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مقدمة

استولت الظاىرة اإلرىابية ف .العقود األخيرة عمى حيز كبير

من األنشطة العممية و الهكرية و األمنية دولياً و محمياً  ،وقد

أضحت ىذه الظاىرة اآلن تقمق اإلنسان ف .كل مكان مما يؤكد أن

ظاىرة اإلرىاب ال دين ليا وال جنس وال ىوية .

ومما زاد األمر خطورة أن أدوات اإلرىاب لم تعد بمهيوميا

التقميدي  ،بل أصبح باإلمكان استخدام العديد من األسمحة غير

التقميدية  ،الت .يتسع نطاق تأثيرىا ليمتد من الناحية المكانية إلى

مساحة واسعة قد تتعدى لتشمل دولة كاممة أو مجموعة من الدول

كما قد يمتد تأثيرىا لتشتمل عمى مساحة واسعة من الكائنات الحية
من النباتات و الحيوانات و اإلنسان ،...وىو ما يسمى ف .ىذا
العصر بأسمحة الدمار الشامل  ،الت .من أنواعيا السبلح النووي

والسبلح الكيميائ ، .و السبلح البيولوج . .األمر الذي يجعل تمك

األنشطة الميتمة بمواكبة تطور الجريمة يجب أن تأخذ منحى جديداً

يتبلءم مع طبيعة كل جريمة مستحدثة  ،ولعل ىذا مما حدا ببعض

المؤسسات العممية واألمنية إلى االىتمام بالدراسات الخاصة
بمكافحة اإلرىاب  ،وبمنع اإلرىاب البيولوج .بصهة خاصة. 1

 1ن جايعت نايف انعسبيت نهعهىو األينيت جهىد كبيسة في يجال يكافحت اإلزهاب و انجسيًت انًنظًت
وانجسائى انًسخحدثت  ،أسهًج ين خالنها انجايعت في حكثيف انجهىد  ،وحىحيد انسؤيت إذ نفرث في هرا
انسياق عددا" كبيسا" ين انندواث واندوزاث انخدزيبيت واندزاساث و األبحاد انًيدانيت  ،باإلضافت إنى
يجًىعت كبيسة ين انسسائم انعهًيت سجهج في يىضىع اإلزهاب وانجسيًت انًنظًت ننيم دزجت
انًاجسخيس و اندكخىزاه .
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وال تزال تمك الظاىرة اإلجرامية الت .تطورت وسائميا و تنامت

لتأخذ بعدا دوليا جديداً  ،ليس بمقدور أي بمد من البمدان أن يعتبر
نهسو بمعزل تام عنيا ...وال تزال الحاجة قائمة و ممحة

إل .التعاون عمى عبلجيا السيما وى .ف .سبلحيا وبعدىا الجديد.

وتأت .ىذه الورقة العممية إسياما فيما سمف من الجيود ف .مجال

مكافحة اإلرىاب  ،وىذا الجيد المتواضع قد يكون لو السبق ف.
تأصيل الجرائم البيولوجية برد الوقائع المعاصرة إلى أصول مشابية
ليا من نصوص الشريعة ومن التطبيقات االجتيادية مع الجمع بين

األصالة و المعاصرة  ،ذلك أن التأصيل الشرع .يمقم المتذرعين
بالشرع حج ار فيدحض حججيم ،ويظير لغيرىم محاسن ىذا الدين

فتزول الشبو عنيم .

ولبيان مهيوم الجرائم البيولوجية وموقف الشرع اإلسبلم .الحنيف

منيا  ،واظيار الجوانب الحضارية المضيئة ليذا الدين السمح الذي
ييدف إل .تحقيق السعادة لمبشرية  ،ويحارب الجرائم

ومسبباتيا بنظامو الوقائ .الدقيق ، ...سوف تشتمل ىذه الورقة عم.
أربعة مباحث أساسية ى.

المبحث األول مهيوم اإلرىاب البيولوج. .

المبحث الثان .الجريمة البيولوجية العهوية .

المبحث الثالث الجريمة البيولوجية المتعمدة .
المبحث الرابع

تكييف جريمة اإلرىاب البيولوج .من وجية نظر

الشرع .
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المبحث األول  :مفهوم اإلرهاب البيولوجي

 1-1مهيوم اإلرىاب ف .الشريعة اإلسبلمية

أكدت الشريعة اإلسبلمية المحافظة عم .الضروريات الخمس

(الدين  ،النهس  ،العقل  ،النسل  ،المال )  ،وشرعت لحهظيا من

جانب العدم عقوبات رادعة  ،كما أوجبت لحهظيا من جية الوجود

أحكاماً ضرورية  ،لذلك منعت الشريعة االعتداء بجميع أشكالو عمى

كل واحدة من ىذه الضروريات  ،فحرمت القتل بغير حق ،وحرمت
الزنا والخمر و السرقة و البغ .و اإلفساد ف .األرض بمختمف

أنواعو  ،والمتأمل ف .ىذه الجرائم يجد جريمة الحرابة ى .أشنعيا و

أقساىا عقوبة لما ف .ضررىا من التعدي عمى المجتمع .

كما أن المتأمل ف .تعريهات الهقياء لمحرابة ف .الشريعة

اإلسبلمية يعمم أنيا تتهق مع جريمة اإلرىاب ف .األنظمة المعاصرة.

