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الملخص
لقد شهد العالم أواخر عام 2019 تفشي فيروس كورونا المستجد )COVID-19(، وهو ما ألقى بظالله على كافة جوانب الحياة، 
الصحية منها، فحصد وما زال يحصد الكثير من األرواح، واالقتصادية، حيث تم فرض اإلغالق التام في معظم الدول، وهو ما أُصاب 
اقتصاداتها بأضرار كبيرة. لذلك كان ال بّد من مجابهة هذه الجائحة بكافة الوسائل والتي منها المواجهة القانونية الجنائية. ولم 
تكن المملكة العربية السعودية بمعزل عما حدث ويحدث في محيطها اإلقليمي والدولي، إذ أنها من أول الدول التي تفّشت 
فيها الجائحة، وهو ما أدى بها إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية في سبيل التصدي للفيروس والسيطرة 
عليه ومنع نقل العدوى. وقد ُخّصصت هذه الدراسة لبحث مدى تصّدي التشريع الجنائي السعودي لجائحة كورونا من خالل 
اتبّاع المنهج الوصفي التحليلي لبحث مدى فعالية نصوص التجريم والعقاب - الصادرة إبّان الجائحة والتي تضمنتها قرارات وزير 
الداخلية الصادرة بناًء على األوامر الملكية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية - لفرض احترام اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
المتخذة للتصدي للجائحة، أيضاً بحث مدى إمكانية تطبيق النصوص الجنائية التقليدية النافذة كإجراء للمواجهة في خضم الحرب 
للسيطرة على الفيروس ومنع نقل العدوى. وقد توّصل البحث إلى أن النظام الجنائي السعودي يتسم بالمرونة، إذ أن مصادر 
التجريم والعقاب في ظله هي القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع، وهو ما مفاده عدم حصر نطاق التجريم والعقاب على 
تلك األفعال المنصوص عليها ، بل أن الباب مفتوحاً لالجتهاد بناًء على قواعد الشريعة العامة وأصولها المرنة ومقاصدها لتجريم 
كل فعل من شأنه تهديد المصالح المعتبرة للجماعة أو يخل بها. ومع ذلك فلم يشأ المشّرع السعودي ترك مسألة مواجهة فيروس 
الوقائية  والتدابير  االحترازية  اإلجراءات  باتخاذ  الداخلية  وزير  بتفويض  الملكية  األوامر  ما صدرت  بل سرعان  لالجتهاد،  كورونا 
للتصدي للجائحة، وهو ما حدا به الى إصدار قرارات بتجريم بعض األفعال والمعاقبة عليها. كما خلُص البحث إلى بعض التوصيات 
وهي ضرورة تجريم أفعال نقل العدوى بالخطأ واعتبارها جناية موجبة للحبس إذا نجم عنها وفاة إنسان. وكذلك تجريم أفعال 
االحتفاظ بالفيروس أو تخزينه، وكذلك تجريم الشخص المستفيد )الذي ال تستدعي ظروف عمله التنقل خالل فترة منع التجول( 
الذي تّم تسهيل حصوله على ترخيص التنقل خالل فترة منع التجوال، وليس فقط تجريم فعل التسهيل للحصول على الترخيص. 

كما أوصت الدراسة أخيراً بمعاقبة كل شخص عادي أو معنوي علم بإصابته أو بإصابة التابعين له ولم يبلّغ السلطات المختصة.

الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي السعودي – جائحة كورونا – تعّمد نقل العدوى – اإلجراءات االحترازية – التدابير القانونية.

Abstract

At the end of 2019 a new dangerous and contagious disease have emerged in the city of Wuhan in China. It 
has spread throughout the world very fast. The Coronavirus pandemic has profound impacts on the society 
and the economy. Therefore, countries endeavor to minimize the severe impacts of this crisis. However, 
since public health and criminal law are inevitably linked, the purpose of this paper is to explore the attitude 
of the criminal law toward the pandemic of coronavirus in the Kingdom of Saudi Arabia )KSA(. This study 
applies the qualitative research represented in the descriptive and analytical method. The study found out 
that since the Saudi criminal law is derived from Islamic Shariah, it has been flexible and adaptable to the 
confrontation of coronavirus pandemic by criminalizing and penalizing all acts of deliberate transmission 
of coronavirus and all violations of the precautionary measures issued by the competent authorities. Finally, 
the study concludes with some recommendations with regards to making the Saudi criminal law more 
effective in the fight against coronavirus.

key words: law, Criminal, Coronavirus, Measures, Precautionary.
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مقدمة

لقد شهد العامل أواخر عام 2019 تفيش فريوس كورونا املستجد )COVID-19(، والتي كانت بدايات انتشاره يف مدينة ووهان 
بالصني، ولكن ما فتئ أن عرب املرض الحدود والقارات إىل كافة أنحاء الكرة األرضية. وقد أثرّت الجائحة ليس فقط عىل الصحة وإمنا 
آثارها امتّدت إىل كافة جوانب الحياة من اقتصاد وتعليم وعالقات دولية، فقد توقفت مختلف األنشطة نتيجة فرض إجراءات 
الحجر الصحي. وهو ما حدا بالدول إلعالن حالة الطوارئ الصحية واتخاذ التدابري الوقائية ملجابهة الجائحة ومحاولة السيطرة 
عىل املرض والحيلولة بينه وبني الفتك بالبرشية. ومن ضمن التدابري املتخذة تلك التي تتعلق بسياسة التجريم والعقاب وأنظمة 
العدالة الجنائية، فقد اتجهت مختلف الدول اىل إدخال مجموعة من األفعال اىل دائرة التجريم والعقاب أو تطبيق أحكام نافذة 
عىل وقائع جديدة. ومل تكن اململكة العربية السعودية مبعزل عام حدث ويحدث يف محيطها اإلقليمي والدويل، إذ أنها من أول 
الدول التي تفّشت فيها الجائحة وكان لها أثارها وانعكاساتها عىل شتى مناحي الحياة، والتي جابهتها مبجموعة من اإلجراءات 
االحرتازية والتدابري الوقائية يف كافة املجاالت واألنشطة. ومن ضمن تلك املجاالت التي كان للجائحة أثر عليها، مجال التجريم 
الجزايئ بشقيه املوضوعي واإلجرايئ  القانون  اتخاذ إجراءات يف مجال  الدولة  والعقاب وإجراءات املحاكامت والتي تطلّبت من 

وذلك ملواكبة الحدث.

أهمية البحث 

نظراً لرسعة انتقال العدوى بفريوس كورونا وبالتايل تفّشيه يف دول العامل ونظراً لآلثار الخطرية الناتجة عن هذا التفيّش، ظهرت 
الحاجة امللّحة إىل بحث املواجهة الترشيعية الجنائية يف املعركة ضد الفريوس يف اململكة العربية السعودية خاصًة وأنه قد تمَّ ثبوت 
قصور املنظومة القانونية الجنائية يف الدول التي شهدت تزايداً كبرياً من اإلصابات بالفريوس كورونا بدون أي توقّف ويف الدول 

التي شهدت موجات كبرية من اإلصابات بعد أن كانت قد انحرست بشكل كبري.  

مشكلة البحث 

 تكمن مشكلة هذا البحث يف تناول ومعالجة كيفية تصّدي القانون الجزايئ يف اململكة العربية السعودية لجائحة كورونا ومدى 
مواكبته لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها هذه الجائحة. يرتتّب عىل ذلك طرح األسئلة التالية:

ما هو موقف املرّشع الجنايئ السعودي تجاه أفعال نقل العدوى بفريوس كورونا للغري سواء بعمد أو بخطأ وسواء . 1
أتّم هذا النقل من ِقبل املُصاب نفسه أو من قبل شخص غري ُمصاب؟

ما هو موقف املرّشع الجنايئ السعودي بخصوص نرش الشائعات واملعلومات املغلوطة حول فريوس كورونا املستجد . 2
وما يرتتب عىل ذلك من أثار سلبية تؤثر عىل جهود التصدي للفريوس؟

الوقائية . 3 والتدابري  االحرتازية  لإلجراءات  واملنشآت  األفراد  مخالفة  تجاه  السعودي  الجنايئ  املرّشع  موقف  هو  ما 
املفروضة إبّان انتشار الجائحة؟

منهجية البحث

 سعياً للوصول إىل معرفة مدى فعالية القانون الجنايئ السعودي ملواجهة جائحة كورونا اتّبعنا املنهج الوصفي التحلييل، وذلك من 
خالل عرض النصوص الجنائية النافذة وأيضا ما صدر من أوامر ملكية وقرارات خّصيصاً ملواجهة الجائحة والحّد من انتشارها، ومن 

ثم الكشف عن مدى كفاية وفعالية تلك النصوص واألوامر والقرارات ملواجهة الجائحة وتداعياتها. 

خطة البحث

يتناول البحث بدايًة استعراض الخصائص املميزة للنظام الجنايئ يف اململكة العربية السعودية ثم يبحث سياسة التجريم يف اململكة 
يف ظل جائحة كورونا، ثم يتناول الجرائم الناتجة عن مخالفة اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية مثل جرمية تعّمد نقل العدوى 
لآلخرين بعمد أو بقصد وجرمية مخالفة تعليامت العزل أو الحجر الصحي وجرمية تسّهيل الحصول عىل ترصيح بغري حق وجرمية 
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التي تسهم يف تفيش ونقل فريوس كورونا  التجمعات  أو نرش معلومات مغلوطة حول جائحة كورونا و جرائم  الشائعات  بّث 
املستجد ومخالفات الدخول إىل املشاعر املقدسة بال ترصيح. 

الفصل األول: الخصائص املميزة للنظام الجنايئ يف اململكة

يستمد النظام الجنايئ السعودي أصوله وقواعده من أحكام الرشيعة االسالمية، إذ أنها هي النظام العام والدستور يف اململكة، 
وبالتايل يجب أال تتعارض معها جميع األنظمة التي تسّنها الدولة. )1( فاملادة السابعة من النظام األسايس للحكم يف اململكة،)2( تنص 
عىل أن »يستمد الحكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعاىل، وسنة رسوله، وهام الحاكامن عىل هذا النظام 
وجميع أنظمة الدولة.« وتنص املادة الثامنة واألربعون من ذات النظام عىل أن »تُطبق املحاكم عىل القضايا املعروضة أمامها 
أحكام الرشيعة اإلسالمية ، وفقاً ملا دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة.« وعليه 

فإن القانون الجنايئ املطبق يف اململكة هو القانون الجنايئ اإلسالمي بشقيه املوضوعي واإلجرايئ.)3( 

مبدأ الرشعية الجنائية يف القانون السعودي 

مبدأ الرشعية الجنائية كفلته املادة الثامنة والثالثون من النظام األسايس للحكم، والتي تنص عىل أن »العقوبة شخصية وال جرمية 
وال عقوبة إال بناء عىل نص رشعي أو نص نظامي وال عقاب إال عىل األعامل الالحقة للعمل بالنص النظامي«. ومفاد هذا النص 
إن مصادر التجريم والعقاب يف اململكة هي القرآن الكريم والسنة النبوية، وأيضاً ما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع 
الكتاب والسنة، مع مالحظة أن الرشيعة اإلسالمية مل تحرص تجريم األفعال يف تلك التي تضمنها القرآن والسنة، بل تركت الباب 
الكلية لتجريم كل فعل من شأنه تهديد املصالح  املرنة ومقاصدها  العامة وأصولها  بناًء عىل قواعد الرشيعة  لالجتهاد  مفتوحاً 

املعتربة والحقيقية للجامعة أو يخل بها وتقدير عقوبات مناسبة لألفعال التي تم تجرميها.)4( 

الحدود، وهي  بجرائم  فيام هو معروف  الجنايئ  اإلسالمي  الفقه  والعقوبات يف  الجرائم  مبدأ رشعية  أهم مظاهر  أحد  ويتجىل 
تلك الجرائم التي وردت بشأنها نصوص رصيحة تفرض عقوبة محددة مقررة حقاً لله، كالرسقة، والزنا، والقذف، ورشب الخمر، 
وقطع الطريق،))( كام يف قوله تعاىل »والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهام جزاء مبا كسبا نكااًل من الله«)6(. وعرف الفقه اإلسالمي 
مبدأ رشعية الجرائم والعقوبات أيضاً يف جرائم القصاص، وهي أيضاً تضمنتها نصوص رصيحة تفرض العقوبة إال أنها تختلف عن 
جرائم الحدود يف أنها مقررة حقاً للعباد،))( كام يف قوله تعاىل »وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف 
واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الظاملون«)8(. 
ويتجىل مبدأ الرشعية يف الفقه اإلسالمي كذلك يف جرائم التعزير ، وهي تلك األفعال مل يرد بشأنها نص من القرآن أو السنة، ولكن 

يتم تجرميها واملعاقبة عليها عن طريق ويل األمر أو من ينوب عنه، والذي يختار لكل جرمية ما يالئم ظروفها وظروف الجاين.)9(

وبناًء عىل ما تقدم، يحكم القضاء يف املنازعات املعروضة عليه طبقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية من كتاب الله وسنة رسوله، وما 
يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة. ويجري العمل يف املحاكم الرشعية يف اململكة وفقاً للمفتى به من 

)1(زيك محمد شناق، الوجيز يف نظام اإلجراءات الجزائية السعودي يف ضوء نظام اإلجراءات الجزائية الجديد لعام )143 هـ والئحته التنفيذية، دار حافظ للنرش والتوزيع 

– جدة، الطبعة الثانية عام 1436 هـ - )201 م، ص 11. 
)2(الصادر برقم أ / 90 وتاريخ )1412/8/2هـ.

