
 لحرب اإلمبریالیة وحلف شمال األطلسيا لمناھضة محكمة الشعوب الدائمة

 2015من شھر تشرین الثاني (نوفمبر) سنة  8و  7و  6في القرار النھائي للجلسة التأسیسیة المنعقدة في مدرید 

 

 ةــدمــقـم

جلستھا الدوریة األولى في مدرید ما لحرب اإلمبریالیة وحلف شمال األطلسي قد أقامت المناھضة إن محكمة الشعوب الدائمة 
تشكیل أربعة  وقد تم .شخصیة 70تم تسجیل ومشاركة  ، حیث2015سنة  بین السادس و الثامن من شھر تشرین الثاني

منخفضة ال: حلف شمال األطلسي، و سائل اإلعالم، و الالجئین، والحروب التالیةالبحثیة تشمل المواضیع  طاوالت حوار
كل بعد عرض أكثر من ثالثین وثیقة تم رفعھا من قبل أمانة المحكمة. إن نتائج أعمال  طاوالت الحوارتم القیام بعمل  .الحدة

التي تم الجزئیة لمناقشتھا من قبل جمیع أعضاء المحكمة. القرارات  قد تم تقدیمھا في الجلسة العامة األولى طاولة حوار
 ا في الملحق. بناءاً على تلك المناقشات، تم تحریر قرار المحكمة األول.قد تم وضعھ تلك النتائجتعكس  اعدادھا كي

 

 لحرب اإلمبریالیة و لحلف شمال األطلسيامناھضة لالقرار األول لمحكمة الشعوب الدائمة 

 عرض لألسباب: محاكمة الحرب، و أدواتھا، و المسؤولین عنھا. .1

ة تسمح "بحل الخالفات الدولیة عبر الوسائل السلمیة"، لم یتوقف كمنظم 1945منذ أن تم تشكیل منظمة األمم المتحدة سنة 
عدد و أشكال الحروب التي غمرت العالم. إن ھذا العدد الذي یكشف بوضوح مدى ازدھار أسواق الحرب، یكشف أیضاً مدى 

تم رصدھم سنة  ملیون نازح 70ونصف الملیون ضحیة تم قتلھم،  16ول لحیاة البشر في تلك األسواق: اانخفاض سعر التد
 وأرقام أكبر من الضحایا الذین عانوا أضرار دائمة في أجسادھم و في عقولھم.  2015

الحكومة أو  الى شكلفي عملیات بناء األعداء ال تظھر الشعوب بشكل محدد، ألنھ یتم اللجوء في تلك الحاالت  ھبالرغم من أن
ال یمكن تحملھ. ففي العقد  الذي سعرالدفع تلشعوب بالحقیقة ھى من ، فإن ایُراد التخلص منھا للحكام أو لمفاھیم ایدولوجیة

 من النساء و األطفال. %70من الضحایا كانوا من المدنیین الغیر مقاتلین، و منھم،  %90األخیر، 

یسود "العالم الغربي"، و ھو مجموعة من الدول التي  ـإن ھذا الوضع ینقسم بشكل غیر عادل: فمن جھة، ھناك ما تم وصفھ ب
عسكریاً حول حلف شمال األطلسي و الوالیات المتحدة األمریكیة و ھو ما یشكل ھذه الدول  تلتف، ناميفیھا العرق األبیض ال

تم بناء نواتھا من قبل دول ذات تقلید امبراطوري كالمملكة المتحدة، فرنسا، التي و من القوات المسلحة عبر العالم  %70الـ 
إسبانیا، ھولندا، وتركیا تحت أوامر الوالیات المتحدة. مع ھذه الدول، علینا إضافة اسرائیل، الدولة الصھیونیة ألمانیا، إیطالیا، 

اإلستعماریة التي تمارس دور حاسم  لضمان الھیمنة اإلمبریالیة في الشرق األوسط. من باب التضامن مع القضیة 
، من اآلن و الحقاً، بـ "الكیان الى تلك الدولة الصھیونیة الفلسطینیة، فإن ھذه المحكمة سوف تتبنى المصطلح وتشیر