حيث اعتبر الهقياء العنف واإلخافة و اإلفساد ف .األرض بمختمف
أنواعو من مكونات جريمة الحرابة وىذه األوصاف متوافرة ف.

جريمة اإلرىاب ،لذا يمكن اعتبار مهيوم الحرابة ف .الشريعة
اإلسبلمية ىو مهيوم اإلرىاب ف .ىذا العصر .

وقد عرف بعض الهقياء المحارب بأنو ( ىو الذي يقطع

السبيل وينهر بالناس ف .كل مكان ويظير الهساد ف .األرض

وان لم يقتل أحدا )

( ابن العرب ، .أحكام القرآن . ) 94 /1 ،
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وتوسع بعضيم فألحق بالحرابة كل فعل يدخل تحت مسم.

الهساد ف .األرض  ،ومنو قتل الغيمة  ،والزنا باإلكراه ،والسطو
المسمح بالقوة داخل البيوت أو خارجيا

( ابن فرحون  ،تبصرة الحكام .) 204/2

ويتضح من ىذا التعريف أن الهقياء – ف .الجممة – جعموا

معنى الحرابة يتعدى إلى كل فعل يمكن وصهو بأنو فساد ف.

األرض فتكون بذلك عقوبة الحرابة ى .لذات الحرابة والسع .ف.
األرض بالهساد ومنع الناس من االستمتاع بحقوقيم  ،وعميو فمتى
وجدت اإلخافة واإلرىاب و العنف و القوة بأي صورة من الصور

في .جريمة حرابة .

وبيذا المهيوم الموسع لجريمة الحرابة يمكننا القول ( إن

الشريعة اإلسبلمية قد سبقت جميع األنظمة ف .التصدي لئلرىاب
بعقوبات رادعة ومناسبة  ،لخطورتو وتدخل ضمن الحرابة جميع

األعمال اإلرىابية مثل خطف الطائرات و السهن واحتجاز الرىائن

واالغتياالت السياسية وزرع القنابل و المتهجرات واستخدام األسمحة
البيولوجية )

( بوساق 1425 ،ىـ . ) 15 -14

 2-1مفهوم البيولوجي

يكثر استخدام كممة البيولوج .ف .ىذا المقام كوصف

لمسبلح  ،فيقال السبلح البيولوج ، .أو األسمحة البيولوجية

وتعرف البيولوجية بأنيا "كائنات حية دقيقة يمكنيا إصابة العائل
ّ
المستيدف سواء كان إنسانا أو حيوانا أو محاصيل زراعية مما
يسبب لو مرضا ال شهاء منو" ،فيكون المراد باألسمحة البيولوجية
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(االستزراع أو اإلنتاج المتعمد لمكائنات الممرضة من بكتريا أو
فطريات أو فيروسات  ،ونواتجيا السامة  ،أو أي مواد ضارة أخرى
ناتجة عنيا بيدف المرض ف .اإلنسان أو الحيوان أو النبات مما

يؤدي إلى القضاء عمييم )

(محمد عم .أحمد . )200

 3-1مفهوم " اإلرهاب البيولوجي "
أما مصطمح "اإلرىاب البيولوج" .المركب من الكممتين فيو

عبارة عن استخدام الميكروبات والحشرات و البكتريا  ...بيدف

التدمير عن طريق نقل األمراض و األوبئة بصورة جماعية تؤثر

عمى الروح المعنوية وتسبب إرباكاً لممستشهيات و الدولة وتصبح
الوفيات بالجممة

( سواحل  2005م) .

وذلك ألن السبلح البيولوج .الهعال يتسم بسمات تجعل

خطورتو تهوق خطورة غيره من األسمحة العادية  ،فمن سماتو
أـ القدرة الهائقة عم .انتقال العدوى .

ب ـ القدرة الهائقة عم .سرعة االنتشار سواء كان ذلك عن طريق
اليواء أو عن طريق أي عامل أخر .

ج-القدرة الهائقة عم .النمو و التكاثر تحت ظروف بيئية متنوعة ف.
حالة استخدام ميكروبات حية .

د-القدرة الهائقة عم .التخزين أيضا بحيث يظل ثابتا محافظا عمى
التأثير لهترة طويمة .
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ىـ  -القدرة الهائقة عم .مقاومة فعل المضادات الحيوية واألجسام
المضادة األخرى .

واألجسام البيولوجية المستخدمة ضد اإلنسان أنواع وألوان شتى ،

تختمف و تتهاوت خطورتيا وأضرارىا حسب طبيعة تركيبيا من

جية  ،وحسب النوع المستيدف بيا من جية أخرى .

ولسيولة إعدادىا واستخدام ىذا النوع من األسمحة اعتبره

بعض الباحثين أشد أنواع أسمحة الدمار الشامل خطورة  ،ولذلك

يطمق عميو اسم " األسمحة القذرة "  ،واسم " األسمحة سيئة السمعة "

( محمد عم .أحمد  2000م) .

المبحث الثاني  :الجريمة البيولوجية العفوية

 1-2مفهوم الجريمة البيولوجية العفوية

تختمف الجريمة البيولوجية العهوية عن المتعمدة ف .أن العهوية ى.
الت .تكون بهعل نشاطات اإلنسان المدنية المختمهة،عن طريق
العهوية دون تعمد إلثارة خوف أو فزع بين الناس  ،بل كثي ار ما

تكون بسبب التساىل ف .النظافة أو العجز عن تييئة الظروف

الصحية المناسبة  ،سواء كان ذلك التقصير فيما يتعمق باألطعمة
أو األشربة أو الزراعة و غير ذلك من شؤون البيئة المختمهة .

