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الشرعية

:ملخــص

من خالل اس قصا ومجع النصو

وضـــع اإلســـال حكامًـــا خاصـــة لـــدد

، (القـــرآ والســـنة) وآثـــار ال ـــاريخ اإلســـالم

العالقــــــة بــــ ـ دار اإلســــــال ودار احلــــــر

ل حليلــــها ومقارن هــــا مبــــا ترسيــــخ ألحكــــا

و حكا األجانب والقواعـد اخلاصـة بالق ـال

املسؤولية الدولية اجلنائية عن جرمية العدوا

 إال ي نمرية املسؤولية عن العـدوا.) (احلر

. يف القانو الدول اجلنائ

 قــــد تــــهثير، يف القــــانو الــــدول اجلنــــائ

 جرميــــة العــــدوا:الكل ــــا املف احيــــة

بعوامــل ال ـوير ال ــدرجي هلــاا األخــري ومقًــا

نمريــة الض ـ ا املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة

.للمروف السياسية واالق صادية

احملك ــــة اجلنائيــــة الدوليــــة نمــــا رومــــا
. األساس

. املُ َؤ ِلف املُراسل-*
light of the provisions of Islamic
law, known as the theory of
guarantee, through an investigation
and collection of texts (the Qur’an;
the Sunnah), and Islamic history. To
analyze and compare it with what
has been applied in international
criminal law, through the principles
of international criminal liability for
the crime of aggression.
Keywords:
The
Crime
of
Aggression; The warranty theory;
The International criminal liability;
The International Criminal Court;
The Rome Statute.

Abstract:
Islam has established special
principles
that
define
the
relationship between the State of
Islam and the State of War, the
provisions of foreigners and the
rules of combat (war). However, the
theory of international criminal
liability in international criminal
law has been affected by the factors
of its development according to
political
and
economic
circumstances0
This research consolidates the
issue of liability for aggression, in
888

الـمسؤولية عن جرمية العدوان بني أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل اجلنائي ________حكيم سياب

مقدمــة:
من مساحة اإلسال ني جعل لألمة احل يف مسائلة احلـاكم الـاي ان هـ حـدود اهلل
وحرمات  ،وامل علقة حبقوق العباد مسل

كانوا

غريهم ،هاا يف زمن السلم ،ما يف

زمــن احلــر ملقــد وطـ ـدَ اإلســال قاعــدا جوهريــة ت ــل يف ل يــل والا األمــور والقــادا
العســكري املســؤولية ،خاصــة عــن االن هاكــا الــيت لصــل يف ســاحا الق ـال مــن
مــراد اجل ـيش ،ومــن ثــم عل ـ احلــاكم (الدولــة) إصــال الوضــع وإرجاع ـ إ احلكــم
الشــرع  ،مي وجيــب علـ املقــاتل
اإلســالم

يقوامــوا القائــد إ ر وا يف ســلوك خمالفــة للشــر

و خروجًــا عنــ  ،ك ــا ي مــراد القــوا املســلحة اإلســالمية ال جيــوز هلــم

ارتكــا األمعــال الــيت تعــد خمالفــة ألحكــا الشــر حبجــة إطاعــة احلكاــا و القــادا
العسكري .
باملقابل شهد القانو الدول اخ المًا حول مفهـو املسـؤولية الدوليـة اجلنائيـة ،ويعـود
ذل لالخ الف حول سسـها ،حيـث ت ـوير مـع ت ـوير رغبـة ال ـع الـدول يف معاقبـة
مرتكيب شد اجلرائم الدولية خ ورا العدوا (.)1
 إشكالية البحث :رسيخ الشريعة اإلسالمية حكا املسؤولية عـن العـدوا  ،مـنخالل ما اص ل علي الفقها بنمرية الض ا  ،ذلـ مـن خـالل النصـو

الصـرحية يف

القرآ والسنة ويارسا الصحابة (رضوا اهلل عليهم) ،إال ي نمرية احلمـر القـانون
للعدوا ت مهر يف املسؤولية الدولية اجلنائية لكل من الدولة املع ديـة واألمـراد منفـاي
ع ال العدوا  ،م ن خالل النمري

تربز إشكالية البحث يف :تهصـيل املسـؤولية عـن

العدوا مـن خـالل نمريـة الضـ ا علـ ضـو حكـا الشـريعة اإلسـالمية؟ ،ولليـل
مبــاد نمريــة املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة عــن جرميــة العــدوا يف ظــل نمــا رومــا
األساس  ،من خالل املقارنة ب النمري ؟.
 هــداف البحــث :يهــدف البحــث إ إلقــا الضــو علـ موضــو يع قــد الباحــث نيـيشكـل من األه ية مبكا من موضوعا القانو الـدول اجلنـائ الشـائكة واملعقـدا
عرب ال ـاريخ ،ذلـ مـن جـل تهصـيل حكـا املسـؤولية عـن العـدوا  ،مـن خـالل دراسـة
ولليل الن وذ اإلسالم الرائد يف ما يعرف بنمرية الض ا  ،ومقارن مبا توصيل إليـ
ال ع الدول من مباد لنمرية املسؤولية الدولية اجلنائية عن جرمية العدوا .
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 منهجيــة البحــث :يع ــد الباحــث يف دراســة ولليــل موضــو املســؤولية عــن جرميــةالعــدوا باأل ســاس مــنه املقارنــة ال قليــدي بــ

حكــا نمريــة الضــ ا يف الشــريعة

اإلسالمية والقانو الدول اجلنائ  ،مع الرب ال ارخي ب نمرية الض ا يف الشريعة
اإلسالمية ،ولليل مبادئها ،ومقارن ها مبا توصيل إلي خريًا القانو الدول اجلنائ من
حكا لل سؤولية الدولية اجلنائية عن جرمية العدوا مبوجب نما روما األساس .
 خم ـ البحــث :مــن جــل دراســة ولليــل إشــكالية البحــث ،ارتهيـ تقســي إحمورين ،تعـريض يف األول إ

حكـا احلـر العدوانيـة يف الشـريعة اإلسـالمية ،ذلـ

مــن خــالل ضــب العناصــر الــيت لديــد مفهومهــا والً ،وتبيــا ســس و حكــا نمريــة
الض ا حلر العدوا اليت تض ن ها حكا الشريعة اإلسالمية ثانيًا.
ما يف احملور ال ان

ت ريق إ املسؤولية الدولية اجلنائيـة عـن جرميـة العـدوا ومقًـا

ألحكــا القــانو الــدول اجلنــائ  ،مــن خــالل شــق

ي علـ ـ األول مبفهــو املســؤولية

الدولية اجلنائية ،وال ان بهحكامها ومماهرها وم حكا القانو الدول اجلنائ .
احملور األول :حكا جرمية العدوا يف الشريعة اإلسالمية
اعرتم ـ الشــريعة اإلســالمية باملســؤولية الدوليــة عــن حــر العــدوا لــوالا األمــور يف
الدولة ،وكان سباقة لوضـع ضـواب ها وطـرق العقـا علـ األمعـال الـيت تلحـ ضـررًا
بالغري( ،)2وهو ما عُرف بنمرية الض ا  ،تعريض والً إ املباد اليت قا عليهـا مفهـو
حــر العـــدوا يف الشـــريعة اإلســـالمية ،ثـــم بــيين نمريـــة الضــ ا (املســـؤولية) حلـــر
العدوا وم حكا الشريعة اإلسالمية.
وال -مفهو جرمية العدوا يف الشريعة اإلسالمية:
ال توجد ي مشكلة يف لديد مفهو العدوا يف ال شـريع اإلسـالم  ،مبـالرجو إ
آيا القرآ الكريم واألحاديـث الشـريفة ،تبـدو جليًـا تعـاليم اإلسـال الـيت اه ـد بهـا
املسل و يف حاال السلم ،وكاا يف م وحاتهم وحروبهم مع مجيع الشعو .
حيـث نماــم اإلسـال احلــر  ،وعلا نــا الـنيبُ (صــل اهلل عليـ وسـلـم) آدابهــا ،وبـيين ي
الق ــال يف اإلســال يكــو لنشــر ال ـديين وإعــزاز  ،ك ــا يكــو مــن جــل الــدما عــن
األنفس ،وليس لالع دا عل حد ،ك ا مرنا بعد ق ل من ب يشار من الكفـار يف
ق ل املسل

خلص املباد اليت لكم مفهو حر العـدوا يف
كالنيسا والصغار ...و ـ
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اإلسال يف النقاط اآلتية:
 -2لـ ريم االع ــدا علـ الغــري :نهـ اهلل تعــا عـن ذلـ يف صـري القــرآ الكــريم
ب
ك قم َولَــا َت قع َــدُوا هإ اللاــ َ لَــا ُيحِــ ُ
حيــث قــالَ :وقَــا ِتلُوا مِــ سَــبِي هل اللاــ ِ الاــاِي َن ُيقَــا ِتلُو َن ُ
الْ ُعق َدِينَ ( ،)3يس ن من اآلية ي اإلسال ب يُشري الق ال مـن جـل إبـادا البشـر ونهـب
ثرواتهم واالس ال عل راضيهم...
 -0ل ـ ريم ق ــل النســا واألطفــال :رو البخــاري عــن عبــد اهلل ابــن ع ــر (رض ـ اهلل
عنه ــا) قــال '' :ي امــر ا وجـــد يف بعــ