)3(مصطفى بيطار، النظام الجنايئ السعودي )القسم الخاص: جرائم االعتداء عىل األشخاص – جرائم االعتداء عىل األموال – جرائم اإلخالل بواجبات الوظيفة(، دار حافظ 

للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 1432 هـ - 2011 م، ص 6. 
)4(مصطفى بيطار، النظام الجنايئ السعودي )القسم الخاص: جرائم اإلعتداء عىل األشخاص – جرائم اإلعتداء عىل األموال – جرائم اإلخالل بواجبات الوظيفة(، املرجع 

السابق، ص 13. 
))(حسن عيىس عبد الظاهر، الحدود يف اإلسالم: من فقه الجرمية والعقوبة، حولية كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، العدد الرابع ))140 هـ - )198 م(، ص 49) – 0)). 

)6( القرآن الكريم، سورة املائدة، اآلية 38.

))(حسن عيىس عبد الظاهر، الحدود يف اإلسالم: من فقه الجرمية والعقوبة، حولية كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، العدد الرابع ))140 هـ - )198 م(، ص 0)).

)8(القرآن الكريم، سورة املائدة، اآلية )4.

)9(حسن عيىس عبد الظاهر، الحدود يف اإلسالم: من فقه الجرمية والعقوبة، حولية كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، العدد الرابع ))140 هـ - )198 م(، ص 0)).
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مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،)10( وذلك عىل نحو ما ورد بقرار هيئة املراقبة القضائية )ُسميت فيام بعد بهيئة التدقيقات الرشعية( 
رقم 3 الصادر بتاريخ )1/1/)134 ه واملقرتن بالتصديق العايل بتاريخ 3/24/)134 هــ، والذي ألزم جميع املحاكم بأن يكون 
قضاؤها وفقاً للُمفتى به من مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، باعتبار سهولة مراجعة كتبه والتزام املؤلفني عىل مذهبه ذكر األدلة 
إثر كل مسألة.)11( وأشار القرار املذكور إىل إمكانية الرجوع اىل املذاهب الفقهية األخرى غري مذهب اإلمام أحمد إذا رأت املحكمة 

أن الرجوع اليه يف مسألة من مسائله فيه مشقة ومخالفة ملصلحة العموم.)12( 

وياُلحظ، عىل نحو ما سوف نوضحه بالتفصيل يف هذا البحث، أن كافة صور التجريم والعقاب ملواجهة جائحة كورونا مل تصدر من 
السلطة الترشيعية العادية املنوط بها سن النظم )القوانني( يف اململكة،)13( وإمنا متت بناًء عىل أوامر ملكية فّوضت وزير الداخلية 
بتحديد الجرائم والعقوبات املقررة لها، والذي بدوره اعتمد قراراً والئحة الحّد من التجمعات، واللذين تضّمنا األفعال التي تشكل 

مخالفة لإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية املتّخذة والعقوبات املقررة لها. 

وقد جاءت األوامر امللكية املذكورة تطبيقاً لنص املادة 62 من النظام األسايس للحكم التي تخّول امللك اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
يف حالة الطوارئ ملواجهة الخطر، فهذه املادة تنص عىل أن »للملك إذ نشأ خطر يهدد سالمة اململكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن 

)10(يقول القايض الدكتور محمد بن حجر ظافري، رئيس املحكمة الجزئية بالباحة، يف كتابه املعنون »املتون الفقهية وصلتها بتقنني الفقه«: »ومل يكن االلزام بالعمل بالراجح 

من مذهب الحنابلة من ويل األمر، وإمنا كان مبشورة من هيئة علمية من الهيئة القضائية، فالتزم بها القضاة التابعون لرئاسة القضاء بذلك، واستمر االلتزام به حتى وقتنا 
هذا، ويندر من أحدهم الخروج عن املذهب فإن خرج نُقض حكمه«. وقد أورد يف الكتاب عدداً من األحكام القضائية التي تم نقضها من قبل هيئة التمييز فيها بسبب 
مخالفة تلك األحكام للمذهب الحنفي وخروجها عنه. من بينها الحكم الصادر من محكمة الرياض بعدد )))/1( وتاريخ 1386/8/2هـ يف قضية قسامة، فقد جرى نقضه 
من هيئة التمييز بالرياض بعدد )3/6(، وتاريخ 10/6/)138هـ؛ لعدة أسباب منها: الخروج بذلك عن املذهب، و تأيد النقض من سامحة الشيخ محمد بن ابراهيم مبوجب 
خطابه رقم )98)1/2/3( يف )11/1/)138هـ، وايضا الحكم الصادر من محكمة الرياض بعدد )1/86( وتاريخ 1388/6/9هـ يف قضية قسامة، فقد جرى نقضه من هيئة 
التمييز بعدد ))/3( وتاريخ1390/3/26هـ. راجع:  القايض الدكتور محمد بن حجر ظافري، املتون الفقهية وصلتها بتقنني الفقه، مكتبة الرشد طبعة 2000 م، ص 8)9-4)4.    
)11(الشيخ عبداملحسن بن نارص العبيكان، املقصود من تدوين الفقه تدوين أحكامه املأخوذة من الكتاب والسنة، جريدة الرياض )العدد 14)13، الجمعة )1 جامدي األوىل 

1426 هـ املوافق 24 يونيو )200 م(. 
)12(من التطبيقات التي صدر فيها حكم عىل خالف املذهب الحنفي املفتى به من املذهب الحنبيل وفقاً للمصلحة التي رآها القايض ما جاء يف الصك الرشعي رقم 123) 

الصادر من املحكمة العامة بالرياض بتاريخ 9/8/)142 هـ، والقايض منطوقه يف قضية حضانة البنني وبنت فوق سن السبع سنوات، بأن يحكم لألم بحضانتهم بناء عىل 
تخيريهم يف مجلس القضاء وإختيارهم لألم مبا فيهم البنت مع أهلية األب لحضانتهم، وقد رصح القايض يف حكمه بأنه أخذ باملذهب الشافعي يف التخيري للبنت، حيث 
أن مذهب الحنابلة يقيض بأن تكون فوق السبع سنني عند أبيها دون تخيري، وبنى القايض حكمه عىل ما رواه رافع بن سنان من أن النبي صل الله عليه وسلم خري البنت 
بني أبويها. وقد أُعرتض عىل الحكم أمام محكمة التمييز بالطعن يف حديث رافع بن سنان عىل قالة أنه مل يثبت تخيري البنت، ومبخالفته ملذهب الحنابلة املفتى به عندهم، 
وقبلت محكمة التمييز اإلعرتاض، وعادت )مالحظات التمييز(، ورد القايض بثبوت حديث رافع بن سنان عنده، وقال: حيث رأيت املصلحة يف حضانة البنت ألمها. وصدقت 

محكمة التمييز عىل حكم القايض عىل خالف املفتى به واملعمول به عند الحنابلة
)13(يف اململكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية عوضاً عن السلطة الترشيعية )املادة 44 من النظام األسايس للحكم(، وقد نص النظام األسايس للحكم 

يف مادته السابعة والستني عىل أن: »تختص السلطة التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح فيام يحقق املصلحة ويرفع املفسدة يف شئون الدولة وفقاً لقواعد الرشيعة اإلسالمية، 
ومتارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى«. والسلطة التنظيمية التي أُعطيت مبوجب النظام سلطة سن األنظمة واللوائح تتمثل 
مبجلس الوزراء، الذي حدد نظامه أنه هيئة نظامية متلك سلطة تنظيم واسعة متارس اختصاصها التنظيمي مبا تصدره من األنظمة واللوائح، ومامرسة ذلك االختصاص 
التنظيمي مرشوط بعدم اصطدامه مع نصوص القرآن والسنة. ويتوىل رئاسة مجلس الوزراء امللك )املادة 6) من النظام األسايس للحكم(. ومير إصدار النظام مبراحل متعددة 

ليك يصبح نافذاً بعدها، والتي تضمنتها نصوص النظام األسايس للحكم ونصوص نظام مجلس الوزراء وأيضا نصوص نظام مجلس الشورى، وهذه املراحل هي:
مرحلة االقرتاح: هي املرحلة األوىل التي تنبثق منها عملية سن النظام. وتخول املادة 22 من نظام مجلس الوزراء لكل وزير الحق يف أن يقرتح مرشوع نظام أو الئحة . 1

يتعلق بأعامل وزارته. كام يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقرتح ما يرى مصلحة من بحثه يف املجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. أيضاً، فإنه 
يحق ملجلس الشورى مبوجب املادة 23 من نظام مجلس الشورى اقرتاح مرشوع نظام جديد أو إقرتاح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك يف املجلس. وأنه يف حال قبول 
مرشوع النظام تتم إحالته إىل الجهات املختصة يف املجلسني لدراسته ورفع تقرير عنه ملجلس الوزراء، ويف هذا الخصوص نكون بصدد حالتني: األوىل، وفيها تتفق 
وجهة نظر مجلس الوزراء مع وجهة نظر مجلس الشورى، وعليه يتم امليض قدماً للمرحلة التالية، الثانية، وفيها تتباين وجهتي نظر املجلسني فيعود األمر اىل امللك 

)رئيس املجلس( ليقرر مايراه إزاء ذلك )املادة )1 من نظام مجلس الشورى(.
مرحلة التصويت: يف هذه املرحلة يتم عرض مرشوع النظام عىل مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة التنظيمية وذلك يف جلسة تكون مداوالتها رسية، ويجري فيها . 2

مناقشة املرشوع والتصويت عليه مادة مادة، وذلك قبل التصويت عىل قبول أو رد املرشوع يف مجموع مواده. وعندما تنتهي نتيجة التصويت عىل مرشوع النظام 
املقرتح باملوافقة عليه وإقراره فإن مهمة املجلس تنتهي عند هذا الحد وندخل إىل املرحلة الثالثة من مراحل إصدار النظام )املادة 21 من نظام مجلس الوزراء(.