وذلك أن اهلل سبحانو و تعال .قد جعل ف .جميع المخموقات

فطرة سميمة لمتغذية تتبلءم مع كل جنس من األجناس  ،كما جعل
تمك الهطرة ف .البيئات المختمهة  ،إال أن تصرفات البشر الخاطئة
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تحول تمك الهطرة السميمة إل .فطرة ضارة ،ومن المعموم أن فطرة
التغذية ف .الكائنات الحية تكون ف .إحدى الصور التالية

 .1تغذية تعتمد عم .النباتات فقط " تغذية نباتية " كما ف.
الطيور المستأنسة و األنعام .

 .2تغذية تعتمد عم .المحوم فقط كما ف .الحيوانات المهترسة
غالباً والطيور الجارحة .

 .3تغذية تعتمد عم .النباتات و المحوم كما ف .اإلنسان وبعض
الحيوانات .

واآلثار السمبية الت .قد تحدث من التدخل ف .فطرة التغذية
ربما تأت .من تغيير فطرة تغذيتيا السميمة  ،أو من تغيير ىيئة

الغذاء  ،وتتمثل الحالة األولى – التغيير ف .فطرة تغذية الكائنات
الحية – ف .تحويل تغذيتيا من تغذية نباتية إل .تغذية حيوانية وىذا

األمر ربما يكون لو أثر ضار عم .صحة اإلنسان  ،فخمط أعبلف
الدجاج بنسبة معينة من البروتينات الحيوانية و الدماء  ،يؤدي إل.

تغيير فطرة التغذية من نباتية فقط إل .نباتية حيوانية .

ولقد أدى ىذا الهعل منذ أعوام عديدة إل .فزع الناس و خوفيم

من التسمم  ،فقد أدى تناول األطعمة الت .احتوت عمى الدجاج أو

بيضة إلى تسمم كثير من البشر ف .بريطانيا منذ عشرين سنة

تقريباً ،ألن خمط األعبلف بالدماء و البروتينات الحيوانية قد كان
سبباً ف .تكاثر الكائنات الممرضة  ،األمر الذي سبب مشكبلت
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أخرى اقتصادية كبيرة  ،حيث تم إتبلف عشرات اآلالف من الدجاج

ومبليين البيض .

ولعل إصابة بعض األبقار بمرض جنون البقر –الذي الزال

الناس يخشونو – يمثل صورة واضحة لتأثير التدخل ف .فطرة

التغذية .

وتعتبر األغذية المموثة أو الهاسدة من أىم مصادر ىذه

الظاىرة وذلك أن المواد الغذائية الموجودة ف .األسواق ربما تتعرض
لمتموث بمختمف أنواعو  ،أو تتمف و تهسد نتيجة النتياء فترة

صبلحيتيا  ،ولذلك توجد رقابة دائمة ومستمرة عمى المواد الغذائية
الت .تورد لمببلد من مختمف البقاع ف .العالم  ،وفحصيا قبل

دخوليا  ،وفحص ومراقبة المواد الغذائية الموجودة ف .األسواق ،
من أجل الوقوف عمى احتمال تموثيا أو فسادىا أثناء فترة البيع ،

حتى ال تتعرض صحة المستيمك لمخطر  ،غير أن األخطر ىو أن
يقوم بعض ضعاف النهوس بقصد تحقيق مكاسب مادية  ،أو بغباء
مدقع وعدم إدراك فيقوموا بتيريب منتجات مموثة أو فاسدة لؤلسواق
ظنا منيم أنيم يحققون مكاسب مادية

وىم ال يدركون أنيم

سيعرضون أبناءىم و أقاربيم أو حتى أنهسيم لخطر استيبلك ىذه

المواد

( زلم .عبد البديع حمزة . ) 2005 ،
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2ـ  2موقف الشريعة من الجريمة البيولوجية العفوية

إذا تأممنا مصادر ىذه الظاىرة البيولوجية وما يسببيا من

تقصير ف .النظافة عامة ومن تغيير لهطرة األشياء الت .فطرىا اهلل
عمييا بشكل يؤدي إلى الضرر  ،ومن استعمال أغذية مموثة أو

فاسدة منتيية صبلحيتيا نجد أن سياسة اإلسبلم ف .الوقاية من ىذا
النوع من الجرائم واضحة تتجمى ف .أمور منيا عمى سبيل المثال ال

الحصر

-1حرصو عمى الطيارة و النظافة كما ف .نصوص كثيرة من القرآن
و السنة  ،وكما ف .التطبيقات العممية ف .سيرة الرسول
عمية وسمم )

 ،فمن الحث عم .الطيارة ف .القرآن ما جاء ف .قولة

تعال .مخاطباً رسولو
المدثر ) 4

( صم .اهلل

( صم .اهلل عمية وسمم )

(  ....وثيابك فطير )

(

 ،وقولو تعال ( .يا أييا الذين آمنوا إذا قمتم إل .الصبلة

فاغسموا وجوىكم وأيديكم إل .المرافق وامسحوا برؤوسكم و أرجمكم
إلى الكعبين وان كنتم جنبا

فاطيروا)( المائدة

.)6

ومن حرص اإلسبلم عم .النظافة أنو اعتبر طيارة بدن

اإلنسان ومبلبسو  ،وبقعتو الت .يصم .فييا شرطا" ف .صحة

صبلتو وأنو أوجب عم .المسمم غسل أجزاء من بدنو عدة مرات ف.
اليوم الواحد  ،وى .األطراف المعرضة لمتموث .

