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مقدمة
الحمد هلل كأصمي كأسمـ عمى أشرؼ األنبياء كسيد المرسميف نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كالتابعيف

ليـ بإحساف إلى يكـ الديف كسمـ الميـ تسميمان كثي انر.

أما بعد:

في إطار حماية البيئة مف األعماؿ اإلرىابية التي تضر بيا سكاء كانت ىذه البيئة طبيعية أك
مصطنعة كتتمثؿ خطكرة اإلرىاب البيئي بمختمؼ صكره في مساسو بأمف البشرية كالمجتمع الدكلي ،كذلؾ

عبا لألفراد ،نظ انر لتعدد أضرارىا ككثرة ضحاياىا ،فيي سرطاف العصر الذم
ألنيا تسبب اضطرابان لمدكؿ كر ن
ييدـ أسس المجتمع الحضارية.
كمما يجب أف نشير إليو أف اإلرىاب البيئي أصبح ظاىرة إجرامية تيدد اإلنسانية جمعاء ،كذلؾ لما

تنطكم عميو األعماؿ اإلرىابية التي تيدؼ البيئة مف أعماؿ كحشية تضر باستمرار الحياة عمى كككب

األرض كذلؾ بسبب ما يترتب عمى العمؿ اإلرىابي مف ضرب لبعض العناصر الطبيعية كاالصطناعية

لمبيئة مما يؤدم إلى إعاقة االستثمار كانسحاب المستثمريف بأمكاليـ عف المناطؽ التي يقع فييا اإلرىاب
البيئي إلى مناطؽ أخرل تتمتع باليدكء كاالستقرار األمني.

فالمجتمعات التي تعاني مف كيالت اإلرىاب البيئي تتمنى أف تعيش في أمف بعيدان عف ىذه

األعماؿ الكحشية التي ال مثيؿ ليا في التاريخ ،ذلؾ أف اإلرىابييف يرتكبكف أفظع الجرائـ ككبائر الذنكب

بأعماليـ الكحشية ضد البيئة كعناصرىا المختمفة بما يؤدم الى تدمير الحياة كعدـ استمرارىا في األماكف

التي يقع فييا تفجيرات إرىابية تضر بالبيئة كتككف سببان في إحداث التمكث البيئي كىذا يعد إفسادان في
األرض ،كاهلل ال يحب عمؿ المفسديف.

وعمى هذا فقد تناولت موضوع البحث وعنوانه:

"المواجهة الجنائية لإلرهاب البيئي".

كقد قسمت ىذا البحث الى مقدمة  ،كثالثة مباحث ،كخاتمة متضمنة لمنتائج كالتكصيات ،كمراجع البحث

.

المبحث األكؿ :اإلرىاب البيئي
المبحث الثاني :أركاف جريمة اإلرىاب البيئي
المبحث الثالث :عقكبة جريمة اإلرىاب البيئي
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المبحث األول
اإلرهاب البيئي
لكي نعرؼ اإلرىاب البيئي يجب أف نتناكؿ تعريؼ اإلرىاب بصفة عامة ،ثـ نبيف المقصكد بالبيئة،

كبعد ذلؾ نتناكؿ تعريؼ اإلرىاب البيئي ،كسيككف ذلؾ مف خالؿ المطالب اآلتية:

المطمب األول :مفهوم اإلرهاب بصفة عامة.
المطمب الثاني :مفهوم البيئة.

المطلب األول
مفهوم اإلرهاب بصفة عامة
وسنقسم هذا المطمب إلى الفروع اآلتية:

الفرع األول :المفهوم المغوي لإلرهاب.

الفرع الثاني :تعريف اإلرهاب في الفقه الجنائي.

الفرع الثالث :تعريف اإلرهاب في التشريعات الجنائية.
الفرع األول
المفهوم اللغوي لإلرهاب
كسنقكـ بتعريؼ اإلرىاب في المغة العربية كاألجنبية عمى النحك اآلتي:
كفي المعاجـ الحديثة  :جاءت كممة اإلرىابي إشارة إلى مف يمجأ إلى اإلرىاب إلقامة سمطتو ،

كالحكـ اإلرىابي :نكع مف الحكـ يقكـ عمى اإلرىاب كالعنؼ تعمد إليو حككمات أك جماعات ثكرية(ٔ).
كجاء في لساف العرب في مادة "رىب" كأرىبو كرىبو كاسترىبو بمعنى أخافو كأفزعو(ٕ).

أما المجمع المغكم فقد أقر كممة اإلرىاب بمعناىا الحديث في المغة العربية  ،كأساسيا "رىب"

بمعنى خاؼ  ،كعرؼ المجمع المغكم كممة "اإلرىابييف" بأنو كصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمككف سبيؿ

العنؼ كاإلرىاب لتحقيؽ أىدافيـ السياسية(ٖ).

كنخمص مف ىذا بأف كممة إرىاب في المغة العربية يقصد بيا الخكؼ كالفزع كالرعب  ،كىك ما يتفؽ

مع القصد مف الجريمة اإلرىابية في العصر الحديث  ،حيث يقصد منيا إشاعة الخكؼ كالفزع كالرعب بيف
الناس بما يترتب عميو مف خطر عاـ.

كاف كاف البعض يرل أف لفظ اإلرىاب قد تـ ترجمتو إلى المغة العربية مف  terrorismترجمة غير

صحيحة لغكيان ؛ ألف الخكؼ مف القتؿ أك الجرح أك الخطؼ أك تدمير المباني كالممتمكات كىي األفعاؿ

التي ترتكبيا الجماعات اإلرىابية ال يقترف باالحتراـ لمقائميف بو  ،كانما ىك مجرد خكؼ مادم يعبر عنو
بالرعب كليس بالرىبة  ،كعمى ىذا فإف الكممة الصحيحة التي تقابؿ لفظ  Terrorismىي إرعاب كليس

إرىابان.

(ٔ) معجـ المنجد في المغة كاإلعالـ ،دار الشرؽ ،بيركت ،ط  ٛٙص ٕ.ٕٛ
(ٕ) ابف منظكر ،لساف العرب ،دار صادر بيركت ٗٔٗٔق  ،جٕ ص .ٔٚٗٛ
(ٖ) معجـ المغة العربية – المعجـ الكسيط ،مطابع األكفست ط :ثالثة ٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘/ـ ،جٔ صٓ.ٖٜ
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كلكف أصحاب ىذا الرأم أخذكا بكممة إرىاب بمعناىا الحديث بما يفيد الخكؼ كالفزع كاإلرىاب ،

كذلؾ ألف مجمع المغة العربية أقر ىذا المعنى كتكاتر استعماؿ الناس ليا حتى أصبحت حقيقة لغكية(ٔ).

كجاء في المعجـ العربي الحديث أف كممة إرىاب األخذ بالعنؼ كالتيديد  ،كالحكـ اإلرىابي ىك

الحكـ القائـ عمى أعماؿ العنؼ(ٕ).

كفي مكسكعة السياسة :اإلرىاب يعني استخداـ العنؼ غير القانكني أك التيديد بو  ،بأشكالو

المختمفة كاالغتياؿ كالتشكيو كالتعذيب كالتخريب كالنسؼ بغية تحقيؽ ىدؼ سياسي معيف مثؿ كسر ركح
المقاكمة كااللتزاـ عند األفراد كىدـ المعنكيات عند الييئات أك المؤسسات  ،أك ككسيمة مف كسائؿ

الحصكؿ عمى المعمكمات أك ماؿ  ،كبشكؿ عاـ استخداـ اإلكراه إلخضاع طرؼ مناكئ لمشيئة الجية

اإلرىابية(ٖ).

كفي القامكس السياسي كممة إرىاب تعني محاكلة نشر الذعر كالفزع ألغراض سياسية  ،كاإلرىاب

كسيمة تستخدميا حككمة استبدادية إلرغاـ الشعب عمى الخضكع كاالستسالـ ليا(ٗ).
الفرع الثاني
مفهوم اإلرهاب في الفقه الجنائي
ىناؾ محاكالت فقيية لمعديد مف فقياء القانكف الجنائي  ،كذلؾ إليجاد تعريؼ كاضح كدقيؽ
لمجريمة اإلرىابية.

فيعرفو الفقيو  Wilkinsonعمى أنو " :نتاج العنؼ كالتطرؼ الذم يرتكب مف أجؿ الكصكؿ إلى

أىداؼ سياسية معينة يضحي مف أجميا بكافة المعتقدات اإلنسانية كاألخالقية"(٘).

بينما نجد أف الفقيو  Saldanaيعرؼ اإلرىاب بالمعنى الكاسع بأنو ىك كؿ جناية أك جنحة سياسية

أك اجتماعية يترتب عمى تنفيذىا أك حتى مجرد اإلعالف عنيا إشاعة الفزع العاـ لما ليا مف طبيعة منشئة
لخطر عاـ ،كما يعرفيا بالمعنى الضيؽ بأنيا األفعاؿ الجنائية التي ترتكب بيدؼ التركيع باستخداـ كسائؿ

قادرة عمى خمؽ حالة مف الخطر العاـ"(.)ٙ

(ٔ) د .أحمد جالؿ عز الديف ،اإلرىاب كالعنؼ السياسي ،مرجع سابؽ  ،ص ٕٔ ،ٕٕ ،كأيضان :د .نبيؿ أحمد حممي،
اإلرىاب كفقان لقكاعد القانكف الدكلي العاـ ،مرجع سابؽ  ،ص ٕٓ.

(ٕ) د .خميؿ الجر ،المعجـ العربي الحديث ،باريس ،مكتبة الركس ،ط ٖ ،ٜٔٚص .ٚ
(ٖ) د .عبدالكىاب الكيالي :مكسكعة السياسة ،الجزء األكؿ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،الطبعة الثانية
٘ ،ٜٔٛص ٖ٘ٔ.
(ٗ) أحمد عطية اهلل ،القامكس السياسي ،دار النيضة العربي ،ط ثالثة  ٜٔٙٛص ٘ٗ.

(5)Paul Wilkinson: three questions on terrorism, government and opposition, summer, Vol.
8, Issue 3, 1913 , P. 292.

( )ٙد .نبيؿ أحمد حممي ،اإلرىاب كفقان لقكاعد القانكف الدكلي العاـ ،مرجع سابؽ  ،صٕٗ ،د .مػحمد محيي الديف عكض،
تعريؼ اإلرىاب أعماؿ ندكة التشريعات مكافحة اإلرىاب في الكطف العربي ،أكاديمية نايؼ لمعمكـ األمنية  ،ٜٜٜٔص

ٗ٘.
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كعمى ىذا نجد أف التعريفات السابقة تأخذ بفكرة الرعب كأساس لمتعريؼ ،بينما نجد أف بعض الفقو
األجنبي يقكـ بتعريؼ اإلرىاب عمى أساس خطكرة الكسائؿ المستخدمة في العمميات اإلرىابية فيعرفيا

رادكليسكك عمى أنيا االستعماؿ لكسائؿ مف طبيعتيا إثارة الرعب بقصد تحقيؽ أىداؼ معينة"(ٔ).

كيرل بعض الفقو األجنبي بأف اإلرىاب عنؼ أيديكلكجي  ،فيعرفو  Boulocعمى أنو" :كؿ عنؼ

يرتكب ضد األشخاص أك األمكاؿ أك المؤسسات  ،كيككف لو طبيعة سياسية يستيدؼ الحصكؿ عمى

استقالؿ إقميـ مف األقاليـ أك قمب نظاـ الحكـ أك التعبير عف االعتراض عمى بعض مظاىر سياسة

الدكلة"(ٕ).

كمف جانبنا نرل أف تعريؼ اإلرىاب كفقان لميدؼ السياسي يؤدم إلى غمكض تعريؼ اإلرىاب ،

كيجعؿ منو تعريفان كاسعان يجعؿ مف اإلرىاب مرادفان لمجريمة السياسية  ،كما نجد أف ىناؾ جيكدان متعددة
لمفقو الجنائي العربي  ،كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى تعريؼ مكحد كمقبكؿ بالنسبة لجميع فقياء القانكف

فنجد أف بعض فقياء القانكف يعرؼ اإلرىاب عمى أنو" :استراتيجية عنؼ محرـ دكليان تحفزىا بكاعث
عقائدية ينتج عنيا إحداث عنؼ مرعب داخؿ شريحة خاصة مف مجتمع معيف لتحقيؽ الكصكؿ إلى

السمطة أك لمقياـ بدعاية لمطمب أك لمظممة بصرؼ النظر عما إذا كاف مرتكبي ىذه األعماؿ يعممكف مف

أجؿ أنفسيـ كنيابة عنيا أك نيابة عف دكلة مف الدكؿ"(ٖ).

كىذا التعريؼ قد أخذت بو لجنة الخبراء اإلقميمييف التي نظمت اجتماعاتيا األمـ المتحدة في مركز

فيينا ٗٔ ٔٛ-مارس ٜٔٛٛـ.

بينما نجد أف ىناؾ مف يعرفو عمى أنو ىك " فعؿ إجرامي تحركو دكافع دنيئة  ،يقكـ بو فرد أك

جماعة مف األفراد بأسمكب يعتمد عمى نشر الرعب في النفكس بغية تحقيؽ ىدؼ معيف أيان كاف ىذا

اليدؼ سياسيان أك اجتماعيان أك ثقافيان أك اقتصاديان أك دينيان  ،كسكاء كاف ىذا العمؿ عنيفان أك بدكف استخداـ
العنؼ كدفف النفايات الذرية كتمكيث المياه باألكبئة كالجراثيـ  ،كانما يكفي لكي يؤدم العمؿ إلى نشر

الرعب أف يككف أكثر خط انر"(ٗ).

كيرل أحد فقياء القانكف الجنائي الدكلي أف اإلرىاب ىك " كؿ اعتداء عمى األركاح كالممتمكات

العامة أك الخاصة بالمخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي بمصادره المختمفة  ،كىك بذلؾ يمكف النظر إليو عمى

(1)G. Guillaume & G. levassear, le Terrorisme arrien, pedone, Paris 1967. P.62.
(2)B. Bouloc, le terrorisme, problemesactuels de science criminelle, presses universitairess
d' aix- Marseille, 1989, P.65.
(ٖ) د .مػحمد عزيز شكرم ،اإلرىاب الدكلي  ،ص.ٗٛ
(ٗ) د .مػحمد مؤنس ،اإلرىاب في القانكف الجنائي ،مرجع سابؽ  ،صٕٗٔ.
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أساس أنو جريمة دكلية أساسيا مخالفة القانكف الدكلي  ،كيعد الفعؿ اإلرىابي دكليان سكاء قاـ بو فرد أك
جماعة أك دكلة  ،كما يشمؿ أيضان أعماؿ التفرقة العنصرية التي تباشرىا بعض الدكؿ"(ٔ).

كمف جانبنا نعرؼ اإلرىاب بأنو "مشركع إجرامي فردم أك جماعي يتضمف استخداـ العنؼ أك

التيديد بو بما يؤدم إلى خمؽ حالة مف الرعب كالفزع في نفكس الناس  ،كذلؾ بقصد تحقيؽ أىداؼ معينة

.

كالسبب في اختيار ىذا التعريؼ المبسط أنو يجب تعريؼ الجريمة اإلرىابية تعريفان قانكنيان يتميز

بالعناصر القانكنية التي يمكف عف طريقيا إزالة التشابو بيف الجريمة اإلرىابية كغيرىا مف الجرائـ األخرل ،

كيتمثؿ ىذا في األمكر اآلتية:

أوالً :العنصر المفترض:

كىك عبارة عف كجكد مشركع فردم أك جماعي بارتكاب الفعؿ اإلرىابي  ،بمعنى أنو يجب قياـ

العمؿ اإلرىابي عمى التخطيط كالتنظيـ  ،فالفعؿ اإلجرامي الذم يقكـ عمى األعماؿ الفردية أك الجماعية

االرتجالية ال يعد مف قبيؿ الجريمة اإلرىابية.

ثانياً :العمل المادي:

الذم يقكـ عمى استخداـ العنؼ أك التيديد بو مما يؤدم إلى خمؽ حالة مف الرعب كالفزع بمعنى

أنو يشترط في الكسيمة المستخدمة أف يترتب عمييا حدكث ذعر بقدر مف الجسامة كالخطر  ،فإذا كاف

العمؿ اإلجرامي قاص انر عمى مكاف معيف دكف أف يككف عمى قدر مف الجسامة كالخطر فال يعد عمالن

إرىابيان.