مرحلة املصادقة: ويقصد بها موافقة امللك عىل مرشوع النظام وإقراره من خالل توقيعه عىل قرار املجلس )املادة ) من نظام مجلس الوزراء(.. 3
مرحلة اإلصدار: يقصد بإصدار النظام اإلقرار بوجوده وصحته من حيث الشكل واملوضوع, وتتضمن تكليفاً ملوظفي الحكومة بتنفيذه، فهو مبثابة شهادة ميالد للنظام. . 4

ويقوم امللك بإصدار النظام )املادة 0) من النظام األسايس للحكم(.
مرحلة النرش: وهي آخر املراحل يف عملية سن النظام، إذ يتم نرش النظام يف جريدة )أم القرى(، وهي الجريدة الرسمية يف اململكة العربية السعودية )املادة 23 . )

من نظام مجلس الوزراء(. وقد حدد النظام األسايس للحكم يف املادة )1)( أن األنظمة تنرش يف الجريدة الرسمية وتكون نافذة املفعول من تاريخ نرشها ما مل يُنص 
عىل تاريخ آخر.
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شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتّخذ من اإلجراءات الرسيعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا 
رأى امللك أن يكون لهذا اإلجراءات صفة االستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.«

)19-COVID( الفصل الثاين: سياسة التجريم يف اململكة يف ظل جائحة كورونا

إّن إعالن منظمة الصحة العاملية يف 11 مارس 2020 عن صريورة فريوس كورونا املستجد وباًء عاملياً،)14( أدى مبعظم الدول اىل 
الوقائية  والتدابري  االحرتازية  اإلجراءات  اتخاذ  الصحية بهدف  الطوارئ  لفرض حالة  العاجلة  والقرارات  واللوائح  القوانني  إصدار 
لحامية املتواجدين عىل أراضيها، سواء من املواطنني أو املقيمني أو الزائرين، من الفريوس املتفيش املفاجئ. وتعد اململكة العربية 
السعودية من باكورة الدول التي سارت يف هذا االتجاه، إذ أنه بتاريخ )2 رجب 1441 هجرية املوافق 22 مارس 2020 م صدر 
األمر املليك رقم )أ/ 84)( وأخر بتاريخ 1441/9/6 هـ املوافق 29 أبريل 2020 م مبنع التجول للحد من انتشار فريوس كورونا 
املستجد ابتداًء من الساعة السابعة مساًء وحتى الساعة السادسة صباًحا ملدة 21 يوماً من مساء يوم األثنني 28 رجب 1441 هـ، 
املوافق 23 مارس 2020 م))1(. وقد تال هذا األمر املليك صدور أوامر ملكية أخرى بتمديد العمل مبنع التجول وذلك وفق معدالت 

ومؤرشات انتشار فريوس كورونا.)16(

وقد جاءت األوامر امللكية املذكورة، عىل نحو ما أرشنا آنفاُ، تطبيقاً لنص املادة 62 من النظام األسايس للحكم التي تخّول امللك 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات يف حالة الطوارئ ملواجهة الخطر.

ومن املهم اإلشارة إىل أن كافة األوامر امللكية املشار إليها قد فّوضت وزير الداخلية باتّخاذ ما يلزم لتطبيق ما جاء بها من حظر 
التجول، وأوصت كافة الجهات املدنية والعسكرية بالتعاون التام مع وزارة الداخلية يف هذا الشأن. وإنفاذا لهذا التفويض فقد 
ملواجهة  املتخذة  الوقائية  والتدابري  اإلجراءات  مخالفي  بحق  املقررة  والعقوبات  املخالفات  يتضمن  قراراً  الداخلية  وزير  اعتمد 
جائحة كورونا،))1( ثم أردف ذلك باعتامد »الئحة الحد من التجّمعات التي تسهم يف تفيش ونقل فريوس كورونا املستجد.«)18( 
وكل من القرار والئحة الحّد من التجمعات قد تضّمنا األفعال التي تشكل مخالفة لإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية املتّخذة 
والعقوبات املقررة لها. وتشري الئحة الحّد من التجمعات إىل أن الهدف من التدابري املتخذة هو فرض التباعد االجتامعي وتنظيم 
التجمعات البرشية التي تكون سبباً مبارشاً لتفيش فريوس كورونا املستجد، والحّد منها مبا يضمن الحيلولة دون تفيش الفريوس 

وفقد السيطرة عليه واحتوائه.)19( 

ومن الجدير بالذكر، أن كل من القرار والئحة الحد من التجمعات الصادرين عن وزير الداخلية يشّكالن مصدران للتجريم ملواجهة 
جائحة كورونا. بيد أنهام ليسا املصدرين الوحيدين، إذ أنه وعىل نحو ما أرشنا آنفاً أن القانون الجنايئ املعمول به يف اململكة هو 
القانون الجنايئ اإلسالمي والذي ال يحرص تجريم األفعال يف تلك املنصوص عليها يف القرآن والسنة أو ما يقره اإلجامع، بل ترك 
الباب مفتوحاً لالجتهاد بناًء عىل قواعد الرشيعة العامة وأصولها املرنة ومقاصدها الكلية لتجريم كل فعل من شأنه تهديد املصالح 

املعتربة والحقيقية للجامعة أو يخل بها وتقدير عقوبات مناسبة لألفعال التي تم تجرميها.

وعليه فإننا نرصد صور التجريم يف القرار والئحة الحد من التجمعات الصادرة عن وزير الداخلية باإلضافة اىل أي قرارات أخرى 
صادرة عنه، وذلك يف التفصيل اآليت:

)14(EuropePMC, Who Declares COVID 19 a Pandemic, 19 March 2020, Available from: https://europepmc.org/article/pmc/pmc7569573#free-
full-text, accessed on 11 Jan 2021.

))1(جريدة أم القرى، )2/)/1441، العدد 4824, الصفحة 1

)16(راجع األمر املليك الصادر بتاريخ 8/19/ 4824 هجري، جريدة أم القرى، العدد )482, الصفحة 1.

))1(جريدة أم القرى، 1441/9/12، العدد 4830, الصفحة 31.

)18(جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

)19( البند أواًل من »الئحة الحد من التجّمعات التي تسهم يف تفيش ونقل فريوس كورونا املستجد«، املرجع السابق، ص )3.
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املبحث األول: الجرائم الناتجة عن مخالفة اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية الواردة يف قرار وزير الداخلية

إنفاذاً لألمر املليك رقم )أ/ 84)(، وتحقيًقا اللتزام الجميع بتنفيذ اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة 
كورونا اِعتمد وزير الداخلية يف 12 رمضان 1441هـ املوافق ) مايو 2020م قراراً يتضمن مجموعة املخالفات والعقوبات املقررة 

بحق املخالفني. 

ونرصد صور التجريم التي أقرها قرار وزير الداخلية وذلك يف التفصيل اآليت:

املطلب األول: جرمية تعّمد نقل العدوى لآلخرين

تنص الفقرة الرابعة من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة 
ملواجهة جائحة كورونا عىل أن »يُعاقب كل من تعّمَد نقل العدوى لآلخرين، بغرامة ال تزيد عىل خمسامئة ألف ريال أو السجن 

ملدة ال تزيد عىل خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً”.

ويبدو أن ُمصدر القرار قد تنبَّه إىل تجريم أفعال تعّمد نقل العدوى كنتيجة ملا تم تناقله عن طريق وسائل التواصل االجتامعي 
وغريها إبان تفيش فريوس كورونا املستجد من حوادث مصوَّرة ألشخاص يتعّمدون نرش الفريوس عن طريق وضع اللعاب أو رذاذ 
العطس عىل أزرار املصاعد أو األطعمة املوضوعة عىل األرفف يف محال البقالة والسوبر ماركت أو عىل الطرود املُرسلة بالربيد. 
ومن األمثلة الشهرية عىل ذلك ما رصدته كامريات املراقبة من مشهد ملوظف يف رشكة أمازون وهو يقوم بالبصق عىل عبوة ثم 
ميسك بعض البصاق وميسحه عىل العبوة التي كان يقوم بتوصيلها اىل أحد عمالء الرشكة.)20( وكذلك مقاطع الفيديو ألناس مصابون 
بكورونا يحاولون نقل العدوى لغريهم بشكل متعّمد عرب البصق عىل أزرار املصاعد ومقابض األبواب والكرايس يف الحدائق العامة، 
بينام كان هناك شخص أخر يقوم بالبصق عىل البضائع يف أحد املتاجر، ورصدت الكامريات داخل مستشفى يف ووهان مريضاً أخذ 
يسعل عمداً يف وجه ممرضتني، بعد نزع قناعه الطبي، احتجاجاً عىل وجود نقص دوايئ يف املستشفى.)21( ومنها ما حدث يف اململكة 

العربية السعودية من قيام شاب مصاب بالفريوس بوضع لعابه عىل عربة التسّوق.)22(

وحسناً فعل ُمصدر القرار بالنّص رصاحًة عىل تجريم أفعال تعّمد نقل العدوى، وذلك عىل خالف الوضع يف معظم دول العامل. 
فُمصدر القرار مل يشأ أن يرتك األمر للقواعد العامة يف التجريم والعقاب، والتي يثري تطبيقها عىل فعل نقل العدوى بفريوس كورونا 
إشكاليات كثرية وتخضع لالجتهادات. ومن ثم يكون القرار املذكور قد سدَّ الفجوة ومل يرتكها لالجتهادات الفقهية والقضائية. وهذا 
النهج يعرّب عن إدراك ُمصدر القرار لخطورة الظرف االستثنايئ الذي مترُّ به ليس فقط اململكة، ولكن العامل أجمع، فالجميع يف 

مواجهة عدو فتّاك خفي والبد من السيطرة عليه يف أقرب وقت وبأقل الخسائر. 

الفرع األول: أركان جرمية تعّمد نقل العدوى لآلخرين

كام هو ُمستقر عليه فقهاً وقضاًء فإن الجرمية تقوم عىل ركنني، هام الركن املادي والركن املعنوي. ومن هنا نبحث هذين الركنني 
يف جرمية تعّمد نقل العدوى، كام هي منصوص عليها يف قرار وزير الداخلية املشار إليه، بالتفصيل اآليت:

أوالً: الركن املادي: من املستقر عليه أن الركن املادي للجرمية يقوم عىل ثالثة عنارص، هي السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية 
وعالقة السببية.)23(  

)20(ABC News, Amazon Delivery Man caught on Video Spitting on Package in Los Angeles, 29March 2020, Available from: https://abc7news.
com/coronavirus-amazon-spit-on-package-delivery-worker/6059170/ , Accessed on 10 Jan 2021.  
 )21(NRT, بالفيديو: صيني ُمصاب بكورونا يُفزع موظفتي استقبال بأحد املستشفيات, Available from: https://
www.nrttv.com/AR/News.aspx?id=22407&MapID=6 , Accessed on 10 Jan 2021.  
)22(World Gulf, Coronavirus: Saudi Arabia Mall ‘spitter’ can face death penalty, 28 March 2020, Available from: https://gulfnews.com/world/
gulf/saudi/coronavirus-saudi-arabia-mall-spitter-can-face-death-penalty-1.1585214462217 , Accessed on 10 Jan 2021.  

)23(زيك شناق، النظام الجنايئ السعودي: القسم العام )نظرية الجرمية والعقوبة( وفق أحكام الرشيعة االسالمية وما أصدره ويل األمر من أنطمة، الشقري للنرش وتقنية 
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1- السلوك اإلجرامي

النقل  للغري. وال يقترص سلوك  الفريوس  بنقل  العدوى بفريوس كورونا لآلخرين يتحقق  السلوك اإلجرامي يف جرمية تعّمد نقل 
عىل فعل واحد معنّي، بل ينرصف إىل كل نشاط من شأنه أن يجعل الفريوس يبارش تأثريه عىل وظائف الحياة يف جسم املجني 
عليه.)24( وبغض النظر عن الكيفية التي يتم بها النقل، فالنص املذكور ال يشرتط وسيلة معينة للنقل، ومن ثم يجوز أن يتم الفعل 
بأي وسيلة، فيستوي أن يفعل الجاين ذلك بوسائله الخاصة أو أن يستعني بشخص أخر، وقد يكون هذا الشخص هو املجني عليه 
نفسه.))2( فيتحقق مثاًل النقل عن طريق العطس يف وجه شخص سليم أو يف الطعام أو الرشاب املخصص له، أو وضعه عىل أشياء 
خاصة به، أو عن طريق حقنه أو حقنهم بالفريوس. ويكفي لتحّقق فعل النقل أن يجعل الجاين الفريوس يف موضع يكون يف متناول 
املجني عليه، أي أنه يجعله يف موضع يُرجح فيه - وفق السري العادي لألمور- أن ينتقل الفريوس إىل املجني عليه، كمزج الفريوس 
يف دوائه الذي يأخذه أو يستنشقه أو طعامه الذي يبلعه. ويستوي أن يكون الناقل هو نفسه حامل للفريوس وقام بنقله منه إىل 
شخص أو أشخاص أخرين، أو يكون غري حامل له، وقام بنقله من شخص حامل له أو من مكان يتواجد فيه الفريوس آلخرين. أيضاً 
قد يكون فعل النقل موجه لشخص معني بذاته أو إىل أشخاص غري معينني، فيتوافر فعل النقل مثالً لو قام شخص حامل للفريوس 

بالعطس عىل أطعمة موضوعة عىل أرفف إحدى البقاليات عامداً نرش الفريوس ونقله لآلخرين. 