ورغب سبحانو و تعال .ف .الطيارة بمحبتو لممتطيرين ف.

قولة ( واهلل يحب المطيرين )

( التوبة ) 108
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.

ومن عناية اإلسبلم بالنظافة وحرصو عمى عدم تموث الماء

ولو بطريق غير مباشر  ،ما جاء ف .الحديث من قولو صمى اهلل
عمية وسمم

( إذا استيقظ أحدكم من نومو فبل يغمس يده ف.

اإلناء حتى يغسميا ثبلثاً فإنو ال يدرى أين باتت يده )

(صحيح مسمم

رقم . )2239

-2حرصو عمى صحة اإلنسان  ،ولذلك حرم عميو كل شئ يخل
بنظام سبلمتو  ،ومن ذلك

أ) تحريمو لمغش ببيع الطعام المموث ونحوه لما ف .ذلك من
الضرر باإلنسان  ،فقد جاء ف .الحديث أن رسول اهلل

اهلل عميو وسمم )

( صمى

مر بتاجر يبيع طعاما وقد وضع المتموث منو

أسهل الصحيح حتى ال يراه المشتري فنياه عن ذلك وشدد ف.

مثل ىذا الهعل  ،بل نه .عن صاحبو االنتساب إليو حيث قال
عميو الصبلة و السبلم

( أفبل جعمتو فوق السطح ك .يراه

الناس من غش فميس من) .

( صحيح مسمم رقم ) 164

 ،ويمكن

اعتبار ىذه القصة تأصيبل لتجريم بيع المواد المنتيية

صبلحية استعماليا ف .ىذا العصر .
ب)

تحريمو لتمويث الماء بالنجاسات الت .من شأنيا أن

تسبب األمراض الوبائية  ،وتساعد عمى انتشارىا  ،وال شك أن

الني .عنيا ينسحب عم .جميع المموثات األخرى الت .تضر
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بصحة اإلنسان والحيوان وبقية المخموقات  ،فقد جاء ف .الحديث أن

رسول اهلل ( صمى اهلل عمية وسمم ) نيى عن البول ف .الماء فقال
يبولن أحدكم ف .الماء الدائم ثم يتوضأ منو
كما جاء ف .حديث آخر

( ال

)(الترمذي رقم . ) 68

( اتقوا المبلعن الثبلث  ،البراز

ف .الموارد  ،وقارعة الطريق  ،والظل )

( سنن أب .داود رقم .) 26

ويزخر التراث اإلسبلم .بمؤلهات

عديدة حول البيئة

وسبلمتيا من جوانب مختمهة من ذلك عم .سبيل المثال

 رسالة ( األبخرة المصمحة لمجو من األوبئة )لمكندي .

 وكتاب ( فنون المنون ف .الوباء و الطاعون ) البن المبرد .
 وكتاب ( التحرز من ضرر األوباء ) لمحمد بن أحمد
التميم..

أما الرازي الطبيب فقد نشد سبلمة البيئة عندما استشاره عضو

الدولة ف .اختيار موقع لمستشهى ببغداد  ،فاختار الناحية الت .لم

يهسد فييا المحم بسرعة  ،وكانت المستشهيات بصورة عامة تتمتع

بموقع تتوافر فيو كل شروط الصحة و الجمال  ،وعندما أراد
السمطان صبلح الدين أن ينشئ مستشهى ف .القاىرة اختار لو أحد

قصوره الهخمة البعيدة عن الضوضاء  ،وقد ألف الرازي رسالة ف.
تأثير فصل الربيع وتغير اليواء تبعاً لذلك  ،بينما تحدث أبو مروان

األندلس .ف .كتابو ( التيسير ف .المداواة والتدبير ) عن فساد اليواء

الذي ييب من البرك و المستنقعات ذات الماء الراكد .
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وخصص ابن القيم ف .كتابو ( الطب النبوي ) فضبلً عن

األوبئة الت .تنتشر بسبب التموث اليوائ .و االحتراز منيا ولخصو
بقولو

( والمقصود أن فساد اليواء جزء من أجزاء السبب التام

والعمة الهاعمة لمطاعون  ،وأن فساد جوىر اليواء ىو الموجب
لحدوث الوباء  ....الخ )

( الطب النبوي . )109

ىكذا نرى أن الشريعة اإلسبلمية و ت ارثيا التاريخ .ليا السبق

ف .مهيوم البيئة ومكوناتيا و أقساميا وعناصرىا  ،ومشكبلتيا قبل
النداءات الحديثة الت .تطالب العالم باستراتيجية لحماية البيئة من

الهساد و التموث

( مرس ، .اإلسبلم و البيئة .) 39 – 38

المبحث الثالث  :الجريمة البيولوجية المعتمدة

 1-3مفهوم الجريمة البيولوجية المتعمدة :

بعد إلقاء الضوء عم .معن" .اإلرىاب"  ،وعم .مهيوم

"البيولوج ".وبعد تعريف المركب "اإلرىاب البيولوج ".فقد تبين أن

جريمة اإلرىاب البيولوج ، .قد تكون متعمدة وقد تكون عهوية ،
ولما كان اإلرىاب يحمل معنى القصد المتعمد لما فيو من إرادة
الذعر و التخويف عن قصد  ،فإن تسميتو بالعهوي ال تتناسب مع

حقيقتو  ،ولذلك سمينا ىذا الهعل جريمة ليشمل العهوي و المتعمد .
وقد عرفنا أن الجريمة البيولوجية العهوية ى .غير المعتمدة  ،وان

كانت ف .جزئياتيا قد تتصف بالتجريم .