الذي عانى و ھو و من الجھة األخرى، ھناك ما تم وصفھ من قبل الغرب بـ "العالم الثالث"، متعدد اإلثنیات،  الصھیوني".
یث یتواجد ما زء األكبر من الصراعات المسلحة وحجھناك حیث یحدث الو لقرون عدة من نھب دول اإلستعمار الغربي، 

 الحروب. الالجئین بسببمن  %86نسبتھ الـ 

" أن على الدول األعضاء اإلمتناع عن التھدید أو  1945في الوقت الذي تقول فیھ وثیقة األمم المتحدة التي تم وضعھا سنة 
یات في العقود األخیرة والعلوم والتقن استخدام القوة ضد سالمة أراضي أو اإلستقالل السیاسي ألي دولة"، فإن تطور اإلنتاج

قد خلق نظام عالقات إقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة یفتح مجال اإلحتماالت للتوسع الغیر محدود لإلمبراطوریة الغربیة في 
التي تقول أنھ فقط من خالل ھیمنتھا على العالم سیتم  جمیع أنحاء الكوكب. ھذه اإلمبراطوریة تتعامل في إطارالفرضیة

ة التراكم اإلقتصادي دتم اعتباره كصفقة من قبل الشركات الدولیة التي سبب وجودھا الوحید ھو لزیام ضمان إعاشتھ. عال
الذي ال یمكنھ أن یتم بدون تراكم السلطة، وتراكم القوة الضروریة للتمكن من ممارستھا. واذا كان ھدف األمبراطوریة غیر 

خصخصة الجیوش، الجیوش المرتزقة، وخلق الفوضى بدول كاملة،  وتأثیراتھا غیر محدودة أیضاً. إن اأسالیبھمحدود، فإن 
 یؤدي الى التوحش الال محدود.



الى اآلن، ھذه األعمال، على شكل حمالت، قد تمت في دول قدرتھا على الرد محدودة. في الوقت الحالي، یتم التحرش بدول 
المرحلة األولى والثانیة ال تزال جاریة، زل، إعتداء. اإلستراتیجیة نفسھا: تجریم، ع عبر استخداملدیھا قدرة حربیة كبیرة 

   ولكن، عند الوصول للمرحلة الثالثة، فإن العواقب ال یمكن التنبؤ بھا.

في حرب العالم ھذه، تحتاج اإلمبریالیة للسیطرة على أي شكل من أشكال المقاومة الداخلیة، و مع أعمال القمع وإلغاء 
بناء ثقافة حربیة بحیث یتم تقبل استخدام القوة وتبریر الحرب وآثارھا. وتقول لنا من ھم الحقوق، تعمل اإلمبریالیة على 

كي تستطیع من  ،أعدائنا، تخفي علینا مسببات الحرب، وتقلل وتبرر من آثارھا، وفوق ھذا، تمحي من ذاكرتنا تاریخھا ھي
لحرف الحقائق وإقناع السكان بأن المزید من شارك في توفیر العناصر الالزمة یھناك جیش من وسائل اإلعالم  تكراره.

 العنف والدمار الزمین إلنقاذ البشریة. 

الحرب اإلمبریالیة قائمة على التعسف: یحدد المعاییر من یمتلك السلطة، ویغیرھا، حسب ماھیة الشيء الذي یسعى لتحقیقھ، 
 مع ھذهالذاتي. وھم، و مع حاجتھم إلخفاء أھدافھم النھائیة، یحولون كل عمل یقومون بھ الى إستثنائي وقابل للتبریر 

 الشروط، فمن الواضح بأن اإلفالت من العقاب شيء مؤكد.

ل حقیقة ملیئة بالتناقضات، حیث أن اإلمبریالیة التي تسعى لتحقیق أھداف كونیة، بنفس الوقت، یبھذه الطریقة، یتم تشك
مكن من ة أشواكھا. من الصعب التتعلو مع الوقت وتطول وتزداد حد وأسوار شائكة تتخندق في مالجيء محاطة بجدران

رؤیة الحجم الحقیقي لإلمبریالیة ألنھا تعلمت أن تجعل نفسھا غیر مرئیة. اإلمبریالیة، في الوقت الحالي، تعمل عبر 
استراتیجیات تقوم بمحي أثرھا وتذھب الى ما ھو أبعد من مجرد الدعایة أو توفیر معلومات خاطئة. اإلمبریالیة قادرة على 