مغــازي رســـول اهلل (صــل اهلل عليــ وســـلم)
()4

مق ولــة ،مــهنكر رســول اهلل (صــل اهلل عليـ وسـلـم) ق ــل النســا والصــبيا ''  ،حيــث
نــصي الرســول (صــل اهلل عليــ وســلم) يف هــاا احلــديث عــن عــد جــواز ق ــل النســا
واألطفال يف احلر  ،و نكر عل من معل ذل إنكار لريم.
 -8لريم ق ل األجري (امل لو ) :رو بو داوود عن ربا بن الربيع (رض اهلل عنـ )،
ني قال'' :كنيا مع رسول اهلل (صـل اهلل عليـ وسـلم) يف غـزوا ،مـر النيـاس جمـ ع
عل ش  ،مبعث رجالً ،مقـال﴿ :انمـر عـال اج ـع هـؤال ؟﴾ مجـا  ،مقـال :علـ امـر ا
ق يــل .مقــال﴿ :مــا كان ـ هــا ل قاتــل!﴾ ،قــال :وعل ـ املقدمــة خالــد بــن الوليــد ،مبعــث
رجالً ،مقال﴿ :قل خلالد :ال يق لن امر اً وال عسيفًا(.)6(''﴾)5
 -4لريم ق ل الشيو والعجزا و صحا الصوامع :عن ابن عبـاس (رضـ اهلل عنـ )
قال :كا رسول اهلل (صل اهلل علي وسلم) إذا بعث جيوش يوصـيهم بقولـ ﴿ :اخرجـوا
باسم اهلل ،تقاتلو يف سبيل اهلل ،من كفر باللــ  ،ال تغـدروا ،وال تَ ُغلُـوا( ،)7وال تُ َ الُـوا،
وال تق لوا الولدا وال صحا الصوامع﴾(.)8
 -5لريم املُ لة :عـرف النـاس قـدميًا يف احلـرو جتـاوزا شـ منهـا املُ لـة( ،)9وقـد
نه رسول اهلل (صل اهلل علي وسلم) عنها ،ك ـا يف حـديث اهلييـا بـن ع ـرا (رضـ
اهلل عن ـ ) '' :ي ع ــرا َبَ ـ َ ل ـ غــال  ،مجعــل هلل علي ـ  ،لــئن قــدر علي ـ لــيق عني يــد ،
مهرسلين ألسهل مهتي مسرا بن جند مسهل  ،مقـال :كـا نـيبُ اهلل (صـل اهلل عليـ
وسلم) حي ينا عل الصدقة وينهانا عن املُ لة.)10(''...
 -1لريم النيهب :وعن ع را بن حص (رض اهلل عن ) ،ي رسـول اهلل (صـل اهلل
علي وسلم) ،قال﴿ :من ان هب ُنهبة مليس منيا﴾(.)11
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 -7لــريم االع ــدا عل ـ

مــوال الغــري وي لكــاتهم :لقــد حـري اإلســال اإلمســاد يف

األرض بق ع األشجار امل ـرا ،وحـرق الـزر  ،ودمـن اآلبـار ،وتلويـث ميـا الشـر  ...ويف
هاا يقول تعا  :وَلَا تَعق َوقا مِ الْهَ قرضه ُمفْسِدِينَ ( ،)12وقد وص بـو بكـر الصـدي
(رض ـ اهلل عن ـ ) قائــد جيش ـ يزيــد بــن ب ـ ســفيا (رض ـ اهلل عن ـ ) قــائالً ...﴿ :وإني ـ
خ ار َبن عامرًا ،وال تعقر شا ًا ،وال بعـريًا
موصي بعشر... :وال تق عن شجرًا م رًا ،وال تُ َ
ح ار َقنَي ُ.)13(﴾...
ال ،وال تُ َ
إال ملهكلة ،وال تَغ هر َقن حن ً
سل بها ،وجتدر اإلشـارا إ
ها ه ال عاليم اليت دعا إليها اإلسال  ،و مر مجيعُ ال ُر ُ
ي النصو

الشرعية اليت لكم العـدوا قـد جـا

عامـة ،تناولـ العـدوا جم ـالً،

ي مجيع ع ال العدوا مه ا كا شكلها و نوعها.
ثانيا -نمرية الض ا عن جرمية العدوا يف الشريعة اإلسالمية:
وضع اإلسال حكامًا خاصة لديد العالقـة بـ دار اإلسـال ودار احلـر و حكـا
األجانب ،وبيين القواعـد اخلاصـة بالق ـال (احلـر ) ،مهحكامهـا تكـاليف واجبـة علـ
كــل مســلم ،ماعلــها م ــا وتاركهــا آثــم يعاقــب عل ـ ترك ـ ( ،)14والقاعــدا الدوليــة
اجلنائية يف اإلسال ني ''ال ض ا علـ املسـلم بـإتالف مـال احلربـ  ،وال علـ احلربـ
بإتالف مال املسلم يف دار احلر ''(.)15
ومــن هــاا املن ل ـ مــإ ي خمالفــة قــوان احلــر مــن قبــل الدولــة اإلســالمية ،توجــب
املســؤولية علـ مــن خيالفهــا جم وعــا

و مــراد ،و ي ضــرر ينـ عــن خمالفــة حكــا

العالقا الدولية و حكا الق ال يس وجب ض ا الضرر (املسؤولية) ،ك ا ي خمالفة
حكا عقود األما الـيت تربمهـا الدولـة اإلسـالمية مـع دار احلـر تسـ وجب املسـؤولية
وجرب الضرر املرتتب عنها( ،)16حيث نصي القرآ الكريم( )17والسنة النبوية الشريفة

()18

عل وجو الوما بالعهد وعد نك ما ب خيالف الشر .
ما إذا ان ه احلر مإ ي الشريعة اإلسالمية جعل املسؤولية ب احلـاكم واألجهـزا
العاملة يف الدولة ،و ي الدولة مسؤولة عن تقصري الوالا وخ ـئهم( ،)19يقـول اإلمـا علـ
بــن ب ـ طالــب يف رســالة رســل بهــا إ عامل ـ وال ـ البصــرا عبــد الــرمحن ابــن عبــاس
(رض اهلل عنه ا)...'' :مإ ي شريكا يف ذل  ،)20(''...ولعـل ذلـ قريـب مـن مقولـة ع ـر
بن اخل ا (رض اهلل عن )'' :لو عَ َ َر بَغَلةٌ يف العراق لَسَهَلَنِ اهلل عَنهَـا ،لِـمَ لَـمق تُصـلِ
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هلا ال ـري يـا عُ َـر''( ،)21والشـ

ي ذلـ واضـحًا وجليًـا يف قـول رسـول اهلل (صـل اهلل

علي ـ وســلم)﴿ :كُلُيكُــم رَا و وكُلُيكُ ـم مَسق ـؤُول ،ماإلمَــا ُ رَا و وهــو مَس ـؤُول ،)22(﴾...بــل
وجعلـ الشــريعة اإلســالمية يف الكـ ري مــن األحكــا مســؤولية الدولــة مرتب ــة بهمعــال
الرعية.
بنا ً عل ذلـ عُ ارمَـ املسـؤولية الدوليـة يف الشـريعة اإلسـالمية بهنيهـا'' :ال ـزا الدولـة
اإلسالمية بإصال األضرار الناشئة عن ان هاكها ألحكا الشريعة اإلسالمية ،امل علقـة
باملعاملة الواجبة حنو الدول غري اإلسالمية ورعاياها''( .)23حيـث خياطـب اإلسـال الفـرد
ك ا خياطب األمة ،وامل ضرر من سـلو خمـالف ألحكـا الشـريعة عليـ الرجـو علـ
احلاكم بصف لل

البة بإصال الضـرر الـاي صـاب  ،و علـ األمـة مبق ضـ قواعـد

النيابة(.)24
لقــد جعــل اإلســال لألمــة احل ـ يف مقاضــاا احلــاكم املن ه ـ حلقــوق العبــاد ومقًــا
ألحكـــا الشـــر ( ،)25ك ـــا قـ ـري اإلســـال يضًـــا قاعـــدا ل يـــل القائـــد العســـكري
املســؤولية ،عــن االن هاكــا الــيت لصــل يف ســاحا الق ــال ثنــا املعــار مــن مــراد
جيش (.)26
وجــب اإلســال يضًــا عل ـ املقــاتل

يقوامــوا قائــدهم إ ر وا يف ســلوك خمالفــة

للشر ( ،)27باملقابل مإ ي مراد القـوا املسـلحة اإلسـالمية ال جيـوز هلـم خمالفـة حكـا
الشر حبجة طاعة ول ي األمر و القائد العسكري(.)28
ك ــا ي ح ــل احلــاكم املســؤولية علـ مــا يرتكبـ القائــد وجنــود مــن خ ــا مي ــا
ي خاون مـن تـدابري احلـر  ،ومـن م لـة ذلـ ل يـل رسـول اهلل (صـل اهلل عليـ وسـلم)
الدية وال عوي

عن من ق لهم خالد بن وليد من بين خامية من كنانة بعـد مـ مكـة،

لقوهلم'' :صبهنا قاصدين بها سل نا'' مال بس ذل عل خالد بن الوليـد ،مـهمر بهسـرهم
يب (صـل اهلل عليـ وسـلم) اسـ عمم األمـر
ثم ضر رؤوسهم خ ًه ،مل ي ا مسع بـال الـن ُ
وقال داعيًا رامعًا يدي ﴿ :اللـهمي إن بر ُ إلي يا صنع خالد بن الوليـد﴾ ،ثـم بعـث إلـيهم
عل بن بـ طالـب (رضـ اهلل عنـ ) يع ـيهم الديـة ويعوضـهم علـ مـواهلم ح ـ رضـوا
باملواداا و حسن إليهم(.)29
حيث وجب اإلسال لل جين عليـ ال عـوي
880