أما الجريمة البيولوجية المتعمدة في ( .كل عمل عمدي يقصد
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بو نشر الكائنات الحية الدقيقة الهتاكة  ،أو سموميا الممرضة

المميتة ف .اليواء أو الماء أو التربة أو األطعمة إلثارة الهزع ،
والخوف لتحقيق غرض ما )

 (.زلم .عبد البديع حمزة )

 2-3موقف الشريعة من الجريمة البيولوجية المتعمدة :

تسعى الشريعة اإلسبلمية ف .سياستيا نحو التجريم و العقاب

إلى مراعاة مبادئ أساسية منيا
أ-


مبدأ درء المهاسد وجمب المصالح  ،ويشيد ليذا المبدأ

عدة قواعد من قواعد الشرع المعتبرة منيا

قاعدة "درء المهاسد مقدم عمى جمب المصالح"

(الندوي ،القواعد

الهقيية . )207



"الشارع ال يأمر إال بما مصمحتو خالصة أو راجحة وال ينيى
إال عما مهسدتو خالصة أو راجحة " .

(الزامل ،شرح القواعد

السعدية. ) 23



"عناية الشرع بدرء المهاسد أشد من عنايتو بجمب المصالح
فإن لم يظير رجحان الجمب قدم الدرء ".

( المقرى  ،القواعد / 2

. ) 443

ب -مبدأ رفع الضرر  ،ويشيد ليذا المبدا أيضا جممة من القواعد
الشرعية المعتبرة منيا
 الضرر يزال .

( السيوط ، .األشباه والنظائر ) .

 ال ضرر وال ضرار


(الباج، .المنتق) 40 /6 .

كل ما أضر بالمسممين وجب أن ينهى عنيم
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(المعمم . )212 /2



الضرر ثبت تجريمو شرعاً،فحيثما وقع امتنع

(القبس ) 850 / 2

 الضرر و المضارة حرام (القبس . ) 774 /2

ج -مبدأ الوسائل و المقاصد  ،الذي يهيد أن الوسائل تأخذ أحكام
مقاصدىا  ،ومن القواعد الشاىدة ليذا المبدأ


قاعدة " الوسائل ليا أحكام المقاصد "

(الزامل  ،شرح القواعد السعدية

)39،

 قاعدة " ما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب " ( .المرجع السابق)

د -مبدأ حهظ األنهس و الدماء الذي يقتض .وجوب المحافظة عمى
النهس اإلنسانية و الحرمة الجسدية ليا وسائر حقوقيا ومكاسبيا ،

ومن القواعد المؤكدة عمى ىذا المبدأ
 قاعدة

الخمس.



حهظ النهس المنصوص عمييا ضمن الضروريات

قاعدة الدماء و األموال ال تستحق بالدعاوى دون البيانات

(المرجع السابق ) .

فيذه القواعد ف .مجمميا تدل داللة واضحة عمى أن تعمد
استخدام أي وسيمة ضارة باإلنسان يعتبر جريمة نكراء  ،السيما إذا

كان ىذا اإلضرار يعم أكثر من إنسان بل قد يعم العشرات من
الناس دفعة واحدة  ،بل إن بعض الباحثين صور إمكانية شمولو

لبمد كامل .

فاإلبادة الشاممة والسيما الت .تكون بوسائل تجعل اإلنسان

يكابد اآلالم -وىو يموت -يحرميا جميع األديان السماوية  ،وموقف
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الدين اإلسبلم .الحنيف منيا واضح إذ تعاضدت النصوص و

تضافرت عمى تجريم مثل ىذه األفعال  ،ومن تمك النصوص ما ىو
عام ف .حرمة قتل النهس بغير حق  ،وى .نصوص معمومة ،

ومنيا ما ىو خاص خصوصية تجعمو يدل داللو أولية عمى تجريم
استخدام السبلح البيولوج ، .كالنصوص الت .ترجع إلييا القواعد
السابقة  ،ناىيك عن أن مثل ىذه الجرائم مخالف مخالهة صريحة
لني .الشارع الحكيم عن إحسان القتل  ،و أمره بالرفق  ،حت.

بالحيوان عندما يراد ذبحو لبلستهادة من لحمو  ،فه .الحديث
الشريف أنو ( صم .اهلل عميو وسمم ) قال

( فإذا قتمتم فأحسنوا القتمة ،

واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،وليحد أحدكم شهرتو وليرح ذبيحتو )
(الترمذي رقم )1409

ومن رحمة الرسول

( صمى اهلل عميو وسمم )

أنو نيى أيضا عن

تعذيب الحيوان وشدد اإلنكار عمى من يعذب أي مخموق فيو روح
(أبو داوود رقم .)1985

كما أنو مخالف لني .الشرع عن المثمة و التعذيب حتى ف.

