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 بیان من “حزب العمل الشیوعي في سوریا” – “الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي”

 

 ١٧ نیسان

 تجدد معركة االستقالل

 یا جماهیر شعبنا السوري الواحد…

 



 
 

 

في شعبنا حققه انجاز أكبر وهو والقومیة، الوطنیة أعیادنا عید إنه والسبعون.. الثانیة ذكراه في الجالء بعید الیوم                    نحتفل
ثورته وثار الغازیة، القوات دخول وقاوم االستقالل، أجل من والنفیس الغالي السوري الشعب دفع لقد الحدیث.                  تاریخه
في االستقالل كان وقد للجمیع”، والوطن هللا “الدین شعار تحت شعبنا أبناء كافة ضمت التي ١٩٢٥ عام الكبرى                    الوطنیة
النهایة في ولكن الفرنسي، االحتالل ضد النضال وسائل كافة استعمال جرى لقد السیاسیة. األحزاب كل نضاالت                  صلب

 كان النضال السیاسي السلمي، من مظاهرات وإضرابات وعصیان مدني، األكثر جدوى.

السیاسیة اإلنجازات وكل االستقالل انجازات كل حطمت قد خلت سنوات لسبع وعلیها سوریا في الصراع تطورات                  إن
المطلقة سیطرتها فرض أجل من األمنیة بأسالیبها ١٩٧٠ عام في الدیكتاتوریة تجيء أن قبل السوریون راكمها                  التي
الواسعة االنتفاضة قیام في السبب هو سیاسیة – اجتماعیة – اقتصادیة بنیة من ١٩٧٠ عام بعد نتج ما كان وقد                      واألحادیة،
تستمر أن السلمیة االنتفاضة لهذه تشأ لم واالقلیم العالم دول من العدید أن غیر ،٢٠١١ عام في السوریین من                     للكثیر
سوریا لتصبح المجال أتاح ما وهو واإلقلیمیة، الدولیة الصراعات أتون في حطبًا وجعلتها والمال التسلیح عبر                  فسرقتها
لتدخالت مدخًال كان هذا كل وغیرهما. وداعش النصرة تنظیمات عبر الطائفي والشحن التطرف أنواع كل أمام                  ساحة
(تركیا) لألرض واحتالل وانكلترا) وفرنسا (ایران حربیة تدخالت إلى قادت ومنظمات دول من خارجیة                عسكریة
١٤ بیوم السوریة األرض على ثالثي عدوان من حصل وما المتحدة)، والوالیات (روسیا عسكریة وقواعد                 وهیمنات

 نیسان ٢٠١٨ سوى مظهر من مظاهر الصراع على سوریة بین األمریكان والروس.

وداعمیهم المعارضة في السالح ألنصار الذریعة بمثابة السلمیة االنتفاضة وجه في العنف إلى النظام لجوء كان                  لقد
وتطییفًا أسلمة أنتج الذي المعارض السالح فشل تثبت ماضیة سوریة سنوات سبع دروس إن اإلقلیمیین. و                  الدولیین
عام في تحقیقها یجب كان مهمة تحقیق اآلن یتطلب ما وهذا للفیدرالیة، ومشاریع الداخلي السوري للصراع وأقلمة                   وتدویًال
بمبدأ متمسكًا زال ما الذي الطیف وهو السوریة، المعارضة مركب بمقود الدیمقراطي الوطني الطیف إمساك وهي ٢٠١١                 
یشكل الذي االنتقال هذا ،٢٢٥٤ الدولي والقرار ١ جنیف لبیان وفقًا الدیموقراطیة إلى االستبداد نظام من السیاسي                   االنتقال
وغیر النظامیة المسلحة السوریة غیر القوات كل رحیل ویضمن القائمة، السوریة المأساة تكرار لعدم الوحیدة                 الضمانة

 النظامیة عن األرض السوریة بأفرادها وقواعدها.

 عاشت وحدة شعبنا من أجل الحریة ودولة القانون والدیموقراطیة والعدالة االجتماعیة.

 دمشق – ١٧ نیسان ٢٠١٨

 “حزب العمل الشیوعي في سوریا” – “الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي”

 

 

 افتتاحیة: دروس واستخالصات من سبع سنوات سوریة

 

نان1975- لب بخالف أهلیة)، (حرب من حالة تشكیل إلى تقود اجتماعیة تشققات السوري الزلزال عبر تظهر لم -1                 
نتجت أزمة أنتج الصراع أو النزاع هذا -معارضة. سلطة صراع أو نزاع حالة ضمن السوري الوضع ظل بل ،1990                   
تسویة انتاج بالمقابل یستطیعا أحدهما،ولم لصالح الحسم الصراع أو النزاع طرفا بسببه یستطع لم توازني استعصاء                  عن
الثالثة بطوابقها األزمة هذه أطراف بین یوجد دولیة.أیضًا اقلیمیة- :داخلیة- طوابق بثالثة لتصبح األزمة                بینهما.تراكبت
في (صراعًا أنتج االقلیمیة - الدولیة األطراف تداخل تسویة،ولكن عن البحث النهایة في علیها توازني،یفرض                 استعصاء
أن سوریة2018-2011 أظهرت سوریا. على أو سوریا (حربًا)أو(حروبًا)في سوریة)،ولیس على            سوریة)و(صراعًا
السكان من %90 حیث العروبة، زالت ما .2018-2003 عراق ومن 1990-1975 لبنان من حدة أقل هي                  الطائفیة
(النزعة ولیس والطوائف لألدیان العابر للسوریین الباقي األساسي الوطني الالصق هي وربما سوریة في                عرب،قویة
الدینیة.على الطائفیة- للنسب وفقًا الكعكة تقاسم على القائم اللبناني) الطائف (نموذج سوى تنتج أن یمكن ال التي                   السوریة)