ثالثان :اليدؼ مف الفعؿ اإلرىابي:

بمعنى أنو يجب أف يككف العمؿ اإلرىابي تحقيؽ ىدؼ معيف قد يككف سياسيان أك اجتماعيان أك دينيان

 ،كىذا ما يرتبط بالجريمة اإلرىابية باعتبارىا مشركعان إجراميان يقكـ عمى ىدؼ عمى عكس ذلؾ نجد أف

األعماؿ اإلجرامية األخرل قد تككف أكثر عنفان كخط انر كلكف قد ال تقكـ عمى ىدؼ معيف.
الفرع الثالث
مفهوم اإلرهاب في التشريعات الجنائية
كسنتناكؿ تعريؼ اإلرىاب في بعض التشريعات الجنائية عمى النحك اآلتي:

أوالً :مفهوم الجريمة اإلرهابية في التشريع الجنائي المصري

لقد عرؼ المشرع المصرم في القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ الخاص بإصدار قانكف

مكافحة اإلرىاب في المادة الثانية العمؿ اإلرىابي بأنو " :يقصد بالعمؿ اإلرىابي كؿ استخداـ لمقكة أك
العنؼ أ ك التيديد أك التركيع في الداخؿ أك الخارج بغرض اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سالمة

المجتمع أك مصالحو أك أمنو لمخطر أك إيذاء األفراد أك إلقاء الرعب بينيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ

(ٔ) د .عبدالعزيز سرحاف ،حكؿ تعريؼ اإلرىاب الدكلي كتحديد مضمكنو ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد التاسع
كالعشركف ٖ ،ٜٔٚص ٖ.ٔٚٗ ،ٔٚ
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أك حقكقيـ العامة أك الخاصة أك أمنيـ لمخطر أك غيرىا مف الحريات كالحقكؽ التي كفميا الدستكر
كالقانكف أك اإلضرار بالكحدة الكطنية أك السالـ االجتماعي أك األمف القكمي أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك

بالمكارد الطبيعية أك باآلثار أك باألمكاؿ أك بالمباني أك باألمالؾ العامة أك الخاصة أك احتالليا أك
االستيالء عمييا أك منع أك عرقمة السمطات العامة أك الجيات أك الييئات القضائية أك مصالح الحككمة أك
الكحدات المحمية أك دكر العبادة أك المستشفيات أك مؤسسات كمعاىد العمـ أك البعثات الدبمكماسية
كالقنصمية أك المنظمات كالييئات اإلقميمية كالدكلية في مصر مف القياـ بعمميا أك ممارستيا لكؿ أك بعض

أكجو نشاطيا أك مقاكمتيا أك تعطيؿ تطبيؽ أم مف أحكاـ الدستكر أك القكانيف أك المكائح .

ككذلؾ كؿ سمكؾ يرتكب بقصد تحقيؽ أحد األغراض المبينة بالفقرة األكلى مف ىذه المادة أك اإلعداد ليا

أك التحريض عمييا إذا كاف مف شأنو اإلضرار باالتصاالت أك بالنظـ المعمكماتية أك بالنظـ المالية أك

ا لبنكية أك باالقتصاد الكطني أك بمخزكف الطاقة أك بالمخزكف األمني مف السمع كالمكاد الغذائية كالمياه أك
بسالمتيا أك بالخدمات الطبية في الككارث كاألزمات(ٔ).

كنجد أف ىناؾ تكسع مف المشرع المصرم في تعريؼ العمؿ اإلرىابي بيذا القانكف ألنو ال يشترط

في العمؿ اإلرىابي أف يككف تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك جماعي ،كىذا ما يؤدم إلى إدراج بعض
األعماؿ االرتجالية أك المفاجئة في العمؿ اإلرىابي إذا تكافر فييا أحد العناصر القانكنية المبينة في

التعريؼ كىي استخداـ القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع بغرض اإلخالص بالنظاـ العاـ أك تعريض
سالمة المجتمع كأمنو لمخطر أك ألم غرض آخر مف األغراض المبينة بنص المادة ٕ مف القرار بقانكف

رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ.

كما أف المشرع المصرم قد تكسع في العمؿ اإلرىابي في الغرض مف استخداـ كسائؿ اإلرىاب

بكضع عبارات فضفاضة كشديدة العمكمية ليس ليا معيا انر أك ضابطان محددان كذلؾ مثؿ اإلضرار بالكحدة
الكطنية أك السالـ االجتماعي أك الضرر بالبيئة كغيرىا.

كما عرؼ المشرع المصرم في المادة األكلى منو الجريمة اإلرىابية بأنيا ىي " :كؿ جريمة

منصكص عمييا في ىذا القانكف ك كذا كؿ جناية أك جنحة ترتكب باستخداـ إحدل كسائؿ اإلرىاب أك

بقصد تحقيؽ أك تنفيذ غرض إرىابي أك بقصد الدعكة إلى ارتكاب أم جريمة مما تقدـ أك التيديد بيا كذلؾ
(ٕ)

دكف إخالؿ بأحكاـ قانكف العقكبات".

كبإمعاف النظر في ىذا التعريؼ نجد أف المشرع المصرم قد تكسع في تعريؼ الجريمة اإلرىابية

كذلؾ باعتبار كؿ جريمة منصكص عمييا في ىذا القانكف مف الجرائـ اإلرىابية  ،ككذلؾ كؿ جناية أك
جنحة يتـ ارتكابيا باستخداـ القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع ،كالذم بمقتضاه قد يؤدم إلى كقكع

(ٔ) راجع نص المادة (ٕ) مف القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ الخاص بمكافحة اإلرىاب المنشكر بالجريدة الرسمية
في ٘ٔ أغسطس ٕ٘ٔٓـ.
(ٕ) راجع نص المادة األكلى فقرة ٖ مف القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ الخاص بمكافحة اإلرىاب المنشكر بالجريدة
الرسمية في ٘ٔ أغسطس ٕ٘ٔٓـ.
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المكاطف العادم في الجريمة اإلرىابية إذا قاـ بتعطيؿ حركة المكاصالت أك اإلضرار بالبيئة باستخداـ القكة
أك العنؼ أك التيديد أك التركيع كاف لـ يتكافر لديو غرض إرىابي.

(ٔ)

لقد كضع المشرع المصرم مفيكمان لإلرىاب أيضان في القانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕ ٜٜٔالممغي
(ٕ)

كذلؾ مف باب التيسير عمى القضاء كمنعان لمتضارب بيف األحكاـ

،

عمى أنو " يقصد باإلرىاب في

تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كؿ استخداـ لمقكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع يمجأ إليو الجاني تنفيذان
لمشركع إجرامي فردم أك جماعي  ،بيدؼ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سالمة المجتمع كأمنو لمخطر
إذا كاف مف شأف ذلؾ إيذاء األشخاص أك إلقاء الرعب بينيـ أك تعريض حياتيـ أك حرياتيـ أك أمنيـ

لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك باالتصاالت أك المكاصالت أك باألمكاؿ أك باإلمالؾ العامة أك
الخاصة أك احتالليا أك االستيالء عمييا أك كضع أك عرقمة ممارسة السمطات العامة أك دكر العبادة أك

معاىد العمـ ألعماليا أك تعطيؿ تطبيؽ الدستكر أك القكانيف أك المكائح"(ٖ).

كمف إمعاف النظر في ىذا النص يتبيف لنا أف المشرع المصرم قد أخذ في تعريؼ اإلرىاب بأسمكب

الحصر النكعي الذم يحدد الجريمة اإلرىابية في عنصريف أحدىما مادم كاآلخر معنكم(ٗ) ،كىذا ما

سيأتي بيانو فيما بعد عند بحث اركاف الجريمة اإلرىابية في التشريع المصرم.

كىذا المسمؾ محمكد مف جانب المشرع المصرم لقيامو بضبط حدكد تعريفو لمجريمة اإلرىابية ببياف

جكانب كعناصر الجريمة التي يبنى عمييا التكييؼ القانكني ليذه الجريمة  ،كمنو تستقي النيابة العامة القيد
كالكصؼ لمكقائع المعركضة عمييا  ،كذلؾ بعد تكافر أركاف الجريمة اإلرىابية في ىذه الكقائع حسب

الظركؼ كالمالبسات المحيطة بيا.

كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ ينأ ىذا التعريؼ مف النقد  ،فيرل البعض أف المشرع المصرم قد تكسع في

كسائؿ اإلرىاب كلـ يحدد الجريمة اإلرىابية عمى سبيؿ الحصر  ،كاف كاف ىناؾ حصر نكعي بمقتضى
قكلو" :يقصد باإلرىاب كؿ استخداـ لمقكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك

جماعي"(٘).

فالنص يمتد ليشمؿ في التطبيؽ أم مشركع إجرامي فردم أك جماعي يتكافر فيو استخداـ القكة أك

العنؼ أك التيديد أك التركيع إذا كاف مف شأف ذلؾ تحقيؽ أم نتيجة مف النتائج التي جاءت في ىذا
النص.

(ٔ) ألغيت كاستبدلت بالمادة ٕ مف القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ
(ٕ) مضبطة مجمس الشعب المصرم الجمسة ٕٓٔ في يكنيك ٕ ،ٜٜٔص.ٔٚ
(ٖ) القانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕٜٜٔـ المنشكر في الجريدة الرسمية العدد  ٕٜمكرر في .ٜٜٕٔ/ٚ/ٔٛ
(ٗ) د .رفعت رشكاف ،اإلرىاب البيئي في قانكف العقكبات ،دار النيضة العربية ،الطبعة األكلى  ،ٕٓٓٙص ٕٗ.
(٘) د .أسامة مػحمد بدر ،المكاجية القانكنية كاألمنية لإلرىاب ،ص.ٔٚ
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كعمى ىذا يككف ىناؾ غمكض في التعريؼ يحتاج األمر إلى إزالتو(ٔ) ،فالتعريؼ الذم كرد بالنص
قد بمغ مف طكؿ العبارة التي يصعب معيا اإللماـ بالمعنى خاصة كأنو جمع بيف ما يككف مف قبيؿ
األعماؿ المادية  ،كما يعتبر مف العناصر المفترضة كما يعد مف نتائج األفعاؿ التي يصعب معيا تحديد

الفاصؿ بيف العمؿ اإلرىابي كغيره مف األعماؿ اإلجرامية(ٕ).

كيحاكؿ البعض الرد عمى الحجج السابقة بالقكؿ بأنو إذا كاف ظاىر النص يكحي بعدـ تحديد

الجرائـ اإلرىابية حص انر  ،إال أنو مف يمعف النظر يجد أف النص يستبعد كؿ الجرائـ التي ال يستخدـ فييا

القكة أك التيديد أك التركيع كذلؾ عف طريؽ مفيكـ المخالفة لمنص  ،كما يجب أف يككف الفعؿ تنفيذان
لمشركعان إجراميان ،كباإلضافة إلى ذلؾ قياـ النص بتحديد النتائج التي تترتب عمى الفعؿ مما يجعؿ األمر

أكثر تحديدان(ٖ).

كنحف مف جانبنا نؤيد ىذا الرد كنضيؼ إلى ذلؾ بأنو ليس ىناؾ خطكرة مف التكسع  ،كطكؿ عبارة

النص  ،فالمشرع قد أخذ بالطريؽ األحكط في كضع مفيكـ لمجريمة اإلرىابية عف طريؽ بياف عناصر
كأركاف ىذه الجريمة  ،كذلؾ حتى ال يفمت مف العقاب مف يقكـ بابتكار جرائـ إرىابية حديثة لـ ترد في

النص  ،كعمى ىذا يككف المشرع قد قاـ بتقييد اإلطالؽ استبعاد كافة الجرائـ التي ال يتكافر فييا العناصر
القانكنية المنصكص عمييا في المادة السابقة.

كما أف البعض اآلخر يعترض عمى مسألة تعريؼ المشرع المصرم لإلرىاب في حد ذاتيا  ،كذلؾ

بحجة أف التعريؼ يخرج عف مقتضى النص التشريعي  ،كايراد التعريؼ في النص يعد أم انر شاذان كغير
مقبكؿ ؛ ألنو يقيد دكر القضاء كيغمؽ باب االجتياد(ٗ).

كيرد عمى ىذا االعتراض بما قررتو الدكتكرة فكزية عبدالستار بأف المشرع المصرم أراد بكضع

تعريؼ لإلرىاب في نص المادة  ٛٙمف قانكف العقكبات أف ييسر األمر عمى القضاء حتى ال تختمؼ

األحكاـ مف محكمة إلى أخرل  ،كمف قاضي إلى آخر  ،كذلؾ حتى يككف ىناؾ تكحيد في معنى الجريمة

اإلرىابية(٘).

كما أف البعض يرل أف ىذا التعريؼ الكارد في التشريع المصرم قد جاء قاص انر ال يشمؿ أشكاالن

أخرل مف اإلرىاب منيا اإلرىاب االقتصادم كالتكنكلكجي كىي جرائـ تضر باألمف االقتصادم لمبالد.

(ٔ) د .مػحمد عبدالمطيؼ ،جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة ،ص .٘ٙ
(ٕ) د .مػحمد محمكد سعيد ،جرائـ اإلرىاب أحكاميا المكضكعية كاجراءات مالحقتيا ،ص.ٔٛ
(ٖ) د .مػحمد أبك الفتح الغناـ ،مكاجية اإلرىاب في التشريع المصرم دراسة مقارنة  ،القكاعد المكضكعية  ،مطبعة
العمرانية لألكفست  ،الجيزة ٜٜٔٙـ ،ص ٖٓ.

( ٗ)

د .إماـ حسانيف ،نحك اتفاؽ دكلي لتعريؼ اإلرىاب  -الجرائـ اإلرىابية في التشريعات المقارنة دراسة تحميمية
لمتشريعات الجنائية العربية كاألجنبية كالشريعة اإلسالمية ،مركز الخميج لمدراسات االستراتيجية  ،طبعة  ،ٕٓٓٛص
 ٕٙكما بعدىا.

(٘) يراجع في ىذا المعنى :مضبطة مجمس الشعب ،الجمسة الثانية بعد المائة في ٘ٔ يكليك سنة ٕ.ٜٜٔ
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كيرد عمى ىذا االعتراض بأف القانكف الجنائي يقكـ بتحديد المسائؿ الجنائية  ،فيقتصر عمى
اإلرىاب الجنائي فحسب  ،أما غير ذلؾ مف صكر اإلرىاب فيي تخرج عف القانكف الجنائي  ،فاإلرىاب

التكنكلكجي كاالقتصادم يتـ مكافحتو بكسائؿ عممية أخرل كليس مف المحتـ مكاجيتو بكسائؿ جنائية(ٔ).

كنحف مف جانبنا نرد عمى ىذا االعتراض بالقكؿ بأف تعريؼ المشرع المصرم لإلرىاب لـ يكف

قاص انر  ،كانما يمتد ليشمؿ اإلرىاب االقتصادم كالتكنكلكجي إذا تكافر فييا العناصر القانكنية لمجريمة
اإلرىابية التي نص عمييا المشرع المصرم في المادة  ٛٙمف قانكف العقكبات  ،كذلؾ ألف تعريؼ المشرع

المصرم لإلرىاب جاء متمي انز بالحصر النكعي الذم يقكـ عمى تكافر عنصريف أحدىما مادم كاألخرل

معنكم  ،ككذلؾ العنصر المفترض.

كمف ثـ يمكننا القكؿ بأف اإلرىاب االقتصادم كالتكنكلكجي يدخؿ في جريمة اإلرىاب الجنائي ،

كيخضع لنص المادة  ٛٙمف قانكف العقكبات إذا تكافرت فيو العناصر المككنة لجريمة اإلرىاب الجنائي ،
كذلؾ في كؿ كاقعة عمى حسب الظركؼ كالمالبسات الخاصة بيا.

كقد انتقد البعض مكقؼ المشرع المصرم الذم لـ يميز الجريمة اإلرىابية كجريمة مستقمة كلـ يضع

ليا قانكنان خاصان بيا  ،كيستند أصحاب ىذا الرأم إلى ثبات نصكص قانكف العقكبات  ،كعدـ ثبات ظاىرة

اإلرىاب مما يستمزـ مكاجيتيا بقكانيف قابمة لمتغيير  ،كما أف القانكف الجديد كالمشاكؿ العممية لو في

التطبيؽ بما أكجده مف جرائـ جديدة خصيا بإجراءات كمحاكـ خاصة  ،مما كاف يجب معو كضع ذلؾ في

قانكف خاص كمستقؿ كذلؾ لمقضاء عمى الصعكبات التي كاجيت سمطات التحقيؽ كالقضاء بخصكص

ىذه الجرائـ(ٕ).

كيرد عمى ىذا مف جانب بعض فقياء القانكف بأف مف شأف إدماج النصكص الخاصة باإلرىاب في

قانكف العقكبات يكفؿ ليا االتساؽ مع نصكص القانكف كافة بحيث تبدك في صكرة مجمكعة مف القكاعد

متكاممة البنياف  ،كىذا ما يؤكد التزاـ المشرع بالنظاـ  ،كالمحافظة عمى كؿ الضمانات األساسية المكجكدة
بقانكف العقكبات كاإلفادة منيا ،كذلؾ عف طريؽ تطبيؽ القكاعد العامة التي تسرم عمى جميع الجرائـ في

حالة كجكد نقص أك قصكر في األحكاـ الخاصة باإلرىاب ،كما أف ىذا االتجاه يعمؿ عمى الحد مف
ظاىرة كثرة القكانيف الخاصة باإلرىاب مف ناحية األحكاـ المكضكعية كاإلجراءات الجنائية كاختصاص

المحاكـ بنظرىا.