حالة كون القتل مشروعاً  ،سواء كان المقتول إنساناً أو حيواناً ،

ومعموم أن استخدام ىذه اآلفات الت .تعم إبادتيا جميع األحياء

البريئة يعتبر مخالهاً لمقاصد الشرع الحكيم  ،لما فيو من اإلفساد

،ناىيك عن شمولو أيضاً ألصناف من الناس يمنع الشرع قتميم

حتى ف .حالة كون الحرب مشروعة لمدفاع عن النهس أو عن

األموال و الببلد .
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ومن تمك األصناف

أ – النساء و الصبيان  ،حيث جاء ف .الحديث عن ابن عمر
وجدت امرأة مقتولة ف .بعض مغازي

رض .اهلل عنيما قال

الرسول ( صمى اهلل عميو وسمم ) فنيى رسول اهلل ( صم .اهلل عميو

وسمم )عن قتل النساء و الصبيان  ،وف .رواية أنو ( صم .اهلل عميو
وسمم ) أنكر عمييم قتل النساء و الصبيان (أبو داوود )2668

وف .حديث آخر أنو ( صم .اهلل عميو وسمم ) كان ف .غزوة

فرأى الناس مجتمعين  ،عمى شئ فبعث رجبل فقال

( انظر عمى

ما اجتمع ىؤالء ؟ فجاء فقال عمى امرأة قتيل  ،فقال رسول اهلل (

صمى اهلل عميو وسمم ) ( ما كانت ىذه لتقاتل)

(أبو داوود رقم )2669

ب-الشيوخ كبار السن  ،لما ف .حديث أنس رض .اهلل عنو ،أن
رسول اهلل ( صمى اهلل عميو وسمم ) كان إذا بعث جيشا قال

(

انطمقوا باسم اهلل وعمى ممة رسول اهلل وال تقتموا شيخاً فانياً  ،وال

طهبلً وال صغي اًر وال امرأة  ،وال تغموا وضموا غنائمكم  ،وأصمحوا
وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين

)(أبو داوود )2614،

 .وىذا الحديث

واضح الداللة عمى موقف السريعة من استعمال األسمحة الهتاكة ،

ولو كانت الحرب مشروعة .
ومن تمك اآلداب

تحاش .اإلبادة العامة الت .ال تستثن.

مقاتبلً وال من كان ليس من أىل القتال .
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ومن تمك اآلداب األمر باإلحسان  ،ومن اإلحسان عدم

التعذيب وعدم الضرر  ،وعدم التمثيل  ........الخ  ،واستعمال
السبلح البيولوج .يتعارض مع كل ىذه اآلداب .

ج -األجير الذي ال حيمة لو  ،وىو الذي يسمى العسيف  ،فقد جاء
ف .الحديث أنو ( صمى اهلل عميو وسمم ) بعث رجبلً إلى خالد بن

الوليد حيث كان يقود الجيش  ،وقال لو (قل لخالد ال يقتمن ام أرة وال

عسيهاً

)(ابو داوود رقم )2669

د -الرىبان المنقطعون ف .الصوامع  ،فقد جاء ف .األثر عن يحيى
بن سعيد رحمو اهلل – أن أبا بكر رض .اهلل عنو بعث جيوشاً إل.
الشام فخرج يشيعيم فمشى مع يزيد بن أب .سهيان ثم قال

ستجد قوماً حبسوا أنهسيم هلل فدعيم وما حبسوا أنهسيم لو )

( إنك

( جامع

األصول  ، ) 599 / 2و المراد بالذين حبسوا أنهسيم الرىبان الذين بنوا
الصوامع و أقاموا فييا ولم يخرجوا منيا .

وجاء ف .مصنف ابن أب .شيبة بسنده عن ابن عباس ( رض .اهلل
عنيما )أن النب ( .صم .اهلل عميو وسمم ) كان إذا بعث جيوشو قال

(  ....ال تقتموا أصحاب الصوامع )

( المصنف  387 / 12برقم

)14078

ىـ  -التجار الذين ييدفون إل .التكسب بالتجارة وليست ليم مشاركة
ف .سياسة الحرب  ،فقد جاء ف .األثر أيضا عن جابر بن عبد اهلل

قال

( كانوا ال يقتمون تجار المشركين )
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( المصنف  387 / 12برقم

) 14076

 .أي أن رسول اهلل ( صم .اهلل عميو وسمم ) و أصحابو

كانوا إذا حاربوا العدو يستثنون التجار ،وال يقتمونيم .

وقد قاس كثير من العمماء عمى ىذه الطائهة المنصوص

عمى استثنائيا كل من توفرت فيو صهة عدم المشاركة ف .الحرب ،

كاألعمى و المعتوه  ،ونحوىما

 (.بداية المجتيد مع اليداية )20 /6

ولعل ىذه األصناف ى .الت .تسمى ف .عصرنا الحاضر

بالمدنيين  ،وعمى ىذا يكون تأصيل تحريم قتل المدنيين جميا ف.
اإلسبلم – ولو كانت الحرب مشروعة  -مما يدل داللة واضحة

عمى تحريم الشريعة الستخدام السبلح الذي بحياة أمثال ىؤالء
األبرياء  ،ناىيك عما ف .تمك األسمحة من اإليذاء و اإلفساد العام .