املـال الـاي ي ـل يف الديـة ،وهـ عنـد
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الفقها ''بَ َدلُ املَ َلفِ'' ،وال خي لف باخل ـه و الع ـد ضـ ا اجلنايـة ،إني ـا يفـارق ضـ ا
امل لفــا يف كونــ مقــدرًا شــرعًا ،وعنــد عجــز اجلــان عــن دمــع الديــة ي ح يلــها ولــ
األمر(.)30
إ ي الشــريعة اإلســالمية ل يــل الفــرد واألمـــة (الدولــة) ي لــة يف شــخص احلـــاكم،
املسؤولية عن املخالفا الشرعية اليت تشكل عدوانًا ميكن

يرتكبها اجلنـود ثنـا

السلم و احلر  ،عل ال يكو الفعل املرتكـب قـد قـد عليـ اضـ رارًا (دماعًـا عـن
النفس) ،ميا الدول اليت ال تدين باإلسال مـإ ي الشـريعة اإلسـالمية ال ل الـهم املسـؤولية
مي ا يقومو ب من ع ال العدوا املخالفة ألحكا الشر اإلسالم  ،رغم ي الشريعة
جتيز لل سل

معامل هم بامل ل ،مي ا ال خيالف حكا اإلسال  ،ي نيـ جيـوز يف هـا

احلالة خمالفة األحكا اخلاصة باحلر .
إ ي ال شــريع اإلســالم مــن قــد الشــرائع الــيت مصيــل يف موضــو املســؤولية الدوليــة
اجلنائيــة ،وجعل ـ احلكا ـا والقــادا مســؤول جنائيًــا مــا حمكــوميهم عــن معــاهلم
املخالفة للشريعة اإلسالمية وي ح يلو ن ائجها ،ويف حال عجزهم و عد إمكا ذلـ ،

ت ح يل الدولة املسؤولية.
احملور ال ان  :حكا جرمية ا لعدوا يف القانو الدول اجلنائ
م ـري ''مبــد منــع اس ـ خدا القــوا يف العالقــا ب ـ الشــعو والــدول'' بعــدا مراحــل،
صــاحب ت ــوير مفهــو جرميــة العـــدوا والقــانو الــدول اجلنــائ املوضــوع (تقـــن
اجلــرائم الدوليــة) ،والقضــائ (إنشــا احملك ــة اجلنائيــة الدوليــة) ،حيــث صــب خــرق
هــاا املبــد يع ــرب جرميــة عــدوا  ،إ

رس ـ نمــا رومــا األساس ـ مفهومهــا محــدد

جم وعــة األمعــال الــيت تشـكـل جرميــة العــدوا  ،ك ــا بـيين حكــا املســؤولية الدوليــة
اجلنائية لكل من الدولة املع دية واألشخا

الاين نفاوا ع ال العدوا .

وال -مفهو جرمية العدوا يف القانو الدول اجلنائ :
تع ــرب مســهلة تعريــف العــدوا حجــز الزاويــة يف بنيــا نمــا األمــن الــدول  ،ملك ـ
ميارس هاا النما مه

يف احلفاظ عل السلم واألمن الدولي  ،توجيـب عليـ

يضـع

الشروط الكفيلة ب حديد املع دي ل قو اجل اعة الدولية مبعاقبة من ارتكب العـدوا ،
عن طري ع ل دول مشرت  ،سوا ً باختاذها تـدابري عقابيـة ضـد الدولـة ،و حماك ـة
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األشــخا
مه ـ ـ

الــاين ارتكب ـوا العــداو  ،حيــث م ـري مفهــو العــدوا عــرب ال ــاريخ مبــرحل
ت ـــل األو يف اج هـــادا الفقهـــا  ،وال انيـــة يف املفهـــو القـــانون مبوجـــب

حكا نما روما األساس :
 -2املفهو الفقه جلرمية العدوا  :لقد د

مقها القانو الدول عـرب ال ـاريخ علـ

وضـع معـايري عامـة ملفهـو العـدوا  ،مقـالوا ب عـاريف كـ ريا سـاير يف جم لـها ال ـوير
ال كنولوج احلاصل يف ميدا األسلحة واحلرو عل مري الزمن منها:
 تعريف الفقي ( :)Pellaعريف اجلرمية ضـد السـال بهنيهـا'' :كـل جلـو إ القـوامن قبل مجاعة دولية ،إال يف حالة الدما الشرع و املشاركة يف ع ـل مجـاع تع ـرب
هيئة األمم امل حدا مشروعًا''(.)31
 تعريف الفقي ( :)ALFAROعريف العدوا عل نيـ '' :كـل اسـ خدا للقـوا وال هديــد بهــا مــن قبــل دولــة و جم وعــة دول و حكومــة و جم وعــة حكومــا  ،ضــد
قاليم شـعو الـدول األخـر

و احلكومـا بهيـة صـورا كانـ  ،وألي سـبب و غـرض

مه ــا كــا  ،مــا عــدا األمعــال الــيت يكــو اهلــدف منهــا الــدما الشــرع الفــردي و
اجل اع ضد عدوا القـوا املسـلحة ،و

يكـو اهلـدف منهـا معـال الق ـع امل خـاا

من طرف األمم امل حدا''(.)32
 تعريف الفقي ( :)Donnedieu De Vabresعريف هو اآلخر العـدوا علـ نيـ :'' احلر اليت تقـع خمالفـة لل عاهـدا والضـ انا واالتفاقيـا ذا الصـفة الدوليـة ،و
هو كل جلو للقـوا خمالفـة لنصـو

مي ـاق األمـم امل حـدا ،بهـدف تغـيري حالـة القـانو

الدول الوضع ساري املفعول ،و إحدا خلل يف النما الدول العا ''(.)33
د -تعريف جلنة القانو الدول  :عريم جلنـة القـانو الـدول سـنة ( )1801العـدوا
عل ني '' :اس خدا القوا و ال هديد بها من قبل دولة و حكومة ضد دولة خـر  ،بـهي
صــورا كان ـ  ،ومه ــا كان ـ

نــوا األســلحة املس ـ ع لة بصــفة صــرحية و بــهي طريقــة

كان ـ  ،وألي ســبب و هــدف مه ــا كــا  ،مــا عــدا حالــة الــدما الشــرع الفــردي و
اجل ــــاع  ،و تنفيــ ـاًا لقــــرار ،و ت بيقًـــ ا ل وصــــية اجلهــــاز املخـــ ص يف هيئــــة األمــــم
امل حدا''(.)34
يالح عل ها ال عريفا
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نيها تَع َ ِب ُر العدوا بهني اللجو إ القـوا و ال هديـد بهـا،
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دو لديد شكل و ن اق ذل ! ،وبال ال مإني يالح عليها الغ وض بالرغم من نيهـا
اتفق مجيعًا يف ي العدوا سلو خمالفًا ألحكا مي اق األمم امل حـدا ،حيـث يصـعب
وضــع هــا ال ع ـاريف موضــع ال بي ـ الع ل ـ  ،ل ضــار ال فاســري حــول معن ـ وشــكل
اس خدا القوا املسلحة.
 -0املفهــو القــانون جلرميــة العــدوا  :ثــار تعريــف العــدوا وضــب

حكــا هــا

اجلرمية جدالً واسعًا منا انشا جلنة القانو الدول وتكليفها مبه ة إجياد تعريف ل ،
وبعـد جهــد جهيــد قـري اجل عيـة العامــة لألمــم امل حــدا تعريـف العــدوا مبوجــب القــرار
 9919سنة ( ،)1859والاي ب يكن ل القوا القانونية الالزمـة ل بيقـ  ،ثـم تواصـل
اجلهــود إ

ع ــال ومناقشــا اللجنــة ال حضــريية ملــؤمتر رومــا الدبلوماســ

بــد

لل فوض لسنة ( ،)1889ومن بعدها اللجنة ال حضريية ملؤمتر كامباال جل عية الـدول
األطراف لسنة (.)1515
مت لديد مفهـو و ركـا اجلـرائم الدوليـة الـ ال  ،الـيت مت االتفـاق عليهـا يف
حيث ي
مؤمتر روما (جرمية اإلبادا اجل اعية جرائم احلر واجلرائم ضد اإلنسانية) يف الـدورا
األو جل عية الدول األطراف سنة ( ،)35()1551مـا بالنسـبة جلرميـة العـدوا مإنيـ ب
ي م االتفاق عل تعريفها وال عل ركانها ،قبل مؤمتر كامباال سنة (.)1515
ظل األم ر كال إ

قـ يد الفريـ العامـل املعـين جبرميـة العـدوا تقريـر النهـائ

إ املــؤمتر االس عراضـ جل عيــة الــدول األطــراف يف نمــا رومــا األساسـ ( ،)36والــاي
اخ م باع اد جم وعة من القرارا من ه ها القرار رقم RC/Res.6 :امل علــ ب عريـف
جرميــة العــدوا ( ،)37ك ــا اع ــد املــؤمتر مبوجــب نفــس القــرار تعــديال علـ ركــا
اجلرائم ،وحدد ركا جرمية العدوا ( ،)38حيث نصـ املـادا ( )59مكـرر علـ نيـ :
''ألغــراض هــاا النمــا األساس ـ  ،تعــين ''جرميــة العــدوا '' قيــا شــخص مــا ،ل ـ وضــع
ميكن معالً من الـ حكـ م يف الع ـل السياسـ و العسـكري للدولـة و مـن توجيـ هـاا
الع ـــل ،ب خ ـــي