(ٖ)

كىذا ما يككف عف طريؽ كضع قانكف مستقؿ بالجريمة اإلرىابية يتناسب مع طبيعة ىذه الجريمة

كخطكرتيا  ،كذلؾ ببياف ىذه الجرائـ كالعقكبات الخاصة بيا  ،كاإلجراءات الجنائية التي تتميز بسرعة

كشؼ الجريمة كضبط الجناة بعد كقكعيا.

(ٔ) د .محمكد صالح العادلي ،مكسكعة القانكف الجنائي لإلرىاب ،دار الفكر الجامعي باإلسكندرية ٖٕٓٓ ،جٔ ص.ٖٜ
(ٕ) د .إماـ حسانيف ،اإلرىاب كالبنياف القانكني ،صٓ ٜٔكما بعدىا.
(ٖ) د .أسامة مػحمد بدر ،المكاجية القانكنية كاألمنية لإلرىاب ،ص .ٔٙ
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كما أف نصكص قانكف العقكبات تتميز بالثبات كال يجب تغييرىا مف كقت إلى آخر  ،كظاىرة
اإلرىاب مف الجرائـ الحديثة التي لف تستمر في مصر  ،كيمكف إنياؤىا خالؿ فترة معينة كجيزة بإتباع

سياسة جنائية حكيمة عف طريؽ كضع قانكف مستقؿ كخاص بيا(ٔ).

كقد عرفت المادة األكلى مف القرار بقانكف رقـ  ٛلسنة ٕ٘ٔٓ اإلرىابي بأنو :كؿ شخص طبيعي

يرتكب أك يشرع في ارتكاب أك يحرض أك ييدد أك يخطط في الداخؿ أك الخارج لجريمة إرىابية بأم
كسيمة كانت كلك بشكؿ منفرد أك يساىـ في ىذه الجريمة في إطار مشركع إجرامي مشترؾ أك تكلي قيادة
أك زعامة أك إدارة أك إنشاء أك تأسيس أك اشترؾ في عضكية أم مف الكيانات اإلرىابية المنصكص عمييا

في المادة رقـ ٔ مف ىذا القانكف أك قاـ بتمكيميا أك ساىـ في نشاطيا مع عممو بذلؾ.

(ٕ)

كما أنو يعرؼ الكياف اإلرىابي بأنو ىك " الجمعيات أك المنظمات أك الجماعات أك العصابات أك
الخاليا أك غيرىا مف التجمعات ،أيا كاف شكميا القانكني أك الكاقعي ،متى مارست أك كاف الغرض منيا
الدعكة بأم كسيمة في داخؿ البالد أك خارج البالد إلى إيذاء األفراد أك إلقاء الرعب بينيـ أك تعريض

ح ياتيـ أك حرياتيـ أك حقكقيـ أك أمنيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بالمكاد الطبيعية أك باآلثار أك
باالتصاالت أك المكاصالت البرية أك الجكية أك البحرية أك باألمكاؿ أك بالمباني أك باألمالؾ العامة أك

الخاصة أك احتالليا أك االستيالء عمييا أك منع أك عرقمة السمطات العامة أك الجيات أك الييئات
القضائية أك مصالح الحككمة ،أك الكحدات المحمية أك دكر العبادة أك المستشفيات أك مؤسسات كمعاىد
العمـ ،أك غيرىا مف المرافؽ العامة ،أك البعثات الدبمكماسية كالقنصمية ،أك المنظمات كالييئات اإلقميمية

كالدكلية في مصر مف القياـ بعمميا أك ممارستيا لكؿ أك بعض أكجو نشاطيا أك مقاكمتيا ،أك تعطيؿ
المكاصالت العامة أك الخاصة أك منع أك عرقة سيرىا أك تعريضيا لمخطر بأم كسيمة كانت .أك يككف
الغرض منيا الدعكة بأم كسيمة إلى اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض سالمة المجتمع أك مصالحو أك

أمنو لمخطر ،تعطيؿ أح كاـ الدستكر أك القكانيف أك منع إحدل مؤسسات الدكلة أك احدل السمطات العامة

مف ممارسة أعماليا أك االعتداء عمى الحرية الشخصية لممكاطف أك غيرىا مف الحريات كالحقكؽ العامة
(ٖ)

التي كفميا الدستكر كالقانكف أك اإلضرار بالكحدة الكطنية أك السالـ االجتماعي أك األمف القكمي.

كبإمعاف النظر إلى ىذه التعريفات الخاصة بتعريؼ الكيانات اإلرىابية كاإلرىابي نجد أنيا جاءت
كاسعة كفضفاضة عف تعريؼ اإلرىاب نفسو في نص المادة  ٛٙمف قانكف العقكبات كالتي عاب عمييا

بعض فقياء القانكف مف قبؿ استخداميا لبعض المصطمحات الكاسعة كالفضفاضة.

(ٔ) د .نكر الديف ىنداكم ،السياسة الجنائية لممشرع المصرم في مكاجية جرائـ اإلرىاب ،ص ٗٔ كما بعدىا.
(ٕ) الجريدة الرسمية العدد  ٚمكرر "ز" في  ٔٚفبراير ٕ٘ٔٓ.
(ٖ) راجع نص المادة األكلى مف القانكف رقـ  ٛلسنة ٕ٘ٔٓ المنشكر بالجريدة الرسمية العدد  ٚمكرر "ز" في  ٔٚفبراير
ٕ٘ٔٓ.
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كنجد أف البعض انتقد ىذا القانكف بأنو يشتمؿ عمى عبارات كاسعة كمجيمة ال تصمح أف تككف
ضابطان لكضع الكيانات كاألفراد عمى القكائـ اإلرىابية  ،كمف بينيا اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض
سالمة المجتمع كأمنو لمخطر أك اإلضرار بالكحدة الكطنية أك السالـ االجتماعي أك األمف القكمي ،كىذا

ما يعتبر انتياكان لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات المنصكص عمييا في الدساتير المتعاقبة  ،كذلؾ عف
(ٔ)

طريؽ كضع نصكص عقابية غامضة تنفرد السمطة القائمة بتفسيرىا الخاص حسب سمطتيا التقديرية.

كمف جانبنا نرل أف ىذه التعريفات التي جاءت مف المشرع المصرم كالخاصة بتعريؼ الكيانات

اإلرىابية كاإلرىابي لـ تأت قاصرة عمى األنشطة التي تنطكم عمى استخداـ العنؼ الجسيـ أك الخطير

ضد األشخاص أك تتصؿ اتصاالن مباش انر باستخدامو ،كانما جاءت تنطكم عمى مصطمحات كاسعة
تتعارض مع المبادئ الدستكرية التي تتطمب في النصكص العقابية الكضكح كالدقة حتى ال تنفرد السمطات

القائمة بفرض تفسيرىا الخاص الذم يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات األمر الذم يجعؿ ىذا
القانكف مشكبان بعدـ الدستكرية  ،كذلؾ ألنو قد يجعؿ التجريـ كالعقاب سيفان مسمطان عمى رقاب بعض

المنظمات الحقكقية كاألحزاب السياسية التي ال تستخدـ العنؼ في معارضتيا لمسمطة القائمة.

كمف ثـ نقترح تعديؿ ىذا النص بإضافة عبارة بشرط استخداـ العنؼ الجسيـ استخدامان فعميان ضد

األشخاص المدنييف أك الدكلة أك إحدل مؤسساتيا كالقائميف عمييا.

كعمى ىذا ال يككف ىناؾ سمطة تقديرية في تحديد الكصؼ القانكني لمكيانات اإلرىابية أك اإلرىابي
 ،كانما ينطبؽ ىذا الحكـ عمى المنظمات كالجماعات التي يثبت فعميان استخداميا لمعنؼ الجسيـ األمر
الذم يجعؿ النص التشريعي ال يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات.

ثانياً :مفهوم الجريمة اإلرهابية في التشريعات العربية األخرى

كسنتناكؿ ىنا تعريؼ اإلرىاب في بعض التشريعات العربية عمى النحك اآلتي:
 -1تعريف المشرع اإلماراتي لإلرهاب:
بالنسبة لتعريؼ اإلرىاب في التشريع اإلماراتي ،ككفقان لممادة ٕ مف المرسكـ بقانكف اتحادم لمدكلة

رقـ ٔ لسنة ٕٗٓٓ في شأف مكافحة الجرائـ اإلرىابية فإنو يقصد بالعمؿ اإلرىابي في تطبيؽ أحكاـ ىذا

المرسكـ بقانكف كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ يمجأ إليو الجاني ،تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك جماعي،
بيدؼ إيقاع الرعب بيف الناس أك تركيعيـ ،إذا كاف مف شأف ذلؾ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ أك تعريض

سالمة المجتمع ،كأمنو لمخطر ،أك إيذاء األشخاص ،أك تعريض حياتيـ ،أك حرياتيـ ،أك أمنيـ لمخطر،
بمف في ذلؾ ممكؾ كرؤساء الدكؿ ،كالحككمات كالكزراء كأفراد عائالتيـ ،كأم ممثؿ أك مكظؼ رسمي

لدكلة ،أك لمنظمة دكلية ذات صفة حككمية كأفراد أسرىـ الذيف يعيشكف في كنفيـ المقررة ليـ الحماية كفقنا

(ٔ) بياف بعض المؤسسات الحقكقية في مصر منشكر بتاريخ ٔ مارس ٕ٘ٔٓ تحت عنكاف "قانكف الكيانات اإلرىاب يسيؿ
كسـ المنظمات الحقكقية كاألحزاب السياسية باإلرىاب "  ،منشكر عمى مكقع . m.moheet.com
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لمقانكف الدكلي أك إلحاؽ الضرر بالبيئة ،أك بأحد المرافؽ أك األمالؾ العامة أك الخاصة ،أك احتالليا أك
االستيالء عمييا ،أك تعريض أحد المكارد الطبيعية لمخطر.

(ٔ)

كمف ىذا يتبيف لنا أف المشرع اإلماراتي قاـ بتعريؼ اإلرىاب تعريفان قانكنيان يقكـ عمى الجانب

المادم كالمعنكم لمجريمة اإلرىابية يسبقيما شرط مفترض يتمثؿ في أف يككف العمؿ اإلرىابي عمى صمة
بمشركع إجرامي فردم أك جماعي بحيث يككف تنفيذان لو أك يككف عمى عالقة بو أيان كانت ىذه العالقة.

كما يعرؼ اإلرىابي عمى أنو " كؿ شخص ينتمي لتنظيـ إرىابي أك ارتكب جريمة إرىابية أك شارؾ

مباشرة أك بالتسبب في ارتكابيا أك ىدد بارتكابيا أك ييدؼ أك يخطط أك يسعى الرتكابيا أك ركج أك

حرض عمى ارتكابيا".

كما عرؼ المشرع اإلماراتي الجريمة اإلرىابية كفقان لمقانكف االتحادم رقـ  ٚلسنة ٕٗٔٓ في شأف

مكافحة الجرائـ اإلرىابية عمى أنيا(ٕ) :كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ مجرـ بمكجب ىذا القانكف ،ككؿ فعؿ
أك امتناع عف فعؿ يشكؿ جناية أك جنحة كاردة في أم قانكف آخر إذا ارتكب لغرض إرىابي.

كحدد الغرض اإلرىابي بأنو «اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعؿ أك االمتناع عف فعؿ  ،متي كاف

ىذا االرتكاب أك االمتناع مجرمان قانكنان كذلؾ بقصد إحداث نتيجة إرىابية مباشرة أك غير مباشرة أك عمـ
الجاني باف مف شأف الفعؿ أك االمتناع عف الفعؿ ،تحقيؽ نتيجة إرىابية».

كما عرؼ ىذا القانكف النتيجة اإلرىابية بأنيا إثارة الرعب بيف مجمكعة مف الناس ،أك إزىاؽ

األركاح أك التسبب في أذل بدني جسيـ ،أك إلحاؽ ضرر ذم شأف بالممتمكات أك بالبيئة ،أك اإلخالؿ

بأمف المجتمع ،الداخمي أك الدكلي ،أك معاداة الدكلة ،أك التأثير عمى السمطات العامة في الدكلة أك دكلة

أخرل أك منظمة دكلية في أدائيا ألعماليا ،أك الحصكؿ مف الدكلة أك دكلة أخرل أك منظمة دكلية عمى
منفعة أك مزية مف أم نكع.

كنجد أف المشرع اإلماراتي في ىذا القانكف يعرؼ الجريمة اإلرىابية تعريفان مرتبطان أك قائمان عمى

الغرض مف الجريمة اإلرىابية كالنتيجة اإلجرامية التي تتحقؽ مف جراء العمؿ اإلرىابي ،كىذا ما يعتبر

تعريفان قانكنيان يقكـ عمى أركاف الجريمة اإلرىابية التي تتمثؿ في العمؿ المادم كالغرض كالنتيجة اإلرىابية

التي تتحقؽ مف العمؿ اإلرىابي.

كما أنو يعرؼ الشخص اإلرىابي بأنو كؿ شخص ينتمي لتنظيـ إرىابي ،أك ارتكب جريمة إرىابية ،أك
شارؾ مباشرة أك بالتسبب في ارتكابيا ،أك ىدد بارتكابيا ،أك ييدؼ أك يخطط أك يسعى الرتكابيا ،أك ركج

أك حرض عمى ارتكابيا.

(ٔ) نص المادة ٕ مف المرسكـ بقانكف اتحادم لمدكلة رقـ ٔ لسنة ٕٗٓٓ.
(ٕ) نص لمقانكف االتحادم رقـ  ٚلسنة ٕٗٔٓ في شأف مكافحة الجرائـ اإلرىابية.
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 -2تعريف اإلرهاب في التشريع الجزائري:
كلقد عرؼ اإلرىاب في المادة األكلى مف المرسكـ التشريعي رقـ ٕ ٖٜٓالصادر في ٖٓ ديسمبر

سنة ٕ ٜٜٔالمتعمؽ بمكافحة التخريب كاإلرىاب بأنو " كؿ مخالفة تستيدؼ أمف الدكلة كالسالمة الترابية ،
كاستقراء المؤسسات كسيرىا العادم عف طريؽ عمؿ غرضو ما يأتي:

 بث الرعب في أكساط السكاف  ،كخمؽ انعداـ األمف مف خالؿ االعتداء عمى األشخاص أك تعريضحياتيـ أك حريتيـ أك أمنيـ لمخطر أك المساس بممتمكاتيـ.

 -عرقمة حركة المركر أك حرية التنقؿ في الطرؽ كالساحات العمكمية.

 االعتداء عمى المحيط كعمى كسائؿ المكاصالت كالنقؿ كالممكيات العمكمية كالخاصة ،كاالستحكاذعمييا أك احتالليا دكف مسكغ قانكني كتدنيس القبكر أك االعتداء عمى رمكز الجميكرية.

 عرقمة سير المؤسسات العمكمية أك االعتداء عمى حياة أعكانيا أك ممتمكاتيا أك عرقمة تطبيؽ القكانيفكالتنظيمات(ٔ).

كمف استقراء نصكص المكاد الخاصة بالجريمة اإلرىابية في التشريع الجزائرم يتالحظ لنا أنو قد

اتبع الجمع بيف األسمكب اإلنشائي االستحداثي  ،كذلؾ بأف استحدث مجمكعة مف جرائـ اإلرىاب

كالتخريب في المكاد ٖ  ، ٚ ، ٙ ، ٘ ، ٗ ،كاألسمكب الغائي باعتبار اإلرىاب ظرفان مشددان عامان ألم

جريمة ترتكب بغرض اإلرىاب  ،كذلؾ في المادة األكلى مف ىذا المرسكـ التشريعي(ٕ).

كيرل البعض أف تعريؼ المشرع الجزائرم لإلرىاب كاف كاف يتسـ بالتفصيؿ إال أنو لـ يشترط في

العمؿ اإلرىابي أف يككف ناشئان عف مشركع إجرامي فردم أك جماعي عمى خالؼ ما فعؿ المشرع
المصرم ،كمف ثـ يتضح لنا أف المشرع الجزائرم كاف غير دقيؽ في ىذا التعريؼ ؛ ألف ىناؾ مف
األفعاؿ التي نص عمييا قد تحدث نتيجة العمؿ االرتجالي الذم ال يقكـ عمى مشركع إجرامي.

كعمى ىذا تدخؿ بعض الجرائـ العادية التي قد تحدث نتيجة التظاىر المشركع مثؿ عرقمة المركر ،

أك التنقؿ في الطرؽ كالساحات العمكمية ضمف األفعاؿ اإلرىابية  ،كذلؾ بسبب عدـ كضع المشرع
الجزائرم لمضكابط التي تحدد عناصر الجريمة اإلرىابية التي تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ األخرل التي

قد تتشابو معيا.

كنحف مف جانبنا نتفؽ مع الرأم القائؿ بأف المشرع الجزائرم في تعريفو لألعماؿ اإلرىابية لـ يقـ

بكضع ضكابط دقيقة لألفعاؿ محؿ التجريـ  ،كخصكصان أنيا مف أخطر الجرائـ كتحمؿ عقكبات أكثر

خطكرة(ٖ).

