالفة،
ه�و القصد اجلنائ�ي العام ،وليس اخلاص؛ ألن الس�فر إىل أحد البلدان
املمنوع السفر إليها من األفعال العمدية التي ال تقع بطريق اخلطأ؛ وألن
النصوص النظامية مل تشترط توافر نية خاصة لدى اجلاين أثناء ارتكابه
هلذا السلوك املحظور ،بل جاءت النصوص عامة يف حظر السفر إىل أيٍ
من البلدان املدرجة يف قائمة املنع(.)56
والقصد العام يف الس�لوكيات املحظورة هو ممارس�ة اجلاين للس�لوك
امل�ادي أو ً
ال ،وهو ع�ا ٌمل بوقائع الس�لوك املحظور ً
ثاني�ا ،وبذلك يتوافر
القص�د اجلنائ�ي الع�ام كلام تعمد الش�خص ارتكاب الفع�ل املحظور،
وهو عامل بحظره( ،)57وهذا ال يكون إال بعد توافر عنرص العلم ،وعنرص
اإلرادة لدى املخالف.
الــعــلــم:

املكون للجريمة أو املخالفة
يقصد به أن يكون اجلاين عامل ًا بالس�لوك ّ
التي يقرتفها من أقوال أو أفعال ،وعامل ًا بأنه سلوك حمرم رشع ًا أونظام ًا
ومعاق�ب عليه كذل�ك ،فال بد من العلم لتوافر القص�د اجلنائي العام،

( ((5الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،عبد القادر عودة� ،ص  ،241مرجع �سابق.
( ((5ينظر :املادة رقم  ،7نظام وثائق ال�س ��فر ،مرجع �س ��ابق ،واملادة رقم  ،49من الالئحة التنفيذية لنظام
وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((5ينظر :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،عبد القادر عودة� ،ص  ،244مرجع �سابق.
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()58

وذلك لعموم قوله تع�اىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

تع�اىل:

 ،وقوله

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
()59

ﮰﮱ ﭼ .
يق�ول أهل العلم -رمحهم اهلل« :-والثالث :أن يكون عامل ًا بالتحريم،
وال ح�د على م�ن جه�ل التحري�م ،مل�ا روي ع�ن عمر وعلي -ريض
()60
اهلل عنهما -أهنما ق�اال :ال حد إال عىل م�ن علمه  ،وروى س�عيد بن
املسيبُ :ذكر الزنى بالشام فقال رجل :زنيت البارحة ،قالوا :ما تقول؟
فق�ال :أو حرمه اهلل؟ ما علمت أن اهلل حرم�هُ ،
فكتب إىل عمر ،فكتب:
إن كان يعل�م أن اهلل حرم�ه فحدوه ،وإن مل يكن يعل�م فعلموه فإن عاد
()61
فح�دوه  ،وس�واء أجهل حتري�م الزنى ،أم حتريم عني امل�رأة ،مثل أن
ت�زف إليه غري زوجت�ه فيظنها زوجته ،أو ُيدفع إليه غير جاريته فيظنها
جاريته ،أو جيد عىل فراش�ه امرأة حيس�بها زوجته أو جاريته ،فيطأها فال
ح�د عليه ،ألنه غري قاصد لفعل حمرم ،ومن ادعى اجلهل بتحريم الزنى
ممن نشأ بني املسلمني مل يصدق ،ألننا نعلم كذبه ،وإن كان حديث عهد
باإلسالم أو بإفاقة من جنون أو ناشئ ًا ببادية بعيدة عن املسلمني صدق،
(� ((5سورة الإ�سراء :الآية رقم .15
(� ((5سورة �سب�أ :الآية رقم .28
(� ((6إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل ،حممد نا�صر الدين الألباين ،) 342 / 7 ( ،حديث رقم
 ،2314قال الألباين :حديث �ضعيف ،الطبعة الأولى 1399هـ ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت.
( ((6ذكره الإمام �إ�سماعيل بن عمر بن كثري ال�شافعي يف م�ؤلفه ،م�سند الفاروق �أمري امل�ؤمنني �أبي حف�ص
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه و�أقواله على �أبواب العلم ،كتاب احلدود ،)505/2( ،قال املحقق� :إ�سناد
�صحيح ،حتقيق د .عبد املعطي قلعجي ،الطبعة الأولى 1411هـ ،دار الوفاء للطباعة والن�شر والتوزيع،
املن�صورة.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر 1438هـ

99
12

الــسـفــر إلــى الــدول الـمـمـنـوعــة وعـقـوبـتــه (دراسـة مـقـــارنة)
()62

ألنه حيتمل الصدق فلم جيب احلد مع الشك يف الرشط» .
وعىل ذلك ينتف�ي القصد اجلنائي العام متى ختلف عنرص العلم لدى
اجل�اين ف�كان جاه ً
ال بتحريم الس�لوك ،ألن ذلك من املب�ادئ العامة يف
الرشيعة اإلسلامية التي تقرر عدم املساءلة عىل األفعال املحرمة إال إذا
كان اجل�اين عامل ًا عل ًام تام ًا بتحريمه ،ومع ذلك يكفي يف العلم بالتحريم
ال ،فمتى كان اإلنس�ان بالغ ًا عاق ً
إمكان حصوله ال حتققه فع ً
ال ،وكانت
سبل املعرفة ميرسة بأن يعلم ما حرم اهلل عليه إما بالرجوع إىل النصوص
الرشعية إذا كان قادر ًا عىل ذلك ،أو بسؤال العلامء والفقهاء؛ اع ُترب عامل ًا
باألفعال املحرمة ،ومل يصح منه الدفع باجلهل أو عدم العلم ،وهلذا يقول
الفقهاء ال يقبل يف دار اإلسالم العذر بجهل األحكام؛ ألن ذلك يسبب
استغالل اجلهل والتذرع به من ِقبل اجلناة لإلفالت من عقوبة جرمهم،
()63
ويفتح باب اجلهل عىل مرصاعيه ،ويعطل تنفيذ النصوص .
وبذلك يكون عنرص العلم لدى اجلاين قد توافر ومل يتبقَّ سوى عنرص
اإلرادة الكتامل بنيان الركن املعنوي.
اإلرادة:

يقص�د باإلرادة« :النش�اط النفسي ،الذي هيدف إىل حتقيق الس�لوك
اإلجرام�ي ،والنتيج�ة اإلجرامي�ة ،باختي�ار حر ،وعىل ذل�ك ال يكفي
القول :إن املقصود هو إرادة النش�اط أو الس�لوك ،وإنام ال بد أن تكون

( ((6ال ��كايف ،موف ��ق الدي ��ن �أب ��و حممد عبد اهلل بن �أحمد ب ��ن قدامة ،)380/5( ،حتقي ��ق عبد اهلل بن عبد
املح�سن الرتكي ،الطبعة الأولى 1418هـ ،دار هجر للطباعة والن�شر والتوزيع والإعالن.
( ((6ينظر :الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،عبد القادر عودة� ،ص  ،254بت�صرف ،مرجع �سابق.
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اإلرادة متجهة إىل النشاط املتمثل يف السلوك ،وإىل النتيجة كذلك» .
واإلرادة هبذا املعنى تتحقق يف املخالف متى اجتهت إىل مبارشة الفعل
املكون ملخالفة الس�فر إىل ٍ
بل�د مدرجة يف قائمة املنع ،ويشترط يف هذه
ّ
اإلرادة ك�ي تك�ون ذات قيم�ة قانوني�ة منتج�ة آلثارها يف املس�اءلة؛ أن
تتمتع باإلدراك واالختيار ،ويشرتط كذلك أن تكون صحيحة ومعتربة
رشع ًا ،وخالية من موانع املسؤولية.
وعىل ذلك ال تقوم املسؤولية اجلزائية بحق الشخص إذا كان مكره ًا؛
النتفاء اإلرادة الصحيحة ،لقوله تعاىل:ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ( ،)65ويق�ول تع�اىل:ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﭼ(.)66
وعن ابن عباس -ريض اهلل عنه -عن النبي –صىل اهلل عليه وس�لم-
أنه قال( :إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(.)67
واإلكراه هو« :اسم لفعل يفعله املرء بغريه ،فينتفي به رضاه ،أو يفسد
( ((6اجلرمي ��ة �أحكامه ��ا العامة يف االجتاهات املعا�ص ��رة والفقه الإ�س�ل�امي ،عبد الفتاح خ�ض ��ر� ،ص ،280
مرجع �سابق.
(� ((6سورة النحل :الآية رقم .106
(� ((6سورة البقرة  :الآية رقم .173
(� ((6أخرجه ابن ماجه يف �س ��ننه ،باب طالق املكره والنا�س ��ي ،)659/1( ،حديث رقم  ،2045وقال الألباين:
حديث �ص ��حيح ،ينظر� :س�ن�ن ابن ماجه� ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ال�ش ��هري بابن ماجه،
حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،تعليق الألباين ،بدون طبعة ،ن�ش ��ر دار �إحياء الكتب العربية وفي�ص ��ل
عي�سى البابي احللبي.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر 1438هـ

101
12

الــسـفــر إلــى الــدول الـمـمـنـوعــة وعـقـوبـتــه (دراسـة مـقـــارنة)

به اختياره ،مع بقاء أهليته»(.)68
ويشترط يف اإلك�راه حت�ى يك�ون مانع ًا م�ن موانع املس�ؤولية أربعة
رشوط:
الـمك� ِره ق�ادر ًا على حتقيق ما هدد ب�ه؛ ألن اإلكراه ال
 -1أن يك�ون ُ
الـمـك ِره غري ق�ادر عىل حتقيق ما
يتحق�ق إال عن�د القدرة ،أم�ا إذا كان ُ
كره يكون مسؤو ً
ال جنائي ًا؛ ألن إرادته مل تتأثر بيشء.
هدد به ،فإن ُ
الـم َ
ك�ره وغال�ب ظنه أن�ه لو مل يس�تجب لرغبة
املـ َ
 -2أن يق�ع يف نف�س ُ
املـك ِره لتحقق ما هدد به.
ُ
 -3أن تك�ون وس�يلة التهدي�د تتضم�ن إيالم� ًا كالضرب املبرح،
والس�جن الطوي�ل ،أو إتالف ًا للجس�م ،أو أحد األعض�اء ،أو املال ،أما
السب والشتم ونحومها فال قيمة هلام.
 -4أن يك�ون الفع�ل الذي ُأك ِره عليه الش�خص معصي�ة بذاته ،وأن
يكون ممتنع ًا عن إتيان هذه املعصية قبل اإلكراه(.)69
كما تنتفي اإلرادة املعتربة رشع ًا ع�ن الصغري املميز وغري املميز ،ومن
ثم ال تقوم املس�ؤولية اجلزائي�ة بحقهام لقوله تع�اىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