المبحث الرابع  :تكييف اإلرهاب البيولوجي من وجهة نظر الشرع
 1-4صمة اإلرهاب البيولوجي بالحرابة

إذا كان اإلرىاب بمعانيو المشار إلييا ف .بداية ىذه الورقة

يتهق مع تكييهو مع جريمة الحرابة المنصوص عمى تجريميا وعمى

تغميظ عقوبتيا ف .القرآن و السنة النبوية  ،فإن اإلرىاب البيولوج.

بالذات يعتبر من أعتى أنواع الحرابة و أشنعيا لما فيو من صهات

اإلجرام ومن االعتداء عم .األنهس البشرية  ،و القضاء عم.
النباتات و الحيوانات  ،و إفساد البيئة  ،و ال شك أن اإلفساد جريمة

يعم ضررىا  ،ويتنوع  ،كما إن اإلفساد ف .األرض و السع .ف.
تخريبيا ىما مدار العناصر المكونة لمحرابة  ،يتضح ذلك جميا من
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صريح اآلية الكريمة
األرض فساداً )

( المائدة

(  ....يحاربون اهلل ورسولو ويسعون ف.
. ) 33

لذا كان ىذا العمل من أنواع اإلفساد ف .األرض وىو نوع من

أنواع الحرابة  ،ألن من مقاصد الشريعة اإلسبلمية حماية
الضروريات الخمس وىى الدين و النهس و العقل و العرض و

المال  ،واإلرىاب البيولوج .يعتبر اعتداء عم .أغمب ىذه
الضروريات  ،لذا فإن إدخالو ف .معن .الحرابة ىو الذي يتناسب

مع روح التشريع و مقاصده  ،لذلك اعتبره العمماء المعاصرون من
جرائم الحرابة لتوفر ركن الحرابة األساس .فيو  ،وىو اإلفساد

(سميمان2003،م . ) 31

وىذا يؤيده ما أفتت بو ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية

السعودية ف .دورتيا الثبلثين المنعقدة ف .الطائف خبلل الهترة من

 12-8محرم  1409ىـ  ،وقد جاء ف .الهتوى ما نصحو

( إن

من ثبت شرعاً أنو قام بعمل من أعمال التخريب و اإلفساد ف.

األرض الت .تزعزع األمن باالعتداء عمى النهس و الممتمكات
الخاصة و العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو

المستشهيات أو المصانع و الجسور ومخازن األسمحة و المياه و
الموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو
خطهيا ونحو ذلك عقوبتو القتل  ،لداللة اآليات عمى أن مثل ىذا

العمل إفساد ف .األرض يقتض .إىدار دم المهسد  ،و ألن خطر

ىؤالء الذين يقومون باألعمال التخريبية وضررىم أشد من خطر
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وضرر الذي يقطع الطريق فيتعدى عم .شخص فيقتمو أو يأخذ

مالو،وقد حكم اهلل عميو بماّ ذكر ف .آية الحرابة ف .قولو تعالى (
إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون ف .األرض فساد أن
يقتموا أو يصمبوا أو تقطع أيدييم وأرجميم من خبلف أو ينهوا من

األرض ذلك ليم خزي ف .الدنيا وليم ف .اآلخرة عذاب عظيم )

(

المائدة . ) 33

 2-4صمة االرهاب البيولوجي باإلفساد
تحمل كممة اإلفساد معن .التعدية إلى كونيا من فعل

الغير ألنيا من الهعل الرباع .أفسد ُيهسد  ،و المصدر اإلفساد ،
بخبلف فسد الشئ إذ قد يكون فسد بنهسو .
وقد ورد لهظ الهساد ومشتقاتو ف .خمسين موضعاً من القرآن

الكريم  ،منيا ما ىو مقترن بمعنى التدمير و التخريب و اإلتبلف و

اإلفساد ف .األرض عامة  ،و أشارت بعض تمك اآليات إل .جممة

من المهاسد بعينيا كإتبلف الزروع و الثمار  ،واىبلك النسل و

التدابر  ،وقطع األرحام  ،ونقض عيد اهلل  ،وقطع ما أمر بو أن

يوصل  ،و القيام بأعمال الحرابة من تخويف لآلمنين  ،ونيب
لؤلموال  ،وانتياك لؤلعراض  ،وسهك لمدماء البريئة  ،والحاق

الضرر بالبيئة البحرية و البرية باإلتبلف و التموث وغير ذلك من

أنواع اإلفساد  .كما بين بعض تمك اآليات أيضا أن الهساد متأصل
ف .بعض األمم ويكون الهساد أشد كمما كان المهسد صاحب والية
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وسمطان  ،ألن من دوافعو وبواعثو إل .الهساد طمب العمو و

االستكبار ف .األرض بغير حق  .ومن تمك اآليات

1ـ قولو تعالى ( واذا تولى سعى ف .األرض ليهسد فييا وييمك
الحرث والنسل واهلل ال يحب الهساد ) (البقرة )205

2ـ قولو تعالى ) وقال المؤل من قوم فرعون أتذر موسى وقومو
ليهسدوا ف .األرض ويذرك وآليتك قال سنقتل أبنائيم ونستحي.