(ٔ) المادة األكلى كالثانية مف المرسكـ التشريعي الجزائرم رقـ ٕ ٖٜٓالصادر في ٖٓ ٜٜٕٔ/ٜ/في الجريدة الرسمية
لمجميكرية الجزائرية العدد ٓ.ٚ
(ٕ) د .إماـ حسانيف :اإلرىاب كالبنياف القانكني ،ص  ،ٜٔٛد .إماـ حسانيف :نحك اتفاؽ دكلي لتعريؼ اإلرىاب ،ص
ٕ٘.
(ٖ) د .أحمد عبدالعظيـ مصطفى المصرم ،المكاجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب ،ص.ٕٗٚ
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كنستند في ىذا إلى أف المشرع الجزائرم لـ يقـ بكضع العناصر األساسية لمجريمة اإلرىابية عمى
خالؼ ما فعؿ المشرع المصرم الذم قاـ بتعريؼ الجريمة اإلرىابية عمى أساس أنيا تشمؿ عنص انر ماديان

كآخر معنكيان يسبقيما العنصر المفترض  ،كاشترط في العمؿ اإلرىابي أف يككف ناشئان عف مشركع إجرامي

فردم أك جماعي.

ثالثاً :مفهوم اإلرهاب في التشريعات األجنبية:

كنتناكؿ ىنا تعريؼ اإلرىاب في بعض التشريعات األجنبية عمى النحك اآلتي:
 -0مفهوم اإلرهاب في التشريع الفرنسي:
نجد أف معظـ القكانيف ذات الصمة باإلرىاب كالتي صدرت في الفترة ما بيف  ٜٔٛٙحتى عاـ
ٕٔٓٓ لـ تقكـ بتعريؼ جريمة اإلرىاب(ٔ).

فالقانكف الفرنسي لـ يتناكؿ الجريمة اإلرىابية إال بصدكر القانكف الصادر سنة  ٜٔٛٙكالذم كضع

ىذه الجريمة ضمف نصكص قانكف العقكبات  ،كالتي اقتصر فييا عمى حصر األعماؿ اإلرىابية دكف أف
يضع مفيكمان خاصان لإلرىاب أك يجعؿ لو نظامان مستقالن بذاتو(ٕ).

كمما يجب أف نشير إليو أف ىذا القانكف لـ يستحدث جريمة جديدة خاصة باإلرىاب كانما قاـ

بحصر الجرائـ التي ترتبط بمشركع إجرامي فردم أك جماعي  ،كتستيدؼ غايات كأىدافان معينة  ،كىي
اإلخالؿ بالنظاـ العاـ عمى نحك جسيـ بكاسطة الرعب كالتركيع(ٖ).

كلكف بصدكر القانكف الصادر ٕ ٜٜٔاعتبر المشرع الفرنسي جرائـ اإلرىاب ذات طبيعة خاصة

بالنظر إلى جسامتيا كبكاعثيا  ،كخصص ليا بابان في الكتاب ال اربع منو كلـ يرد بو أيضان تعريؼ

لإلرىاب(ٗ).

كلكنو كالقانكف السابؽ عميو قاـ بالنص عمى عدد مف الجرائـ التي يمكف اعتبارىا جرائـ إرىابية إذا

ارتبطت بمشركع إجرامي فردم أك جماعي بيدؼ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ بصكرة جسيمة عف طريؽ

التخكيؼ كالتركيع(٘).

ككذلؾ أيضان نجد أف جميع التعديالت عمى نصكص القانكف بشأف الجريمة اإلرىابية كمنيا القانكف

الصادر في ٘ٔ نكفمبر ٕٔٓٓ كالقانكف الصادر في  ٜمارس ٕٗٓٓ كقامت بكضع قكاعد عقابية
كاجرائية خاصة بالجريمة المنظمة كالجرائـ اإلرىابية  ،كذلؾ دكف أف تقكـ بكضع تعريؼ خاص باإلرىاب.

(1)Jean Pradel: les infractions de terrorisme un nouvel example de l'ectatement du droit
penal, recueil, Dalloz-sirey 1987, P.264.

(ٕ) د .عالء الديف راشد ،المشكمة في تعريؼ اإلرىاب ص . ٗٚ
(ٖ) د .أحمد فتحي سركر ،المكاجية القانكنية لإلرىاب ،ص.ٕٙٚ
(ٗ) د .أحمد عبدالعظيـ المصرم ،المكاجية التشريعية لجرائـ اإلرىاب في التشريع المصرم كالقانكف المقارف ،صٕٖٓ.
(٘) د .طارؽ مػحمد نكر ،المكاجية التشريعية لمجرائـ اإلرىابية  ،ص.ٙٙ
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كمما سبؽ نخمص إلى أف المشرع الفرنسي لـ يضع ضمف النصكص الخاصة بالجريمة اإلرىابية
مفيكمان خاصان باإلرىاب  ،كانما ترؾ ذلؾ لالجتياد الفقيي كذلؾ تجنبان لمنقد كالخالؼ  ،كانما اكتفى ببياف

أركاف الجريمة اإلرىابية بيانان كافيان يزكؿ معو الغمكض كالمبس بشأف التكييؼ القانكني ليذه الجريمة.

كمف ثـ يجب القكؿ بكجكد جريمة إرىابية كفقان لقانكف العقكبات الفرنسي يجب أف يتكافر في الفعؿ

العناصر القانكنية اآلتية:

أ -كجكد مشركع فردم أك جماعي مرتبط بالسمكؾ.
ب -غاية السمكؾ اإلرىابي كىك إحداث اضطراب جسيـ بالنظاـ العاـ بالتخكيؼ كالتركيع.

ج -القصد الجنائي الخاص كيتمثؿ في تيديد األمف كاالستقرار عف طريؽ التخكيؼ(ٔ).
 -8مفهوم اإلرهاب في التشريع األسباني:
لقد عرؼ المشرع األسباني اإلرىابي بأنو "كؿ مف ييدؼ إلى النيؿ مف أمف الدكلة أك النظاـ العاـ
أك مف يرتكب أعماالن تيدؼ إلى تدمير المنشآت كالمرافؽ العسكرية كالكنائس أك محاؿ العبادة أك السدكد

أك الجسكر أك المباني أك كسائؿ المكاصالت أك خطكط نقؿ الطاقة أك منشآت مخصصة لمنفع العاـ  ،أك

المناجـ  ،أك مصانع األسمحة كالذخيرة  ،أك مخازف الكقكد  ،أك السفف كالطائرات  ،أك تقكـ بأعماؿ

تستيدؼ إحداث حرائؽ أك استعماؿ مكاد متفجرة أك حارقة أك خانقة أك مكاد أخرل قاتمة ،عمى حيف أف
القانكف الجنائي في أسبانيا في المادة ٔ ٘ٚفي الفصؿ الثامف مف ىذا القانكف قد عرؼ الجرائـ اإلرىابية
بأنيا " الجرائـ التي ترتكب مف شخص يتصرؼ باسـ أك بالتحالؼ مع عصابة مسمحة أك منظمات أك

جماعات تيدؼ إلى تقكيض النظاـ الدستكرم أك السمـ العاـ(ٕ).

كلقد أشار الدستكر األسباني إلى اإلرىاب في المادة ٘٘ ٕ/كالتي أجازت تعميؽ بعض الحقكؽ

كالحريات األساسية  ،كذلؾ في األعماؿ ذات الصمة بأنشطة العصابات المسمحة كالجماعات اإلرىابية في
إطار القانكف كتحت مراقبة البرلماف.

كمف ثـ فإف مفيكـ اإلرىاب في أسبانيا مرتبط ارتباطان كثيقان بالنص الدستكرم السابؽ كالذم يسمح

بتقنيف بعض القكانيف اإلجرائية المتعمقة بتصرفات العناصر اإلرىابية ،كلكف الدستكر األسباني لـ يقـ

بتعريؼ اإلرىاب في ىذا النص إال أف المحكمة الدستكرية األسبانية عرفت اإلرىاب بأنو ىك " استخداـ

مطرد كمنظـ لمعنؼ العشكائي بكسائؿ األسمحة النارية أك القنابؿ أك التفجيرات أك مكاد مشتعمة مف

منظمات إجرامية بيدؼ إحداث حالة طكارئ أك نشر الشعكر بعدـ األمف في المجتمع(ٖ).

(ٔ) د .أحمد أبك مصطفى ،اإلرىاب كمكاجيتو جنائيان ،ص٘ٓٔ.

(ٕ) د .عالء الديف راشد ،المشكمة في تعريؼ اإلرىاب ،ص ٕ٘.
(3) Constitational court judgement No. 83, 1993, of 12 March 1993.Published in Geon 15
April 1993.
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 -3مفهوم اإلرهاب في التشريع الجنائي اإليطالي:
يحدد المشرع اإليطالي الجرائـ اإلرىابية عمى أساس العنصر النفسي الذم يبنى عمى الدكافع
األيديكلكجية التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الفعؿ(ٔ).

كقد استحدث التشريع اإليطالي مجمكعة مف الجرائـ التي يككف فييا غرض اإلرىاب أك قمب النظاـ

الدستكرم عنص انر في الجريمة  ،كمنيا جريمة تككيف أك االشتراؾ في جمعية بغرض اإلرىاب أك قمب

النظاـ الدستكرم كالتي نص عمييا في المادة ٓ ٕٚمكرر عقكبات ،ككذلؾ جرائـ االعتداء عمى األشخاص
أك احتجازىـ بغرض اإلرىاب أك قمب النظاـ الدستكرم  ،كالتي نص عمييا في المادة ٓ ٕٛعقكبات

كالمادة  ٕٜٛمكرر  ،كما أف قانكف العقكبات اإليطالي يتحدث عف جريمة التخكيؼ العاـ باستخداـ مكاد
تفجيرية في المادة ٕٓٗ عقكبات كالتي تنص عمى تجريـ كبث الرعب كالفكضى كاالضطراب  ،كذلؾ عف
طريؽ استعماؿ القنابؿ أك المفرقعات أك غير ذلؾ مف المكاد المتفجرة ،كما نجد أف ىذا القانكف ينص في

المادة ٕٔٗ عقكبات عمى تجريـ التيد يد بارتكاب جرائـ ضد األمف العاـ بأفعاؿ التخكيؼ كالسمب كالتيديد
بطريقة تكحي أك تنشر الرعب العاـ(ٕ).

كمف ثـ نجد أف المشرع اإليطالي لـ يقـ بتعريؼ اإلرىاب صراحة  ،كانما قاـ بحصر األعماؿ

اإلرىابية كترؾ تعريفيا لمفقو كالقضاء.

فعرفتو محكمة جنايات جنكفا في  ٜٕٔٛ/ٔٓ/ٛبأنو " طريقة لمكفاح المسمح تنفذ مف خالؿ المجكء

المتكرر كالمنتظـ إلى كسائؿ تتسـ بعنؼ مف نكع خاص يختار ضحاياه دكف تمييز كال يقيـ أم اعتبار

لممصالح التي يحمييا النظاـ القانكني لمدرجة التي ينشر معيا الرعب كيشيعو في المجتمع"(ٖ).
 -4تعريف الجريمة اإلرهابية في التشريع األمريكي:
(ٗ)
لقد عرؼ قانكف مقاكمة اإلرىاب األمريكي المعركؼ باسـ "باتريكت" الصادر مف الككنجرس في
ٕ٘ أكتكبر ٕٔٓٓ في المادة ٕٓ ٛاإلرىاب الداخمي بأنو " أم فعؿ يرتكب داخؿ الكاليات المتحدة

كيتضمف أفعاالن خطيرة عمى حياة اإلنساف كيشكؿ انتياكان لمقكانيف الجنائية لمكاليات المتحدة أك أم دكلة ،
كيبدك منيا قصد التركيع أك إجبار شعب أك التأثير عمى سياسة حككمة بالتركيع كاإلجبار أك التأثير عمى

سمكؾ حككمة ما مف خالؿ الدمار الشامؿ أك االغتياؿ أك الخطؼ".

كبمقتضى ىذا القانكف تمت إضافة ىذا التعريؼ إلى المادة ٖٖٕٔ مف الفصؿ ٖٔٔ(ب) في

التقنيف الجنائي لمكاليات المتحدة  ،كتعرؼ ىذه المادة اإلرىاب الدكلي بتعريؼ يتشابو مع تعريؼ اإلرىاب

(ٔ) د .مػحمد أبك الفتح الغناـ ،اإلرىاب كتشريعات المكافحة في الدكؿ الديمقراطية  ،ص  ٙٛكما بعدىا.
(ٕ) د .مػحمد مؤنس ،اإلرىاب في القانكف الجنائي ،ص ٕ٘ٔ كما بعدىا.
(ٖ) د .إماـ حسانيف عطا اهلل ،اإلرىاب كالبنياف القانكني ،ص ٖ.ٔٛ
(4)USA Patriot Act, Uniting and strengthening America by providing appropriate tools
required to intercept and obstract terrorism, Act of 2001, Public Law. 107-56, 107th
Congress, 115 STAT.
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الداخمي فيما عدا أف الفعؿ يجب أف يرتكب خارج الكاليات المتحدة أك يتجاكز حدكد الدكلة كأف يتضمف

أفعاؿ عنؼ كأفعاالن خطيرة عمى حياة اإلنساف(ٔ).

كما نجد أف القانكف األمريكي لمكافحة اإلرىاب الصادر في عاـ ٗ ٜٔٛعرؼ اإلرىاب عمى أنو "

كؿ نشاط يتضمف عمالن خطي انر ييدد الحياة البشرية  ،كيمثؿ انتياكان لمقكانيف الجنائية في الكاليات المتحدة
أك أية دكلة أك يمثؿ انتياكان جنائيان فيما إذا ارتكب داخؿ الكاليات المتحدة أك أية دكلة أخرل  ،كييدؼ إلى
نشر الرعب كالقير بيف السكاف المدنييف أك التأثير عمى سياسة دكلة مما يمارسو الرعب أك القير أك

التأثير عمى سمكؾ حككمة ما عف طريؽ االغتياؿ أك االختطاؼ.

كما جاء في القانكف األمريكي الصادر في سنة  ٜٔٛٚتعريؼ النشاط اإلرىابي بأنو يقصد بو "

تنظيـ أك تشجيع أك المشاركة في أم عمؿ عنؼ دنئ أك تخريبي يحتمؿ أف يتبع عنو أك يتسبب في مكت

أك إحداث أضرار خطيرة كجسيمة ألشخاص أبرياء ليس ليـ أم دكر في العمميات العسكرية(ٕ).
المطلب الثاني
مفهوم البيئة
سنتناكؿ تعريؼ البيئة في المغة العربية كالتشريعات الجنائية في ىذيف الفرعيف عمى النحك اآلتي:

الفرع األول :مفهوم البيئة في المغة العربية

الفرع الثاني :مفهوم البيئة في القانون الجنائي
الفرع األول
مفهوم البيئة في اللغة العربية
لقد جاءت كممة البيئة في المغة كليا مرادفات تتراكح بيف كممة الكسط المحيط ،كالمكاف ،كالظركؼ
المحيطة ،كالحاالت المثيرة)ٖ).

فنجد أف البيئة في المغة العربية يعبر عنيا بالمكاف أك المنزؿ الذم يعيش فيو الكائف الحي ،فقد جاء

في لساف العرب)ٗ) :بكأتؾ بيتان :اتخذت لؾ بيتان ،كقيؿ تبكأه أصمحو كىيأه  ،كتبكأ نزؿ كأقاـ.

كجاء في مختار الصحاح أف أصؿ اشتقاؽ كممة بيئة ىك بكأ كتبكأ منزالن :نزلو ،كبكأ لو منزالن كبكأه

منزالن :ىيأه كمكف لو فيو ،كعمى ذلؾ فالبيئة ىي المنزؿ أك المحيط الذم يعيش فيو الكائف الحي ،سكاء

أكاف إنسانان أـ حيكانان أـ طائ انر)٘).