 ً ھذه العملیات السریة أو الطائرات بدون طیار (درونز). ، مستخدمة لھذا الغرض غزو أراضي بدون أن تحتلھا عسكریا
المختلفة،  العظمى ، ولكنھا ال تفتقد لقیادة، ألن القوى، ألن كل قوة امبریالیة تعمل باستقاللیة نسبیةلقمةتفتقد اإلمبریالیة 

یة، تعمل، كما قلنا مسبقاً، لمصلحة الدول الغنیة البیضاء، ھذه اإلمبریال. ابین مصالحھ فیما بالنھایة، تتمكن من تحقیق التوافق
وضع على أنھا في و ھي بالواقع تتمكن من تقدیم نفسھا خب من دول ال تتمتع بمواصفاتھا.  و لكن، بالتواطئ مع بعض النُ 

نفسھا على أنھا لیست دفاع عن النفس، ألنھ من الصعب تعقب أثر مسؤولیتھا كخالقة للتھدیدات. إن اإلمبریالیة التي تقدم 
 فرض ضار على نوایا الشعوب الحسنة في العالم، قد أصبحت جزءاً من المنطق السیاسي المعولم. 

تتموقع بعیداً عن متناولھا، وعلیھ، فقط من خالل عملیة بناء للرد و كأي مواضیع ھامة في حیاة الشعوب، فالحرب اإلمبریالیة 
ذه الھمجیة ونمنع اإلفالت من العقاب عن المسؤولین. إن  محكمة الشعوب لمناھضة اإلجتماعي المنظم سنتمكن من مواجھة ھ

الحرب األمبریالیة و حلف شمال األطلسي ھذه، ترید أن تكون جزء من عملیة تنظیم شعبي. إن صفة الشعبي لھذه المحكمة 
الصلة، وحسب كل حالة، الدعاوي الموثقة  قدم أمام المحاكم ذاتت، ساالحالي، ولكنھ القانوني نظام الحقوقبلیست لھا عالقة 

والتي لدیھا القدرة على رفعھا. و من جھة أخرى، فأن ھذه المحكمة ستصدر ادانات سیاسیة وإجتماعیة متزامنة بشكل كافي 
 مع أھدافھا، وبنفس الوقت، ستستنكر و تدین بشكل خاص اآللیات التي تُمكن و تحمي اإلفالت من العقاب.

 ئم لمحكمة الشعوب.حول الطابع الدا .2

 إن ھذه المحكمة ستتابع أعمالھا من اآلن فصاعداً ضمن الخطوط التالیة:

 تعمیم ونشر أعمال و مقررات المحكمة. •
تشجیع اإلتصاالت و التعاون و التنسیق مع شخصیات، مجموعات و منظمات تدین الحرب اإلمبریالیة و حلف  •

 شمال األطلسي.
 كمة استقبال معلومات و دعاوي وإقتراحات عمل.خلق قنوات إتصال تسمح لھذه المح •
 خلق وصیانة الملف والصندوق الوثائقي للمحكمة. •
 التي تم تشكیلھا وتأسیس طاوالت حوار تعالج مواضیع جدیدة. إعطاء إستمراریة ألعمال طاوالت الحوار •
 الدعوة لعقد إجتماعات إعتیادیة أو أحادیة الموضوع جدیدة للمحكمة. •

 

 طاوالت الحوار التي طرحت في اإلجتماع العام. إختزال ألعمال .3

نلخص فیما یلي، وحسب ما ورد في طرح األمناء المختصین، األعمال التي تم انجازھا في كل طاولة حوار. انھ مجرد 
 ملخص بدون إستیفاء، وسیتم الحاقھ بالقرارات المرحلیة لكل طاولة حوار لكي یتم تقدیمھ بشكل متكامل:



الحربیة لألمبراطوریة  وصفت ھذا الحلف العسكري كالعنصر الرئیسي للھیكلیةطاولة الحوار حول حلف شمال األطلسي 
یشكل الحلف كذلك، ھیكلیة السیطرة الطبقیة وكما  ،الغربیة، حیث تصطف الدول األكثر تطوراً وغناءاً في الكرة األرضیة