ونشري هنا إىل أن التجريم مقصور عىل فعل نقل الفريوس، فلو اقترص األمر عىل مجرد االحتفاظ بالفريوس أو تخزينه فال يتوافر 
الركن املادي للجرمية يف هذه الحاالت األخرية وذلك بالرغم من خطورة الفعل عىل الصحة العامة فيها أيضاً. 

كذلك فإن النص يشرتط أن يكون نقل الفريوس آلخرين، أي إلنسان حي خاٍل من الفريوس.)26( واشرتاط كون املنقول إليه الفريوس 
أن يكون إنسان حي خاٍل من الفريوس يعد عنرصاً مفرتضاً يف هذه الجرمية يضاف اىل باقي عنارص الركن املادي.))2( وهو ما يرتتب 
عليه لزوم علم الجاين بهذا العنرص حتى يتوافر القصد يف جانبه، باعتبار أنه من قبيل العلم بعنارص الواقعة اإلجرامية.)28( وعليه 
فإن نقل الفريوس إلنسان حي مصاب بالفريوس ال يقوم به الركن املادي للجرمية، ألن جسم اإلنسان املصاب عادة يقوم بإنتاج 

عرشات األالف من الفريوس يومياً، ومن ثم ال يؤثر فيه نقل عدد محدود من الفريوسات.)29( 

ويف رأينا أنه يوجد قصور يف النص هنا، ألنه إذا كان السبب يف تجريم فعل نقل فريوس كورونا املستجد هو خطورة هذا النوع 
ح  من الفريوسات وقدرته الرسيعة عىل التفيش واالنتشار، فكان األجدر مّد التجريم ليشمل كل من النقل والتخزين غري املرصَّ
به للفريوس أو االحتفاظ به بأي طريقة من الطرق، وسواء تم النقل إىل إنسان، أو حيوان أو طيور أو غريها من الكائنات الحية 

لتحّقق الخطورة يف هذه األفعال أيضاً.   

ويالحظ أن تجريم نقل العدوى بفريوس كورونا لآلخرين قد جاء عاماً، فهل يُشرتط الرتكاب الجرمية أن يكون السلوك اإلجرامي 
املرتكب إيجابياً أم أن الجرمية تقع أيضاً عن طريق االمتناع. لإلجابة عىل هذا التساؤل نوضح أنه وفقاً للقواعد العامة يف القانون 
الجزايئ فإن السلوك اإلجرامي قد يكون سلوكاً إيجابيا أو سلبياً أي عن طريق االمتناع.)30( وأنه فيام يخص جرمية نقل العدوى، 
فليس هناك ما مينع من وقوع الجرمية عن طريق سلوك إجرامي سلبي، فاملمرضة التي تقوم بأخذ مسحة ملريض تم تشخيصه بأنه 
حامل للفريوس ثم تتعّمد عدم إتالف أداة أخذ املسحة وترتكها يف مكان تعلم أن زميلتها يف العمل تستعمله قاصدًة من ذلك نقل 
العدوى لها بالفريوس، فهنا يتوافر الركن املادي لجرمية نقل العدوى عن طريق االمتناع. أيضاً فإن قيام الحارس املنوط به مراقبة 

)24(مهند املجلد، جرائم نقل العدوى: بحث مقارن يف القانون املرصي والفقه االسالمي والنظام السعودي، مكتبه حسن العرصية، بريوت، الطبعة األوىل 1433 هـ/ 2012 

م، ص 62 – 63.
))2(مهند املجلد، جرائم نقل العدوى: بحث مقارن يف القانون املرصي والفقه االسالمي والنظام السعودي، املرجع السابق، ص 63-62.

)2)(محمود محمود، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس كورونا املستجد، سلسلة إحياء علوم القانون – عدد خاص – الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا، 

مكتبة دار السالم للنرش، الرباط، عدد مايو 0)0)، ص 5.
))2(محمود محمود، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس كورونا املستجد، املرجع السابق ، ص ).

)28(أبراهيم نايل، أثر العلم يف تكوين القصد الجنايئ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عني شمس ، سنة 1989، ص )34. 

)29(جميل عبد الباقي، القانون الجنايئ واإليدز، دار النهضة العربية، )199، ص 49.

)30(زيك شناق، النظام الجنايئ السعودي: القسم العام )نظرية الجرمية والعقوبة( وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية وما أصدره ويل األمر من أنطمة، الشقري للنرش وتقنية 
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جناح مخصص لعزل مرىض كورونا وعدم السامح لهم باالختالط بآخرين محتجزين يف جناح آخر مخصص لغري مرىض كورونا، يكون 
مرتكباً لجرمية تعّمد نقل العدوى عن طريق االمتناع لو مل مينع أحد املرىض من الجناح األول من االنتقال واالختالط باملرىض يف 

الجناح الثاين بقصد نقل العدوى لهم إذا حدثت إصابة أحدهم أو بعضهم.                

)- النتيجة اإلجرامية

إن النتيجة اإلجرامية يف جرمية نقل العدوى بفريوس كورونا املستجد تتمثل يف إصابة املجني عليه بعدوى الفريوس. فلو مل يُصب 
املجني عليه بالفريوس أو أُصيب مبرض آخر غري عدوى كورونا فال تقع الجرمية، وإن كان يجوز مساءلته عن رشوع يف الجرمية. 
ونشري هنا إىل أن القرار نّص عىل »معاقبة كل من تعّمد نقل العدوى لآلخرين«، وبالتايل فهو مل يحدد ماهية الفريوس املسبّب 
للعدوى، أي مل يوضح ما إذا كانت العدوى املقصودة هي عدوى فريوس كورونا املستجد أو عدوى نوع آخر من الفريوسات. ويف 
رأينا، فإن تحديد نوع الفريوس الذي قصده واضع النص ليس باألمر العسري، إذ أن عنوان القرار الذي جرّم فعل تعّمد نقل العدوى 
وغريه من األفعال هو »األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا«، 
ومن ثم فإن املقصود بالعدوى هي تلك املتعلقة بفريوس كورونا املستجد، فليس من املنطق أن يكون ُمصدر القرار قد قصد 
فريوس آخر غري فريوس كورونا املستجد أو أنه قصد العدوى بأي نوع من أنواع الفريوسات عموماً. يؤيد ذلك أن حالة الطوارئ 
الصحية التي يشهدها العامل بأرسه والتي صدر القرار كتدبري احرتازي وقايئ هي ملجابهة جائحة كورونا وليس ملواجهة غريه من 

الفريوسات.  

3- عالقة السببية

إن املقصود بعالقة السببية أن يكون السلوك اإلجرامي هو السبب يف حدوث النتيجة اإلجرامية،)31( مبعنى أن يكون فعل نقل 
م  العدوى بفريوس كورونا هو املُحِدث إلصابة املجني عليه بالعدوى. فلو أن الجاين تعّمد وضع فريوس كورونا يف العصري املقدَّ
للمجني عليه قاصداً إصابته بالعدوى بالفريوس والذي قام األخري برشبه إال أنه تبنّي أن املجني عليه مصاب بالعدوى بالفريوس 

من قبل، ففي هذه الحالة تنتفي عالقة السببية بني فعل النقل واإلصابة بالعدوى.      

ثانياً: الركن املعنوي لجرمية: يُشرتط ملساءلة الجاين عن جرمية تعمد نقل العدوى بفريوس كورونا توافر القصد الجنايئ لديه. أي أنه 
يجب أن يكون عاملاً بسلوكه اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وإرادتهام. فيجب أن يكون الجاين عاملاً بأنه يقوم بنقل فريوس كورونا 
املستجد إلنسان حي خاٍل من الفريوس،)32(ويعلم أن فعله هذا سوف يصيب املجني عليه بعدوى الفريوس، وأنه يريد نقل الفريوس 
للمجني عليه ويريد إصابته بالعدوى. فال يتحقق الركن املعنوي يف حالة حامل الفريوس الذي يتعّمد العطس يف وجه أخر دون 

أن يريد نقل العدوى إليه.    

واملاُلحظ بخصوص هذه الجرمية، أن القانون يعاقب عىل مجرد تعّمد نقل العدوى بغض النظر عن الغاية من عملية نقل العدوى 
بالفريوس. فليس برشط أن يكون الجاين قد قصد بفعله نتيجة تتجاوز نقل العدوى كقتل املجني عليه أو إيذائه. ذلك أن مجرد 

تعمد نقل العدوى بالفريوس يعد جرمية قامئة بذاتها وتستلزم توقيع العقاب. 

1- نقل العدوى لآلخرين بقصد القتل أو اإليذاء

وفقاً لقرار وزير الداخلية بشأن »املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة 
كورونا«، فإن مجرد تعّمد نقل العدوى بفريوس كورونا املستجد لآلخرين يعد جرمية قامئة بذاتها، تستلزم توقيع العقاب برصف 
النظر عن الغاية التي هدف إليها الجاين من فعل نقل العدوى بالفريوس. فليس برشط إذن أن يكون الجاين قد قصد بفعله قتل 
املجني عليه أو حتى مجرد إيذائه لقيام الجرمية املذكورة. ومن هنا يثور التساؤل، حول ماذا لو كان الجاين قد قصد بفعل نقل 
العدوى للمجني عليه قتله أو حتى مجرد إيذائه. لإلجابة عىل التساؤل، نكرر ما أوضحناه سلفاً من أن النظام الجنايئ السعودي 
يستمد أصوله وقواعده من أحكام الرشيعة اإلسالمية، إذ أن الرشيعة هي النظام العام والدستور يف اململكة. وأن القضاء يحكم يف 

)31(زيك شناق، النظام الجنايئ السعودي: القسم العام )نظرية الجرمية والعقوبة( وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية وما أصدره ويل األمر من أنطمة، املرجع السابق، ص. 104.

)32(محمود محمود، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس كورونا املستجد، سلسلة إحياء علوم القانون – عدد خاص – الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا، 

مكتبة دار السالم للنرش، الرباط، عدد مايو 2020، ص ).
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املنازعات املعروضة عليه طبقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية من كتاب الله وسنة رسوله، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض 
املوضوعي  بشقيه  اإلسالمي  الجنايئ  القانون  هو  اململكة  يف  والنافذ  املطبق  الجنايئ  القانون  فإن  وعليه  والسنة.)33(  الكتاب  مع 
واإلجرايئ.)34( وهو ما مفاده أن مصادر التجريم والعقاب هي القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجامع. مع مالحظة أن الرشيعة مل 
تحرص تجريم األفعال يف تلك املنصوص عليها بل تركت الباب مفتوحاً لالجتهاد بناًء عىل قواعدها العامة وأصولها املرنة ومقاصدها 
الكلية لتجريم كل فعل من شأنه تهديد املصالح املعتربة والحقيقية للجامعة أو يخل بها وتقدير عقوبات مناسبة لألفعال التي 

تم تجرميها.))3( 

وبناًء عليه، فإنه ليس هناك ما مينع من تطبيق أحكام التجريم والعقاب األخرى - بخالف قرار وزير الداخلية املذكور - النافذة 
يف اململكة التي يتضمنها القانون الجنايئ عىل الوقائع املشار إليها. وهذا األمر أوضحه رصاحًة قرار وزير الداخلية ذاته، بأن نصَّ 
يف البند الثامن منه عىل أن »ال يُخل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة رشعاً أو نظاماً.« 
ومن ثم، فإنه إذا نقل الجاين العدوى بفريوس كورونا للمجني عليه بقصد إزهاق روحه فإن هذه الواقعة ميكن بحثها يف ضوء 
أحكام جرمية القتل العمد حال حدوث النتيجة اإلجرامية وهي الوفاة، ويف ضوء أحكام الرشوع يف القتل العمد إذا مل تحدث الوفاة. 
أما إذا نقل الجاين العدوى للمجني عليه بقصد العدوان عليه أو إيذائه، فإن هذه الواقعة ميكن بحثها يف ضوء أحكام جرمية الجناية 
عىل ما دون النفس )نقل العدوى بقصد اإليذاء املفيض للمرض والعجز الشخيص أو نقل العدوى بقصد اإليذاء املفيض اىل عاهة 
مستدمية(، أما إذا أفىض نقل العدوى بقصد اإليذاء اىل املوت فإن الواقعة تُبحث يف ضوء أحكام جرمية القتل شبه العمد )اإليذاء 

املفيض اىل املوت يف القوانني الوضعية(.