(1)United States Code, title 18, chapter 113 B, section 2331.
(ٕ) د .ىيثـ مكسى ،التفرقة بيف اإلرىاب كمقاكمة االحتالؿ في العالقات الدكلية ،رسالة دكتكراه ،حقكؽ عيف شمس
 ،ٜٜٜٔص ٕ.ٔٚ

(ٖ) رجاء كحيد الدكيدرم :البيئة مفيكميا العممي المعاصر كعمقيا الفكرم كالتراثي ،طٔ ،دار الفكر – دمشؽٕٓٓٓ ،ـ،
ص ٕٗ كما بعدىا.
(ٗ) ابف منظكر :لساف العرب ،دار صادر – بيركتٜٔٙٛ ،ـ ،ص .ٖٜ
(٘) محمد بف أبي بكر الرازم :مختار الصحاح ،ص .ٙٛ
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اء ِم ْن َب ْع ِد َعاد
كقد جاءت كممة البيئة في القرآف الكريـ في قكلو تعالىَ ( :وا ْذ ُك ُروا إِ ْذ َج َعمَ ُك ْم ُخمَفَ َ
ض تَتَّ ِخ ُذ َ ِ
َوَب َّوأَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
آال َء المَّ ِه َوَال تَ ْعثَْوا ِفي
ص ًا
ال ُب ُيوتًا فَا ْذ ُك ُروا َ
ون ا ْل ِج َب َ
ور َوتَْن ِحتُ َ
س ُهولِ َها قُ ُ
ون م ْن ُ
ْاأل َْر ِ
ين))ٔ) .كمف ثـ تككف األرض بمفيكميا الكاسع في القرآف الكريـ ىي البيئة أك المنزؿ الذم
ض ُم ْف ِس ِد َ
)ٕ)
ض َحتَّى َيأْ َذ َن لِي أَِبي أ َْو َي ْح ُك َم المَّ ُه لِي َو ُه َو َخ ْي ُر
ينزلو اإلنساف  .كقاؿ تعالىَ ( :فمَ ْن أ َْب َر َح ْاأل َْر َ
ا ْلح ِ
ين))ٖ).
اك ِم َ
َ
فالبيئة جاءت في المدلكؿ القرآني لتكمؿ بمعنى األرض بما عمييا مف مككنات كما في جكىا مف
)ٗ)
السماء ِب َناء وأَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
َخ َر َج ِب ِه
اء فَأ ْ
ض ِف َار ً
مسخرات  ،قاؿ تعالى( :الَِّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
الس َماء َم ً
شا َو َّ َ َ ً َ
ِم َن الثَّمر ِ
ون))٘).
ات ِرْزقًا لَ ُك ْم فَ َل تَ ْج َعمُوا لِمَّ ِه أَ ْن َد ً
ادا َوأَ ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
ََ
كجاء تعريؼ البيئة في المغة الفرنسية بما يعني أنيا مجمكع العناصر الطبيعية كاالصطناعية التي

تشكؿ إطار حياة الفرد) ،)ٙكقد جاء تعريفيا أيضان في معجـ  Robertالفرنسي عمى أنيا مجمكع الظركؼ
الطبيعية كالثقافية كاالجتماعية القابمة لمتأثير عمى الكائنات الحية كاألنشطة اإلنسانية).)ٚ

كعمى ذلؾ ننتيي إلى أف البيئة في المغة تنصرؼ إلى المكاف أك الكسط الذم يعيش فيو الكائف

الحي ،ككذلؾ الظركؼ التي تؤثر عمى ىذا المكاف سكاء كانت ظركؼ طبيعية أك اجتماعية أك

بيكلكجية).)ٛ

الفرع الثاني
مفهوم البيئة في الفقه الجنائي
مما ال شؾ فيو أف مصطمح البيئة في الفقو الجنائي ال يكجد اتفاؽ مكحد عمى تعريفو ،فيناؾ مف
يذكر ليا تعريفان عامان ،كىناؾ مف يعرفيا بأنيا الحيز الذم يباشر أك يمارس فيو اإلنساف مختمفة أنشطة

حياتو).)ٜ

(ٔ) سكرة األعراؼ اآلية ٗ.ٚ
(ٕ) صفاء مكزة :حماية البيئة الطبيعية في القرآف الكريـ ،دار النكادر ،سكريإٓٓٔ ،ـ ،ص.ٕٛ
(ٖ) سكرة يكسؼ مف اآلية ٓ.ٛ

(ٗ) سناء لقريد :الحماية الجزائية لمبيئة في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسالمية كالتشريع الجزائرم ،رسالة ماجستير ،جامعة
الشييد ،كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ٕ٘ٔٓـ ،صٕٓ.
(٘) سكرة البقرة مف اآلية ٕٕ.

(6 ) Petit Robert, Petit Larousse En Couleurs, Paris, 1986, P. 345.
( 7 )Petit Robert, Petit Larousse En Couleurs, Paris, 1986, P. 664.

( )ٛعامر محمد الدميرم :الحماية الجزائية لمبيئة في التشريعات األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األكسط ،كمية
الحقكؽ ،األردفٕٓٔٓ ،ـ ،ص .ٜ
( )ٜد .خالد عبدالظاىر :قانكف حماية البيئة في األردف دراسة مقارنة ،طٔ ،عماف ،ٜٜٜٔ ،صٓٔ.
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كبإمعاف النظر في ىذا التعريؼ نجد أنو قد جاء قاص انر عمى المكاف الذم يمارس فيو اإلنساف نشاطو

دكف أف يمتد ليشمؿ جميع عناصر البيئة الالزمة لحياة اإلنساف كالكائنات األخرل التي تعيش مع اإلنساف

في البيئة.

كفي ذات االتجاه يعرفيا جانب آخر مف الفقو الجنائي بأنيا الكسط الذم يتصؿ بحياة اإلنساف

كصحتو في المجتمع سكاء كاف مف خمؽ الطبيعة أك مف صنع اإلنساف)ٔ).

ككذلؾ نجد أف ىذا التعريؼ قد جاء قاص انر عمى بعض عناصر الطبيعة التي تتعمؽ بحياة اإلنساف

كصحتو دكف أف يتناكؿ العناصر األخرل التي تخص الكائنات األخرل كالعناصر الثقافية التي تدخؿ في

مككنات البيئة.

كمف جانبنا نعرؼ البيئة تعريفان قانكنيان بأنيا ىي المجاؿ الذم يككف محالن لمحماية الجنائية سكاء كاف

ىذا المجاؿ طبيعي يتكاجد فيو اإلنساف كغيره مف العناصر الحية كغير الحية  ،أك كاف ىذا المجاؿ مشيدان
مف خالؿ األنشطة التي يقكـ باصطناعيا اإلنساف بقصد استم ارره عمى الحياة.

كمف ىذا التعريؼ ننتيي إلى أف البيئة محؿ الحماية الجنائية نتناكؿ شقيف لمبيئة أحدىما طبيعي

كاآلخر مصطنع.

كعمى ىذا نخمص إلى البيئة محؿ الحماية الجنائية تتككف مف عناصر طبيعية كعناصر مصطنعة.

 -1العناصر الطبيعية:

كيقصد بيا كؿ ما يحيط باإلنساف مف مظاىر كمككنات حية كغير حية مثؿ الماء كاليكاء كالغابات

كاألراضي كالحيكانات كالطيكر ،كىي تتناكؿ كؿ المكارد التي كانت مف صنع اهلل تعالى دكف أف يتدخؿ
فييا اإلنساف سكاء كانت مكارد دائمة كالشمس كاليكاء كالماء كغيرىا أك مكارد متجددة كالحيكانات

كالنباتات كالتربة أك مكارد غير متجددة كالكقكد كالثركات المعدنية)ٕ).

 -2العناصر االصطناعية:

كىي التي تتناكؿ البيئة الحضارية التي ابتدعيا اإلنساف مف خالؿ تفاعمو مع البيئة الطبيعية كاآلثار

كالسدكد كغيرىا مف العناصر التي أكجدىا الفكر اإلنساني.

كتنقسـ العناصر المشيدة أك المصطنعة إلى نكعيف أحدىما مادم كما استطاع اإلنساف أف يجعمو في

صكره مممكسة كمحسكسة كالمساكف بأنماطيا المختمفة ككسائؿ النقؿ كغير ذلؾ  ،كالثاني معنكم كىك ما

يشتمؿ عميو عقؿ اإلنساف مف أفكار كثقافات كىي بدكرىا تعتبر مف مككنات البيئة الحضارية لإلنساف

غير المادية)ٖ).

الفرع الثالث
(ٔ) راجع في ىذا :د .نكر الديف ىنداكم :الحماية الجنائية لمبيئة ،دار النيضة العربية ،ص .ٜ٘
(ٕ ) يراجع في ىذا لممزيد :د .محمكد صالح العادلي :مكسكعة حماية البيئة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،طٔ،
ٖٕٓٓـ ،ص.ٜٔ
(ٖ) محمد عبدالقادر الشرنكم :اإلنساف كالبيئة ،المكتبة األنجمكمصرية ،القاىرة ،بدكف تاريخ نشر ،ص ٛكما بعدىا.
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مفهوم اإلرهاب البيئي في التشريع الجنائي
يمكف لنا تعريؼ اإلرىاب البيئي طبقان لنص المادة الثانية مف القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ بأنو

كؿ استخداـ لمقكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع إذا كاف ذلؾ تنفيذان لغرض إرىابي بغرض اإلضرار
بالبيئة أك المكارد الطبيعية أك باآلثار)ٔ).

كمف ثـ فإف اإلرىاب البيئي ىك استخداـ كسيمة مف كسائؿ العنؼ اإلرىابي إذا ترتب عمى ذلؾ إلحاؽ

ضرر بالبيئة أك المكارد الطبيعية أك باآلثار ،فالمشرع الجنائي المصرم في قانكف مكافحة اإلرىاب الجديد
قد تناكؿ جرائـ اإلرىاب التي تمس عناصر البيئة عندما قاـ بتعريؼ العمؿ اإلرىابي بصفة عامة في

المادة الثانية منو عمى أنو كؿ استخداـ لمقكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع  ،ثـ جعؿ إلحاؽ الضرر

بالبيئة كالمكارد الطبيعية كاآلثار مف ضمف األعماؿ اإلرىابية إذا ترتب عمى العمؿ اإلرىابي ضرر بيا.

كبذلؾ يككف المشرع قد تناكؿ اإلرىاب البيئي في ىذه المادة  ،كمف ثـ تقكـ جريمة اإلرىاب البيئي إذا

تكافر في الجريمة الركف المادم لمعمؿ اإلرىابي بصفة عامة كترتب عميو ضرر بعناصر البيئة سكاء
كانت ىذه البيئة مف العناصر الطبيعية أك المشيدة.

كاف كاف قد زاد في ىذا النص كممة أك المكارد الطبيعية أك اآلثار ،كىي تدخؿ ضمف عناصر البيئة

التي بينيا مف قبؿ كىك َتزّيد في النص التشريعي ال حاجة إليو.
كنجد أف المشرع الجنائي المصرم قد تدارؾ الخطأ الذم كقع فيو مف قبؿ ،كذلؾ عندما كضع لجريمة

اإلرىاب البيئي كالعمؿ اإلرىابي عقكبة خاصة بيا في نص المادة  ٜٔمف قانكف مكافحة اإلرىاب الجديد،

كذلؾ عمى خالؼ القانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕ ٜٜٔالذم اقتصر عمى تعريؼ اإلرىاب في المادة  ٛٙمنو

كجعؿ إلحاؽ الضرر بالبيئة مف النتائج المترتبة عمى السمكؾ اإلرىابي ،كلكنو لـ يضع لإلرىاب الذم

يضر بالبيئة كلمعمؿ اإلرىابي بصفة عامة الكارد في نص المادة  ٛٙمنو عقكبة خاصة فكاف العمؿ
اإلرىابي يضر بعناصر البيئة  ،كلكف يجد القاضي نفسو أماـ جريمة أخرل غير جريمة اإلرىاب البيئي

إلى أف جاء نص المادة  ٜٔمف قانكف مكافحة اإلرىاب الجديد ،كجعؿ ليذه الجريمة عقكبة خاصة بيا
سيأتي بيانيا فيما بعد.

كمف ثـ نجد أف المشرع المصرم قد أخذ بالمنيج االستحداثي في مكاجية اإلرىاب  ،كاستحدث

عقكبات بجرائـ اإلرىاب البيئي كغيره مف األعماؿ اإلرىابية ،كذلؾ عمى خالؼ ما سبؽ فكاف يقتصر
األمر عمى تعريؼ اإلرىاب فقط لمتيسير عمى القضاء دكف أف يضع لمعمؿ اإلرىابي بأنكاعو كأشكالو

المختمفة عقكبات خاصة.

كما أف المشرع الفرنسي قد أخذ بالمنيج االستحداثي حيث استحدث بمكجب نص المادة ٕٔٗ ٕ-مف

اعتداء عمى البيئة)ٕ).
قانكف العقكبات جريمة اإلرىاب البيئي التي تقع
ن

(ٔ ) يراجع في ذلؾ المعنى :د .أحمد عبدالتكاب مبركؾ :النظاـ الشرعي كالقانكني لمكافحة الجريمة اإلرىابية ،رسالة
دكتكراه ،كمية الحقكؽ جامعة أسيكط ،ٕٓٔٙ ،ص ٘.ٛ
(2 ) Cartier (M. E.), Le terrorisme dans le nouveau Code pénal français, op. cit., P. 231.
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المبحث الثاني
أركان جريمة اإلرهاب البيئي
لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي قانكنان يجب أف يتكافر لقياميا ركنيف أحدىما مادم كاآلخر معنكم كىك ما

يسمى بالبنياف القانكني لمجريمة ،كىذا ما نتناكلو في المطمبيف اآلتييف:

المطمب األول :الركن المادي لجريمة اإلرهاب البيئي

المطمب الثاني :الركن المعنوي لجريمة اإلرهاب البيئي
المطلب األول
الركن المادي لجريمة اإلرهاب البيئي
لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي قانكنان يجب ارتكاب الجريمة بإحدل كسائؿ العنؼ اإلرىابي كالتي تتمثؿ
في القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع  ،كما يجب أف يترتب عمييا إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بالمكارد

الطبيعية أك باآلثار.

كعمى ىذا فإنو يجب لتكافر الركف المادم لجريمة اإلرىاب البيئي أف يرتكب السمكؾ اإلرىابي بكسائؿ

معينة كأف تترتب عميو نتيجة محددة تتمثؿ في إلحاؽ الضرر بالبيئة ،كأف يككف ىناؾ عالقة سببية

بينيما ،كىذا ما سنتناكلو عمى النحك اآلتي:

أوالً :السموك اإلرهابي:

لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي قانكنان يجب أف يرتكب السمكؾ اإلجرامي اإلرىابي بإحدل الكسائؿ التي

حددىا المشرع الجنائي في العمؿ اإلرىابي كالتي حصرىا المشرع المصرم في القكة أك العنؼ أك التيديد

أك التركيع.
أوالً :القوة:
فالقكة في المغة ضد الضعؼ  ،كىي تعني القدرة المادية أك المعنكية التي تترؾ أث انر نفسيان ،فالعبرة
فييا بما تحدثو في العالـ الخارجي مف رىبة سكاء كاف ذلؾ باستعماؿ سالح بطبيعتو كاألسمحة النارية

كالقنابؿ كغير ذلؾ أك السالح باالستعماؿ كاألسمحة البيضاء كغيرىا.
معنكيان.

كمف ثـ نجد أنو يمزـ أف يترتب عمى استخداـ القكة أثر خارجي سكاء كاف ىذا األثر ماديان أك
كمف جانبنا نرل أف ىناؾ خمطان بيف استخداـ القكة كالتيديد بيا  ،كذلؾ بمقكلة أف القكة ىي القدرة

المادية أك المعنكية  ،كذلؾ أل ف التيديد بالقكة ىك الذم يترتب عميو األثر النفسي كمف يقكـ بتيديد شخص

باستعماؿ سالح نارم كال يترؾ أث انر ماديان في العالـ الخارجي ،كمف ثـ يجب التفرقة بيف القكة كالتيديد

باستخداميا.

كمما يجب أف نشير إليو أف لفظ القكة مف األلفاظ المطاطة التي تحتمؿ معاف كثيرة كتترؾ مساحة

كاسعة لمتفسير القضائي كالسمطة التقديرية مف جانب محكمة المكضكع كلذلؾ نجد أف ىناؾ مف يرل قصر
العنؼ اإلرىابي عمى "العمؿ المسمح" كحذؼ عبارة "القكة" مف تعريؼ اإلرىاب  ،كذلؾ ألف لفظ القكة يراد

بيا أشياء كثيرة فدفع شخص آلخر أك الدخكؿ معو في شجار عادم ينطكم عمى استخداـ لمقكة  ،كما أف
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لفظ القكة أقرب إلى المصطمحات السياسية مف القانكنية  ،كىك ما يجب أف يبتعد عنو التشريع الجنائي
الذم يجب أف يحدد الجريمة تحديدان كاضحان ال لبس فيو كال غمكض عمالن بمبدأ ال جريمة كال عقكبة إال

بنص.

كىذا ىك المألكؼ مف ناحية الكاقع  ،فالعمميات اإلرىابية تقكـ عمى أسمكب المباغتة بيجكـ

مصحكب بكابؿ مف النيراف كباستخداـ األسمحة النارية كالمكاد المتفجرة كالقنابؿ اليدكية.

كمف جانبنا نرل أف جريمة اإلرىاب البيئي ال يككف التكييؼ القانكني ليا قاص انر عمى استخداـ القكة

ككسيمة مف كسائؿ ارتكابيا  ،كانما يجب أف يتكافر في ىذا السمكؾ اإلجرامي شرائط أخرل قد حددىا

النص القانكني كىي أف يترتب عمى السمكؾ اإلرىابي إلحاؽ الضرر بالبيئة.