( ((6اجلوه ��رة الن�ي�رة عل ��ى خمت�ص ��ر القدوري� ،أب ��و بكر بن علي ب ��ن حممد احلنف ��ي ،)253/2( ،الطبعة
الأولى 1322هـ ،ن�شر املكتبة اخلريية.
( ((6ينظ ��ر :املغن ��ي� ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن قدامة ،)353/10( ،بدون طبعة ،ن�ش ��ر عام 1388هـ،
مكتبة القاهرة .حا�ش ��يتا القليوبي وعمرية ،)332/3( ،الطبعة الثالثة 1375م� ،ش ��ركة مكتبة ومطبعة
البابي احللبي و�أوالده.
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ﭥ ﭦ ﭼ ( ،)70وقد روي عن عيل –ريض اهلل عنه -أن النبي –صىل
اهلل عليه وس�لم -قال( :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى حيتلم ،وعن املجنون حتى يعقل)(.)71
ق�ال أه�ل العلم -رمحهم اهلل« :-اتفق العقلاء عىل أن رشط املكلف
أن يك�ون بالغ ًا عاق ً
ً
فامه�ا للتكليف؛ ألن التكليف خطاب ،وخطاب
ال
م�ن ال عقل له وال فه�م حمال ...وأما الصبي املميز وإن كان يفهم ما ال
يفهم�ه غري املمي�ز ،غري أنه أيض ًا غير فاهم عىل الكامل م�ا يعرفه كامل
ً
خماطب�ا مكلف ًا بالعبادة ،ومن
العق�ل من وجود اهلل تعاىل ،وكونه متكل ًام
وجود الرسول الصادق املبلغ عن اهلل تعاىل ،وغري ذلك مما يتوقف عليه
مقصود التكليف»(.)72
ً
رشع�ا بح�ق املجنون واملعت�وه ،فال
وأيض� ًا تنع�دم اإلرادة املعتبرة
يق�وم القص�د اجلنائي الع�ام لدهيام ،وذل�ك النتف�اء اإلرادة الصحيحة
فيهام بس�بب عدم إدراكهام لترصفاهتام وغري خمتارين هلا ،بدليل ما س�بق
«رفع القلم عن
االستشهاد به من أن النبي –صىل اهلل عليه وسلم -قالُ :
ثالثة :عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى حيتلم ،وعن املجنون
حت�ى يعق�ل» ،واجلنون هو « اختلال القوة املميزة بني األمور احلس�نة
(� ((7سورة النور :الآية رقم .59
(� ((7أخرج ��ه �أب ��و داود يف �س ��ننه ،باب يف املجنون ي�س ��رق �أو ي�ص ��يب حداً ،)141/4( ،حدي ��ث رقم  ،4403قال
الألباين :حديث �صحيح ،مرجع �سابق.
( ((7الإحكام يف �أ�ص ��ول الأحكام ،علي بن حممد الآمدي ،)201/1( ،الطبعة الأولى1424هـ ،دار ال�ص ��ميعي
للن�شر والتوزيع.
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والقبيحة املدركة للعواقب ،ب�أال تظهر آثارها وتتعطل أفعاهلا»( .)73أما
املعتوه فهو« :الذي اختل شعوره ،بأن كان فهمه قلي ً
ال ،وكالمه خمتلط ًا،
وتدبريه فاس�د ًا»( ،)74وعىل ذلك ال يصح إس�ناد املخالف�ة معنوي ًا إليهام
لفقداهنام األهلية اجلنائية.
ً
حكما يف حق الس�كران ،وم�ن ثم تقوم
وتتواف�ر اإلرادة الصحيح�ة
املس�ؤولية اجلنائية بحقه متى رشب املسكر بطوعه واختياره ،وال يصح
منه الدفع بزوال العقل عند مقارفته للسلوك املحظور؛ ألن زوال عقله
كان بس�ببه وإرادت�ه ،بخلاف املجن�ون واملعتوه فهام مل يتس�ببا يف زوال
عقلهام ،وإنام كان زواله بس�بب آفة سماوية ،بل إنه يعاقب عىل س�كره،
فض ً
ال عن سلوكه املحظور؛ لكونه خماطب ًا بأحكام الرشع(.)75
وبن�اء عىل ما تق�دم ،فإنه مت�ى توافر يف الش�خص البلوغ والعق�ل واالختيار
والعل�م ،ف�إن إرادت�ه تك�ون صحيحة معتبرة رشع ًا ،وم�ن ثم يؤاخ�ذ عىل كل

ترصفاته الصادرة منه لقيام الركن املعنوي يف حقه.

المبحث الثاني :الجهة المختصة في الحكم بالعقوبة

إذا م�ا تواف�رت األركان الثالث�ة الس�ابقة بحق الش�خص فإنه بذلك
أي من الدول املدرجة يف
يكون خمالف ًا ألمر املنع القايض بعدم السفر إىل ٍّ
( ((7رد املحتار على الدر املختار ،ابن عابدين حممد �أمني الدم�شقي ،)243/ 3( ،مرجع �سابق.
( ((7درر احل ��كام يف �ش ��رح جمل ��ة الأح ��كام ،عل ��ي حي ��در خواج ��ة �أم�ي�ن �أفن ��دي ،)658/2( ،الطبع ��ة الأولى
1411هـ ،دار اجليل.
( ((7ينظر :ك�ش ��ف الأ�س ��رار عن �أ�ص ��ول فخر الإ�س�ل�ام البزدوي ،عالء الدين البخاري عبد العزيز �أحمد
حممد ،)658/2( ،حتقيق عبد اهلل حممود ،الطبعة الأولى 1418هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
104

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .محمد بن رزق الله محمد السلمي

ثم أمكن عقابه من اجلهة املختصة بالعقوبة املنصوص
قائمة املنع ،ومن َّ
عليها يف النظام والالئحة؛ لذلك سأتكلم عن اجلهة املختصة يف احلكم
مطلب ٍ
ٍ
ٍ
ثان.
مطلب أول ،وعن العقوبة النظامية يف
بالعقوبة يف
المطلب األول :الجهة المختصة بالحكم