أيضا يثور التساؤل عن املسؤولية الجنائية لهؤالء الذين ينقلون العدوى سواء من حاميل الفريوس أو من غري حامليه نتيجة الخطأ 
بكافة صوره.)36( فنقل الفريوس لآلخرين ال يقترص فقط عىل أفعال النقل العمدية، وإمنا هناك من يحملون فريوس كورونا املستجد 
أو يتعاملون معه من غري حامليه، ويهملون يف اتخاذ اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية بصدده، وهو ما ينتج عنه انتقال 
العدوى آلخرين، والذين قد يفقدون حياتهم جرّاء ذلك أو عىل أقل تقدير يصابون باملرض الفتّاك. بل هذه الصورة هي األكرث 
حدوثاً يف الواقع. ومن األمثلة عىل الحاالت التي ينتقل بها الفريوس للغري عن طريق الخطأ بشتى صوره، نشري اىل حالة الشخص 
الذي يعلم أنه حامل للفريوس ويقوم بالركوب يف قطار أو باص عام لنقل الركاب دون أن يكون مرتدياً كاممة ويقوم بالعطس، 
أو ذلك الطبيب الذي يفتح عيادته ملرىض الكوفيد دون اتّخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من املرض، أو  تلك املمرضة التي تقوم 
باستخدام أدوات غري معقمة باملخالفة للرشوط الصحية، أو ذلك الذي يقيم فرحاً أو عزاًء يحرضه مئات األشخاص دون مراعاة 
رشوط التباعد االجتامعي، وهو ما ينتج عن الحاالت السابقة من نقل العدوى وإصابة الغري بالفريوس أو وفاته نتيجة ذلك. ونقل 
العدوى بالفريوس الحاصل نتيجة الخطأ أو اإلهامل ميكن بحثها يف ضوء أحكام جرمية القتل الخطأ يف حالة حدوث الوفاة، أو 

الجناية عىل ما دون النفس خطأً يف حالة ما إذا اقترص األمر عىل اإلصابة بالعدوى ومجرد اإليذاء. 

)- الرشوع يف جرمية نقل العدوى بفريوس كورونا املستجد

حال تخلف النتيجة اإلجرامية يف جرمية تعّمد نقل العدوى بفريوس كورونا، فإننا نكون إزاء رشوع يف الجرمية، إذ أن الجاين هنا 
قد بدأ يف ارتكاب الجرمية ولكنها أوقفت أو خاب أثرها ألسباب ال دخل إلرادته فيها.))3( وكام هو مقرر قانوناً وفقهاً وقضاًء، فإن 
الرشوع يف الجرمية قد يتّخذ صورة الجرمية املوقوفة أو الجرمية الخائبة أو الجرمية املستحيلة. ففي الصورة األوىل ال يستنفد الجاين 

)33(راجع املادة السابعة من النظام األسايس للحكم يف اململكة، واملادة األوىل من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي.

)34(مصطفى بيطار، النظام الجنايئ السعودي )القسم الخاص: جرائم االعتداء عىل األشخاص – جرائم االعتداء عىل األموال – جرائم اإلخالل بواجبات الوظيفة(، دار حافظ 

للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 1432 هـ - 2011 م، ص 6. 
))3(مصطفى بيطار، النظام الجنايئ السعودي  )القسم الخاص: جرائم االعتداء عىل األشخاص – جرائم االعتداء عىل األموال – جرائم اإلخالل بواجبات الوظيفة(، املرجع 

السابق، ص 13.
)36(عامر الحنيفات، املسؤولية الجزائية عن تعريض الغري للخطر بنقل عدوى مرض فريوس كورونا )كوفيدhttp://alsaa.net/article- 19-121612 , تاريخ زيارة املوقع 

10 يناير 2021. 
))3(عرفت املادة )4 من قانون العقوبات املرصي الرشوع يف الجناية أو الجنحة »البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا وقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل 

إلرادة الفاعل فيها، وال يعترب رشوعاً يف الجناية أو الجنحة مجرد العزم عىل ارتكابها وال األعامل التحضريية لذلك.«
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كافة نشاطه اإلجرامي،)38(فهو ال يتمكن من إمتام األفعال التنفيذية للركن املادي لظروف خارجة عن إرادته. فقد تتوقف هذه 
األفعال عند البدء يف تنفيذها أو بعد ذلك بقليل.)39(ومثالها املمرض الذي يرشع يف وضع أداة أخذ مسحة كورونا امللوثة بالفريوس 
يف أنف املجني عليه متعمداً نقل العدوى له فيقوم األخري فجأة بالعطس فتسقط األداة من يد املمرض عىل األرض قبل وضعها يف 
أنف املجني عليه. أما الصورة الثانية للرشوع، وهي الجرمية الخائبة، فإن الجاين يستنفد فيها كامل سلوكه اإلجرامي بيد أن النتيجة 
ال تتحقق ألسباب خارجة عن إرادته، ومثالها قيام حارس البناية املصاب بكورونا بالعطس عىل أزرار املصعد قاصداً نقل العدوى 
للسكان فور ملس املفاتيح إال أنه وقبل استخدام املصعد من قبل أي منهم يقوم عامل النظافة برش األزرار مبطّهر قاتل للفريوس. 
النتيجة اإلجرامية يف الواقع  الثالثة للرشوع، وهي الجرمية املستحيلة، أي التي يستحيل عىل الجاين فيها تحقيق  أما يف الصورة 
إما بسبب أداة الجرمية أو بسبب موضعها. واالستحالة قد تكون مطلقة أو نسبية، واألوىل هي التي يستحيل تنفيذها بسبب 
عدم صالحية الوسيلة لتنفيذ الجرمية. ففي املثال السابق لو أن الحارس الذي عطس عىل أزرار املصعد كانت لديه أعراض شبيهة 
بأعراض الكورونا ولكنه غري مصاب بالكورونا، أي غري حامل للفريوس، ومن ثم فإن رذاذه كوسيلة لنقل العدوى ال يكون صالحاً 
لذلك، وتكون الجرمية هنا مستحيلة استحالة مطلقة. أما االستحالة النسبية فهي تتعلق مبوضوع الجرمية الذي يكون منعدماً. 
ومثالها ما إذا قام الجاين وهو مصاب بفريوس كورونا بوضع لعابه عىل األدوات ايل يستخدمها املجني عليه قاصداً إحداث إصابته 
يف الوقت الذي كان فيه األخري سبق وأن أُصيب بالفريوس ومن ثم كون مناعة ضده وهو ما يجعله غري قابل لإلصابة، فهنا نكون 

بصدد جرمية مستحيلة استحالة نسبية.)40(  

وقد استقر القضاء عىل معاقبة الجاين يف الصورتني األوىل والثانية للرشوع وهام الجرمية املوقوفة والجرمية الخائبة، أما بالنسبة 
للصورة الثالثة من الرشوع وهي الجرمية املستحيلة، فقد ميز القضاء بني االستحالة املطلقة واالستحالة النسبية فعاقب عىل الثانية 

دون األوىل.)41(  

الفرع الثاين: عقوبة جرمية تعّمد نقل العدوى 

كام هو مشار إليه آنفاً، فإن الفقرة الرابعة من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات 
والتدابري الوقائية املتّخذة ملواجهة جائحة كورونا تنّص عىل »معاقبة من تعّمَد نقل العدوى لآلخرين بغرامة ال تزيد عىل خمسامئة 
ألف ريال أو السجن ملدة ال تزيد عىل خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. ويف حالة تكرار املخالفة تتم مضاعفة العقوبة 
املوقعة يف املرة السابقة.«)42( مفاد ذلك أن من له سلطة توقيع الجزاء ُمخريَّ بني توقيع عقوبة الغرامة أو السجن أو بها معاً. وإذا 
أقىص لعقوبتي الغرامة والسجن بأال تتجاوز األوىل خمسامئة ألف ريال وأال تزيد الثانية عن خمس  كان القرار قد وضع حداً 
سنوات إال أنه مل يضع حداً أدىن للعقوبتني. وبذلك يكون القرار قد أعطى ملن له سلطة توقيع العقوبة حرية تقدير كبرية الختيار 
الخطورة ليست واحدة يف كل حاالت  القرار أن درجة  الحدين املذكورين. ويرجع ذلك اىل إدراك ُمصدر  املناسبة بني  العقوبة 
ارتكاب الجرمية، فمن يتعّمد العطس يف وجه شخص واحد ال يتساوى مع ذلك الذي يقوم بنرث رذاذه عىل األغذية املعروضة للبيع 

للجمهور.

املطلب الثاين: جرمية استخدام الترصيح أو اإلذن املمنوح لشخص للتنقل وقت منع التجول يف غري ما خصص له

تنص الفقرة الثانية من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة 
ملواجهة جائحة كورونا عىل »معاقبة كل شخص استخدم الترصيح أو اإلذن املمنوح له للتنقل وقت منع التجول يف غري ما خصص 

)38(محكمة النقض املرصية، الطعن رقم )218 لسنة 63 ق – جلسة 18 يناير )199، املكتب الفني – جنايئ، السنة 46، ص 191. 

)39(زيك شناق، النظام الجنايئ السعودي: القسم العام )نظرية الجرمية والعقوبة( وفق أحكام الرشيعة االسالمية وما أصدره ويل األمر من أنطمة، الشقري للنرش وتقنية 

املعلومات –  الرياض، (الطبعة األوىل )201)، ص 120.
)40(محمود محمود، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس كورونا املستجد، سلسلة إحياء علوم القانون – عدد خاص – الدولة والقانون يف زمن جائحة كورونا، 

مكتبة دار السالم للنرش، الرباط، عدد مايو 2020، ص 12
)41(محمود محمود، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فريوس كورونا املستجد، املرجع السابق، ص 12.

)42(البند الرابع من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082   تاريخ زيارة املوقع 12 يناير 2021.
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له بغرامة ال تقل عن عرشة آالف ريال وال تزيد عىل مائة ألف ريال، أو السجن ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة، أو بالسجن 
والغرامة معاً، مع سحب الترصيح أو إلغاء اإلذن.«)43(

والرشط املسبق لهذه الجرمية يتمثل يف سبق صدور ترصيح أو إذن لشخص ما يسمح له بالتنقل إبان مدة منع التجول استثناًء من 
الحظر املفروض، وأن الترصيح أو اإلذن ممنوح للشخص لغرض معني، كالترصيح الذي مُينح للعاملني بالقطاع الصحي أو املرافق 
الحيوية كاملياه والكهرباء بهدف تسهيل عملهم بالترصيح لهم بالتوجه إىل العمل ذهاباً وإياباً، فيقوم حامل الترصيح باستخدامه 
للتوجه اىل املستشفى  املنتزهات. وكاإلذن املمنوح لشخص  أو  البيع  الذهاب إىل مراكز  أو  أو أصدقائه  أقاربه  لزيارة  التنّقل  يف 

فيستعمله للذهاب إىل مكان آخر غري املستشفى.

املطلب الثالث: جرمية مخالفة تعليامت العزل أو الحجر الصحي

تنص الفقرة الثالثة من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة 
ملواجهة جائحة كورونا عىل »معاقبة كل شخص يخالف تعليامت العزل أو الحجر الصحي بغرامة ال تزيد عىل مائتي ألف ريال، 
املرة  املوقعة يف  العقوبة  تتم مضاعفة  املخالفة  بالسجن والغرامة معاً. ويف حالة تكرار  أو  السجن ملدة ال تزيد عن سنتني،  أو 

السابقة.«)44(

ويُشرتط يف الشخص مرتكب هذه الجرمية أن يكون قد ُوضع يف العزل أو الحجر الصحي فيقوم مبخالفة إجراءاتهام، كاملصاب الذي 
يتم عزله يف منزله ويرتك املنزل ويقوم بالتجول أو الذهاب إىل املوالت. والجاين هنا إما أن يكون مصاب إصابة مؤكدة بالفريوس 
أو مخالط لشخص مصاب أو أنه مشتبه يف إصابته كمن يُعزل عقب وصوله من السفر من الخارج، ويف هذه الحاالت فإن إمكانية 

نقل العدوى منه لألخرين تكون أكرب.