كما أنو يجب عدـ التعامؿ مع األلفاظ باعتبارىا ألفاظان مجردة  ،كلكف يجب فيـ النص القانكني بما

تطمبو مف شرائط قانكنية في السمكؾ اإلجرامي كما يترتب عميو مف نتائج يحددىا النص القانكني.
ثانياً :العنف:
فالعنؼ في المغة العربية بالضـ ضد الرفؽ  ،كالرفؽ يعني المطؼ كليف الجانب  ،كتقكؿَ :عُنؼ
كعُنؼ بو أيضان  ،كالتعنيؼ التعبير كالمكـ(ٔ).
عميو بالضـ ُع ْنفا َ ،
كيعرفو بعض الفقو القانكني بأنو ىك "كؿ سمكؾ مادم بحت ينشأ عنو حدث مادم في شخص

كالضرب أك الجرح أك في شيء كإحداث تمؼ بو"  ،أك ىك "كؿ سمكؾ يقطع مجرل اليدكء في الككف

المادم أك الككف النفسي"(ٕ).

كقد عرفو البعض بأنو "كؿ عمؿ سكاء كاف باالرتكاب أك الترؾ يدخؿ كجزء مف أسمكب الصراع

كينطكم عمى إحداث المكت المادم أك المعنكم لشخص أك اكثر أك يمحؽ بشخص أك أكثر أذل ماديان أك

معنكيان بطريقة عمدية كقيرية"(ٖ).

كىناؾ اتجاه في الفقو يرل بأف العنؼ الذم يقصده المشرع ىك العنؼ المادم الذم يتمثؿ في

سمكؾ مادم يصدر عف شخص يؤثر في المحيط الخارجي سكاء أكاف مكجيان ضد البيئة أك األشخاص أك

ضد األشياء األخرل ،أما العنؼ المعنكم فيمكف اعتباره نكعان مف التيديد(ٗ).

كنحف مف جانبنا نميؿ إلى ىذا االتجاه  ،كذلؾ حتى ال تختمط الكسائؿ المادية التي تترؾ أث انر ماديان

في العالـ الخارجي كالتي تتمثؿ في القكة كالعنؼ بالكسائؿ المعنكية التي تترؾ أث انر نفسيان كالتي تتمثؿ في
التيديد باستخداـ القكة أك العنؼ كالتركيع  ،كذلؾ حتى ال يككف ىناؾ تكرار كتزيد في النص ال فائدة

منو(٘).

(ٔ) مختار الصحاح ،كممة "عنؼ" ص .ٗ٘ٛ
(ٕ) د .رمسيس بيناـ ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندريةٜٕٔٛ ،ـ ،ص ٗ.ٔٛ
(ٖ) د .محمد أبك الفتح الغناـ ،مكاجية اإلرىاب في التشريع المصرم ،ص .ٖٛ
(ٗ) د .أسامة بدر ،المكاجية القانكنية كاألمنية لإلرىاب ،ص ٓ.ٙ
(٘) نقض  ٜٕٔٗ/ٕٔ/ٚح  ٙرقـ  ٖٜص ٗ.
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كعمى ىذا يعتبر العنؼ تجسيدان لمطاقة أك القكة المادية التي يترتب عمييا الضرر المادم بالبيئة ،

فيك صفة لسمكؾ إنساني يتحقؽ عف طريؽ الطاقة المادية الضارة بالبيئة أك المكارد الطبيعية كاآلثار.

كنخمص مف ىذا أف النص القانكني يفترض نكعان معينان مف العنؼ يترتب عميو أثر مادم في العالـ

الخارجي كىك ما يسمى بالعنؼ المادم(ٔ).

كيرل بعض الفقو القانكني بأف مفيكـ القكة أكثر شمكلية مف مفيكـ العنؼ  ،فقد تظير القكة بدكف

عنؼ  ،كلكف ال يكجد عنؼ بدكف قكة.
ً
ثالثا :التهديد:
فالتيديد لغة يعني الكعيد كالتخكيؼ  ،فيدده يعني أكعده كخكفو  ،كالتيداد التخكيؼ كالتكعد
بالعقكبة(ٕ).

كال يخرج مدلكؿ التيديد في الفقو الجنائي عف ىذا المعنى فيك يعني " إثارة الخكؼ لدل الغير مف

ضرر أك شر يصيبو سكاء حدث بالقكؿ أك الكتابة أك الرسـ أك الحركة أك اإلشارة"(ٖ).

كيعرفو البعض بأنو ىك "الكعيد بشر"  ،أك ىك " زرع الخكؼ في النفس كذلؾ بالضغط عمى إرادة

إنساف كتخكيفو مف أف ضر انر ما سيمحقو أك سيمحؽ أشخاص أك أشياء لو بيا صمة مثؿ اختطاؼ أك ىتؾ

عرض"(ٗ).

كالتيديد يككف في حد ذاتو أم انر كافيان لخمؽ الرعب كالفزع بيف الناس  ،كتستكم كسائؿ التعبير عنو

كتابيان أك شفكيان  ،كيستكم أف يككف التيديد صراحة أك ضمنان طالما كاف لو تأثير عمى المجني عميو
كترتب عميو إصابة المجني عميو بحالة مف الرعب كالفزع"(٘).

كيرل البعض بأنو ال يشترط لتكافر التيديد أف يتكلد فعالن في نفس الشخص المكجو إليو التيديد

شعكر بالخكؼ  ،بؿ يكفي أف يككف الفعؿ في حد ذاتو مالئمان إلحداث ىذه النتيجة  ،فيك حالة تتعمؽ
بالفعؿ كال تتعمؽ بالشخص المكجو إليو الفعؿ  ،ككذلؾ ال يشترط أف يشكؿ مكضكع التيديد جريمة(.)ٙ

كلـ يشترط القانكف عبارات خاصة لمتيديد كانما يترؾ تقدير ىذا األمر لممحكمة طالما كانت

العبارات مف شأنيا إزعاج المجني عميو  ،كالقاء الرعب في نفسو  ،أك إحداث الخكؼ بسبب خطر يراد

إيقاعو بشخصو أك مالو.

(ٔ) د .مأمكف سالمة ،إجراـ العنؼ ،مجمة القانكف كاالقتصاد ،عدد ٕ سنة ٗ ،ٜٔٚص  ٕٚكما بعدىا.
"ى ْد" ص ٘ٔٓٔ.
(ٕ) المعجـ الكسيط كممة َ

(ٖ) نقض  ٜٕٔٗ/ٕٔ/ٚمجمكعة القكاعد القانكنية ج٘ رقـ  ٖٜص ٗ٘.
(ٗ) د .رؤكؼ عبيد ،جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ ،الطبعة الثامنة ،دار الفكر العربي القاىرة ٜ٘ٔٛـ،
صٕٔٗ.
(٘) د .محمد أبك الفتح الغناـ ،مكاجية اإلرىاب في التشريع المصرم ،صٖٖ.
( )ٙد .محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف العقكبات – القسـ الخاص ،صٔ.ٜٛ
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كيمزـ في جريمة اإلرىاب البيئي كالتي يستخدـ فييا التيديد أف يككف مف شأنيا إلحاؽ الضرر

بالبيئة(ٔ).
رابعاً :الترويع:
فالتركيع يعني لغة التفزيع  ،أم بث الفزع لدل الغير(ٕ) ،كمنو قكلو تعالى في القرآف الكريـ :ﮋ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ(ٖ).

كفي القانكف الجنائي يعني خمؽ جك عاـ مف الخكؼ الدائـ لدل األفراد مما يجعميـ يعيشكف في

رعب كخطر دائميف.

كمما يجب أف نشير إليو أف التركيع يقع بسمكؾ إجرامي إيجابي يؤدم إلى بث الرعب في نفس

المجني عميو  ،كذلؾ كقياـ مجمكعة إرىابية بتسميـ مياه اعتاد الناس أف يشربكا منيا  ،أك أف يقكـ بكضع
مكاد متفجرة أك ناسفة في مكاف اعتاد الناس ارتياده  ،أك أف تقكـ بفؾ أحد الفمنكات مما يؤدم إلى انقالب

القطار(ٗ).

فالتركيع يحدث خكفان أكثر عمقان مف التيديد  ،كذلؾ ألف التركيع تتحقؽ معو النتيجة اإلجرامية عمى

العكس مف ذلؾ التيديد فإنو ال تتحقؽ معو النتيجة اإلجرامية(٘).

كما أف التركيع لو مفيكـ فسيكلكجي بينما التيديد لو مفيكـ نفسي(.)ٙ
كنجد أف التركيع كعنصر مف عناصر السمكؾ اإلرىابي تـ إضافتو لمتشريع المصرم باقتراح مقدـ

مف كزير العدؿ كذلؾ عمى سند منو بأف كثي انر مف جرائـ اإلرىاب تقع باستخداـ التركيع دكف أف تتضمف

استخدامان لمقكة أك العنؼ أك التيديد.

كذكر بأف المقصكد ب التركيع ىك التركيع العاـ  ،كذلؾ ىناؾ بعض مف جرائـ اإلرىاب ال يكجد بيا

عنؼ أك تيديد  ،كلكنيا تقكـ عمى التركيع كفؾ جزء مف إحدل الطائرات كأدل ذلؾ إلى انفجارىا بعد
إقالعيا  ،فيذا عمؿ ليس فيو قكة كال تيديد كال عنؼ كلكنو "التركيع" ،كليذا جاء القانكف الفرنسي كبحؽ

كقاؿ التركيع(.)ٚ

(ٔ) د .إبراىيـ عيد نايؿ ،السياسة الجنائية في مكاجية اإلرىاب ،ص.ٔٛ
(ٕ) المعجـ الكسيط ٖٜٙ/ٔ ،كممة "راع".
(ٖ) سكرة ىكد مف اآلية ٗ.ٚ

(ٗ) د .إبراىيـ نايؿ ،السياسة الجنائية في مكاجية اإلرىاب ،ص.ٜٔ
(٘) د .أحمد أبك مصطفى ،اإلرىاب كمكاجيتو جنائيان ،ص  ،ٔ٘ٙد .أسامة بدر ،المكاجية القانكنية كاألمنية لإلرىاب،
صٔ ،ٙد .محمد محمكد سعيد ،جرائـ اإلرىاب أحكاميا المكضكعية كاجراءات مالحقتيا ،ص.ٔٚ

( )ٙينظر:

- Jean Pradel: les infractions de terrorisme un nouvel example de l'ectatement du droit
penal, recueil, Dalloz- sirey 1987, P.43.
( )ٚراجع في ىذا :كممة السيد كزير العدؿ فاركؽ سيؼ النصر ،مضبطة مجمس الشعب الجمسة الثانية بعد المائةٔ٘ ،
يكليك ٕ ٜٜٔبشا ،القانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕ.ٜٜٔ
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كنخمص مما سبؽ أف التركيع يعد نتيجة لسمكؾ إجرامي يترتب عميو تركيع الناس  ،كاحداث الفزع
بينيـ  ،كقد يككف التركيع ناتجان عف القكة كالعنؼ أكالتيديد بيما ،كقد يقع مف غير قكة أك عنؼ أك تيديد.

كيذىب بعض الفقو الجنائي إلى أف المشرع المصرم قد حشد كؿ الكسائؿ الممكف تكظيفيا في

نشر الخكؼ كالرعب كالقكة أك العنؼ أك التيديد  ،كأضاؼ إلييا التركيع لمتدليؿ عمى أف الكسائؿ ال تغني

عف أثر الجريمة اإلرىابية المتمثؿ في التركيع  ،مما يؤكد إرادة المشرع المصرم في أف غاية اإلرىاب ىك

إحداث الخكؼ كالرعب في المجتمع تجريدان عف طبيعة الكسائؿ المستخدمة(ٔ).

كمف جانبنا نرل أف تعداد المشرع المصرم لمكسائؿ المنتجة لألثر اإلرىابي المتمثؿ في إحداث

الخكؼ كالرعب يعتبر مف قبيؿ التزيد في النص غير المفيد  ،ككاف مف األفضؿ أف يقتصر عمى لفظ
التركيع دكف ما سبقو مف تعبيرات  ،كذلؾ ألف التركيع ىك األكثر ترادفان مع فكرة اإلرىاب.

فاألثر المتكلد عف الفعؿ يقتصر عمى التركيع عمى عكس الفعؿ ذاتو فيك ليس ذات أىمية في

مجاؿ الحديث عف السمكؾ اإلرىابي.

كمف ثـ يككف مف غير الصكاب قصر الفعؿ المنتج ليذا األثر عمى طائفة محددة مف األفعاؿ إذ

أف الفعؿ في حد ذاتو ال يكتسب الكصؼ القانكني لمفعؿ اإلرىابي إال بتحقؽ اثره النفسي عمى الضحايا
مف التركيع أك اإلرىاب  ،كىذا ما صرح بو كزير العدؿ المصرم مف أف فعؿ اإلرىاب قد ال يتمثؿ في

القكة  ،العنؼ ،أك التيديد  ،كانما ينطكم عمى الخكؼ كالفزع كتسميـ مصدر مياه أك فؾ جزء مف طائرة ،

فيذه األفعاؿ ال تكجد فييا قكة أك تيديد كانما تثير الرعب كالفزع  ،كىذا ىك المعنى المقصكد بالتركيع(ٕ).

كليذا استخدـ المشرع الفرنسي عبارة التركيع كما يرادفيا مف تعبيرات الرعب أك الفزع كاعتمد في

التكصيؼ القانكني لجريمة اإلرىاب عمى األثر المترتب عمى المشركع اإلجرامي الفردم أك الجماعي
كليس بالفعؿ المرتكب ذاتو.

بينما نجد أف المشرع المصرم في قانكف اإلرىاب الجديد رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ ال يشترط في العمؿ

اإلرىابي أف يككف تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك جماعي(ٖ).

كعمى ىذا فالمشرع المصرم في قانكف اإلرىاب الجديد ال يستبعد العمؿ االرتجالي مف الجرائـ

اإلرىابية حيث إنو ال يشترط في العمؿ اإلرىابي أف يككف عمى قدر مف اإلعداد أك التنظيـ.

كينتقد ىذا القانكف ألنو قد يؤدم إلى دخكؿ بعض الجرائـ العادية التي ال صمة ليا بنشاط

الجماعات اإلرىابية في جرائـ اإلرىاب  ،كذلؾ ألنو تكسع في العمؿ اإلرىابي ليشمؿ كؿ استخداـ لمقكة أك
العنؼ أك التيديد أك التركيع دكف أف يشترط أف يككف السمكؾ اإلجرامي تنفيذان لمشركع إجرامي.

(ٔ) د .محمد عبدالمطيؼ عبدالعاؿ ،جريمة اإلرىاب ،صٓٓٔ.
(ٕ) مضبطة مجمس الشعب ،الجمسة الثانية بعد المائة ٔ٘ ،يكليك ٕ.ٜٜٔ
(ٖ) راجع نص المادة (ٕ) مف القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ الخاص بمكافحة اإلرىاب المنشكر بالجريدة الرسمية
في ٘ٔ أغسطس ٕ٘ٔٓـ.
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كمف جانبنا نرل أف عمى المشرع المصرم تعديؿ نص المادة ٕ مف القرار بقانكف كذلؾ حتى
يشترط النص أف يككف استخداـ القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك

جماعي.

كالمشركع اإلجرامي

(ٔ)

يقصد بو أف الجريمة اإلرىابية يجب أف تككف جريمة مدركسة كمييأة ليتـ

تنفيذىا  ،أك أف تككف ىناؾ نية مبيتة بيا ليتـ كضعيا مكضع التنفيذ ،كمما يجب أف نشير إليو أنو يستكم

في نظر المشرع أف يككف المشركع اإلجرامي فرديان أك جماعيان ،كجدير بالذكر فإف المشركع اإلجرامي
الفردم يعبر عف جريمة مدركسة مف جانب شخص كاحد  ،أما المشركع الجماعي فيعني أف الجريمة
المراد تنفيذىا قد تـ كضع خطتيا بمعرفة أكثر مف شخص  ،كيستكم بعد ذلؾ أف يتـ تنفيذىا مف شخص

كاحد أك بمعرفة أكثر مف شخص(ٕ).

كىذا ما يعني استبعاد العمؿ االرتجالي مف الجرائـ اإلرىابية  ،حيث أنو يشترط في السمكؾ

اإلرىابي أف يككف عمى قدر مف اإلعداد  ،كحد أدني مف التنظيـ(ٖ).

كعمى ىذا فإف السمكؾ اإلرىابي يجب أف يقكـ عمى تخطيط مدركس  ،كىذا ما يستبعد السمكؾ

العشكائي.

كيتـ ىذا السمكؾ مف خالؿ دراسة األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  ،كيتمثؿ ىذا في

اختيار الضحية بعناية سكاء كاف شخصان مف القائميف بمياـ السمطة في الدكلة  ،أك مف أحد رمكزىا أك
منشأة اقتصادية ليا أثر عمى الدخؿ القكمي كقطاع السياحة كغيره مف القطاعات التي ليا أىمية اقتصادية

في الدكلة(ٗ).

فالسمكؾ اإلرىابي يقكـ عمى التخطيط المسبؽ لتحقيؽ أىداؼ سياسية مف خالؿ خمؽ جك عاـ مف

االضطراب كالخكؼ عكس العنؼ العشكائي الذم ال يتضمف التصميـ السابؽ عمى الفعؿ كالذم ال ينتيج

أىدافان سياسية محددة.