بام أن االختصاص بإدارة مجيع عمليات السفر من وإىل اململكة العربية
السعودية يف خمتلف املنافذ اجلوية والبحرية والربية ،وكذلك التدقيق يف
وثائق السفر وتأشريات الدخول أو اخلروج وإجراء التحقيقات الالزمة
هو للمديرية العامة للجوزات()76؛ فقد أوكل النظام س�لطة احلكم عىل
مرتكب�ي خمالف�ة الس�فر إىل أحد البل�دان املدرجة يف قائم�ة املنع للجان
إدارية فرعية تش�كل بحسب احلاجة يف أفرع املديرية العامة للجوازات
يف مناطق اململكة ،وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية(.)77
وتض�م اللجن�ة الفرعي�ة يف كل منطق�ة يف عضويتها ثالثة أش�خاص
ً
رئيس�ا للجنة ،وضابط برتبة
على األقل ،ضابط برتب�ة ُمقدم عىل األقل
نقي�ب على األقل عضو ًا فيها ،ومستش�ار نظامي عض�و ًا ال تقل مرتبته
ع�ن الثامنة أو رتبة مالزم أول ،باإلضافة إىل العدد الالزم من املوظفني
لتس�يري عمل اللجنة( ،)78وتص�در قرارات اللجنة باتف�اق األعضاء أو
( ((7ينظ ��ر :امل ��ادة  ،7نظام وثائق ال�س ��فر ،مرجع �س ��ابق .واملادة  52و ،53الالئح ��ة التنفيذية لنظام وثائق
ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((7ينظر :املادة  ،11نظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((7ينظر :املادة  ،57الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
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بأغلبيته�م ،وعىل املخالف منه�م يف الرأي أن يدون رأيه يف قرار احلكم
ويبين مس�تنده ،ويلزم بعد ذلك تبليغ مضم�ون احلكم ملن صدر بحقه
مع أخذ توقيعه عىل علمه بذلك(.)79
وختتص اللجنة الفرعية بالتحقيق يف كل السلوكيات املخالفة ألحكام
نظام وثائق الس�فر والئحت�ه التنفيذية واحلكم على مرتكبيها بالعقوبة
النظامية املنصوص عليها يف النظام والالئحة؛ ما مل ُينص عىل أشد منها
ً
وفق�ا لنظامها( ،)80وتعد اللجنة
يف نظ�ام آخر فتحال إىل اجلهة املختصة
هيئ�ة هل�ا صفة املحكمة اإلدارية ،وهلا من الس�لطات م�ا للمحكمة من
إحضار املخالفني ،وسامع أقواهلم ،واستجواهبم ،ومجع األدلة والقرائن
عليهم ،وسماع دفاعهم ،والتحقق من�ه ،واختاذ كافة اإلجراءات العامة
يف املرافعات أمام املحاكم(.)81
وباإلضاف�ة إىل تش�كيل اللجان الفرعية؛ ُتش�كل جلن�ة مركزية باملقر
الرئي�س للمديرية العامة للج�وازات بقرار يصدر م�ن املدير العام هلا،
وتتك�ون من ثالث�ة أعضاء والع�دد الالزم من املوظفني على أن يكون
م�ن بني األعضاء مستش�ار نظامي ،وختتص بعدة أم�ور منها الفصل يف
االعرتاضات والتظلامت املقدمة من ذوي الشأن يف القرارات الصادرة
من اللجان الفرعية(.)82
( ((7ينظر :املادة  ،65الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8ينظر :املواد  59و ،64الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8ينظر :املادة  ،56الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8ينظر :املادة  ،61الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
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وال تكتس�ب القرارات الصادرة عن اللج�ان يف أفرع املديرية العامة
للج�وازات يف املناط�ق ،أو الص�ادرة ع�ن اللجن�ة املركزي�ة بمقره�ا
الرئيس النفاذ؛ إال بع�د املصادقة عليها من املدير العام للمديرية العامة
للج�وازات( ،)83على أن ُي َم َّك�ن َذوو الش�أن م�ن التظلم م�ن قرارات
اللجن�ة أم�ام القض�اء اإلداري خالل س�تني يوم� ًا من تاري�خ علمهم،
وذلك ليامرس القضاء اإلداري رقابته عىل مرشوعية ما يصدر عن جلان
اجلوازات من قرارات ،فإن حتقق من مرشوعيتها أيدها ،وبذلك تكون
نافذة ،وإال قام بإلغائها(.)84
المطلب الثاني :عقوبة السفر إلى البلدان الممنوع السفر إليها

العقوب�ة «ه�ي اجل�زاء املق�رر ملصلح�ة اجلامع�ة على عصي�ان أم�ر
()85
الشارع»  ،واحلكمة التي من أجلها رشعت العقوبة هي تقويم سلوك
األفراد ،وإبعادهم عن املفاس�د ،وإرشادهم إىل الصواب ،ومنعهم من
()86
املعايص ،وحثهم عىل الطاعة  ،ولتوضيح عقوبة خمالفي أمر املنع من
السفر إىل البلدان املمنوع إليها السفر سأتكلم عنها يف النظام السعودي
أو ً
ال ،ثم موقف الفقه اإلسالمي منها ثاني ًا.
( ((8ينظر :املادة  ،62الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8ينظر :املادة  ،67الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،عبد القادر عودة� ،ص  ،355مرجع �سابق.
( ((8ينظر :املرجع �سابق.
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الفرع األول :العقوبة في النظام السعودي

تقرعقاب ًا عىل من خالف
جاءت نصوص النظام الس�عودي يف الشأن ُّ
فس�افر إىل ٍ
بل�د منعت هذه النصوص من الس�فر إليه�ا ،فنصت إحدى
امل�واد النظامي�ة على[ :مع عدم اإلخلال بِأية عقوبة أش�د تنص عليها
األنظم�ة األخ�رى؛ يعاق�ب بغرامة ال تزي�د عىل مخس�ة آالف ريـال أو
باملن�ع من الس�فر م�دة ال تزيد عىل ثالث س�نوات أو هبام ً
مع�ا؛ كل من
()87
ثم جاء من بين املخالفات؛
يرتك�ب إحدى املخالف�ات التالي�ةَّ ، ]:
الفقرة الثامنة حيث نصت عىل[ :خمالفة أي حكم من أحكام هذا النظام
والئحته التنفيذية](.)88
وم�ن األحكام الت�ي وردت يف نظام وثائق الس�فر والئحته التنفيذية
حظر سفر املواطن إىل البلدان املمنوع إليها السفر(.)89
وبذل�ك يك�ون جلهة احلكم وه�ي اللج�ان يف اجل�وازات أن تعاقب
املس�افرين إىل تل�ك البل�دان بالغرام�ة املالي�ة دون املنع من الس�فر ،أو
العكس ،أو هبام مع ًا ،رشيطة أال تزيد الغرامة عىل مخسة آالف واملنع من
السفر عن ثالث سنوات.
ويف مجي�ع األحوال ال جيوز جلهة احلكم أن تقيض بغري عقوبة الغرامة
املالي�ة واملنع من الس�فر ،كاحلبس أو اجللد ً
يلزم احلكم هباتني
مثلا ،بل ُ
( ((8املادة  ،10نظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8ينظر :الفقرة  ،8املادة  ،10نظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
( ((8ينظر :املادة  ،49الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
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العقوبتين املنص�وص عليهما يف النظ�ام أو بإحدامه�ا م�ع ذكر الس�ند
النظامي فيام ذهبت إليه يف حكمها(.)90
الفرع الثاني :موقف الفقه اإلسالمي من العقوبة النظامية