املطلب الرابع: جرمية تسّهيل الحصول عىل ترصيح بغري حق

تنص الفقرة الخامسة من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة 
جائحة كورونا عىل »معاقبة كل من سّهل ملن ال تتطلّب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول عىل ترصيح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، 
 بغرامة ال تقل عن عرشة آالف ريال وال تزيد عىل مائة ألف ريال أو السجن ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد عىل سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.

ويف حال تكرار املخالفة تتم مضاعفة العقوبة املوقعة يف املرة السابقة.«))4(

ويف هذه الجرمية يكون هناك شخص قد حصل عىل ترصيح أو إذن الستخدامه يف التنقل يف أوقات منع التجول دون أن يكون له 
الحق يف ذلك، أي ال تتوافر يف حالته الواقعية رشوط منح اإلذن أو الترصيح، كأن يكون من غري العاملني يف القطاعات املستثناة 
أو أن حالته الصحية ال تتطلب حصوله عىل إذن بالذهاب اىل املستشفى. ويف الجرمية فإن الشخص الذي ارتكب الفعل املادي لها 
ليس هو نفسه الذي حصل عىل الترصيح أو اإلذن. وغالباً ما يكون الجاين هنا موظفاً عاماً، إال أنه ليس هناك ما مينع أن يكون 
مرتكب الجرمية شخص ال يتمتع بالصفة الرسمية، كمن يتدخل لدى الجهة مانحة الترصيح ملنح ترصيح لشخص بعينه ال تتوافر 
فيه الرشوط. لكن يف الوقت الذي نص فيه القرار عىل معاقبة الشخص الذي ارتكب فعل التسهيل مل ينص عىل معاقبة املستفيد 
من الترصيح أو اإلذن وهو ما يعد قصوراً يف النص، وإن كان ميكن معاقبة املستفيد وفقاً للقواعد العامة للمساهمة يف الجرمية 

باعتباره رشيكاً باالتفاق أو التحريض أو املساعدة.

املطلب الخامس: جرمية بّث الشائعات أو نرش معلومات مغلوطة حول جائحة كورونا

الوقائية  والتدابري  اإلجراءات  املقررة بحق مخالفي  والعقوبات  املخالفات  بشأن  الداخلية  قرار وزير  السادسة من  الفقرة  تنص 

الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية،  الثاين من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري  )43(البند 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082   تاريخ زيارة املوقع 12 يناير 2021.
)44(البند الثالث من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082  تاريخ زيارة املوقع 14 يناير 2021. 
))4(البند الخامس من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082   تاريخ زيارة املوقع 14 يناير 2021. 
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املتخذة ملواجهة جائحة كورونا عىل »معاقبة كل من بثَّ الشائعات حيال جائحة كورونا املستجد عرب منصات التواصل االجتامعي 
وتطبيقاته أو تداولها، أو نرش معلومات مغلوطة، من شأنها التسبّب يف إثارة الهلع، أو التحّريض عىل مخالفة اإلجراءات والتدابري 
ذات الصلة، بغرامة ال تقل عن مائة ألف ريال وال تزيد عىل مليون ريال، أو السجن ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عىل خمس 

سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. ويف حال تكرار املخالفة تتم مضاعفة العقوبة املوقعة يف املرة السابقة.«)46(

يرجع تجريم بّث الشائعات أو نرش املعلومات املغلوطة حول جائحة كورونا إىل ما تشّكله هذه األفعال من تأثريات سلبية عىل 
الجهود التي تُبذل للتصدي للفريوس املستجد. فقد صاحب تفيش الفريوس انتشار كثيف للمعلومات الخاطئة حول كل ما يتعلق 
املعلومات  اسم disinfodemic »آفة  اىل اطالق  البعض  الذي دفع  الحد  إىل  العامل،  اململكة، ولكن حول  ليس فقط داخل  به، 

املغلوطة« عىل الكم الهائل من التضليل الذي صاحب الجائحة منذ بدايتها.))4(   

والسلوك اإلجرامي هنا يتحقق بكل ما يُعّد بثاً للشائعات أو نرشاً ملعلومات مغلوطة حول فريوس كورونا املستجد. والفرق بني 
الشائعة واملعلومة املغلوطة، هو أن األوىل تُعرف بأنها: »الرتويج لخرب ُمختلق ال أساس له من الواقع أو تعمد املبالغة أو التهويل أو 
التشويه يف رسد خرب فيه جانب ضئيل من الحقيقة، أو إضافة معلومة كاذبة أو مشّوهة لخرب معظمه صحيح أو تفسري خرب صحيح 
والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع والحقيقة؛ وذلك بهدف التأثري النفيس يف الرأي العام املحىل أو اإلقليمي أو العاملي أو القومي 
تحقيقا ألهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية عىل نطاق دولة واحدة أو عدة دول أو عىل النطاق العاملي بأجمعه«،)48( يف حني 
أنه يف الثانية فالجاين يتعّمد تقديم معلومات كاذبة أو غري دقيقة عن الفريوس بهدف التضليل. وبناًء عليه فإنه يخرج عن دائرة 
التجريم نرش معلومات حقيقية وصحيحة عن الفريوس. ويستوي يف كل من فعيل البث والنرش أن يتخذ صورة القول، أو الصورة 

أو اإلشارة أو أي وسيلة أخرى تحقق الغاية من البث أو النرش.)49( 

وقد حدد النص طرق معينة لبث الشائعة ونرش املعلومة املغلوطة ليك تدخل يف دائرة التجريم، وذلك بأن يكونا عرب منصات 
التواصل االجتامعي وتطبيقاته، ومن ثم يخرج عن نطاق التجريم مبوجب هذا النص نقل الشائعات واملعلومات املغلوطة فيام بني 
الناس دون استخدام وسيط إلكرتوين كإلقائها عىل جمع من الناس يف محارضة أو اجتامع أو مؤمتر، ولكن من يقوم بنقل الشائعة 

عرب وسائل التواصل االجتامعي بعد ذلك يكون مرتكباً للجرمية. 

وأخرياً البد وأن يكون من شأن بث الشائعات ونرش املعلومات املغلوطة التسبب يف إثارة الهلع لدى قطاع من الناس أو تحريضهم 
عىل مخالفة اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية. 

املطلب السادس: العقوبات املقررة للجرائم الناتجة عن مخالفة اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية الواردة يف قرار وزير 
الداخلية

 نص قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي االجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة 
كورونا عىل عقوبات ترتاوح ما بني الغرامة أو السجن أو بها معا. ويف الوقت الذي حدد فيه القرار حداً أدىن لعقوبة الغرامة بحيث 
ال تقل عن عرشة آالف ريال بالنسبة لعقوبة جرمية استخدام الترصيح أو اإلذن املمنوح لشخص للتنّقل وقت منع التجول يف غري ما 
خصص له وجرمية تسّهيل الحصول عىل ترصيح بغري حق، وال تقل عن مائة ألف ريال يف جرمية بث الشائعات أو نرش معلومات 

)46(البند السادس من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082   تاريخ زيارة املوقع 14 يناير 2021. 
))4(اليونسكو: خالل جائحة كوفيد-19، تعّرض األخبار الزائفة حياة الناس للخطر. متاح عىل: story/ar/org.un.news//:https/3162/04/2020)10 تا ريخ زيارة املوقع 

14 يناير 2021.
)48(مختار التهامي، الرأي العام والحرب النفسية، ج1، ط4، دار املعارف )القاهرة 9)19(، ص )11. وقد عرفها أخر بأنها »كالم مختلق أو يحمل نسبة من الصحة و يتميز 

الكتابة أو عن طريق إحدى وسائل اإلعالم واالتصال سواء بغري هدف أو هدف مرضة الطرف اآلخر  الناس عن طريق املشافهة أو  باألهمية و الغموض و ينتقل بني 
املستهدف لتحقيق هدف معني سواء عىل مستوى الشخص أو الجامعة أو املنطقة أو الدولة أو العامل بأكمله مع توفر األسباب لرتديدها  وتصديقها من قبل الجمهور«. 

راجع: د. عبد الوهاب كحيل، الحرب النفسية ضد االسالم، مكتبة القدس )القاهرة 1986(، ص )1.
)49(علق تيدروس أدهانوم غيربيسوس، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف اجتامع لخرباء السياسة الخارجية واألمن يف ميونيخ، أملانيا يف منتصف شهر شباط/فرباير عىل ذلك بقوله: 

»نحن ال نحارب وباء فقط بل نحارب املعلومات الوهميه عن الوباء كذلك«، وذلك إشارة إىل األخبار املزيفة التي تنترش برسعة وسهولة أكرث من هذا الفريوس. متاح يف:
https//:www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/un-tackling%-E98%80%2infodemic%E-99%80%2misinformation-and-cybercrime-covid،19-

 تاريخ زيارة املوقع 14 يناير 2021. 
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مغلوطة حول جائحة كورونا، فإنه مل يفرض حداً أدىن للغرامة يف جرمية مخالفة تعليامت العزل أو الحجر الصحي وجرمية تعّمد 
أو نرش معلومات  الشائعات  القرار مليون ريال لجرمية بث  الغرامة فقد جعله  األقىص لعقوبة  الحد  العدوى. وبخصوص  نقل 
مغلوطة حول جائحة كورونا، وخمسامئة ألف ريال لجرمية تعّمد نقل العدوى، ومائتي ألف ريال لجرمية مخالفة تعليامت العزل 

أو الحجر الصحي، ومائة ألف ريال لجرمية تسّهيل الحصول عىل ترصيح بغري حق. 

وبخصوص عقوبة السجن، فقد جعل القرار حدها األقىص خمس سنوات لجرمية تعمد نقل العدوى ولجرمية بث الشائعات أو 
نرش معلومات مغلوطة حول جائحة كورونا، وملدة سنتني يف جرمية مخالفة تعليامت العزل أو الحجر الصحي، وملدة سنة يف جرمية 
تسّهيل الحصول عىل ترصيح بغري حق وجرمية استخدام الترصيح أو اإلذن املمنوح لشخص للتنقل وقت منع التجول يف غري ما 
خصص له. وقد حدد القرار الحد األدىن لعقوبة السجن مبدة ال تقل عن سنة يف جرمية بث الشائعات أو نرش معلومات مغلوطة 
حول جائحة كورونا، وال تقل عن شهر يف جرمية استخدام الترصيح أو اإلذن املمنوح لشخص للتنقل وقت منع التجول يف غري ما 
خصص له وجرمية تسهيل الحصول عىل ترصيح بغري حق، يف حني ترك القرار الحد األدىن لعقوبة السجن دون تحديد حد أدىن يف 

جرمية مخالفة تعليامت العزل أو الحجر الصحي وجرمية تعّمد نقل العدوى.

وقد أعطى القرار من له صالحية توقيع العقوبة، سواء أكان وزير الداخلية أو من يفّوضه أو القايض، سلطة توقيع عقوبة الغرامة 
مبفردها أو السجن مبفرده أو الجمع بينهام معا. أيضاً فإن ملُوقع العقوبة حرية تقدير كبرية يف اختيار العقوبة املناسبة بني الحدين 
األدىن واألقىص لعقوبتي الغرامة أو السجن املذكورتني. ويرجع ذلك اىل إدراك مصدر القرار أن درجة الخطورة ليست واحدة يف 
كل حاالت ارتكاب الجرمية، فمن يتعمد العطس يف وجه شخص واحد ال يتساوى مع من يقوم بنرث رذاذه عىل األغذية املعروضة 

للبيع للجمهور، ففرصة العدوى ودرجة انتشارها أكرب يف الحالة الثانية.    