كالعمؿ اإلرىابي قد يقع في بعض الحاالت االستثنائية كرد فعؿ فكرم عمى الحدث دكف تخطيط أك

إعداد أك دراسة مسبقة  ،فقد ينفجر السمكؾ اإلرىابي مع الحدث(٘).

(ٔ) د .إبراىيـ نايؿ ،السياسة الجنائية في مكاجية اإلرىاب ،ص  ٖٛكما بعدىا ،د .محمد أبك الفتح الغناـ ،اإلرىاب
كتشريعات المكافحة في الدكؿ الديمقراطية ،ص  ٕٔٙكما بعدىا .ككذلؾ يراجع:
- Marguenaud (J .-P.), La qualification pénale des actes de terrorisme, RSC, 1990,, P.
17.

(ٕ) د .محمكد العادلي ،اإلرىاب كالعقاب ،ص ٔٗ.
(ٖ) د .محمد أبك الفتح الغناـ ،مكاجية اإلرىاب في التشريع المصرم ،ص.ٕٔٙ
(ٗ) د .محمد عبدالمنعـ عبدالخالؽ ،المنظكر الديني كالقانكني لجرائـ اإلرىاب ،ص ٕٕٔ.

(٘) د .محمد عبدالكريـ نافع ،الحماية الجنائية ألمف الدكلة الداخمي ،رسالة دكتكراه ،جامعة القاىرة  ،ٜٜٔٛص ٔٗ كما
بعدىا.
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كمع ذلؾ فإننا مع القكؿ الذم يرل بأف السمكؾ اإلرىابي غالبان ما يقكـ عمى التخطيط كليس العفكية

 ،فاإلرىاب يرتكب كفؽ خطة منظمة تأخذ شكؿ الجريمة المنظمة.

كما أف السمكؾ اإلرىابي ذك طابع رمزم يتجاكز اليدؼ المباشر بما يجعمو ال يركز عمى الضحية

المباشرة كانما ييدؼ إلى تحقيؽ نتائج كآثار الحقة عمى العمؿ اإلرىابي مف خالؿ خطكرتو كشدة تأثيره
عمى السمكؾ السياسي  ،كذلؾ بما يمتمكو مف القدرة عمى نشر الرعب كالذعر بيف صفكؼ الجميكر(ٔ).

كمما يجب أف نشير إليو أف السمكؾ اإلرىابي يعتمد عمى السيطرة في الرأم العاـ عف طريؽ نشر

العمميات اإلرىابية مف خالؿ تكظيؼ كسائؿ اإلعالـ بما يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ السمكؾ اإلرىابي(ٕ).

كما نجد أف المشرع الفرنسي قد سمؾ نفس اتجاه المشرع المصرم  ،كاشترط لمقكؿ بكجكد جريمة

إرىابية أف يرتبط السمكؾ المنصكص عميو في المادتيف ٕٔٗ ٕ-ٕٗٔ ، ٔ-مف قانكف العقكبات الجديد
بمشركع فردم أك جماعي يسعى نحك إحداث اضطراب جسيـ في النظاـ العاـ بالتخكيؼ أك التركيع(ٖ).

كعمى ىذا فالسمكؾ اإلرىابي في نظر المشرع الفرنسي يجب أف يككف مرتبطان بمشركع إجرامي

سكاء كاف ىذا المشركع فرديان أك جماعيان يبتغي إحداث اضطرابات جسيمة في النظاـ العاـ ،كمف ثـ فإف
الجريمة اإلرىابية في التشريع الفرنسي يشترط فييا أف تككف ىناؾ عالقة سببية قائمة بيف التصرؼ

كالمشركع اإلرىابي بالمعنى الكاسع.

كينتقد ال بعض ىذا بأف ىذه الرابطة يشكبيا شيء مف الغمكض كالتعجؿ في آف كاحد  ،كذلؾ ألف

ىناؾ صعكبة لمقكؿ بكجكد مشركع إرىابي بالنسبة لمعمؿ الفردم  ،فيناؾ ازدكاج في معنى المشركع

اإلرىابي في حد ذاتو أك لمعمؿ الذم لو صمة بالمشركع(ٗ).

كيرد البعض عمى ىذا بأف فكرة التنظيـ في حد ذاتيا تككف ىي الطريؽ لفيـ المشركع اإلرىابي ،

كالذم يعتبر تصرؼ لعدد مف األشخاص كما ىك الحاؿ بالنسبة لمفرد الكاحد(٘).

كعمى ىذا فإف المشركع اإلرىابي سكاء كاف فرديان أك جماعيان فإنو يضع السمكؾ في اإلطار

التنظيمي عمى أساس إعداد البرامج كالبدء في التنفيذ  ،كىذا ما ينطبؽ عمى اإلرىاب الفردم  ،ككذلؾ

اإلرىاب الدكلي.

ثانياً :النتيجة اإلجرامية:

(ٔ) د .بنر غام أمؿ ،السياسة الجنائية في مكاجية اإلرىاب دراسة مقارنة ،ص ٕٗٔ.
(ٕ) راجع في ىذا الشأف:
- Leonard Weinberg, Paul B. Davis, Introduction to Political Terrorism, New York, McGraw
– Hill publishing company, 1989, P.9-10

(3)A. Vitu, le droit pénal spécial source vivante et concrète du droit criminel , Éd. Cujas,
Paris, 1982, no 228 et 229.
(4)Yves Mayaud, le terrorisme, Dalloz, Connaissance Du Droit, 1997, P.32.
(5)Yves Mayaud, op.cit, P. 33.
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ال يكفي لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي أف يرتكب السمكؾ اإلرىابي بإحدل الكسائؿ التي حددىا المشرع
الجنائي في القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع  ،كأنما يجب أف يترتب عمى ىذا السمكؾ نتيجة إجرامية

محددة تتمثؿ في إلحاؽ الضرر بالبيئة.

ك يقصد بالضرر الذم يمحؽ بالبيئة بأنو " ىك ذلؾ الضرر الذم يتحقؽ بكؿ سمكؾ مف شأنو

إحداث تغييرات ضارة في مككنات الطبيعة أك مكاردىا بحيث يؤثر عمى الكائنات التي تضميا بشكؿ أك

بآخر"(ٔ).

كيعرفو البعض بأنو كؿ أذل يمحؽ بالكسط الذم يتصؿ بحياة اإلنساف داخؿ النطاؽ اإلقميمي

المصرم سكاء كاف ىذا الكسط مف العناصر الطبيعية أك مف صنع اإلنساف.

كتتمثؿ العناصر الطبيعية لمبيئة في األنيار كالبحار كاليكاء كالغابات كالفضاء كغير ذلؾ ،أما

العناصر التي مف صنع اإلنساف تتمثؿ في اآلثار كاإلنشاءات المدنية كالسدكد كغيرىا(ٕ).

كاإلرىابي كما يقتؿ أك يحرؽ أك يدمر قد يقكـ بإطالؽ مادة سامة في اليكاء أك تسميـ المياه أك

كضع مادة عمى األرض أك في باطنيا  ،بحيث تككف المحصمة النيائية اإلضرار باإلنساف أك الحيكاف أك

الطبيعة  ،كىذا ما تصكره المشرع العقابي المصرم بنصو عمى اعتبار إلحاؽ الضرر بالبيئة كنتيجة مف
نتائج اإلرىاب.

كما يقصد بالبيئة كفقان لنص المادة ٕ مف القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓـ بأنيا "الكسط

المكاني" كىك كؿ ما يتعمؽ بالعكامؿ الطبيعية كالجغرافية في اإلقميـ الذم ينبسط عميو سرياف القانكف في

المكاف مف تضاريس كطبيعة أرض كبحار كأنيار كما يعمك ىذا مف طبقة اليكاء(ٖ).

كيشترط في ىذه الحالة أف يككف مف طبيعة السمكؾ اإلرىابي إلحاؽ الضرر بالبيئة  ،كاف لـ يتحقؽ

الضرر بالفعؿ بسبب الظركؼ االستثنائية  ،كما لك أطمؽ الجاني ميكركبات في الفضاء اإلقميمي غرب

حدكد الدكلة كحممتيا الرياح بعيد عف إقميميا(ٗ).

كتجدر اإلشارة إلى أف المصمحة المحمية جنائيان في جريمة اإلرىاب التي تقع عمى البيئة ىي

عناصر البيئة المختمفة كىذا ما يطمؽ عميو اإلرىاب البيئي.

فاألثر المترتب عمى ىذه الجريمة يتحقؽ عندما يككف مف شأف السمكؾ اإلرىابي المساس بسالمة

عنصر مف ىذه العناصر  ،سكاء كاف عمى المدل القريب أك البعيد  ،كىذا ما ينتج عنو التأثير في صحة

اإلنساف كإصابتو ببعض األمراض الخطيرة أك المسرطنة أك التأثير في المحيط الطبيعي  ،كذلؾ بكؿ فعؿ

(ٔ) د .رفعت رشكاف ،اإلرىاب البيئي في قانكف العقكبات دراسة تحميمية نقدية ،ص ٓ ٙكما بعدىا.
(ٕ) د .محمكد صالح العادلي ،مكسكعة القانكف الجنائي لإلرىاب ،الجزء األكؿ ،ص ٓ ٚكما بعدىا.
(ٖ) د .محمد محمكد سعيد ،جرائـ اإلرىاب ،صٕٓ.
(ٗ) د .محمد محمكد سعيد ،المرجع السابؽ ،صٕٔ.
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يؤدم إلى تمكيث المياه أك اليكاء أك جدب األرض  ،كتتحقؽ النتيجة بصفة عامة بكؿ فعؿ مف شأنو ترؾ

أثر ضار بالحياة الطبيعية أك اإلنتاج أك كجكد الكائنات الحية بما فييا الحيكانات كالنباتات(ٔ).

كمما يجب أف نشير إليو ىك أف البيئة بصفة عامة ىي كؿ ما ىك كائف عمى سطح األرض مف

ظكاىر التضاريس كمناخ كنبات كحيكاف كمياه كغير ذلؾ ،كالبيئة كممة عامة تشتمؿ عمى كؿ ما يحيط
باإلنساف أك المجتمع كيؤثر فييا  ،سكاء كانت بيئة طبيعية  ،أك بيئة اجتماعية كبيئة سياسية(ٕ).

كيرل البعض بأف المشرع ىنا عمى الرغـ مف عمكمية النص في عبارة "البيئة" فإنو يقصد منيا

البيئة الطبيعية كما يمحؽ بيا مف ضرر ال يتصؿ بشخص بعينو كال بماؿ بذاتو كلكف يتصؿ اتصاالن

مباش انر بكياف المجتمع(ٖ).

كمف جانبنا نرل أف المشرع ال يقصد مف ىذا النص البيئة الطبيعية فقط  ،كانما تناكؿ كؿ أذل

يمحؽ بالعناصر الطبيعية كالعناصر التي صنعيا اإلنساف معان ،بمعنى أف الحماية ال تقتصر عمى البيئة

الطبيعية التي ىي مف صنع اهلل كاألنيار كالبحار كاليكاء كالغابات كالفضاء كغير ذلؾ  ،كانما تمتد
الحماية الجنائية إلى البيئة الصناعية التي كجدت بفعؿ اإلنساف كالمباني كاإلنشاءات المخصصة لخدمة

البيئة كاآلثار كالسدكد كالترع كالمصارؼ كغير ذلؾ مما يصنعو اإلنساف ألغراض بيئية.

ثالثاً :علقة السببية في جريمة اإلرهاب البيئي:

إف جريمة اإلرىاب البيئي تعتبر مف جرائـ الضرر التي اشترط المشرع الجنائي لقياميا أف يترتب

عمى ارتكاب السمكؾ اإلرىابي نتيجة محددة تتمثؿ في إلحاؽ الضرر بالبيئة ،كمف ثـ فإنيا تعتبر مف

الجرائـ اإلرىابية ذات الضرر التي ال تختمؼ عف الجرائـ العادية ذات السمكؾ كالنتيجة التي يجب لقياميا

قانكنان تكافر رابطة السببية بيف السمكؾ اإلرىابي كالنتيجة المترتبة عمى الفعؿ اإلرىابي)ٗ).

كعمى ىذا فإنو يمزـ لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي قانكنان أف يككف السمكؾ اإلرىابي ىك السبب الكحيد

المؤدم إلى حدكث الضرر بالبيئة ،بمعنى أف السمكؾ اإلرىابي يرتبط بالضرر الكاقع عمى البيئة ارتباط

السبب بالمسبب.

المطلب الثاني
الركن المعنوي لجريمة اإلرهاب البيئي
مما يجب أف نشير إليو أف جريمة اإلرىاب البيئي مف الجرائـ العمدية التي يشترط لقياميا قانكنان أف

يت كافر القصد الجنائي العاـ الذم يتمثؿ في عمـ الجاني بعناصر جريمة اإلرىاب البيئي كأف تتجو إرادتو
إلى تحقيؽ ىذه العناصر.

(1) Cartier M-E: Le terrorisme dans le nouveau code pénal françis, R.S.C, 1995, P. 232.
(ٕ) د .يسرم أنكر ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،سنة ٜٗٔٚـ ،ص  ٖٗٛكما بعدىا.
( ٖ)

د .محمد بيجت الجزار ،الجرائـ اإلرىابية بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسالمية في ضكء أحكاـ القضاء،
صٖٕ٘ كما بعدىا.

(ٗ) يراجع في ىذا :د .تامر أحمد عزت ،الحماية الجنائية ألمف الدكلة الداخمي ،ص ٕ.ٚ
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كمف ثـ فإنو ال مراء في أف القصد الجنائي لجريمة اإلرىاب البيئي باعتبارىا مف الجرائـ العمدية
ينصرؼ إلى عمـ كارادة الجاني بالسمكؾ اإلرىابي الذم يصدر منو ،كأف تتجو إرادتو إلى إلحاؽ الضرر
بالبيئة كىي النتيجة المقصكدة بالعقاب.

كمما سبؽ يتبيف لنا أف القصد الجنائي العاـ لجريمة اإلرىاب البيئي ال يختمؼ عف القصد الجنائي

العاـ في الجرائـ العادية األخرل الذم يقكـ عمى عنصرم العمـ كاإلرادة)ٔ):

أوالً :العمم:

يجب لقياـ القصد الجنائي العاـ لجريمة اإلرىاب البيئي أف يعمـ الجاني بالسمكؾ اإلرىابي الذم يتمثؿ

في القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع ،كأف يككف مدركان بماىية ىذا السمكؾ ،كأنو يشكؿ جريمة إرىاب
بيئي يعاقب عميو القانكف كأف يمحؽ ضرر بالبيئة كعالقة السببية بينيما ،كاذا انتفى العمـ بالعناصر

القانكنية المككنة لمسمكؾ اإلرىابي ال تتحقؽ جريمة اإلرىاب البيئي كذلؾ لككنيا مف الجرائـ العمدية التي
يتغير الكصؼ القانكني ليا عند تخمؼ عنصر العمـ إلى جريمة غير عمدية  ،كذلؾ باعتبارىا صكرة مف

صكر الخطأ غير العمدم)ٕ).

كيضيؼ البعض عنص انر رابعان كىك كجكب العمـ بجريمة اإلرىاب البيئي كظرؼ مشدد يغير مف

كصفيا القانكني ،فيجب أف يعمـ الجاني أف ما يقكـ بو جريمة إرىاب بيئي تستكجب تغميظ العقكبة)ٖ).

كمف جانبي ال أميؿ إلى ىذا الرأم؛ ألف جريمة اإلرىاب البيئي تتفؽ مع الجرائـ العادية في القصد

الجنائي العاـ التي ال يستكجب عمـ الجاني بالظرؼ المشدد الذم يغير مف كصؼ الجريمة إلى الكصؼ

األشد ،كالقكؿ بغير ذلؾ يؤدم إلى اإلخالؿ بمبدأ المساكاة في القانكف الجنائي كمنح المتيـ بجريمة

اإلرىاب البيئي أك الجرائـ اإلرىابية بصفة عامة كضع أفضؿ مف المجرـ العادم ،كىذا ال يتفؽ مع خطكرة

جريمة اإلرىاب البيئي ؛ كذلؾ لككف ىذا الشرط ذريعة لإلفالت مف العقاب.

ثانياً :اإلرادة:

فيجب أف تتجو إرادة الجاني السمكؾ اإلرىابي المتمثؿ في القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع

كنتيجتو التي تتمثؿ في إلحاؽ الضرر بالبيئة.

(ٔ) يراجع في ىذا لممزيد :د .رفعت رشكاف :اإلرىاب البيئي ،طٕٔٓٓٙ ،ـ ،دار النيضة العربية ،ص٘ ،ٜد .محمكد
صالح العادلي :مكسكعة القانكف الجنائي لإلرىارب ،جٕ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ٕٕٓٓ ،ص  ،ٖٛد.