لسي یولد حاجة مستمرة لألستثمار العسكري مما یجعلھ یلجأ أن الحلف األط موضوع على مستوى الكوكب. تم طرح
 ،التحكم بنشاطاتھ اإلجرامیة كطریقة لتفادي لھ، مرتزقة، ولمیلیشیات حلیفةلالسریة، ولوحدات العملیات الخاصة، ل مخابراتلل

كما یقوم بالكشف عن حبذ الحصانة. قافة حرب تُ مطوراً بذلك ث ،منھجلمعلومات بشكل مبا العبثو لسیطرةو حیث یقوم با
، وإعدامات میدانیة لمعارضین بشكل تعسفي على اإلطالق. ان طاولة الحوار حوال حلف شمال األطلسي اتھویات، وإدان

) أن 2) أن صفة التحالف الدفاعي للحلف ھي صفة زائفة ألن الحقیقة تقول بأنھ حلف یُستخدم كأداة للعدوان. (1وجدت: (
) أن 3سیطرة اإلقتصادیة و التجاریة. (الالكوكب لحلف شمال األطلسي موازیة لمبادرات ھناك عملیة توسع على صعید 

غیر مشروطة من قبل حكومات تلك الشعوب وتنازل الشعوب حیث تتم عملیة تسلیم  ھناك خیانة كبرى ترتكب ضد سیادة
لیات الضبط والسیطرة على ) إن عم4خاضعة بذلك إلمالءات الوالیات المتحدة األمریكیة. ( ،لحلف شمال األطلسي

) ان عسكرة المجتمعات وتعمیم حالة الخوف 5المعارضة الداخلیة تشكل مصدر رئیسي لصیانة نظام التحكم الرأسمالي. (
 الحلف ) إن اإلستخدام المستمر للمنظمات الدولیة و للشرعیة الدولیة لتحقیق غایات6حددة للوضع الحالي. (شكل مالمح مُ تُ 

) إن حلف شمال األطلسي یقیم تحالفات مع حركات فاشیة وأجھزة 7بتلك المنظمات. ( تقود نحو فقدان الثقة التدریجي
 إستخبارات سریة تقوم بأعمال إرھابیة داخل الدول الحلیفة لھ.

شجب كان من ضمن أھدافھا تحلیل سلوك وسائل اإلعالم حول الحرب، وقد تم طاولة الحوار حول وسائل اإلعالم 
الممارسات التي تبرر و تروج للحرب، عالوة على قیامھا بإخفاء الفظائع المرتكبة. وقد حددت كأھداف التعرف على ھویة 

تلك السلوكیات، وعلى األشخاص و المؤسسات التي ترأسھا ودور الدول التي تمتنع عن القیام بأي شيء  المصالح التي تساند
سائل اإلعالم الكبیرة تمتلكھا شبكة من البنوك والشركات القابضة، وبھذا، فإن وسائل إزاء تلك الممارسات. وقد تبین بأن و

و لسلطة. لقد تم تحلیل اللغة، عن ابل تحولت الى شكل من أشكال التعبیر  اإلعالم لم تعد بعد الیوم مجرد أدوات للسلطة،
بول اإلجتماعي لألعمال العنفوانیة والقاسیة. أن ، والخطاب الذي تستخدمھ وسائل اإلعالم من أجل تسھیل القالصور النمطیة

) إن الخطوط التحریریة لوسائل اإلعالم الكبیرة تتجاوب مع 1طاولة حوار وسائل اإلعالم قد وصلت للنتائج التالیة: (
وسائل من األخبار التي یتم نشرھا عبر  %80وكاالت أنباء تنتج أكثر من  3) أن 2( مصالحھا ضمن سیاق السیطرة الطبقیة.

وضع إنعدام األمن الوظیفي. ) أنھ یتم ضبط وسائل اإلعالم و الصحفیین بطرق مباشرة وغیر مباشرة في سیاق 3اإلعالم. (
) أن عملیة ضبط السكان تتم عبر وسائل اإلعالم التي تقوم بتھیئة الرأي العام لقبول كشيء اعتیادي األوضاع الوحشیة 4(

 ) من الثابت بأنھ یتم شراء صحفیین و مثقفین لیعملوا كمتحدثین بإسم اإلمبریالیة.5ھا. (التي تعج بھا الحروب، مخفیین جذور