ويالحظ عىل قرار وزير الداخلية أنه قد نّص يف معظم حاالت املخالفات، عىل مضاعفة العقوبة يف حال العود اىل املخالفة. لكن 
معيار توقيع العقوبة يف حالة العود هو مضاعفة العقوبة املوقعة عىل املخالف يف املرة األوىل وليس العقوبة املنصوص عليها 
واملحددة يف نص القرار. فالعقوبة املوقعة يف املرة األوىل هي التي تُتّخذ أساساً لتقدير العقوبة يف حالة العود، حيث أنها تتضاعف 
بتكرار املخالفة. فلو أن أحد األشخاص خالف تعليامت العزل ووقعت عليه عقوبة السجن ملدة شهر وغرامة عرشة آالف ريال 
كجزاء عن املخالفة، وأنه كرر املخالفة مرة ثانية فإنه يُعاقب بالسجن ملدة شهرين وغرامة عرشون ألف ريال، ثم كرر املخالفة 
للمرة الثالثة فيعاقب بالسجن ملدة أربعة أشهر وغرامة أربعون ألف ريال. وال شك أن هذا النهج يف مضاعفة العقوبة يف حالة 
العود، باعتبار العقوبة املوقعة وليس العقوبة املنصوص عليها، يربز رغبة مصدر القرار يف تغليظ العقوبة إدراكاً منه بخطورة 

الظرف االستثنايئ. 

وإىل جانب العقوبات األساسية املذكورة أعاله، فقد نص قرار وزير الداخلية يف البند السابع منه عىل عقوبة تكميلية وهي أنه »إذا 
كان مرتكب أي من الجرائم سالفة البيان من املقيمني يف اململكة، فيتم إبعاده عن اململكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ 
العقوبة املوقعة يف حقه«.)0)( أيضاً فوفقاً للبند الثامن من القرار »ال يُخل تطبيق العقوبات املذكورة بأي عقوبة أخرى مقررة رشعاً 

أو نظاماً.«)1)(

وأخرياً، فقد نّص قرار وزير الداخلية عىل أنه يف حالة الحكم بعقوبة السجن عىل املخالف كجزاء ألي من الجرائم املوّضحة أعاله 
فإنه يتم إرجاء تنفيذ عقوبة السجن املوقعة إىل ما بعد زوال الظروف االستثنائية لجائحة فريوس كورونا املستجد.)2)( ويُعدُّ هذا 
السجون  ازدحام  الحيلولة دون  التباعد االجتامعي يتطلب  تدابري  إذ أن مراعاة  الفريوس  التوجه محموداً يف ظل ظروف تفيش 
وأماكن االحتجاز باملحكوم عليهم خاصة هؤالء املنسوب إليهم جرائم ال تعرب عن خطورة إجرامية خاصة، بل أن صدور الحكم 
عليهم وإرجاء تنفيذه يعد يف حد ذاته نوع من الردع الخاص يجعل املحكوم عليه نفسه يفكر مرات قبل معاودة ارتكاب املخالفة، 

)0)(البند السابع من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)1)(البند الثامن من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)2)(البند الثالث عرش من اعتامد الئحة األحكام والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا،) مايو 2020، وزارة الداخلية، 

sa.gov.spa.www//:https/)))2082 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
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ويف الوقت ذاته فإن صدور الحكم مبعاقبة املخالف يحقق ردعا عاماً حتى وإن أُرجئ تنفيذ العقوبة.     

املطلب السابع: الجانب اإلجرايئ يف توقيع العقوبات:

ميّز قرار وزير الداخلية بني العقوبات املبيّنة أعاله فيام يخص الجهة املختصة بتوقيع العقوبة. فلو كانت العقوبة املراد توقيعها 
الغرامة أو إغالق املنشأة أو إبعاد األجنبي، فإن الذي يختص بتوقيعها هو وزير الداخلية أو من يفوضه الوزير يف ذلك.)3)( ويجوز 
التظلم من القرار الصادر بعقوبة الغرامة أو عقوبة إغالق املنشأة أمام لجنة مكونة من ثالثة من املختصني الرشعيني والنظاميني، 
مشكلة بقرار من وزير العدل،)4)( وذلك خالل مدة ال تتجاوز عرشة أيام من تاريخ إبالغ املعاقَب بالقرار، ويكون قرار اللجنة يف 

هذا الشأن نهائياً، مكتسباً صفة القطعيّة وغري قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.)))(

أما إذا رأى وزير الداخلية أن توقيع عقوبة الغرامة عىل الجاين غري كاٍف وأن جسامة الفعل املسند اليه تستلزم توقيع عقوبة 
السجن، فإنه يتم إحالة ملف املخالفة اىل النيابة العامة التّخاذ ما يلزم بشأنها نظاماً.)6)( وبالنص يف القرار عىل إحالة امللف إىل 
النيابة يف حالة التوجه إىل توقيع عقوبة السجن عىل املخالف، يكون القرار بذلك قد راعى القواعد واألصول املنصوص عليها يف 
قانون اإلجراءات الجنائية ، إذ أنه يتصادم مع تلك األصول إعطاء وزير الداخلية أو من يفوضهم وهم تابعني للسلطة التنفيذية 

صالحية توقيع عقوبة سالبة للحرية وهي السجن عىل املخالِف.

والتساؤل الذي ميكن إثارته هنا هو حول ما إذا كان من صالحية النيابة العامة إصدار أمر بحفظ األوراق بعد دخول ملف املخالفة 
يف حوزتها من عدمه، وأنها إذا أحالت امللف اىل املحكمة فهل يحق لألخرية أن تقيض فيها وبدالً من عقوبة السجن بعقوبة الغرامة 
أو بتربئة املخالف. لإلجابة عىل هذا التساؤل نبني أنه مبجرد دخول ملف املخالفة حوزة النيابة العامة فإنها تترصف فيها بكامل 
صالحياتها املقرر نظاماً. فالنيابة العامة يف مثل هذه األمور تترصف يف امللف، إما بإحالته اىل املحكمة املختصة،)))( أو أن تأمر 
بحفظ األوراق إذا رأت قبل تحقيقها أن ال وجه للسري يف الدعوى.)8)( ولها ايضا حفظ األوراق بعد تحقيقها أن األدلة غري كافية أو 

أن ال وجه إلقامة الدعوى.)9)(

)3)(البند التاسع من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورون، جريدة أم القرى، 

1441/9/12، العدد 4830, الصفحة 31.
)4)( البند الحادي من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورون، جريدة أم القرى، 

1441/9/12، العدد 4830, الصفحة 31.
)))(البند الثاين عرش من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورون، جريدة أم القرى، 

1441/9/12، العدد 4830, الصفحة 31.
)6)(البند العارش من قرار وزير الداخلية بشأن املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورون، جريدة أم القرى، 

1441/9/12، العدد 4830, الصفحة 31.
)))(املادة 126 من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر باملرسوم املليك رقم )م/2( بتاريخ 1/22/)193، تنص عىل أنه »إذا رأت هيئة التحقيق واالدعاء العام بعد انتهاء 

التحقيق أن األدلة كافية ضد املتهم، فرتفع الدعوى إىل املحكمة املختصة، وتكلف املتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق الئحة تشمل البيانات اآلتية:
تعيني املتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.. 1
تعيني مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان االسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.. 2
بيان الجرمية املنسوبة إىل املتهم، بتحديد األركان املكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.. 3
ا كان أو تعزيًرا.. 4 ذكر النصوص الرشعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّ
بيان األدلة عىل وقوع الجرمية، ونسبتها إىل املتهم.. )
بيان أسامء الشهود إن وجدوا.. 6
 اسم عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام وتوقيعه.. )

وتبلغ هيئة التحقيق واالدعاء العام الخصوم باألمر الصادر بإحالة الدعوى إىل املحكمة خالل خمسة أيام من تاريخ صدوره.«
)8)(املادة الثالثة والستون من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر باملرسوم املليك رقم )م/2( بتاريخ 1/22/)193. 

)9)(تنص املادة رقم 124 من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر باملرسوم املليك رقم )م/2( بتاريخ 1/22/)193، عىل أنه »إذا رأى املحقق بعد انتهاء التحقيق أن 

األدلة غري كافية أو أنه ال وجه إلقامة الدعوى، فيويص رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وباإلفراج عن املتهم املوقوف، إال إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة 
بتأييد ذلك نافًذا، إال يف الجرائم الكبرية فال يكون األمر نافًذا إال بتصديق رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام أو َمْن ينيبه. ويجب أن يشمل األمر بحفظ الدعوى األسباب 
التي بُِنَي عليها، ويبلغ األمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق املطالبة بالحق الخاص أمام املحكمة املختصة وفق املادة )السادسة عرشة( من هذا النظام، وإذا كان قد 
تويف فيكون التبليغ لورثته جميعهم يف مكان إقامته، ويكون التبليغ املذكور آنًفا وفق منوذج يعد لذلك، ويوقعه املحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إىل 
املدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع عىل األصل بالتسلّم - لتقدميها إىل املحكمة املختصة، ويرسي ذلك عىل األمر بحفظ األوراق املنصوص عليه يف املادة )الرابعة 

والستني( من هذا النظام.«
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 وكام هو الحال بخصوص النيابة العامة، فإنه بدخول امللف حوزة املحكمة فإنها تحكم يف املخالفة طبقاً ملا هو مقرر نظاماً، فلها 
أن تحكم عىل املخالف بالسجن أو بالغرامة، أو بالسجن والغرامة معا إىل جانب العقوبات التكميلية التي نص عليها قرار وزير 
الداخلية، كام لها أن تقيض بالرباءة إذا مل تطمنئ إىل أدلة اإلدانة. وأنه ال يجور ألي جهة بعد إحالة ملف املخالفة إىل املحكمة 
سحبه منها إلعادته اىل الجهة املحيلة )وزارة الداخلية( مرة أخرى لتوقيع عقوبة الغرامة عىل املخالف. إذ تنص املادة الخامسة من 
قانون اإلجراءات الجنائية عىل أنه »إذا رُفعت قضية إىل محكمة فال تجوز إحالتها إىل محكمة أو جهة أخرى وال يحق ألحد سحبها 

منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها يف محكمة.«)60(     

املبحث الثاين: جرائم التجّمعات التي تسهم يف تفيش ونقل فريوس كورونا املستجد

عقب صدور قرار وزير الداخلية بشأن »املخالفات والعقوبات املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة 
جائحة كورونا«، اعتمد الوزير بتاريخ 1441/9/14 هجري املوافق ) مايو 2020 ـ »الئحة الحد من التجمعات التي تسهم يف تفيش 
ونقل فريوس كورونا املستجد«. وقد أوضح القرار أن الهدف من اعتامد الالئحة هو فرض التباعد االجتامعي وتنظيم التجمعات 
البرشية التي تكون سبباً مبارشاً لتفيش فريوس كورونا املستجد، والحد منها مبا يضمن الحيلولة دون تفيش الفريوس وفقد السيطرة 
عليه واحتوائه.)61( وقد نصت الالئحة عىل حظر التجمعات بكافة صورها وأشكالها، سواء أكانت عائلية أو غري عائلية أو عاملية، 
وأيا كانت أماكن حدوثها، سواء أكانت يف داخل املنازل، أو املحالت أو املراكز التجارية، أو االسرتاحات أو املخيامت أو الشاليهات 

أو املزارع أو املناطق املفتوحة ألهل الحي الواحد أو غريه ونحوها.)62( 

املطلب األول: مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري التي تضمنها الالئحة

حددت »الئحة الحد من التجمعات التي تسهم يف تفيش ونقل فريوس كورونا املستجد« األفعال التي تشكل مخالفة لإلجراءات 
االحرتازية والتدابري املتخذة والعقوبات املقررة لها، إذ أنها صنفت ما يُّعد جرمية والعقوبات املقررة بحقها، وذلك عىل التفصيل 

اآليت: 

مخالفة التجمعات العائلية: )أي تجمع داخل املنازل أو االسرتاحات أو املزارع ألكرث من خمسني شخص يف حيز واحد . 1
أو محدد، وال يربطهم عالقة سكنية واحدة(.)63( 

التجمعات غري العائلية: )أي تجمع داخل املنازل، أو االسرتاحات، أو املزارع أو املخيامت أو الشاليهات أو املناطق . 2
املفتوحة ألهل الحي الواحد أو غريه، ونحوها ألكرث من خمسني شخص يف حيز واحد أو محدد(.)64( 

التجمعات يف املناسبات االجتامعية: )مناسبات األفراح، والعزاء، والحفالت، والندوات، والصالونات، ونحوها ألكرث . 3
من خمسني شخص(.))6(

التجمعات العاملية: )أي تجمع من فئة العامل داخل املنازل أو املباين التي تحت اإلنشاء، أو االسرتاحات أو املزارع . 4
سكنية  عالقة  تربطهم  وال  محدد  أو  واحد  حيز  فأكرث يف  أشخاص  من خمسة  يتكون  مساكنهم،  ونحوها، خالف 

واحدة(.)66( 

التجمعات يف املحالت التجارية املرصح بها: )أي تجمع للمتسوقني أو العاملني داخل أو خارج املحل التجاري مبا . )
يتجاوز األعداد املنصوص عليها يف اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية(.))6(

)60( املادة الخامسة من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر باملرسوم املليك رقم )م/2( بتاريخ 1/22/)193.