أحمد أبك مصطفى :اإلرىاب كمكاجيتو جنائيان ،رسالة دكتكراه ،ص.ٔٙٛ

(ٕ) يراجع في ىذا :د .أحمد عبدالتكاب مبركؾ :النظاـ الشرعي كالقانكني لمكافحة الجريمة اإلرىابية ،جامعة أسيكط،
 ،ٕٓٔٙص .ٕٗٛ
(3 ) Dana Adrien-Charles, Essai sur la notion d'infranction pénale, Paris, Librairie générale
de droit et jurisprudence (LGDJ), 1982, P. 339.
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 مدى توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة اإلرهاب البيئي:لقد اختمؼ الفقو الجنائي في ما إذا كاف يجب أف يتكافر في جريمة اإلرىاب البيئي قصد جنائي
خاص أـ أف األمر يقتصر عمى القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ كاإلراده.

فيرل جانب مف الفقو أف جريمة اإلرىاب البيئي كالجريمة اإلرىابية بصفة عامة ال يشترط لقياميا

قانكنان تكافر القصد الجنائي الخاص عمى الرغـ مف الجريمة اإلرىابية تستيدؼ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ
كتعريض المجتمع كأمنو لمخطر ،كجريمة اإلرىاب البيئي تستيدؼ إلحاؽ الضرر بالبيئة ،كذلؾ ألف

اليدؼ يدخؿ ضمف المككنات األساسية لمركف المعنكم فيشترط لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي قانكنان أف تتجو

إرادة الجاني إلى إلحاؽ الضرر بالبيئة.

كىذا يتعارض مع فكرة القصد الجنائي الخاص الذم يعني انصراؼ العمـ كاإلرادة إلى أركاف الجريمة

ثـ انصرافيا إلى كقائع أخرل ال تعتبر كفقان لمقانكف مف أركاف الجريمة)ٔ).

بينما يرل جانب مف الفقو أف جريمة اإلرىاب البيئي يشترط لقياميا قانكنان أف يتكافر فييا قصد جنائي

خاص يتمثؿ في ارتكاب السمكؾ اإلرىابي باستخداـ العنؼ كالقكة كتخكيؼ كتركيع الناس كاثارة الرعب
بينيـ كذلؾ بإلحاؽ الضرر بالبيئة.

فجريمة اإلرىاب البيئي تختمؼ عف جرائـ البيئة  ،كمف جانبي أرل أف جريمة اإلرىاب البيئي تختمؼ

عف جرائـ البيئة العادية في أف اإلرىاب البيئي يشترط لقيامو غاية كىدؼ أبعد يتمثؿ في إثارة الرعب

كالذعر بيف الناس بإلحاؽ الضرر بالبيئة  ،كذلؾ بخالؼ الضرر العادم الذم ال يككف الغرض منو

تحقيؽ غاية إرىابية تستيدؼ ال نيؿ مف أمف كاستقرار البالد كمسيرة الديمقراطية فييا مف خالؿ إلحاؽ

الضرر بالبيئة)ٕ).

(ٔ) محمكد صالح العادلي :مكسكعة القانكف الجنائي لإلرىاب ،ٜٗ/ٔ ،د .حسنيف عبيد :القصد الجنائي الخاص دراسة
تحميمية تطبيقية ،القاىرة ،ٜٔٛٔ ،ص ٖٗ كما بعدىا.
(ٕ) يراجع في ىذا المعنى :د .محمد عبدالمطيؼ عبدالعاؿ :جريمة اإلرىاب دراسة مقارنة ،ص ٕٓٔ ،د .إماـ حسانيف:
نحك اتفاؽ دكلي لتعريؼ اإلرىاب  ،صٕٕٔ.
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المبحث الثالث
عقوبة جريمة اإلرهاب البيئي
لقد مرت عقكبة اإلرىاب البيئي بمرحمتيف في التشريع الجنائي المصرم  ،فنجد أف جريمة اإلرىاب

البيئي في ظؿ القانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕ ٜٜٔلـ يكف ليا عقكبة خاصة ،ككاف ىناؾ فراغ تشريعي كذلؾ
بسبب عدـ إفراد نص تشريعي مستقؿ بذاتو يكفؿ الحماية الجنائية لمبيئة مف اإلرىاب كذلؾ بكضع عقكبة

مناسبة ليا عمى الرغـ مف تناكلو لإلرىاب البيئي في المادة  ٛٙمنو كذلؾ باعتبار إلحاؽ الضرر بالبيئة

غرضان أك ىدفان م ف أىداؼ الجريمة اإلرىابية ،كأف العمؿ اإلرىابي قد يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالبيئة)ٔ)،

كلكف نككف في التطبيؽ العممي بصدد جريمة أخرل غير اإلرىاب البيئي ليا عقكبة خاصة بيا  ،كلكف ال
يجد القاضي في ىذا القانكف عقكبة خاصة لجريمة اإلرىاب البيئي فيطبؽ عقكبة الجريمة األخرل المقترنة
مف الجرائـ المنصكص عمى عقكبات خاصة بيا في القانكف رقـ  ٜٚلسنة ٕٜٜٔـ.

ككاف ىناؾ فراغ تشريعي كذلؾ لمحاجة إلى نص تجريمي يعاقب عمى جريمة اإلرىاب البيئي بعقكبة

خاصة كذلؾ احترامان لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات.

كىذا الفراغ التشريعي في جريمة اإلرىاب البيئي لـ يكف في التشريع المصرم فقط كلكف كانت تسير

معظـ الدكؿ العربية في ذات االتجاه  ،ففي دكلة اإلمارات العربية نجد أف القانكف الخاص بمكافحة
اإلرىاب يعترؼ بجريمة اإلرىاب البيئي في نص المادة الثانية منو كالذم يجعؿ إلحاؽ الضرر بالبيئة سببان

مف أسباب اإلرىاب)ٕ).

كلكف لـ يضع المشرع اإلماراتي عقكبة خاصة ألفعاؿ اإلرىاب البيئي كتركيا تتداخؿ مع الجرائـ

األخرل دكف أف يرصد ليا عقكبة خاصة.

عقوبة اإلرهاب البيئي في ظل القرار بقانون رقم  49لسنة  2112المعمول به في مصر:
لقد قاـ المشرع الجنائي المصرم في القانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ بسد الفراغ التشريعي في جريمة
اإلرىاب البيئي التي اعتبرىا مف ضمف العمؿ اإلرىابي الذم يترتب عميو إلحاؽ ضرر بالبيئة في نص

المادة الثانية مف القرار بقانكف الخاص بمكافحة اإلرىاب رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ.

ثـ قاـ المشرع الجنائي بتدارؾ الخطأ التشريعي الذم كقع فيو مف قبؿ كقاـ برصد عقكبة خاصة

لمعمؿ اإلرىابي بصفة عامة كالعمؿ اإلرىابي الذم يترتب عميو ضرر بالبيئة بصفة خاصة كما يسمى

باإلرىاب البيئي الذم يدخؿ في نص المادة الثانية مف قانكف مكافحة اإلرىاب الجديد ،كىذه العقكبة قد

(ٔ) راجع في ىذا :د .رفعت رشكاف :اإلرىاب البيئي في قانكف العقكبات دراسة تحميمية نقدية ،دار النيضة العربية ،طٔ،
 ،ٕٓٓٙصٖٖٔ.ٖٔ٘-
(ٕ) راجع في ىذا :مرسكـ بقانكف إتحادم رقـ ( ٔ ) لسنة ٕٗٓٓ في شأف مكافحة الجرائـ اإلرىابية ،منشكر عمى شبكة
المعمكمات الدكلية اإلنترنت:
https://www.djd.gov.ae/pls/portal30/pcases.rpt-8rouped
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حددىا المشرع في نص المادة  ٜٔمف ىذا القانكف كالتي نص فييا عمى أنو يعاقب بالسجف المشدد مدة ال
تقؿ عف عشر سنيف كؿ مف ارتكب عمالن إرىابيان.

كبذلؾ يككف المشرع الجنائي قد تناكؿ العمؿ اإلرىابي المنصكص عميو في المادة الثانية مف ىذا

القانكف كمف ضمنيا جريمة اإلرىاب البيئي بعقكبة محددة نص عمييا في المادة  ٜٔمف ىذا القانكف.

كعمى ىذا نخمص إلى أف جريمة اإلرىاب البيئي التي تمحؽ ضر انر بالبيئة الطبيعية أك المشيدة

المصطنعة يككف ليا عقكبة محددة .

فنجد أف المشرع الجنائي يعاقب مرتكبي العمؿ اإلرىاب الذم يترتب عميو ضرر بالبيئة سكاء كاف

ذلؾ بتمكيث المياه أك اليكاء أك غير ذلؾ مف المكارد الطبيعية أك المكارد المشيدة أك بصفة عامة جميع
عناصر البيئة التي بينيا سمفان في تعريؼ البيئة بالسجف المشدد الذم ال تقؿ مدتو عف عشر سنيف ،

كبذلؾ يككف المشرع قد سد الفراغ التشريعي ليذه الجريمة ،فأم عمؿ إرىابي يستيدؼ عناصر البيئة تككف

لو عقكبة محددة حددىا المشرع في المادة  ٜٔمف القانكف بالسجف المشدد الذم ال يقؿ عف عشر سنيف،
كنضرب عمى ذلؾ مثاالن بمف قاـ بتسميـ المياه بغرض إرىابي فإنو يخضع لنص المادة ٕ مف القرار

بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ كيطبؽ عميو العقكبة الكاردة في المادة  ٜٔمف ذات القانكف كيقاس عمى ذلؾ
جميع جرائـ اإلرىاب البيئي التي تمحؽ ضر انر بعناصر البيئة.

الظروف المشددة في جريمة اإلرهاب البيئي:

لقد كضع المشرع الجنائي عقكبات مشددة لجريمة اإلرىاب البيئي أك العمؿ اإلرىابي بصفة عامة

تصؿ إلى السجف المؤبد أك اإلعداـ  ،كذلؾ حسب جسامة األضرار التي تنتج عف ىذه الجرائـ عمى النحك
اآلتي:

 -1عقوبة السجن المؤبد:
لقد قاـ المشرع الجنائي بتشديد العقكبة في جريمة اإلرىاب البيئي إلى السجف المؤبد إذا ترتب عمييا

حدكث عاىة مستديمة يستحيؿ برؤىا)ٔ).

فمف قاـ بارتكاب سمكؾ إرىابي كذلؾ بتمكيث اليكاء بمادة ضارة تنفيذان لغرض إرىابي كترتب عمى

ذلؾ حدكث عاىة مستديمة ألحد األشخاص يستحيؿ برؤىا فإف المشرع قد شدد العقكبة في ىذه الحالة
ليتناسب مع جسامة الضرر الذم نتج عف الجريمة لتصؿ العقكبة إلى السجف المؤبد.

 -2عقوبة اإلعدام:

كما أف المشرع الجنائي في المادة  ٜٔقد شدد العقكبة التي تكقع عمى مرتكبي العمؿ اإلرىابي
المنصكص عميو في المادة الثانية  ،كمف ضمنيا اإلرىاب الذم يمحؽ ضر انر بالبيئة أك اإلرىاب البيئي

(ٔ) يراجع في ذلؾ المعنى :د .أحمد عبدالتكاب مبركؾ :النظاـ الشرعي كالقانكني لمكافحة الجريمة اإلرىابية ،ص ٔ٘٘.
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لتصؿ العقكبة إلى اإلعداـ

)ٔ)

إذا ترتب عمى العمؿ اإلرىابي الذم يمحؽ ضر انر بعناصر البيئة كفاة

شخص ،كذلؾ بما يتناسب مع جسامة النتائج التي نتجت عف جريمة اإلرىاب البيئي.

كبذلؾ نجد أف المشرع الجنائي المصرم قد سمؾ مسمك نا حسنان بسد الفراغ التشريعي لجريمة اإلرىاب

البيئي ككضع ليا عقكبات محددة كذلؾ باعتبارىا مف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة ٕ ٜٔ ،مف

القرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ.

كلكف نرل ضركرة كضع نصكص خاصة بيا تتناسب مع جسامتيا؛ كذلؾ ألف التفجيرات أك األعماؿ

اإلرىابية التي تضر بعناصر البيئة تحتاج إلى نصكص خاصة بيا كذلؾ إلزالة المبس كالغمكض في ىذا

النكع مف الجرائـ التي تمس عناصر البيئة ،كما أف عقكبة السجف المشدد الذم ال يقؿ عف عشر سنيف ال
تتناسب مع خطكرة ىذه الجرائـ التي تبث الخكؼ كالرعب في نفكس المكاطنيف ،كما ينتج عنيا مف

اإلخالؿ بالنظاـ كاالستقرار المجتمعي.

كمف ثـ نييب بالمشرع الجنائي أف يتدخؿ في ذلؾ بإجراء تعديالن يتناكؿ جريمة اإلرىاب البيئي

بنصكص خاصة كمستقمة بذاتيا حتى اليخضع األمر في بعض الجرائـ إلى القياس أك االجتياد

القضائي ،كىذا ال يتناسب مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات.

(ٔ) راجع في ىذا :د .محمكد صالح العادلي :مكسكعة القانكف الجنائي لإلرىاب.ٖٙ/ٕ ،
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الخاتمة والتوصيات
بعد أف انتيينا مف ىذا البحث نخمص إلى بعض النتائج كالتكصيات أىميا:

ٔ) لقد قاـ المشرع الجنائي المصرم بمكاجية جريمة اإلرىاب البيئي في قانكف مكافحة اإلرىاب الجديد
بالقرار بقانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ كالذم تناكؿ فيو اإلرىاب البيئي المادة الثانية مف ىذا القانكف.

ٕ) لقياـ جريمة اإلرىاب البيئي قانكنان يجب ارتكاب الجريمة بإحدل كسائؿ العنؼ اإلرىابي كالتي تتمثؿ
في القكة أك العنؼ أك التيديد أك التركيع كيجب أف يترتب عميو إلحاؽ الضرر بالبيئة التي يمارس
فييا اإلنساف مختمؼ أنشطة حياتو.

ٖ) جريمة اإلرىاب البيئي تختمؼ عف جرائـ البيئة العادية في أف اإلرىاب البيئي يشترط لقيامو غاية

كىدؼ أبعد يتمثؿ في إثارة الرعب كالذعر بيف الناس كالحاؽ الضرر بالبيئة كذلؾ بخالؼ الضرر

العادم الذم ال يككف الغرض منو تحقيؽ غاية إرىابية.

ٗ) لقد قاـ المشرع الجنائي المصرم في القانكف رقـ ٗ ٜلسنة ٕ٘ٔٓ بتدارؾ الخطأ التشريعي الذم كقع
فيو مف قبؿ كقاـ برصد عقكبة خاصة باإلرىاب البيئي في المادة  ٜٔمنو كالتي جعمت عقكبة العمؿ
اإلرىابي الذم يضر بالبيئة ىك السجف المشدد التي ال تقؿ عف عشر سنكات ،كقاـ بتشديد العقكبة

إلى السجف المؤبد إذا ترتب عمى اإلرىاب البيئي حدكث عاىة مستديمة يستحيؿ برؤىا ،كجعؿ العقكبة
تصؿ إلى اإلعداـ إذا ترتب عمى العمؿ اإلرىاب الذم يمحؽ ضر انر بعناصر البيئة كفاة شخص.

٘) ضركرة كضع نصكص خاصة بجريمة اإلرىاب البيئي تتناسب مع جسامتيا كذلؾ ألف التفجيرات
اإلرىابية التي تضر بعناصر البيئة تحتاج لنصكص مستقمة بذاتيا.

 )ٙكعمى ىذا نكصي المشرع الجنائي أف يتدخؿ بإجراء تعديالن يتناكؿ جريمة اإلرىاب البيئي بنصكص
خاصة كمستقمة بذاتيا حتى اليخضع األمر في بعض الجرائـ إلى القياس أك االجتياد القضائي ،كىذا
ال يتناسب مع مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات.
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ٓ٘ -د .ىيثـ مكسى ،التفرقة بيف اإلرىاب كمقاكمة االحتالؿ في العالقات الدكلية ،رسالة دكتكراه ،حقكؽ عيف شمس
.ٜٜٜٔ
ٔ٘ -د .يسرم أنكر ،شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،سنة ٜٗٔٚـ.
ٕ٘ -رجاء كحيد الدكيدرم :البيئة مفيكميا العممي المعاصر كعمقيا الفكرم كالتراثي ،طٔ ،دار الفكر – دمشؽٕٓٓٓ ،ـ.
ٖ٘ -سحر ميدم الياسرم ،اإلرىاب جريمة العصر المعالجة القانكنية دكليان كمحميان ،جريدة االتحاد العراقية ٕ٘ٓٓ.

ٗ٘ -سناء لقريد :الحماية الجزائية لمبيئة في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسالمية كالتشريع الجزائرم ،رسالة ماجستير ،جامعة
الشييد ،كمية العمكـ االجتماعية كاإلنسانية ٕ٘ٔٓـ.
٘٘ -صفاء مكزة :حماية البيئة الطبيعية في القرآف الكريـ ،دار النكادر ،سكريإٓٓٔ ،ـ.
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