و إعـــداد و بـــد و تنفيـــا معـــل عـــدوان يشــكـل ،حبكـــم طابعــ

وخ ورت ون اق  ،ان هاكًا واضحًا ملي اق األمم امل حدا.
 )1ألغراض الفقرا  ،1يعين ''معل العـدوا '' اسـ ع ال القـوا املسـلحة مـن جانـب دولـة

ما ضد سيادا دولة خر و سـالم ها اإلقلي يـة و اسـ قالهلا السياسـ  ،و بـهي طريقـة
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خـر ت عــارض مـع مي ــاق األمـم امل حــدا ،وتن بـ صــفة معـل العــدوا علـ ي معــل مــن

و بدونـ  ،وذلـ ومقًـا لقـرار اجل عيـة العامـة لألمـم

األمعال ال الية ،سوا بإعال حـر
امل حدا رقم 9919 :املؤر يف  19ديس رب  1859الاي ع يرف جرمية العدوا بهنيها:

) قيــا القــوا املســلحة لدولــة مــا بغــزو إقلــيم دولــة خــر و اهلجــو علي ـ  ،و ي
اح الل عسكري ،ولو كا مؤق ـا ،يـنجم عـن م ـل هـاا الغـزو و اهلجـو  ،و ي ضـم
إلقليم دولة خر و جلز من باس ع ال القوا
) قيــا القــوا املســلحة لدولــة مــا بقصــف إقلــيم دولــة خــر بالقنابــل ،و اسـ ع ال
دولة ما ية سلحة ضد إقليم دولة خر
) ضر حصار عل موانئ دولة ما و عل سواحلها من جانب القوا املسلحة لدولـة
خر
د) قيا القوا املسلحة لدولة ما مبهامجة القوا املسلحة الربية و البحرية و اجلوية
و األس ول البحري واجلوي لدولة خر
هـ) قيا دو لة ما باس ع ال قواتهـا املسـلحة املوجـودا داخـل إقلـيم دولـة خـر مبوامقـة
الدولة املضيفة ،عل وج ي عارض مع الشروط الـيت يـنص عليهـا االتفـاق ،و ي متديـد
لوجودها يف اإلقليم املاكور إ ما بعد نهاية االتفاق
و) مسا دولة ما وضع إقلي ها ل تصرف دولة خر بـه تسـ خدم هـا الدولـة
األخر الرتكا ع ل عدوان ضد دولة ثال ة
ز) إرســال عصــابا

و مجاعــا مســلحة و قــوا غــري نماميــة و مرتزقــة مــن جانــب

دولة مـا و بامسهـا تقـو ضـد دولـة خـر بهع ـال مـن ع ـال القـوا املسـلحة تكـو مـن
اخل ورا حبيث تعادل األع ال املعديدا عال  ،و اشرتا الدولة بدور مل وس يف ذل ''.
بعد لليل النص عال ي يض ني باإلضامة إ

ني جـا واضـحًا ومـسي مجيـع عناصـر

جرمية العـدوا مـن خـالل لديـد ركانهـا ،وكـاا صـفة وشـروط اجلـان  ،ك ـا نيـ
ورد م لــة لألمعــال الــيت تش ـكـل عــدوانًا ،إال ني ـ ي ض ـ يضًــا ي مع ـديلو نمــا رومــا
األساس  ،ع دوا إ تض

النص ما يُغَللب صالحيا جملس األمن الـدول يف جرميـة

العـــدوا (االع بـــارا السياســـية) ،علـ ـ حســـا صـــالحيا ودور احملك ـــة اجلنائيـــة
الدولية (االع بارا القانونية) ،من خـالل العبـارت الـواردت يف نهايـة كـل مـن الفقـرا
840
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األو وال انية.
يمهر ذل يف تفريد جملس األمن بصالحية تكييف ع ل الدول

()39

 ،ي ما إذا كـا

ي معــل مــن األمعــال تقــو ب ـ الدولــة يش ـكـل ان هاكًــا ملي ــاق األمــم امل حــدا و مساسًــا
بالســلم واألمــن الــدولي
مرتك تقديرية ،ي

ال؟ .حيــث ب حيــدد املي ــاق ن اق ـاً لل جلــس يف هــا املســهلة
نما روما األساس وقع يف نفس الفجوا رغم ال عديل؟!.

بعد مض ( )15عامًا علـ إنشـا احملك ـة اجلنائيـة الدوليـة ،متي العـودا إ اع ـاد
قـــرار اجل عيـــة العامـــة لألمـــم امل حـــدا رقـــم 9919 :لســـنة ( )1859يف تعريـــف جرميـــة
العــدوا  ،وكــاا يف تفعيــل اخ صاصــها بنمــر هــا اجلرميــة ،والــاي كــا موجــودًا يف
اخليار ا ل ـان الـاي تقـدم بـ اللجنـة ال حضـريية ملـؤمتر رومـا سـنة ( ،)1889إذ مـإ ي
اهلدف احلقيق للدول الـيت عارضـ إدرا جرميـة العـدوا ضـ ن اخ صـا

احملك ـة

آنــاا (الواليــا امل حــدا إســرائيل) هــو تع يــل احملك ــة طــول وق ـ يكــن ،عــن
يارسة اخ صاصها بنمر جرمية العدوا  ،وكا هلا ذل ملا يراو ( )15سنة.
ثانيا -املسؤولية عن جرمية العدوا يف القانو الدول اجلنائ :
تقو املسؤولية يف القانو الدول اجلنائ عل سس وال زامـا ُ ،يرتيـب االخـالل بهـا
آثـارًا علـ شــخا

القــانو الــدول حيــث كانـ تنســب إ الدولــة وحــدها مــن خــالل

توقيــع اجلــزا ا الدوليــة عل ـ الــدول الــيت ختــالف ال زاماتهــا اجتــا القــانو الــدول يف
صــورا (غرامــا وتعــوي ) ،ثــم ت ـوير مفهومهــا مــع ت ـوير املركــز القــانون للفــرد يف
القانو الدول اجلنائ  ،تعريض يف اجلزئية األو لل سـؤولية الدوليـة اجلنائيـة للدوليـة
املع ديــة ،ويف اجلزئيــة ال انيــة إ املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة لألمــراد مــرتكيب جرميــة
العدوا :
 -2مســـؤولية الدولـــة املع ديـــة :تعـــين املســـؤولية اجلنائيـــة يف الع ـــو وجـــو ل يـــل
الشــخص تبعــة ع ل ـ املُج ـري  ،خبضــوع للجــزا اجلنــائ  ،املقــرر مســبقًا هلــاا الع ــل،
مبوجب القانو ( ،)40وعلي مإ ي املسؤولية الدولية اجلنائية تعـين مسـا لة دولـة مـا جنائيًـا
عــن ارتكابهــا مع ـلو يع ــرب ُ القــانو الــدول جرميــة دوليــة ،ومعاقب هــا مــن قبــل ال ــع
الدول بالعقوبا املقررا للجرمية املرتكبة من طرمها (اجلزا ا الدولية)(.)41
إ ي املسؤولية اجلنائية يف القانو الدول تفرتض ي هنا جرميـة دوليـة قـد ارتكبـ
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مــن قبــل دولــة مــا ،وه ـ تهــدف إ إلــزا الدولــة املع ديــة الــيت خلـ ـ بــاالل زا الــدول
باخلضــو للجــزا و ال ــدبري الــاي يقــرر القــانو الــدول  ،ن يجـةً لفعلـها غــري املشــرو ،
الــاي د إ إحــدا ضــرر يف ال ــع الــدول ( ،)42حيــث تض ـ ن املســؤولية الدوليــة
اجلنائية عد تكرار الدولة للع ل غـري املشـرو  ،وبال ـال احملاممـة علـ جم ـع دولـ
آمن ومس قر(.)43
كد ذل جلنة القانو الدول ثنا إعدادها مشرو قانو املسؤولية الدوليـة(،)44
حيــث تبني ـ ال ييــز بـ نــوع مــن مســؤولية الدولــة (اجلنائيــة واملدنيــة)( ،)45إذ مريق ـ
املــادا ( )18مــن املشــرو ب ـ الســلو الــدول غــري املشــرو (اجلنايــا ) الــاي يُش ـكلل
جرمية دولية ،والاي تقو بشهن املسؤولية الدولية اجلنائية للدولة ،وب اجلـن الدوليـة
ي املخالفـا البسـي ة الـيت تـ ري مقـ املسـؤولية املدنيـة للدولـة ،حيـث جـا نـص املــادا
( )18من مشرو مسؤولية الدول ل عنوا ''اجلرائم واجلن الدولية''.
ي ضي ـ مــن نــص املــادا ي جلنــة القــانو الــدول اقرتح ـ وجــود نــوع مــن املســؤولية
الدوليــة للدولــة ،لــدد ومقًــا جلســامة وخ ــورا الفعــل املرتكــب( ،)46وكــال للضــرر
املرتتيب عل ذل الفعل ،ي اآلثار اليت تصيب الدولة الضحية جرا الفعـل غـري املشـرو .
وبال ال مإ ي وصف الفعل الصـادر عـن دولـة مـا ،والـاي يشـكـل ان هاكًـا الل ـزا دولـ
يهخــا وصــف جنايــة و جنحــة) ،ومعيــار ال فرقــة (الوصــف) هــو ''حمــل االل ــزا الــدول
املن ه ''.
إ ي املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة تكــو ثـرًا للجنايــة الدوليــة ،الــيت تقــو علـ ان هــا
خ ري الل زا دول موضوع ضد من اجل اعة الدولية بهسـرها ،كهع ـال العـدوا و
اإلبادا اجل اعية و ال ييز العنصري ...ويف ها احلالـة مـإ ي الـدول مجيعًـا  -لـيس مقـ
الدولـة الــيت صــابها الضـرر مباشــرا  -ميكنهــا إثــارا املسـؤولية الدوليــة اجلنائيــة ،علـ
الدولة اليت ارتكب الفعل غري املشرو  ،الاي شكـل جرمية دولية (عدوا )(.)47
مــا املســؤولية الدوليــة املدنيــة م كــو ث ـرًا للجنحــة الدوليــة ،وه ـ األمعــال األقــل
خ ورا وع ومية اليت ال تضري عند ارتكابهـا باجل اعـة الدوليـة ككـل ،وإني ـا تصـيب
دولة و جم وعة من الدول بهضرار غري جسـي ة (بسـي ة) (كاملسـؤولية الدوليـة امل علقـة
بان ها ال زاما ت عل مبعاملـة األجانـب) ،يكـو بال ـال للدولـة امل ضـررا ضـررًا غـري
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جسيم طلب ال عوي