يع�د من التعزير يف الفقه اإلسلامي العقوبات النظامية س�واء مما س�بق ذكره

أم م�ن غريه مما ي�رد يف األنظمة ،ومن املعل�وم أن العقوب�ات التعزيرية ُيرجع يف
تقديره�ا وحتدي�د نوعه�ا إىل ويل األم�ر أو نائب�ه ،وذل�ك حس�ب ح�ال اجلاين،

وظ�روف اجلريم�ة ،وطبيعته�ا ،وأثره�ا الس�يئ عىل اجل�اين أو املجن�ي عليه أو
املجتم�ع ،وما إىل ذلك من الظروف املحيط�ة ،والعقوبات التعزيرية التي ُفوض

تقديره�ا لإلم�ام كثيرة وغري حمصورة ،وال هيمن�ا منها يف هذا املق�ام إال ما نص
علي�ه املنظم الس�عودي يف نصوص�ه الواردة يف الف�رع الس�ابق؛ ألن الكالم هنا

يأيت لغرض بيان مدى مرشوعية هذه العقوبات التعزيرية من خالل اس�تعراض

موقف الفقه اإلسالمي منها ،وليس حلرصها.

وعقوبة خمالفي أمر املنع من السفر إىل الدول التي ُيمنع السفر إليها كام مر معنا
سابق ًا هي :الغرامة املالية بام ال يزيد عىل مخسة آالف ريـال ،واملنع من السفر مدة

ال تتجاوز ثالث سنوات؛ لذا سأتكلم يف هذا الفرع عن موقف الفقه اإلسالمي
من عقوبة الغرامة املالية أو ً
ال ،واملوقف من عقوبة املنع من السفر ثاني ًا.
الغرامة المالية:

الغرام�ة من العقوب�ات املالية التعزيرية املرشوع�ة عىل أصح األقوال

( ((9ينظر :املادة  ،64الالئحة التنفيذية لنظام وثائق ال�سفر ،مرجع �سابق.
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وأرجحه�ا ،وقد ج�اء الق�رآن الكريم والس�نة النبوية وأق�وال الفقهاء
بالنص�وص الت�ي تدل على مرشوعية التعزي�ر املايل ،س�واء أكان ذلك
باألخ�ذ كالغرامة املالية واملص�ادرة ،أم كان باإلتالف كاهلدم واحلرق،
تعزير ما ٌيل ،وتعد الغرام�ة املالية أيض ًا من العقوبات التعزيرية
فكالمه�ا
ٌ
الت�ي خيت�ص ويل األم�ر بفرضه�ا وتقديرها بحس�ب ما متلي�ه املصلحة
العام�ة ،وم�ا يتفق مع أح�كام الرشيع�ة اإلسلامية وقواعد السياس�ة
الرشعية ،ومن هذه النصوص ما جاء يف قوله تعاىل:ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ(.)91
لق�د حك�م رس�ول اهلل -صلى اهلل علي�ه وس�لم -عىل هذا املس�جد
باهل�دم واحل�رق ،عقوب�ة ألهل�ه؛ لكوهن�م أقدم�وا على بنائ�ه لغ�رض
اإلرضار والكفر ،كام ذكرت اآلية ،ولتفريق مجاعة املؤمنني ،وحماربة هلل
ورسوله( ،)92واهلدم واحلرق يف حقيقتهام تعزير باملال ،ولكنه عن طريق
اإلتلاف ،وليس األخذ ،وال فرق بني اإلتلاف واألخذ يف التعزيرمن
حي�ث املرشوعي�ة ،بجامع أن كليهام في�ه منع لصاحب امل�ال عن ماله،
وحرمان�ه منه ،األم�ر الذي يتفق مع ما تتضمنه الغرامة املالية من ذلك،
ب�ل إن ثب�وت مرشوعي�ة التعزي�ر املايل ع�ن طريق اإلتلاف يثبت معه

