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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 أ.م.د. حسان األنباري

 (والرواح الغدو) التنقل حق

 بلده داخل والتنقل السفر يف حرًا اإلنسان يكون أن بهواملقصود      

 طبيعي إنساني حق والرواح بالغدو والتنقل ،متنعه عوائقمن غري  ،وخارجه

 ،والعلم ،الرزق وطلب ،والعمل ،الكسب من ،البشرية احلياة ظروف تقتضيه

 وقد وضرورتها احلياة قوام تعترب بل كلها، األحياء شأن احلركة أن ذلك وحنوه،

: تعاىل قوله الكتاب ففي واإلمجاع، والسنة بالكتاب(( التنقل حرية)) تقرير جاء

 َوِإَلْيِه ِرْزِقِه ِمْن َوُكُلوا َمَناِكِبَها ِفي َفاْمُشوا َذُلوًلا اْلَأْرَض َلُكُم َجَعَل الَِّذي ُهَو}

 [.15:امللك] {النُُّشوُر

 بن عمر فعل كما راجحة، ملصلحة إال التنقل من اإلنسان مينع وال

 إىل السفر من الناس منع حني عمواس، طاعون يف - عنه اهلل رضي - اخلطاب

 - اهلل رسول لقول تطبيقًا إال ذلك يفعل ومل الوباء، هذا به كان الذي الشام بالد

 بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا فال بأرض به مسعتم إذا: »- وسلم عليه اهلل صلى

  «منه فرارا خترجوا فال بها وأنتم
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 على االعتداء اإلسالم حرم التنقل حبق التمتع من الناس متكني وألجل

 يقطعون الذين على شديدة عقوبة وأنزل الطرقات، يف هلم والرتبص املسافرين،

 الَِّذيَن َجَزاُء ِإنََّما}: تعاىل قال والسرقة، والنهب بالقتل الناس ويروعون الطرق

 ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُيَقتَُّلوا َأْن َفَساًدا اْلَأْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحاِرُبوَن

 َوَلُهْم الدُّْنَيا ِفي ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اْلَأْرِض ِمَن ُيْنَفْوا َأْو ِخَلاٍف ِمْن َوَأْرُجُلُهْم َأْيِديِهْم

 [.33:املائدة] {َعِظيٌم َعَذاٌب اْلآِخَرِة ِفي

 عليه اهلل صلى - النيب نهى وتأمينها الطرق استعمال حسن ولتأكيد

 َعْنُه، اللَُّه َرِضَي اخُلْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي فَعْن فيها، اجللوس عن صحابته - وسلم

 َعَلى َواجُلُلوَس ِإيَّاُكْم: »َقاَل - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبيِّ َعِن

 َأَبْيُتْم َفِإَذا: »َقاَل ِفيَها، َنَتَحدَُّث َمَجاِلُسَنا ِهَي ِإنََّما ُبدٌّ، َلَنا َما: ،َفَقاُلوا«الطُُّرَقاِت

 الَبَصِر، َغضُّ: »َقاَل الطَِّريِق؟ َحقُّ َوَما: ،َقاُلوا«َحقََّها الطَِّريَق َفَأْعُطوا امَلَجاِلَس، ِإلَّا

 «امُلْنَكِر َعِن َوَنْهٌي ِباْلَمْعُروِف، َوَأْمٌر السَّاَلِم، َوَردُّ اأَلَذى، َوَكفُّ

 وأي واملرور، والتنقل السفر من هلا هيء ملا تفسح أن جيب فالطرق

 وألهمية اآلمنني، على االعتداء إىل أدى إذا السيما حمظور هدفها لغري استعمال

 وهو -السبيل ابن تعاىل اهلل جعل فقد للطوارئ، مظنة وأنه املسلم حياة يف التنقل

 ولو الزكاة، مال من األخذ إىل يدعوه ما به أمل إذا الزكاة مصارف أحد -املسافر

 َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراِء الصََّدَقاُت ِإنََّما}: تعاىل قال موطنه، يف غنيًا كان

 َفِريَضًة السَِّبيِل َواْبِن اللَِّه َسِبيِل َوِفي َواْلَغاِرِمنَي الرَِّقاِب َوِفي ُقُلوُبُهْم َواْلُمَؤلََّفِة َعَلْيَها

 [.60:التوبة] {َحِكيٌم َعِليٌم َواللَُّه اللَِّه ِمَن
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 حرية فرد لكل أنَّ: )اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من( 13) املادة نصت وقد

لكن كما قلنا إّن هذا احلق (. دولة كل حدود داخل إقامته حمل واختيار التنقل

فتك حبياة واألمراض اليت ت األوبئةأّما يف حال تفشي  .يكون يف األحوال الطبيعية

؛ حفاظًا على سالمة يصبح واجبًا مفروضًاالتنقل والسفر  منع الناس، فإّن

اجملتمع، من سريان العدوى إىل آخرين، وال يقال: إنَّ الدولة املانعة للتنقل 

وأيضًا جيب على الدولة عدم التساهل مع قدوم  حينئٍذ دولة دكتاتورية أو فاشية!

مواطنيها، وجتيء  الوافدين من املناطق املوبوءة، وإذا رأيت دولة ما حتجر على

وأيضًا يتوجب على  مبسافرين من خارج البلد، فهي دولة متآمرة على شعبها.

املواطن أخذ دوره يف احملافظة على نفسه واآلخرين، بإتباع إجراءات السالمة 

والتباعد االجتماعي، وعدم اإلرجاف وتضخيم األمور أو تكذيب املصادر الرمسية 

فعل ذلك لتوعية اجملتمع وإفهامه مآالت عدم إذا نقلت احلقائق، فهي إمنا ت

ذلك يضر  وال توجد دولة يف العامل يعجبها إيقاف عجلة احلياة؛ ألّن ،االلتزام

 باقتصادها.

وهنالك واجب أخالقي وإنساني على الدول واحلكومات يف رعاية ودعم 

 مواطنيهم نفسيًا وصحيًا وماليًا، حلني ذهاب الوباء وانكشافه.

عدا وجود الوباء وغريه، فإّن حق الغدو  فيما ُهأّن :ْفَرم ُيْعتقّدما فم

، تسيريًا ، وال جيوز منعهمن قبل الدول كافة والرواح يبقى مصونًا ومكفواًل

 .ملقتضيات احلياة

 