من الدولة امل سببة يف ذل (.)48

وقد برير جلنة القانو الدول هاا ال ييز ب نوع املسـؤولية الدوليـة بـه ي القـانو
الدول ال قليدي ال ي صوير سو نما واحد لل سؤولية الدولية اجلنائيـة ،ويع ـرب صـا
لل بي عل كل معل لدولة مـا يفـرتض نيـ غـري مشـرو دوليًـا ينـا كـا حمـل االل ـزا
الاي يع رب هاا الفعل و ما شاب جرميةً دوليةً(.)49
صــب هــاا الــر ي بعي ـدًا عــن لقي ـ قبــول دول ـ واســع الن ــاق ،مف ـ مــرتا مــا ب ـ
احلــرب العــاملي

ثـار جهــا خم لفــة الشــكو حــول ســالمة الــر ي ال قليــدي ،وب

يوجد اجتا مكـري حقيقـ يؤييـد األخـا بـر ي خمـالف إال بعـد احلـر العامليـة ال انيـة،
والاي ي زايد االنض ا إلي  ،وهـو الـاي ميييـز بـ نمـام خمـ لف لل سـؤولية الدوليـة
للدولة(.)50
ت يـــز املســـؤولية الدوليـــة اجلنائيـــة للدولـــة بـــاالمرتاض الـــاي تقـــو عليــ  ،واألســـس
القانونيــة الــيت تس ـ ند إليه ـا إضــامةً إ اجلــزا املقــرر ميهــا ،حيــث تفــرتض املســؤولية
الدولية اجلنائية للدولة املع دية ارتكـا دولـة مـا ان هـا خ ـري الل ـزا دولـ يسـ هدف
املساس باملصا

األساسية لل ج ع الدول بهسر (السلم واألمن الدولي ) ،يا يـؤدي

إ إحلــاق الضــرر بع ــو عضــا ال ــع الــدول  ،األمــر الــاي يع ـ عضــا ال ــع
الدول ح إثارا املسؤولية الدولية اجلنائية يف مواجهة الدولة املع دية.
ما من حيث األساس القانون مإ ي املسؤولية اجلنائية للدولة املع دية تقـو علـ مبـد
الشــرعية ''م ـال جرميــة وال عقوبــة إال بــنص''( ،)51ميــا مــن حيــث اجلــزا مإني ـ ذو طبيعــة
خم لفة ميكو جزا ً سياسيًا و اق صاديًا و عسكريًا حمددًا(.)52
 -0املســؤولية اجلنائيــة الفرديــة عــن جرميــة العــدوا  :بعــد ثبــو املســؤولية اجلنائيــة
للدولة عـن ارتكـا جرميـة العـدوا  ،م ـن املن ـ القـانون

تقـو املسـؤولية الدوليـة

اجلنائيــة للفــرد عــن هــا اجلرميــة يضًــا ،أل ي األمــراد هــم مــن يقومــو معليًــا بارتكــا
ع ال العدوا  .وبالرغم من ثبو املسؤولية اجلنائية لألمراد عن اجلرمية الدوليـة ،منـا
حماك ــا احلـــر العامليــة ال انيـــة (نـــورمرب وطوكيــو) ،إال نيــ وُجِــدَ خـــالف حـــول
إمكانية توقيع املسؤولية الدولية اجلنائية عل األشخا

الاين نفاوا ع ال العدوا .

حيــث طــر وبشــدا إشــكال مــا إذا كان ـ الدولــة ه ـ مــن ت ح يــل هــا املســؤولية،
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كـــو األمـــراد (الرؤســـا  ،القـــادا العســـكري ) ين ـــو إ هـــا الدولـــة ،وينفـــاو
سياس ها و وامرها .بعد ذل انقلب اخلالف الفقه حول املوضو إ القـول بـه ي الدولـة
ال ت ح يل املسؤولية اجلنائية ،كونها شـخص معنـوي ال ميكـن ع ليًـا ت بيـ املسـؤولية
اجلنائية عليها ،وإ ين ـا األمـراد هـم مـن ي ح يلـو وحـدهم املسـؤولية اجلنائيـة عـن جرميـة
العدوا  ،كونهم الاين يقومو حقيقة بهع ال العدوا (.)53
حيث تبن جلنة القانو الـدول الـيت نشـه هلـاا الغـرض مبـاد املسـؤولية الدوليـة
اجلنائية الفردية الـيت جـا بهـا النمـا األساسـ حملك ـة نـورمرب واألحكـا الصـادرا
عنهــا .والــيت صــبح مــن مبــاد القــانو الــدول اجلنــائ  ،حيــث تبنــ نمــا رومــا
األساس هاا املبد يف ''البا ال الـث'' ،مـن خـالل املـادا ( )10لـ عنـوا ''املسـؤولية
اجلنائيــة الفرديــة'' ،ومض ـ ونها خضــو كــل األشــخا

دو اس ـ نا الــاين يرتكبــو

ع ــاالً تش ـكـل جرميــة عــدوا لل ســؤولية الدوليــة اجلنائيــة مبــا مــيهم الرؤســا والقــادا
العسكري :
 املســؤولية اجلنائيــة لــرئيس الدولــة :تع ــرب قاعــدا املســاواا بـ املــرتكب جلــرائمدولية ومنها جرمية العدوا يف امل ول ما احملك ة اجلنائية الدولية ملعاقب هم ،مـن هـم
ييــزا وخصــائص القــانو الــدول اجلنــائ الــيت تبناهــا نمــا رومــا األساسـ  ،حيــث
ســاو ب ـ اجل يــع :الرؤســا وي ل ـ احلكومــة والربملــاني  ...و ي شــخص حيــوز عل ـ
صفة مت يل الدولة ،وهو ما مت النصي علي صراحة مبوجب املادا ( )15من .
حيـث تبنيـ مبــد ''عـد االع ـداد بالصــفة الرمسيـة كسـبب لــدمع املسـؤولية الدوليــة
اجلنائية'' ،بل وب يع ربها ح ـ سـببًا ل خفيـف العقوبـة الـيت توقـعهـا احملك ـة اجلنائيـة
الدولية ،بصرف النمر عن املنصب الاي يشغل مرتكب جرميـة العـدوا  ،و احلصـانة
الدوليــة و الوطنيــة الــيت ي ــع بهــا ،ولقــد ش ـكـل االتهــا الــاي مت عل ـ ساس ـ إدانــة
الرئيس اليوغسـاليف سـابقًا ( )Slobodan Milosevicحـد ال بيقـا الع ليـة للقضـا
الدول اجلنائ هلاا املبد (.)54
حيـــث يســـهل الـــرئيس جنائيًـ ـا عـــن اجلـــرائم الـــيت تـــدخل يف اخ صـــا

احملك ـــة،

واملرتكبة من جانب مرؤوسي ن يجة لعد يارسة سي رت عليهم يارسـة سـلي ة(،)55
ي وم ما يق ضي القانو واألعراف ،ويكو ذل حسب احلاال اآلتية:
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 إذا كـــا الـــرئيس قـــد علـــم و جتاهـــل عـــن وعـ ـ يـــة معلومـــا تبـ ـ ين بوضـــومرؤوسي يرتكبو و عل وش ارتكا ها اجلرائم.
 -إذا تعلـق اجلرائم بهنش ة تندر يف إطار املسؤولية والسي را الفعلي

للرئيس.