(� ((9سورة التوبة :الآيتان رقم .108 ،107
( )( ((9ــــــ ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن� ،أبو عبد اهلل القرطبي ،)254/8( ،حتقيق ه�شام �سمري البخاري،
الطبعة 1423هـ ،دار عامل الكتب للن�شر ،الريا�ض.
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م�ن ب�اب أوىل مرشوعية التعزير امل�ايل عن طريق األخ�ذ؛ ألن الغرامة
املالي�ة وكذلك املصادرة؛ ومه�ا تعزير بطريق األخذ فيهام مصلحة عامة
للمجتمع تتمثل يف تعزيز موارد الدولة املالية.
ويق�ول تع�اىل:ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭼ(.)93
وق�د أم�ر نبين�ا حممد‘املس�لمني بقط�ع وحرق أش�جار ونخي�ل بني
النضير ،إغاظة هلم ،وانتقام ًا منهم ،وذلك بعد حمارصهتم ،فقالوا له :يا
حممد ،ألس�ت تزعم أنك نبي تريد الصالح ،أفمن الصالح قطع النخل
وح�رق الش�جر؟ وهل وج�دت فيام أن�زل اهلل عليك إباحة الفس�اد يف
األرض؟ ،فنزل�ت اآلية لتبين رضا اهلل عام أمر بفعل�ه من قطع وحرق
لألش�جار والنخيل ،وبينت كذلك إباحة ما تركوه منها ،وأن ذلك كله
بإذن اهلل(.)94
فدل�ت اآلي�ة هنا عىل ج�واز التعزير بإتالف املال وهو م�ا فعله النبي
صلى اهلل علي�ه وس�لم ،-وه�و ويل األمر يف زمان�ه ،فيك�ون التعزيراملايل مرشوع ًا ،وكام س�بق فإن التعزير بإتالف املال ،كالتعزير بأخذه يف
املرشوعية ،بجامع أن كليهام فيه منع للامل عن صاحبه ،بل إن مرشوعية
التعزي�ر املايل باألخذ كما تقدم تثبت من ب�اب أوىل إذا ثبتت مرشوعية
التعزي�ر املايل باإلتالف؛ ملا يف األخ�ذ دون اإلتالف من حتقيق مصلحة
(� ((9سورة احل�شر� :آية رقم .5
( )( ((9ـــــ� �ـ ينظ ��ر :جام ��ع البيان يف ت�أوي ��ل القر�آن ،حممد بن جرير الط�ب�ري ، ،)271/23( ،حتقيق �أحمد
حممد �شاكر ،الطبعة الأولى 1420هـ ،م�ؤ�س�سة الر�سالة للن�شر.
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عامة تتمثل بزيادة اإليرادات املالية للدولة.
وق�ال –صلى اهلل عليه وس�لم -عندما ُس�ئل عن الثم�ر املعلق( :من
أص�اب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبن�ة فال يشء عليه ،ومن خرج
منه بيشء فعليه غرامة مثلية والعقوبة ،ومن رسق منه شيئ ًا بعد أن يؤويه
اجلرين فبلغ ثمن املـجـن فعليه القطع)(.)95
فهذا دليل رصيح عىل جواز التعزير باملال عن طريق األخذ منه ،وهو
ما يسمى بالغرامة املالية.
ومما يدل أيض ًا عىل مرشوعية الغرامة املالية باعتبارها إحدى أساليب
التعزير باملال؛ تعزير املمتنع عن دفع الزكاة بأخذ شطر ماله( ،)96وكذلك
األم�ر بكسر دن�ان اخلم�ر ،وحتريق بي�وت تارك�ي اجلمع�ة واجلامعة،
ومضاعف�ة الغ�رم عىل س�ارق م�ا ال قطع في�ه ،وعىل كات�م الضالة عن
ّ
الغال ،وحتريق موس�ى -عليه السلام -العجل
صاحبها ،وحتريق متاع
وإلق�اء ُبرادته يف اليم ،وقطع نخيل اليه�ود إغاظة هلم( ،)97فهذه مجيعها
وقائ�ع وتطبيق�ات عملية ق�ام هبا رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم-
وأصحاب�ه -رض�وان اهلل عليه�م ،-بصفته�م والة أم�ر املس�لمني يف
زماهنم؛ تؤكد مرشوعية التعزير باملال كعقوبة تعزيرية يعاقب هبا بعض
(� ((9أخرج ��ه �أب ��و داود يف �س ��ننه ،كت ��اب اللقطة ،باب التعري ��ف باللقطة ،)136/2( ،حدي ��ث رقم ،1710قال
الألباين :حديث ح�سن ،مرجع �سابق.
( ((9ينظر :الإن�ص ��اف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد ،عالء الدين �أبو احل�س ��ن
املرداوي ،)135/3( ،الطبعة الأولى 1419هـ ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
( ((9ينظ ��ر :الط ��رق احلكمي ��ة يف ال�سيا�س ��ة ال�ش ��رعية ،حمم ��د ب ��ن �أبي بكر ب ��ن القيم اجلوزي ��ة� ،ص،688
حتقيق نايف احلمد ،الطبعة الأولى 1428هـ ،دار عامل الفوائد للن�شر ،مكة املكرمة.
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اجلناة الذين تناسبهم مثل هذه العقوبة.
ومن خالل ما تقدم من النصوص من الكتاب والس�نة ،والتطبيقات
التي جاءت يف أفعال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض
اهلل عنهم ،-نخلص إىل مرشوعية الغرامة املالية يف حقوق اهلل تعاىل.
المنع من السفر:

سبق أن التنقل بني البلدان ،وحرية الغدو والرواح تعدان من احلقوق
الطبيعي�ة األساس�ية لألفراد ،الت�ي كفلتها الرشيعة اإلسلامية ونصت
عليها الدساتري والنظم.
وم�ع ذلك فق�د أجاز النظ�ام الس�عودي تقييد هذا احل�ق األصيل أو
احلرم�ان منه كعقوب�ة ُتوقع عىل الش�خص إذا ما ارتكب ً
فعلا حمظور ًا
يوج�ب ذلك ،ف�إذا كان التنق�ل بني البلدان والس�فر بينه�ا حق ًا أصيل
للفرد؛ فإن النظام الس�عودي –استثنا ًء -يقيض بمنعه من هذا احلق ملدة
حمددة إذا وقع يف خمالفة ما ،نص النظام عليها.
ً
أصيلا له؛ يعد
واملن�ع من الس�فر بع�د أن كان مباح� ًا للفرد ،بل حق ًا
تعزي�ر ًا باحلرم�ان ،والعقوب�ات التعزيري�ة مف�وض أمره�ا ل�ويل األمر
بحسب املصلحة ،أو من ينيبه وهو هنا جلان اجلوازات سالفة الذكر.
وإذا نظرن�ا إىل احلرمان كعقوب�ة تعزيرية يقصد منها الردع للمخالف
والزج�ر لعام�ة الن�اس نج�د أن�ه مم�ا دل�ت الرشيع�ة اإلسلامية على
مرشوعيته ،وهذا هو ما يظهر للمتتبع لنصوص الكتاب والسنة وأقوال
السلف الصالح ،فمن الكتاب قوله تعاىل:ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(.)98
ف�اهلل -ع�ز وجل“ -أوجب عىل الق�اذف إذا مل يق�م البينة عىل صحة
م�ا قال�ه ثالث�ة أح�كام ،أحده�ا :أن يجُ ل�د ثامنني جل�دة ،والث�اين :ترد
ش�هادته دائ ًام ،والثالث :أن يكون فاسق ًا ليس بعدل ال عند اهلل وال عند
الناس”( ،)99فمن العقوبات الواردة يف حق القاذف حرمانه من الشهادة
برشوطها الرشعية بعد أن كانت مباحة له بسبب القذف ،وهذا ما يدل
على مرشوعية حرمان الش�خص من الس�فر ملدة حمددة بس�بب خمالفته
ألمر املنع من السفر إىل بلدان معينة.
وي�دل أيض ًا على مرشوعية التعزي�ر باحلرمان قوله تع�اىل :ﭽ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(.)100
يقول أهل العلم يف تفسير هذه اآلية“ :خيرب اهلل تعاىل أنه بس�بب ظلم
ٍ
طيبات كان أحلها
اليه�ود بام ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم
هل�م”( ،)101فهن�ا عوق�ب اليهود بمنعه�م وحرماهنم من التمتع بأش�ياء
كثرية قد كانت حال ً
تعزير هلم ،بسبب ارتكاهبم الذنوب،
ال هلم؛ وذلك
ٌ
وبذل�ك يكون حرمان الش�خص من الس�فر بع�د أن كان مباح ًا له يعد
تعزير ًا مرشوع ًا بسبب خمالفته ألمر النهي عن السفر إىل بلدان معينة.
(� ((9سورة النور :الآية رقم .4
( ((9تف�سري القر�آن العظيم� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري ،)14,13/6( ،حتقيق �سامي بن حممد
�سالمة ،الطبعة الثانية 1420هـ ،دار طيبة للن�شر والتوزيع.
(� ((10سورة الن�ساء :الآيتان رقم .161 ،160
( ((10تف�سري القر�آن العظيم� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري ،)467/2( ،مرجع �سابق.
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وبمعنى اآليات السابقة جاءت عدة نصوص من كتاب اهلل عز وجل،
كقوله تعاىل:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ( ،)102وق�ال تعاىل:ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ(.)103
فهذه اآليات دليل عىل مرشوعية تعزير األشخاص بعقوبة احلرمان من
بعض األشياء التي كانت حال ً
ال هلم قبل ارتكاهبم الفعل املحظور(.)104
ومل تقترص الداللة عىل مرشوعية التعزير باحلرمان من نصوص كتاب
اهلل -ع�ز وجل ،-بل جاءت الس�نة النبوية بام ي�دل عىل مرشوعيته عند
الوقوع يف املحظور ،فورد عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنه ،-قال
رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم( :-ليس للقاتل يشء وإن مل يكن له
وارث فوارثه أقرب الناس إليه ،وال يرث القاتل شيئ ًا)(.)105
فمعلوم حق الش�خص يف تركه مورثه حس�ب القس�مة الرشعية ،ومع
ذلك يمنع هذا الشخص من حقه يف الرتكة إذا كان قات ً
ال ملورثه كام جاء يف
احلديث ،وهذا من احلرمان التعزيزي املامثل متام ًا ملنع الشخص من السفر
بسبب وقوعه يف خمالفة ألحكام نظام وثائق السفر والئحته التنفيذية.
(� ((10سورة الأنعام :الآية رقم .146
(� ((10سورة النحل :الآية رقم .118
( ((10ينظ ��ر :نظ ��رة الق ��ر�آن �إلى اجلرمية والعق ��اب ،حممد عبد املنعم القيعي�� � ،ص ،271الطبعة الأولى
1408هـ ،دار املنار ،القاهرة.
(� ((10أخرج ��ه �أب ��و داود يف �س ��ننه ،كت ��اب الدي ��ات ،باب دي ��ات الأع�ض ��اء ،)189/4( ،حديث رق ��م  ،4564قال
الألباين :حديث ح�سن ،مرجع �سابق.
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كما ورد عن عوف بن مالك -ريض اهلل عنه -أنه قال :قتل رجل من
محير رج�ل من العدو ،فأراد س�لبه ،فمنعه خالد بن الولي�د وكان والي ًا
عليهم ،فأتى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عوف بن مالك فأخربه،
فقال خلالد (ما منعك أن تعطيه س�لبه؟) قال :اس�تكثرته يا رسول اهلل،
قال( :ادفعه إليه) فمر خالد بن عوف ،فجر بردائه ثم قال :هل أنجزت
لك ما ذكرت لك من رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم؟ فسمعه رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فاستغضب ،فقال( :ال تعطه يا خالد التعطه
ي�ا خالد ،هل أنت�م تاركون يل أمرائي؟ إنام مثلك�م ومثلهم كمثل رجل
استرعى إب ً
ال أو غن ًام فرعاها ثم حتني س�قيها فأوردها حوض ًا فرشعت
فيه فرشبت صفوه وتركت كدره ،فصفوه لكم وكدره عليهم(.)106
فاحلدي�ث “دليل على أن لإلمام أن يعطي الس�لب غير القاتل ألمر
يع�رض في�ه مصلحة م�ن تأدي�ب أو غيره”( ،)107فاألصل اس�تحقاق
القاتل لس�لبه ،ولكن�ه منعه منه الرتكابه حمظ�ور ًا ،وهي جر رداء أمريه
والتحدث معه بشكل غري الئق ،وهذا من التعزير باحلرمان من األشياء
التي كانت مرشوعة لوال ارتكاب املحظور.
وفض ً
ال عن النصوص السابقة من الكتاب والسنة ،فهناك عدة مسائل
فقهية انعقد اإلمجاع عليها ،وهي من قبيل العقوبة باحلرمان من األشياء
(� ((10أخرجه م�س ��لم يف �ص ��حيحه ،كتاب اجلهاد وال�س�ي�ر ،باب ا�س ��تحقاق القاتل �سلب القتيل)1373/3( ،
حديث رقم  ،1753مرجع �سابق.
( ((10ع ��ون املعب ��ود �ش ��رح �س�ن�ن �أبي داود ،حممد �أ�ش ��رف بن �أم�ي�ر ،)279/7( ،الطبعة الثاني ��ة 1415هـ ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
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املرشوعة ،وجاءت بسبب ارتكاب حمظور ما ،وإمجاع العلامء عليها يدل
على مرشوعيته ،ومن ذلك إمجاع أهل العلم على حرمان القاتل عمد ًا
م�ن اإلرث بع�د أن كان حق ًا له ل�وال جنايته( ،)108كام أمج�ع أهل العلم
أيض ًا عىل حرمان الناشز من النفقة التي كانت حق ًا هلا لوال النشوز(.)109
ول�كل ما تقدم يظهر مرشوعي�ة العقاب باملنع من الس�فر إذا ما وقع
الش�خص يف خمالفة ألمر املنع من الس�فر إىل بلدان معينة ،وأن ذلك من
احلرمان التعزيري املعاقب به يف الرشيعة اإلسلامية وفق ًا ملا دلت عليه
النصوص السابقة من الكتاب والسنة واإلمجاع.
ويظه�ر جلي� ًّا ع�دم االختالف بني م�ا فرض�ه املنظم الس�عودي من
عقوب�ات ن�ص عليها يف النظ�ام وبني ما ج�اء يف الفقه اإلسلامي ،بل
هناك توافق بينهام ،فالغرامة املالية واملنع من الس�فر -كام سبق -جاءت
اآلي�ات القرآنية والس�نة النبوية وأقوال الس�لف الصال�ح والتطبيقات
العملية لوالة املسلمني دال ًة عىل مرشوعيتها.