)61( الفقرة األوىل من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

)62(الفقرة الثانية من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

)63( البند رقم 1 من الفقرة الثانية من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

)64(البند رقم 2 من الفقرة الثانية من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

))6(البند رقم 3 من الفقرة الثانية من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

)66(البند رقم 4 من الفقرة الثانية من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.

))6(البند رقم ) من الفقرة الثانية من الالئحة، جريدة أم القرى، 1441/9/14، العدد 4831, الصفحة )3.
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عدم التزام منشآت القطاع الخاص باإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية: )إدخال غري امللتزمني . 6
بلبس الكاممة الطبية أو القامشية أو ما يغطي األنف والفم، تأمني املطهرات واملعقامت يف األماكن املخصصة لها، 
قياس درجات الحرارة للموظفني والعمالء عند مداخل املوالت واملراكز التجارية، تطهري العربات وسالل التسوق 
بعد كل استخدام، تطهري املرافق واألسطح وإغالق أماكن لعب األطفال وأماكن قياس املالبس ونحوها(، وذلك وفق 

الحاالت املنصوص عليها يف تلك اإلجراءات والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية.)68(

تعّمد مخالفة اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية: )عدم استخدام الكاممة الطبية أو القامشية . )
أو ما يغطي األنف والفم، عدم االلتزام مبسافات التباعد االجتامعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات 
القطاعني العام والخاص، عدم االلتزام باإلجراءات املعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية(، وذلك 

يف الحاالت املنصوص عليها يف تلك اإلجراءات والتدابري )الربوتوكوالت(. 

املطلب الثاين: عقوبات جرائم التجمعات

لقد أُرفق بالئحة الحد من التجمعات جدول تصنيف للمخالفات، تم إقراره من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير الصحة. ويتضمن 
الجدول كل مخالفة من املخالفات والعقوبة املقررة لها.)69( وبحسب ذلك الجدول، فإنه يُعاقب املسؤول عن عقد التجمع العائيل 
موضوع املخالفة األوىل آنفة البيان بغرامة قدرها عرشة آالف ريال،)0)( ويُعاقب املسؤول عن التجمع غري العائيل موضوع املخالفة 
الثانية بغرامة قدرها خمسة عرش ألف ريال،)1)( ويُعاقب املسؤول عن عقد التجمعات يف املناسبات االجتامعية موضوع املخالفة 
الرابعة بغرامة قدرها  العاملية موضوع املخالفة  التجمعات  أربعون الف ريال،)2)( ويُعاقب املسؤول عن  الثالثة بغرامة قدرها 
خمسون ألف ريال،)3)( بينام تُعاقب املنشأة املسؤولة عن التجمعات يف املحالت التجارية املرصح بها بغرامة قدرها خمسة آالف 
االحرتازية  باإلجراءات  تلتزم  ال  التي  الخاص  القطاع  وتُعاقب منشآت  عليها،)4)(  املنصوص  األعداد  زاد عن  ريال عن كل شخص 
والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية بغرامة قدرها عرشة آالف ريال.)))( أما األشخاص الذين يحرضون أي من االجتامعات موضوع 
آالف  قدرها خمسة  بغرامة  منهم  كل  فيُعاقب  يتسببون يف عقدها  أو  لها  يدعون  أو  بيانها  السالف  األوىل  الخمس  املخالفات 
ريال،)6)( وحال تكرار املخالفة للمرة األوىل تُضاعف العقوبة، ولو كُررت املخالفة للمرة الثانية يحال املخالف للنيابة العامة.)))( 
ويُعاقب عىل تعمد مخالفة اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية موضوع املخالفة السابعة بغرامة قدرها ألف 

ريال، ُوتضاعف العقوبة حال التكرار.)8)(

)68( الفقرة رقم 6 من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد 

والعقوبات املقررة. منشور عىل موقع وزارة الداخلية السعودية: news/org.bawabaa//:https/101)41   تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
 الفقرة رقم 6 من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحترازية والتدابير )البروتوكوالت( الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة. المرجع السابق. )69(

 الفقرة رقم 1 من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحترازية والتدابير)البروتوكوالت( الوقائية، المرجع السابق. )70(

  الفقرة رقم 2 من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحترازية والتدابير )البروتوكوالت( الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة. منشور على موقع وزارة الداخلية )71(

السعودية:

https//:bawabaa.org/news.2021 417101 تاريخ زيارة الموقع 15 يناير/

)2)(الفقرة رقم 3 من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد 

والعقوبات املقررة. منشور عىل موقع وزارة الداخلية السعودية: news/org.bawabaa//:https/417101 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)3)(الفقرة رقم 4 من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد 

والعقوبات املقررة. منشور عىل موقع وزارة الداخلية السعودية: news/org.bawabaa//:https/417101 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)4)(الفقرة رقم ) من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد 

والعقوبات املقررة. منشور عىل موقع وزارة الداخلية السعودية: news/org.bawabaa//:https/417101 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)))(راجع الفقرات الست األوائل من جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري)الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس 

كورونا املستجد والعقوبات املقررة. منشور عىل موقع وزارة الداخلية السعودية: news/org.bawabaa//:https/417101 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)6)(جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد والعقوبات املقررة. 

منشور عىل موقع وزارة الداخلية السعودية: news/org.bawabaa//:https/417101 تاريخ زيارة املوقع )1 يناير 2021.
)))(جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد والعقوبات املقررة، 

املرجع السابق.
)8)(جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد والعقوبات املقررة، 

املرجع السابق.
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الوقائية  املقررة بحق مخالفي اإلجراءات والتدابري  الداخلية بشأن »املخالفات والعقوبات  الحال بخصوص قرار وزير  وكام هو 
املتخذة ملواجهة جائحة كورونا«، فإن الئحة الحد من التجمعات نصت عىل مضاعفة العقوبة املوقعة يف املرة األوىل مع إغالق 
منشآت القطاع الخاص ملدة ثالثة أشهر حال تكرار أي من املخالفات الست املبينة أعاله.)9)( وأنه حال تكرار املخالفة للمرة الثانية 
فيتم مضاعفة العقوبة املوقعة يف املرة الثانية عىل منشآت القطاع الخاص مع إغالقها ملدة ستة أشهر، ويحال املسؤول للنيابة 

العامة.)80( 

املطلب الثالث: عقوبات مخالفي الدخول إىل املشاعر املقدسة بال ترصيح

تفيش فريوس  للحد من  الوقائية  )الربوتوكوالت(  والتدابري  االحرتازية  اإلجراءات  بتطبيق  االلتزام  ما سبق، ولضامن  اىل  باإلضافة 
كورونا املستجد، فقد اعتمد وزير الداخلية قرار مبعاقبة كل من يخالف تعليامت منع الدخول إىل املشاعر املقدسة )منى، مزدلفة، 
عرفات( بال ترصيح، بدءاً من تاريخ 28/ 11/ 1441هجري، وحتى نهاية اليوم الثاين عرش من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها عرشة 

آالف ريال، ويف حال تكرار املخالفة تتضاعف العقوبة.)81(

الخامتة

متثّل جائحة كورونا تحدياً عاملياً ينبغي عىل كافة الدول مواجهته والتصّدي له. لقد بحثت هذه الدراسة مواجهة القانون الجنايئ 
السعودي لجائحة كورونا. فعىل خالف األنظمة القانونية يف معظم الدول والتي تتسم فيها مصادر التجريم والعقاب بالجمود 
فإن هذه املصادر يف اململكة تتميز باملرونة، فالقانون الجنايئ املطبق يف اململكة هو القانون الجنايئ اإلسالمي بشقيه املوضوعي 
واإلجرايئ، وهو ما مفاده أن مصادر التجريم والعقاب هي القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجامع. مع مالحظة أن الرشيعة مل 
تحرص التجريم يف تلك األفعال املنصوص عليها، بل تركت الباب مفتوحاً لالجتهاد بناًء عىل قواعد الرشيعة العامة وأصولها املرنة 
ومقاصدها الكلية لتجريم كل فعل من شأنه تهديد املصلحة العامة. وبناًء عليه فإن كل ما يعوق تنفيذ اإلجراءات االحرتازية 
والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا، ومنها أفعال نقل العدوى بالفريوس لآلخرين يف اململكة، ميكن تجرميها يف ظل 
قواعد التجريم والعقاب النافذة، إال أنه وإدراكاً من املنظم لخطورة الظرف فإنه مل يشأ أن يرتك األمر لالجتهاد وعمل عىل السيطرة 
عىل الفريوس وسد كل باب أمام تفشيه فجرّم رصاحة كل ما يعد مخالفاً لإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة 
الجائحة ومن بينها أفعال نقل العدوى عىل نحو عمدي برصف النظر عن قصد مرتكبه وعاقب عىل ذلك بعقوبات رادعة تصل اىل 
السجن ملدة خمس سنوات. ولكن يا حبّذا لو تم مّد تجريم أفعال نقل العدوى بفريوس كورونا ليشمل كل من النقل والتخزين 
ح به للفريوس أو االحتفاظ به بأي طريقة من الطرق وذلك لخطورة هذا النوع من الفريوسات وقدرته الرسيعة عىل  غري املرصَّ
التفيش واالنتشار. وهذا يقودنا أيضاً إىل توصية املنظم يف السعودية بإضافة نصاً رصيحاً بالتجريم والعقاب ألفعال نقل فريوس 

كورونا بشكل غري مقصود ورضورة اعتبار الفعل غري املقصود جناية إذا ما نجم عنه إزهاق روح إنسان.

مخالفي  بحق  املقررة  والعقوبات  »املخالفات  بشأن  الداخلية  وزير  قرار  من  الخامسة  الفقرة  تعديل  أن  أيضاً  به  املحبّذ  من 
اإلجراءات والتدابري الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كورونا«، والتي تنّص عىل معاقبة كل من سّهل لشخص آخر ال تتطلّب طبيعة 
عمله الحصول عىل ترصيح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال بالحبس أو الغرامة أو بكليهام معاً، لتشمل عقاب الشخص الذي تّم 
التسهيل ملصلحته والذي ال تتطلّب ظروف عمله التنقل أثناء منع التجوال - ألنه كان سيفّكر ملياً ويرتدع ويخاف قبل محاولته 

الحصول عىل ترصيح غري ُمربَّر.

من املحبّذ كذلك أن يُضاف إىل اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية نصاً رصيحاً يتضّمن إلزام بعض األشخاص كاملُصاب نفسه 
أو كفيله )سواء كان شخصاً عادياً أم معنوياً( إذا ما عرف أحدهام أو شّك – نتيجة وجود األعراض – بوجود اإلصابة بالفريوس أو 

)9)(جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد والعقوبات املقررة، 

املرجع السابق.
)80(جدول تصنيف مخالفات اإلجراءات االحرتازية والتدابري )الربوتوكوالت( الوقائية املتخذة من الجهات املعنية ملواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد والعقوبات املقررة، 

املرجع السابق.
)81(جريدة أم القرى، 1441/11/21، العدد 4840, الصفحة 48.
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احتامل اإلصابة به بإبالغ وزارة الصحة عن ذلك، وذلك لرضورة الكشف املبّكر عن حاالت اإلصابة متهيداً ملكافحته ومنع انتشاره. 
وفرض عقوبة الغرامة أو الحبس أو كليهام معاً وأن تزداد العقوبة بازدياد أعداد املصابني مثالً يف ُمنشأٍة ما كالسوبر ماركت ومل 

يقم صاحب املنشأة بإبالغ وزارة الصحة باملصابني حرصاً عىل سمعة السوبرماركت وطمعاً يف الحفاظ عىل زبائنه. 