 -إذا ب ي خا الرئيس مجيع ال ـدابري الالزمـة واملعقولـة يف حـدود سـل

ملنـع و ق ـع

ارتكــــا هــــا اجلــــرائم ،و لعــــرض املســــهلة علــــ الســــل ا املخ صــــة لل حقيــــ
واملقاضاا(.)56
يبــدو ين ـ وتفاد ًيــا الح ــال تنفيــا الــرئيس جلرميــة العــدوا عــن طري ـ مرؤوســي ،
واس ع ال ذل كوسيلة لل حايل عل احملك ة اجلنائية الدولية من جل دمـع املسـؤولية
الدوليــة اجلنائيــة عن ـ  ،تف ـــن نمــا رومــا األساس ـ لــال مــن خــالل نــص املــادا ()19
الفقرا ( )51من  ،اليت كـد عل مسؤولية الـرئيس عـن ع ـال العـدوا الـيت ينفـاها
مرؤوســي  ،مــا دا املرؤوس ـ ل ـ إمرت ـ وخيضــعو ل ـ معليًــا ،ألني ـ كــا يعلــم ،و
يفرتض مي العلم بهع ال العدوا .
ك ــا تف ـــن يضًــا نمــا رومــا األساس ـ إ إمكانيــة دمــع املــرؤوس املســؤولية عــن
جرمية العـدوا حبجـة طاعـة وامـر رئيسـ  ،ذلـ مـن خـالل املـادا  1/99الـيت ب تعفـ
األشــخا

الــاين يرتكبــو اجلــرائم الداخلــة يف اخ صــا

احملك ــة ومنهــا جرميــة

العدوا  ،إذا كان تل اجلرمية قد مت ام االً ألمر رئيس مدن و عسكري.
ورد املادا  1/99ثال حاال إعفا من املسـؤولية الدوليـة اجلنائيـة لل ـرؤوس هـ :
 )1عنـــدما يكـــو علـ ـ الشـــخص املرتكـــب للجرميـــة ال ـــزا قـــانون بإطاعـــة وامـــر
احلكومة )1 .إذا ب يكن هاا الشخص عل علـم بـه ي األمـر الصـادر مـن الـرئيس غـري
مشــرو  )9 .إذا ب تكــن مشــروعية األمــر ظــاهرا .و ع قــد ي هــا االس ـ نا ا خاصــة
جبرميــة اإلبــادا اجل اعيــة و اجلــرائم ضــد اإلنســانية ،مــا جرميــة احلــر
العدوا مال ميكن من الناحية الع لية ال ييز ب

و جرميــة

مر الرئيس املشرو و غري املشرو .

 -املســؤولية اجلنائيــة للقائــد العســكري :اع ــرب نمــا رومــا األساس ـ

ي القائــد

العســكري ،و الشــخص القــائم معــالً بهع ــال القائــد العســكري مســؤوالً مســؤولية
جنائيــة عــن اجلــرائم الــيت تــدخل يف اخ صــا

احملك ــة اجلنائيــة مبــا ميهــا جرميــة

العــدوا  ،ذل ـ إذا قامــ القــوا الــيت ختضــع إلمرتــ وســي رت الفعليــ
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لســل

باألع ــال تش ـكـل جرميــة عــدوا  ،مإني ـ ي ح يــل املســؤولية

وســي رت الفعلي ـ

الدولية اجلنائية عنها ن يجة عد يارس لسي رت عل ها القوا يارسة سلي ة.
وقــد عــدد املــادا  1/19امل ارســا غــري الســلي ة الــيت ميكــن

تصــدر مــن جانــب

القائــد العســكري و الشــخص املســي ر عل ـ القــوا املســلحة (القــائم مقام ـ ) ،حيــث
ركــز الفقــرا الفرعيــة ( ) عل ـ مســهلة العلــم ي ي القائــد العســكري و الشــخص
القائم معالً بهع ال القائد العسكري ،كا يعلم و يفرتض مي

يعلم ومقًا للمـروف

السائدا (المروف العادية و ال بيعية) ،وق ارتكا تل األع ال ،به ي قوات املسـلحة
كان عل وش ارتكا هـا اجلرميـة .حيـث تن بـ هـا الفقـرا الفرعيـة وبشـكل
مباشــر عل ـ جرميــة العــدوا  ،والــيت يرتكبهــا غالبً ـا قــادا اجلــيش العســكريو  ،و
األشـــخا

القـــائ

معـــالً بهع ـــال قـــادا اجلـــيش ،أل ي األوامـــر تصـــدر عـــن هـــؤال

األشخا  ،باإلضامة إ

ي املعلوما تصل إليهم ولًا بهويل ،وعن كل القوا املسـلحة

اليت ت بعهم و ختضع إلمرتهم.
واشرتط املادا  1/19ح ـ ت حقـ املسـؤولية الدوليـة اجلنائيـة للقـادا العسـكري :
 )1وجود قائد عسكري و مـن يقـو مقامـ معليًـا )1 .وقـو جرميـة العـدوا مـن خـالل
القيـا بع ــل عــدوان ومـ مــا نصيـ عليهــا املــادا ( 59مكــرر) )9 .وجــود قــوا ختضــع
إلمرا هاا القائد العسكري و القائد الفعل الاي مرها بارتكا
جيــب

ع ال العدوا )9 .

يكــو هنــا خضــو لســل ة وســي را و وامــر القائــد العســكري و القائــد

الفعل .
ما النو اآلخر من امل ارسا غري السلي ة من جانب القائـد العسـكري و الشـخص
املسي ر معالً عل القوا املسـلحة اع ـربتهم الفقـرا الفرعيـة ( ) مسـؤولو عـن جرميـة
العدوا  ،إذا ب ي خاوا مجيع ال ـدابري الالزمـة واملعقولـة يف حـدود سـل هم ملنـع و ق ـع
ارتكـــا هـــا اجلـــرائم و لعـــرض املســـهلة علــ الســـل ا املخ صـــة مـــن جـــل القيـــا
بال حقي معهـم و مقاضـاتهم .لـال مـإ ي القائـد العسـكري ،و مـن ينـو عنـ يكـو
مســؤوالً عــن جرميــة العــدوا الــيت يرتكبهــا مــراد القــوا ال ابعــة ل ـ  ،و القــوا الــيت
ختضــع لســي رت  ،عنــدما ال ي خــا ال ــدابري الالزمــة واملعقولــة ملنــع قوات ـ وق عه ـا عــن
ارتكا
840
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يكــو الــرئيس و القائــد العســكري مســؤوالً مســؤولية دوليــة جنائيــة كالشــخص
العادي عـن األمعـال الـيت يرتكبهـا مرؤوسـي  ،والـيت تشـكـل جرميـة دوليـة (العـدوا )،
م تومـر لدي العلم ب ل األمعال غري املشروعة (ال خ ي واإلعداد هلا ،)...و سـكوت
عنهــا ،بــل ويكــو مســؤوالً مــا احملك ــة اجلنائيــة الدوليــة ح ـ ولــو ب يكــن يعلــم
بهع ال العدوا  ،المرتاض عل

بها طبقًا ألحكا نما روما األساسـ  ،كونـ ي ـومـر

عل ـ صــفة القائــد العســكري و القائــد الفعل ـ  .ألني ـ ي وجيــب علي ـ امل ارســة الســلي ة
لسل

 ،عل كل من هم ل إمرت و سي رت الفعلية.

إ ي للرؤسا والقادا العسكري دورًا مه ًـا يف ارتكـا جرميـة العـدوا  ،مـن خـالل
ما ميلكون من صـالحيا وسـل ا تسـهل هلـم ارتكـا العـدوا  ،م صـد هلـم نمـا
رومــا األساس ـ ب ح يلــهم املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة الفرديــة عــن تل ـ األع ــال الــيت
تشكل جرمية عدوا .
خامتـــــة:
حمي جرمية العدوا بوصفها شد اجلرائم خ ورا و ك رها تهديدًا للسـلم واألمـن
الدول  ،باه ا كبري والم النمر من طرف ال عـا والشـعو قاطبـة ،وعلـ مـر
ال اريخ .حيث سع البشرية جاهدا إ
املوجــودا لــد اإلنســا منــا

تضع حـدًا لنـواز الشـر واالع ـدا علـ الغـري

بــد اهلل ســبحان وتعــا اخلل ـ  ،إ

جــا الشــريعة

اإلسـالمية السـ حا مـن جـل تهـديب هـا النـواز واحلـد منهـا ،مشـريع هلـا حكامًــا
وعقوبا  ،ومنها

يض ن احلاكم و القائد تصـرما األمـراد املسـل

الـيت تشـكـل

عدوانًا سوا ً يف زمن السلم و احلر .
ولقد ضح من املباد القانونية الدولية العرمية وجو حماك ة ومعاقبـة كـل مـن
يرتكب معاالً تشكـل جرائم دولية ومن ه ها جرمية العدوا  ،حيث صب هاا األمر
من مس ا ال ع امل حضر الـاي ينبـد وال يقبـل االع ـدا علـ شـعوب و تهديـد سـل هم
و منهم مجيعًا من ي كا  ،م م اقرار املسؤولية الدوليـة اجلنائيـة عـن ع ـال العـدوا ،
الاي تقو ب دولة ما ضد دولة خر مهنشه نما روما األساس هلاا الغرض احملك ـة
اجلنائية الدولية ملعاقبة مرتكيب جرمية العدوا .
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 الن ائ : إ ي الشريعة اإلسالمية كان سبياقة يف وضع حكا املسؤولية عن حـر العـدواالشرعية الـيت كوينـ نمريـة الضـ ا والـيت تعـد شـاملة وم كاملـة،