( ((10ينظ ��ر :الإجم ��اع� ،أب ��و بك ��ر حممد ب ��ن �إبراهيم بن املنذر�� � ،ص ،74حتقيق ف�ؤاد عب ��د املنعم ،الطبعة
الأولى 1425ه ،دار امل�سلم .املغني� ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن قدامة ،)364/6( ،مرجع �سابق.
( ((10ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن� ،أبو عبد اهلل القرطبي ،)174/5( ،مرجع �سابق.
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الخاتمة

وتش�مل أه�م النتائج التي توصل�ت إليها من خلال البحث ،وأبرز
التوصيات التي أرى األخذ هبا.
أوالً  :أهم النتائج:

س�بق الرشيعة اإلسلامية الغراء منذ ما يزيد عىل أربعة عرش قرن ًا ،يف رعايتها
للمصالح املختلفة للدولة اإلسالمية ورعاياها داخلي ًا وخارجي ًا ،التي مل تتوصل
إليها القوانني الدولية إال أخري ًا.

أصال�ة النظ�ام الس�عودي بتمس�كه بأح�كام الكت�اب والس�نة ،ومعارصت�ه

للمس�تجدات يف مجيع النواحي ،ومس�ايرته األحداث التي تنطوي عىل مصالح
أو مفاس�د حتي�ط بالدولة ورعاياها ،وفق� ًا ملا تقيض به أحكام السياس�ة الرشعية

وقواعدها العامة.

أن الس�فر بين البل�دان وحرية التنقل م�ن حيث األصل حق طبيعي أس�ايس

كفله الرشع والنظام.

أج�ازت الرشيعة ،وكذلك النظام الس�عودي احلرم�ان كعقوبة؛ من املباحات

عند ارتكاب املحظور.

يقصد بمخالفة الس�فر إىل الدول املمنوعة كسلوك حمظور ومعاقب عليه هو:
خ�روج املواط�ن من إقليم دولته مس�افر ًا إىل دولة أخرى ،منع ويل األمر الس�فر

إليها ،سواء أكان سفره عن طريق املنافذ اجلوية أم الربية أم البحرية ،دون التفرقة
بني وسائط النقل املختلفة التي تستخدم يف السفر.

البل�دان الت�ي ال ُيس�مح للس�عوديني بالس�فر إليها حالي� ًا ذك�ور ًا وإناث ًا هي:
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األرايض املحتل�ة “إرسائي�ل” ،وتايالند ،وإيران ،والعراق ،وس�وريا ،واليمن،
وقط�ر ،وق�د تتغير هذه البل�دان من وق�ت آلخر بحس�ب ما جيد عىل الس�احة
السياسية والدبلوماسية واألمنية بني السعودية والدولة املعنية.

ثم عقابه قيام الركن املادي واملعنوي يف فعله ،بأن
يلزم ملساءلة الشخص ومن َّ

أي من البلدان املمنوع السفر
يامرس كامل السلوك املحظور املتمثل يف السفر إىل ٍّ

إليها واإلقامة فيه ،وأن تكون هذه املامرسة صادرة عن إرادة خمتارة حرة ال إكراه
فيها أو جنون.

اجلهة املختصة باحلكم عىل خمالفي أمر منع الس�فر إىل البلدان التي ال يس�مح

بالس�فر إليها هي اللجان اإلدارية الفرعي�ة يف إدارات جوازات مناطق اململكة،
بموجب قرار إداري يصدر عنها ،ويمكن االعرتاض عىل هذا القرار أمام اللجنة
املركزية يف املديرية العامة للجوازات.

الق�رار اإلداري الصادر ع�ن اللجان اإلدارية بمعاقب�ة املخالفني جيوز الطعن
فيه أمام القضاء اإلداري إللغائه خالل ستني يوم ًا ،وإال حتصن القرار واكتسب

النفاذ.

العقوب�ات النظامية التي جي�وز إيقاعها عىل خمالفي الس�فر إىل البلدان التي ال

يسمح بالسفر إليها هي الغرامة املالية بام ال يزيد عىل مخسة آالف ريـال ،أو باملنع
من السفر ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ،أو هبام مع ًا.

ثانياً  :أبرز التوصيات:

إعداد الئحة حتدد وجتمع كل البلدان التي ال يس�مح للسعوديني السفر إليها،
تص�در ع�ن وزير الداخلي�ة بد ً
ال م�ن األوامر والتعامي�م املتفرقة الت�ي تزود هبا
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املديرية العامة للجوازات من حني إىل آخر.

قيام املديرية العامة للجوازات باإلعالم الكايف لعموم األفراد بالبلدان التي ال

جيوز هلم السفر إليها ،وإعالمهم كذلك بكل ما يطرأ عىل هذه البلدان من تغيري،
وعليها نرش العقوبات النظامية التي س�توقع على األفراد املخالفني ،وذلك عرب

مجيع وسائل التواصل واإلعالم املتاحة.

إضاف�ة عقوب�ة تعزيرية عىل املس�افر إىل بلد حمظور إذا ثب�ت أن باعثه إىل ذلك

س�يايس ميسء لدولت�ه ،وجعل احلكم هب�ا ينعقد الختصاص القض�اء اجلزائي،

باعتبار أن فعله هذا يش�كل جريمة ماس�ة بأمن الدولة مس�تقلة عام نحن بصدد
بيانه يف هذا البحث.

تم بحمد اهلل وفضله..
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