من  من نقطة تعالج الزیادة الكبیرة في عدد الناس التي وجدت نفسھا مجبرة على النزوح انطلقتجئین الحوار حول الالطاولة 
یحدث یرجع لسیاسة النھب العالمیة التي تقوم بھا الدول  قبل عدة سنوات، و وجدت بأن ما ، وھو ما لم یكن یتوقعھ أحددیارھا

الغربیة عبر شركاتھا العابرة للقارات من خالل مشاركاتھا في الصراعات الدامیة ذات الطبیعة اإلمبریالیة. تمت اإلشارة بأنھ 
ب لھجرتھم. كذلك تم سبمن الضروري نشر المصطلح القانوني نازحین قصریین على كل المھاجرین القصریین مھما كان المُ 

 .المعولم الحالي و التأكید على أن الالجئین، من الناحیة القانونیة البحتة، ھم شواھد أحیاء إلنعدام األخالق للنظام الرأسمالي
لقد قامت طاولة الحوار بعمل خاص و معمق في مراجعة التناقضات، والقصور، و اإلنتھاكات من قبل التشریعات الحالیة 

) أن تجاوب اإلتحاد األوروبي 1الدولي و اإلقلیمي و الوطني. طاولة الحوار حول الالجئین توصلت لما یلي: ( على المستوى
م التشجیع علیھا من قبل ت) إن ردات الفعل الشوفینیة، والتي 2أمام ھذا الوضع كان عبر اإلغالق والعسكرة لحدودھا. (

) انھ یتم تجاھل تطبیق التشریعات الحالیة الدولیة، 3الطبقة العاملة. (سیطرة، تؤدي الى انقسام الطبقات اإلجتماعیة المُ 
، وھي التي تعتبر باألساس تشریعات منقوصة بأحسن األحوال، و ذلك ألنھ في حاالت واإلقلیمیة، و الوطنیة بشكل ممنھج

تبین بأن  )4فاقم الوضع علیھم. (متعددة تم تصمیمھا ال للقیام بواجب تقدیم العون للنازحین كما ھو مفترض، ولكن لزیادة ت
 ) إن تجمید قانون اللجوء، أو التشریع لإلعادة الساخنة لالجئین5تلك النزوحات القصریة یتم استخدامھا كأسلحة حرب. (

على مؤسسات حمایة الالجئین والمھاجرین  وتحایل عتبر التفافنساني لمراكز تجمیع المھاجرین، كل ذلك یُ إ والتدھور الال
 ولة اإلسبانیة.في الد

أت باإلشارة لما یلي (أ) الصلة ما بین اإلمبریالیة و الرأسمالیة. (ب) العالقة ما بین دبطاولة حوار الحروب منخفضة الحدة 
إشتداد اإلعتداءات اإلمبریالیة وعملیات الرد الھامة على المستوى السیاسي و اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقافي ضد 

طالح الحروب منخفضة الحدة، لھ، كأي مصطلح أخر تم طرحھ خالل النقاش، زخم ایدولوجي وجب اإلمبریالیة. (ج) إص
تمت المحافظة على صیغة المصطلح لكشف التناقضات التي یحملھا. طاولة الحوار قامت بمفصلة مواجھتھ، ولھذا السبب، 

عة حاالت محددة تم اختیارھا ألھمیتھا و عملھا منطلقة من مستویات التدخالت، و من الحصانة و المسؤولیات، عبر مراج
) ھناك إستخدام إحتیالي فیما 1للحصول على وثائق تعني بھا خالل جلسات العمل. وقد خلصت طاولة الحوار للنتائج التالیة: (



ول یتم العبث برجال سیاسة وإجتماع وإقتصاد محلیین لزعزعة إستقرار الد) 2یعني محادثات السالم ومسیرة المفاوضات. (
ذات السایدة ضمن إطار اإلستراتیجیة اإلمبریالیة المعولمة، ویتم اإلستناد، مؤسساتیاً، لتحقیق ذلك، على قوى إنقالبیة ورجعیة 

یتم إنتھاك القانون الدولي بشكل ممنھج من قبل القوى العظمى التي تعتبرھا الدولة اإلسبانیة حلیفة لھا. ) 3بشكل واضح. (
) ھناك غیاب مطلق للشعور بالقلق فیما تسببھ الحروب من 5ن للحصول على فوائد إقتصادیة. () من خالل الحرب یسعو4(

تتم في إطار تعتیم مؤسساتي و ) أن القرارات التي تتخذ في المسائل العسكریة للدولة اإلسبانیة 6أضرار بیئیة و مناخیة. (
األوروبي و الكیان الصھیوني حول التبادل التجاري  ) إن اإلتفاق ما بین دول اإلتحاد7غیاب للضمانات الدیمقراطیة. (

 یحتوي في بنده الثاني الغاء اإلتفاقیة في حالة انتھاك لحقوق اإلنسان و للمبادئ الدیمقراطیة، لذا، یجب أن تلغى ھذه اإلتفاقیة.