مبوجب النصو

بين ا يع رب نما املسـؤولية الدوليـة اجلنائيـة والقـانو الـدول اجلنـائ حـدي ًا ،وبال ـال
مإ ين يمهـر جليًـا تفـويق حكـا الشـريعة اإلسـالمية علـ القـانو الوضـع إ مـن حيـث
املصادر و ال نفيا.
 إ ي نمريــة الضـ ا حلــر العــدوا ومـ حكــا الشــريعة اإلســالمية لن ــوذ رائــدلل سؤولية الدولية اجلنائية عن جرمية العدوا يف القانو الدول اجلنائ املعاصر.
 إ ي حكــا الشــريعة اإلســالمية امل علقــة بــاحلر العدوانيــة واملســؤولية عنهــا مت ــازبالوضو والقوا االلزامية واإلتزا ل طائلة اإلثم والعقا يف الدنيا واآلخـرا ،خبـالف
املسؤولية الدولية اجلنائية عن جرمية العدوا يف القانو الدول اجلنائ اليت حيك هـا
قانو القوا يف الواقع الع ل الدول .
 ك ـريس ال ــع الــدول خ ـريًا مبــد عــد االمــال مــن العقــا ملــرتكيب جرميــةالعــدوا مبوجــب حكــا املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة ،مــن خــالل تعــديل نمــا رومــا
األساس لل حك ـة اجلنائيـة الدوليـة الـاي جـا ن يجـة لل ارسـا دوليـة طويلـة األمـد،
بين ا حدد

حكا نمرية الض ا حلر العدوا يف الشـريعة اإلسـالمية مـن نصـو

القرآ الكريم والسنة النبوية الشريفة.
 ب ت ض ـ ين حكــا املســؤولية الدوليــة اجلنائيــة عــن جرميــة العــدوا يف القــانوالــدول اجلنــائ (نمــا رومــا األساسـ ) كــل نــوا و شــكال العــدوا ومنهــا (العــدوا
االق صــادي اإليكولــوج وال كنولــوج  ،)...مجــا

قاصــرا مقارنــة بهحكامهــا يف

الشريعة اليت عرم مشوالً وع ومًا وتكامالً واض .
 االقرتاحا : ضرورا االح دا بنمرية الض ا حلر العـدوا الـيت وضـع ها الشـريعة اإلسـالميةالس حا  ،عن طري إدرا مباد ها النمرية عند تعديل نما روما األساس .
 ضرورا تههيل احملاكم الوطنية (الداخلية) بالوالية القضائية عل اجلـرائم الدوليـةومنهــا جرميــة العــدوا  ،مــن خــالل تضــ
858

قــوان العقوبــا الوطنيــة للــدول العربيــة
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واإلســالمية خاصـــة بهحكــا املســـؤولية الدوليــة اجلنائيـــة عــن اجلـــرائم الدوليــة ومقًـــا
ألحكا الشريعة اإلسالمية الرائدا يف ذل .
 توســيع صــالحيا احملك ــة اجلنائيــة الدوليــة علـ مجيــع ممــاهر و نــوا العــدوااحلـديث ،مبــا يف ذلـ العــدوا االق صــادي و املعلومــات و البيولــوج  ...اق ــدا ً باملبــد
العا الاي جا

ب الشريعة اإلسالمية القاض ''ب حريم مجيع شكال العدوا ''.

 ضــــرورا ضــ ـ ا اســ ـ قال لية كــــرب لل حك ــــة اجلنائيــــة الدوليــــة يف يارســــةاخ صاصــها علـ جرميــة العــدوا  ،ذلـ مــن خــالل رمــع كــل القيــود الــيت تع لــها ومــن
ه ها الصالحيا امل نوحة للـس األمـن الـاي خيضـع غالبًـا لل صـا

السياسـية علـ

حسا املباد القانونية ،األمر الـاي يـهدي إ إمـال مـواطين الـدول العم ـ واملواليـة
هلا من املسؤولية عن جرائم العدوا  ،خالمًا ملا تبن الشريعة اإلسـالمية كقاعـدا عامـة
ت ل يف خضو اجل يع حكا وحمكوم إ النصو

الشرعية دو اس نا .

 ا قرت إدرا عقوبة اإلعدا ضـ ن نمـا رومـا األساسـ تقررهـا احملك ـة اجلنائيـةالدوليــة عل ـ ت ب ـ إدان ـ هم بارتكــا

خ ــر اجلــرائم الدوليــة موضــع اه ــا ال ــع

الـدول ككـل (جرميـة عـدوا ) ،ح ـ تكـو ك ـر جـزرًا م ــل مـا هـو مع ـول بـ يف
الشريعة اإلسالمية.
اهلـوامــش واملـراجــع:
( -)1نصر الدين قليل :مسؤولية الدولة عن ان هاكا القانو الدول  ،طروحة دك ورا غـري منشـورا،
ختصص قانو عا  ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،1اجلزائر،1515-1510 ،

.10

( -)2محد عبد اهلل ويدا  :املسؤولية اجلنائية للفـرد يف الشـريعة اإلسـالمية والقـانو الـدول اجلنـائ -
دراسة مقارنة ،طروحة دك ورا غري منشورا ،ختصص الشريعة والقضا  ،كليـة الشـريعة والقـانو ،
جامعة العلو اإلسالمية املاليزية ،ماليزيا،1511 ،

.XVIII

( -)3اآلية  185سورا البقرا.
( -)4روا البخاري :م الباري بشر صحي البخـاري ،ك ـا اجلهـاد -بـا ق ـل الصـبيا يف احلـر ،
رقـم ،9519 :لقيـ وضـب وإخــرا وتعليـ  ،شـعيب األرنـؤوط ،عــادل مرشـد ،دار الرسـالة العامليــة،
سوريا ،ط1999 ،1هـ،8 ،

.271-272
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ري عل الق ال مإ حك ـ
( -)5العَسيفُ :هو األجريُ واملُرادُ ب األجريُ عل حف الدوا وحنو  ،ما األج ُ
حكــم املقاتــل .حم ــد ناصــر الــدين األلبــان  :إروا الغليــل يف ختــري حاديــث منــار الســبيل ،املك ــب
اإلسالم  ،بري  ،لبنا  ،ط1988 ،1هـ،0 ،

.90

( -)6روا بــو داوود :ســنن ب ـ داوود ،ك ــا اجلهــاد -بــا ق ــل النســا  ،رقــم  ،1008لقي ـ وضــب
وإخرا وتعلي شعيب األرنؤوط ،حم د كامل قرهبلل  ،دار الرسالة العاملية ،سوريا1995 ،هـ،9 ،
.959-959
( -)7الغُـل :هــو اخليانــة والغُلــول :هــو مــا خيفي ـ حــد الغــزاا مــن الغني ــة ،وب حيضــر إ

مــري اجلــيش

ليدخل ـ يف القس ـ ة .ابــن األثــري اجلــزري :جــامع األصــول يف حاديــث الرســول ،حق ـ نصوص ـ و خــر
حادي ـ وعلـ عليـ  ،عبــد القــادر األرنــاؤوط ،مك بــة دار البيــا  ،الكويـ  ،ط،1 ،1808 ،1
.081
( -)8روا محد ابن حنبل :مسند اإلما محد ابن حنبل ،مسند بين هاشم -مسند عبد اهلل ابـن عبيـاس،
رقم  ،1519حقق ووضع حواشي ورقـم حادي حم د عبد القادر ع ا ،دار الك ب العل ية ،بريو ،
لبنا  ،ط1918 ،1هـ ،م ،1

.191

( -)9املُ لة :ال نكيل بالعدو بعد موت ب شوي ج ة املق ول ،م جد طراف من جسد  ،كاألذ  ،األنف،
عضائ الداخلية م ل القلب ،الكبد ...كل هـاا ليشـف غيمـ مـن عـدو  .ابـن

خ َر بع
اليد ...وقد يُ ق

األثري اجلزري :املرجع الساب ،

.081

( -)10روا بو داود :املرجع الساب  ،ك ا اجلهاد -با يف النه عن امل لة ،رقم ،1005

.951

( -)11روا ابن ماجة :السنن ،ك ا الفنت -با النه عن النُهبة ،رقم ،9800 :لقي ودراسة مركـز
البحو وتقنية املعلوما  ،دار ال هصيل ،القاهرا ،مصر ،ط1990 ،1هـ ،م ،9

.098

( -)12اآلية  05سورا البقرا.
( -)13روا مال بن نس :املوطه ،ك ـا اجلهـاد -بـا مـا تـؤمر بـ السـرايا يف سـبيل اهلل ،رقـم ،515
لقي ـ ودراســة مركــز البحــو وتقنيــة املعلومــا  ،دار ال هصــيل ،مصــر ،ط1995 ،1هـــ ،مــ ،1
.00
( -)14محد بو الوما  :نمرية الض ا و املسؤولية الدولية يف الشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربيـة،
مصر،1888 ،

.91

( -)15حم ــد م ـ عابــدين :حاشــية ابــن عابــدين ،دار عــاب الك ــب ،الســعودية1919 ،هـــ،0 ،
 .109-105ب عبد اهلل املغرب  :مواهب اجلليل لشر خم صر خليـل ،دار عـاب الك ـب ،السـعودية،
1919هـ،0 ،
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( -)16يوسف حم د الضبيع  :املسؤولية الدولية للعراق عن حرق آبار النف الكوي ية ،رسالة ماجسـ ري
غري منشورا ،ختصـص قـانو دولـ (محايـة البيئـة) ،كليـة الدراسـا العليـا ،كليـة احلقـوق ،جامعـة
الكوي  ،الكوي ،1888 ،