نساءىم وانا فوقيم قاىرون (األعراف )127

 -3قولو تعالى ( الذين ينقضون عيد اهلل من بعد ميثاقو ويقطعون
ما أمر اهلل بو أن يوصل ويهسدون ف .األرض أولئك ىم الخاسرون)

(البقرة )27

 -4قولو تعالى ( وكان ف .المدينة تسعو رىط يهسدون ف .األرض
وال يصمحون)(النمل . )48

 -5قولو تعالى ( ولوال دفع اهلل الناس بعضيم ببعض لهسدت
األرض ولكن اهلل ذو فضل عمى العالمين)(البقرة .)251

 -6قولو تعالى ( وال تهسدوا ف .األرض بعد إصبلحيا وادعوه خوفاً
وطمعاً إن رحمت اهلل قريب من المحسنين)(األعراف )56

 -7قولو تعالى (ويسعون ف .األرض فساداً واهلل ال يحب
المهسدين(المائدة . )64

 -8قولو تعالى (واذ استسقى لقومو فقمنا اضرب بعصاك الحجر
فانهجرت منو اثنتا عشرة عينا قد عمم كل أناس مشربيم كموا واشربوا
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من رزق اهلل وال تعثوا ف .األرض مهسدين

)(البقرة  )60ومثميا ف.

األعراف  ،74وىود  ، 85والعنكبوت )36

 -9قولو تعالى ( وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك
من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الهساد ف .األرض إن

اهلل ال يحب المهسدين)(القصص )77

 -10قولو تعالى (ظير الهساد ف .البر والبحر بما كسبت أيدي
الناس ليذيقيم بعض الذي عمموا لعميم يرجعون)(الروم )41

 -11قولو تعالى ( وال تبخسوا الناس أشيائيم وال تعثوا ف .األرض
مهسدين )(الشعراء  ،183ومثميا األعراف )85

وقد نيى اهلل سبحانو وتعالى عن الهساد ف .األرض بعد

إصبلحيا جممة وتهصيبلً ونيى عن سموك طريق المهسدين واتخاذ

وسائميم و توعد المهسدين بالخيبة و العذاب الشديد و الخسران

األكيد ف .العاجل و اآلجل  .فإن اهلل سبحانو و تعالى ال يخهى
عميو عمل المهسدين فيو سبحانو وتعالى يعمم المصمح والمهسد و

إن زعم المهسد أنو مصمح أو نسب اإلفساد ألىل الهضل و الصبلح
سواء عمموا بذلك أو لم يعمموا أو شعروا بذلك أو لم يشعروا وسوف
ينزليم منزلتيم الت .يستحقونيا من الخزي و اليوان بقدر إفسادىم

ويعمى شأن الصالحين ويرفع منزلتيم و يكرميم ويجازييم خير

الجزاء .

واهلل سبحانو وتعالى يمنع بسنة التدافع حصول الهساد

الشامل ف .األرض كما يمنع بإرادتو الكونية أىواء الناس من
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الوصول إلى فساد كون .شامل لمسماوات و األرض ومن فيين

(بوساق  ،التعريف بالهساد وصوره من الوجية الشرعية . )2003 ،
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الخاتمة

بعد مطالعة جممة من األدبيات الت .تتحدث عن اإلرىاب

بأنواعو المختمهة  ،تبينت ل .عدة مبلحظات منيا

 .1إن جميع المحاوالت الت .تيدف إل .تعريف اإلرىاب ينقصيا

كثير من الموضوعية  ،إذ غمب عمييا الطابع السياس .حيناً و
العاطهٍ .
حينا آخر  ،السيما عندما نجد بعضيا يعممو عمى
ما ىو مشروع وما ىو غير مشروع .

 .2إن من أسباب صعوبة االتهاق عم .تعريف موحد لئلرىاب ،

كثرة صورة و أشكالو من جية  ،وتطور وسائمو و تنوعيا من

جية أخرى .

 .3أن ىذا التنوع و التطور ف .الصور و الوسائل  ،قد زاد من
صعوبة الوقاية والعبلج  ،ألن لكل داء عبلجاً ال يناسب الداء
المغاير لو .

 .4أن اإلرىاب البيولوج .ىو أخطر أنواع اإلرىاب و أعتاىا لما
يسببو من اإلبادة الشاممة  ،ولذلك فإن موقف الشرع من ىذا

النوع من الجرائم واضح جم .لم يختمف عمماء اإلسبلم قديما

وال حديثا ف .تصنيهو ف .قائمة الجرائم الكبيرة الشنيعة الت.
يعاقب مرتكبوىا بأقسى أنواع العقوبات .

 .5كما تبين من خبلل الطالعة و التأمل ف .قضية اإلرىاب
البيولوج .أن ىناك إرىابا بيولوجيا عهوياً منشؤه التساىل ف.

محاربة األسباب المكونة لموسائل الت .يمكن استخداميا
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كسبلح بيولوج .وىو ال يقل خطورة عن اإلرىاب البيولوج.

المتعمد .

 .6وقد أبانت ىذه الورقة موقف الشريعة من اإلرىاب البيولوج.
بنوعيو-العهوي و المتعمد  -وذلك بعنايتيا الهائقة بالنظافة و

تنظيميا لمحياة البيئية و الحيوانية تنظيماً دقيقاً يؤدي تنظيهو
إل .الوقاية ببل شك من مكونات تمك المواد الوبائية .

 .7تنهير الشريعة الشديد من العنف واإليذاء بأنواعو ومحاربتيا
لمهساد وانزاليا ألقسى العقوبات بالمهسدين .
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