 

 اإلستنتاجات. .4

من  8و  7و  6في مدرید في األیام  ةمعإن محكمة الشعوب الدائمة لمناھضة الحرب اإلمبریالیة وحلف شمال األطلسي المجت
  2015شھر تشرین الثاني (نوفمبر) لسنة 

 تدین:

 القیادة العلیا لحلف شمال األطلسي لمسؤولیتھم القصوى في اإلدعاءات المرفوعة ضدھم. .1
 الدول التي تتعاون معھ بشكل نشط. و حكوماتحكومات الدول التي تشكل حلف شمال األطلسي  .2
 الشركات الذین یحفزون على الھیمنة اإلمبریالیة و یستفیدون منھا.مجالس إدارة  .3
العمالء بكافة أشكالھم (دول، منظمات، شخصیات، مجموعات مسلحة...الخ) الذین یمكنون، أما بالفعل أو باإلمتناع  .4

 تم التعرف علیھا من قبل المحكمة. من التدخل بشؤون الدول بأسالیب و طرق متعددةعن الفعل، 
ن المطلق في القانون الدولي، و اإلقلیمي، والوطني الذي تم تصمیمھ لیس فقط لتدعیم الحصانة باإلمتناع النقصا .5

 عن الفعل أو بالعجز، ولكن أیضاً لضمان ھذه الحصانة بشكل نشط.
و األعمال الفالتة من العقاب التي تقوم بھا اإلمبریالیة في كل أنحاء العالم وآثارھا السیاسیة و اإلجتماعیة  .6

 اإلقتصادیة والبیئیة.
    سیاسة التصعید الحربي وسباق التسلح.النشاط المتزاید لحلف شمال األطلسي كقوة معتدیة معولمة تغذي  .7
التعتیم الذي یطغى على إتخاذ القرارات العسكریة، و ھو ما ینافي المبادئ الدیمقراطیة ألنھا خارج السیطرة            .8

 والمراجعة من قبل المواطنین.
الحاالت في كل من فنزویال، ودونباس (أوكرانیا)، و الشرق األوسط، بشكل خاص في فلسطین و  ،بشكل محدد .9

       سوریا، ألنھ ھناك، و في ھذه اللحظات، یعانون من التحرش و اإلعتداء اإلمبریالیین.

    تطالب:

 من قبل المحكمة. معلیھدعاء إلتم ابحكم مسؤولیاتھم، باألوضاع التي و ، من قبل المسؤولین اإلعتراف العلني .1
التعویض المعنوي للضحایا و تطبیق، على أقل تقدیر، للتشریعات الحالیة كإعادة إصالح ما تم اإلضرار بھ من  .2

 الناحیة اإلنسانیة، و اإلقتصادیة، و اإلجتماعیة، و البیئیة.
 تقبل.إزالة الشروط التي تتیح اإلعتداءات اإلمبریالیة حتى ال تتكرر في المس .3
فیما یخص الوضع في الدولة اإلسبانیة، فإنھ لمن الضروري الخروج من حلف شمال األطلسي وسحب القواعد  .4

 لتخفیض الحاد للمیزانیة العسكریة.األمریكیة وا

 بناءاً علیھ

اإلجتماعیة لمناھضة الحرب اإلمبریالیة و حلف شمال األطلسي ترسل نداء للحركات والمنظمات الدائمة  الشعوب إن محكمة
 لدعم ھذه اإلدانات وللتعبئة من أجل تنفیذ المطالب التي تم عرضھا ھنا.

 

 2015مدرید في الثامن من شھر تشرین الثاني لسنة 

 تمت ترجمة الوثیقة من اللغة اإلسبانیة للعربیة من قبل جمال حالوة.