.55

ب الْ ُ قِ َ  ،اآلية  59سورا ال وبة.
( -)17قال تعا  :مَهَتِ ُوا إهلَيقهه قم عَهقدَهُمق إه َل مُدتِههمق إه اللا َ يُحِ ُ
( -)18ب بكر حم د احلضرم  :اإلشارا يف تدبري اإلمارا ،لقي حم د حسن إمساعيل محد مريـد
املزيدي ،دار الك ب العل ية ،لبنا  ،ط1919 ،1هـ،

.09-01

( -)19حم ـد خـري هيكـل :اجلهـاد والق ـال يف السياسـة الشـرعية ،طروحـة دك ـورا منشـورا (دار ابـن
حــز ) ،ختصــص دراســا إســالمية ،كليــة الدراســا اإلســالمية ،جامعــة اإلمــا األوزاع ـ  ،لبنــا ،
 ،1881م ،1

.1588-1589

( -)20ب جعفر حم د بن جرير ال ربي :تاريخ ال ربي -تاريخ الرسل وامللو  ،لقي حم د بو الفضل
إبراهيم ،دار املعارف ،مصر ،ط1995 ،1هـ،0 ،
( -)21املرجع نفس ،9 ،

.141-142

.159-151

( -)22روا البخاري :املرجع الساب  ،ك ا النكا -با قـوا نفسـكم و هلـيكم نـارا ،رقـم ،0199
،10

.051

( -)23عبدالغين حم ود :امل البة الدولية إلصال الضرر يف القـانو الـدول العـا والشـريعة اإلسـالمية،
دار ال باعة احلدي ة ،مصر ،ط،1890 ،1

.15

( -)24تونس بن عـامر :سـاس املسـؤولية الدوليـة يف ضـو القـانو الـدول املعاصـر ،منشـورا دحلـب،
اجلزائر ،ط،1880 ،1

.18

( -)25عبــد الرمحــا بــن عبــد اهلل الشــيزري :الــنه املســلو يف سياســة امللــو  ،لقي ـ حم ــد حســن
إمساعيل محد مريد املزيدي ،دار الك ب العل ية ،لبنا 1911 ،هـ،

.155

( -)26ضو مف ا غ  :نمرية احلر يف اإلسال و ثرها يف القانو الدول العا  ،دار الك ب الوطنيـة،
مجعية الدعوا اإلسالمية العاملية ،ليبيا ،ط،1885 ،1
( -)27يوسف حم د الضبيع  :املرجع الساب ،

.111

.55

كمق ، ...اآليـة 08
( -)28قال تعا  :يَا َ ُيهَا ا الاِي َن َآ َمنُـوا َطِيعُـوا اللاـ َ َو َطِيعُـوا الرسُـو َل َو ُولِـ الْـ َه قم هر مِـ قن ُ
سورا النسا .
( -)29ابن ك ري :السريا النبوية ،لقي مص ف عبد الواحد ،دار املعرمة ،لبنا 1989 ،هــ،9 ،
.089-085
( -)30ب عبد اهلل حم د بن احلسن الشيبان  :ك ا األصـل املعـروف باملبسـوط ،تصـحي وتعليـ بـو
الوما األمغان  ،دار املعارف النع انية ،باكس ا  ،ط1951 ،1هـ ،م ،9

.181-185
)(31

- Pella: ''La Codification du Droit International Pénal'', (RGDIP), A. Pédone,
France, N° 02, 1952, p 44.
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( -)32مريم زنا  :جرمية العدوا ب القانو الـدول العـا والقضـا الـدول اجلنـائ  ،رسـالة ماجسـ ري
غري منشورا ،ختصص القانو والقضا الدولي اجلنائي  ،كلية احلقـوق والعلـو السياسـية ،جامعـة
قسن ينة ،اجلزائر،1550-1550 ،
( -)33املرجع نفس ،

.01

.01

( -)34رشــيد محــد العنــزي :حماك ــة جمرمـ احلــر يف ظــل قواعــد القــانو الــدول  ،جملــة احلقــوق،
.990

كلية احلقوق ،جامعة الكوي  ،الكوي  ،اللد  ،10العدد ،1881 ،51

( -)35املــواد  55 50و 59مــن نمـــا رومــا األساســ لل حك ــة اجلنائيــة الدوليـــة ،وبيين ــ بال فصـــيل
املاكرا ال فسريية ألركا اجلرائم يف الوثيقـة رقـم ICC-ASP/1/3 :املؤرخـة يف  15سـب رب ،1551
امل ض نة الوثائ الرمسية جل عية الدول األطراف يف نما روما األساس لل حك ة اجلنائيـة الدوليـة،
الدورا األو  ،1 ،هولندا،

.199-191

( -)36الوثيقة رقم RC/9/11 :املؤرخة يف سنة ( ،)1515امل ض نة الوثائ الرمسية لل ؤمتر االس عراض
لنما روما األساس لل حك ة اجلنائية الدولية ،مانـة مجعيـة الـدول األطـراف ،منشـورا احملك ـة
اجلنائية الدولية ،هوالندا،

.1-1

( -)37الوثيقــة رقــم RC/9/11 :املؤرخــة يف  11جــوا  ،1515امل ض ـ نة املرمـ األول ،امل عل ـ ب عــديال
عل نما روما األساس لل حك ة اجلنائية الدولية بشه جرمية العدوا ،

.10-19

( -)38الوثيقة رقم RC/9/11 :املرم ال ان  ،امل عل ب عديال عل ركا اجلرائم،

.15

( -)39بارعـــة القدسـ ـ  :احملك ـــة اجلنائيـــة الدوليـــة طبيع هـــا واخ صاصـــها وموقـــف الواليـــا امل حـــدا
األمريكيــة وإســرائيل منهــا ،جملــة جامعــة دمشـ للعلــو االق صــادية والقانونيــة ،ســوريا ،اللــد ،15
العدد ،1559 ،51

.101

( -)40عبــد اهلل ســلي ا ســلي ا  :املقــدما األساســية يف القــانو الــدول اجلنــائ  ،ديــوا امل بوعــا
اجلامعية ،اجلزائر،1881 ،

.119

( -)41ع ر حم د احمل ودي :قضايا معاصرا يف القـانو الـدول العـا  ،الـدار اجل اهريـة ،ليبيـا ،ط،1
،1898

.50-59
)(42

- Ottavio QUIRICO: Réflexions sur le système du droit international pénal – La
responsabilité «Pénale» des états et des autres personnes, thèse de doctorat non
publiée, Spécialité droit, faculté de Droit, Université de Toulouse 1, France, 2005, p
121.

( -)43مســري عبابســة :املســؤولية اجلنائيــة الدوليــة يف الفقـ والقضــا الــدول اجلنــائ  ،جملــة الدراســا
القانونية ،جامعة املدية ،اجلزائر ،اللد  ،59العدد ،1519 ،51

.195

( -)44الوثيقة رقم A/31/10 :املؤرخة سنة  ،1850امل ض نة امللح رقم 15 :تقرير جلنة القانو الـدول
عن ع ال دورتها  ،28الوثائ الرمسية للج عية العامة ،األمم امل حدا ،نيويور ،

.195

- Ottavio QUIRICO: Op.Cit, p 119.
854

)(45
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)(46

- D.W. BOWETT: Self – defense in international law, Manchester University
Press, G.B, 1958, p 259-260. D.H.N. JOHNSON: ''The Draft Code of Offences
against the Peace and Security of Mankind'', I.C.L.Q, British Institute of
International and Comparative Law, Cambridge University Press, G.B, Vol 04, N°
03, 1955, p 461-462.

( -)47علــ إبــراهيم :احلقــوق والواجبـــا الدوليــة يف عــاب م غييــر -املبـــاد الكــرب والنمــا الـــدول
اجلديد ،دار النهضة العربية ،مصر ،ط،1885 ،1
( -)48الوثيقة رقم A/31/10 :املرجع الساب ،

.585-598

.110

( -)49مسعود عبد السـال '' :املسـؤولية الدوليـة -العناصـر واآلثـار'' ،حبـو  ،املعهـد املصـري للدراسـا ،
مصر،1518 ،

.9

( -)50الوثيقة رقم ،A/31/10 :املرجع الساب ،

.115

( -)51شرف تومي مشس الدين :مباد القانو اجلنائ الدول  ،دار النهضة العربيـة ،مصـر،1889 ،
.00
( -)52خالد حسان  :جزا ا جملس األمن ضد الكيانا من غري الدول :من اجلزا ا الدولية الشـاملة
إ اجلزا ا الدولية املس هدمة الاكية ،جملة القانو  ،ال ع والسل ة ،جامعة وهرا  ،1اجلزائر،
اللد  ،50العدد ،1515 ،51

.98-99
)(53

- Gerhard KEMP: Individual Criminal Liability for the International Crime of
Aggression, Unpublished PhD thesis, Law specialty, Faculty of Law, Stellenbosch
University, South Africa, 2008, p 97-98.

( -)54حم ــد الراج ـ  :املســؤولية اجلنائيــة الدوليــة ودورهــا يف محايــة حقــوق اإلنســا  ،جملــة املس ـ قبل
العرب  ،مركز دراسا الوحدا العربية ،لبنا  ،اللد  ،99العدد ،1510 ،990

.195
)(55

- Marie-Pierre Robert: La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la
négligence en droit pénal international, Les Cahiers de droit, Université Laval,
Canada, Volume 49, numéro 3, 2008, p 437-438.

( -)56وهو ما نصي علي املادا ( )1/19من نما روما األساس .
( -)57وهو ما يبدو من محو نص املادا ( )9/95من نما روما األساس .
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