 



 
 

 

في السوریین األكراد ستجعل (كركوك2017)و(عفرین2018) محطتي عبر الكردیة الموجة انحسار بدء أن              األرجح
بالعراق البرزاني مسعود حاول كما خاصة فئویة مشاریع في ولیس عام وطني سوري مشروع في لالنخراط عودة                   حالة
العمال لحزب السوري الدیمقراطي-pyd،الفرع االتحاد حزب مواربة استفتاء25أیلول\سبتمبر2017أوحاول          عبر
األرض على األمیركي العسكري للوجود خاصة لستارة نفسه تحویل خالل ومن الفیدرالیة مشروع               الكردستاني،عبر

 السوریة.
الخارج بید القادمة بمساراتها والتحكم األزمة مقود أصبح بل السوریة األزمة بمسار التحكم السوریون یستطع لم -2                 
من الكثیر سیحدد السوري.هذا المجتمع عموم وعلى السوریین والمعارضة السلطة على ینطبق هذا               الدولي-اإلقلیمي،
للقوى السوریة الجغرافیة النفوذ مناطق بین دستوریًا-سیاسیًا الصقًا األرجح على ستكون التي السوریة التسویة                مضامین

 الدولیة واالقلیمیة وهو ما سینعكس على تركیب السلطة بدمشق في مرحلة ما بعد التسویة.

سوریا تحریر أجل من التسویة بعد ما مرحلة في أولویة ذات الوطنیة المهمة الدولي-االقلیمي الخارج هیمنة ستجعل -3                  
الدیمقراطیة المهمات مع بالترابط هذه الوطنیة المهمة ستحدد مسمیاته. بكافة الدولي-االقلیمي الخارج هیمنة               من
التسویة بعد ما انتقال مرحلة في السوریة السیاسیة القوى بین والتباعدات التالقیات من الكثیر االجتماعیة، –                  واالقتصادیة
ناني1989-2018والعراقي2018-2003 اللب مثل السوري الوضع سیصبح األرجح على االنتقال. بعد ما مرحلة             وفي

 حیث تتحكم سفارات عدیدة هناك.

لها الثانیة هي االسالمیة للمعارضة هزیمة هناك عام2016أن الشرقیة حلب عام2018وقبلها الشرقیة) (الغوطة تؤكد -4               
أن االسالمیة غیر السوریة المعارضة تستطع مرحلة1979-1982.لم في لهزیمتها مرحلة2011-2018تنضاف            في
هزیمة هناك حیث مختلفة والغوطة) حلب بعد (ما مرحلة تكون أن المرحلتین.یجب في المعارضة باص مقود                  تمسك
أمر وهذا السوریة، المعارضة قیادة االسالمیین غیر یتولى أن ویجب والمدني العسكري بفرعیها االسالمیة                للمعارضة

 مطلوب دولیًا واقلیمیًا وداخلیًا.

الصراع حسم أجل من والمعارضة السلطة طرفي عند بالخارج، لالستعانة السوریین من الكثیر عند اتجاه هناك -5                 
الدیمقراطي- االتحاد حزب في ممثلة الرئیسیة الكردیة القوة أن فترة2011-2018.كما في أحدهما لصالح               السوري
تحت ولو الخاصة الفئویة الكردیة األهداف تحقیق أجل من باألمریكان االستعانة عند وطني وسواس أي یتملكها                  PYD،لم
خالد بطریقة تذكر بوتین مع السوریین الشیوعیین من الكثیر عند تعامل طریقة النظر یلفت .هنا "داعش" اسمه رقیق                    ستار

 بكداش في تبعیته المطلقة لبریجنیف، وهذا لیس مختلفًا عن تعامل االسالمیین في تبعیتهم ألردوغان.

األزمة تطییف ثم ومن المعارض العمل لساحة االسالمیین تسید إلى مؤدیًا المعارضة تسلح كان األرجح على -6                 
المعارض العمل واجهة في وداعش للنصرة السود الرایات لبروز ومؤدیًا النظام لصالح عام بشكل المسار                 السوریة.كان

 المسلح.كان هذا من أكبر العوامل لعدم تأیید واشنطن وموسكو للتغییر في سوریا واجتماعهما منذ عام2013على ذلك.

حیث وموسكو واشنطن بین الدولي للصراع ساحة إلى سوریا تحول 2018 نیسان 14 یوم في الثالثي العدوان یظهر -7                   
االستفراد انهاء اتجاه في السوریة الساحة في للعب جدیدة قواعد تحدید الغربي العسكري العمل من األساسي المقصود                   كان
اتفاق7أیار منذ أوباما عهد في موجودًا كان أمیركي برضا الملف هذا في موسكو أوریادیة السوریة بالمسألة                 الروسي
یمكن ال أنه على مثل(أستانة)و(سوتشي)وتأكیدًا روسیة انفرادیة مسارات انهاء یعني هذا والفروف. كیري بین 2013               
و(جنیف3). (جنیف2) مثل وموسكو واشنطن بین علیها المتوافق تلك سوى السوریة األزمة لحل مسارات في                 السیر
القوات ابقاء نیسان2018على في األمیركي القومي األمن مجلس تأكید خالل من األمیركیة – الروسیة الثنائیة                 ستتعزز

 األمیركیة في شرق الفرات.

 

 هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر الدیمقراطي
 بیان صحفي

 سوریة الوطن والشعب ضد كل التدخالت الخارجیة

 



 
 

 

 
... لها مبررا دوما على الكیماوي الهجوم من متخذة لسوریة ضربة لتوجیه قواتهم وحلفاؤها المتحدة الوالیات تحشد ...                  
هي ...وما للسلطة السلمي وبااالنتقال بالحریة، السوري الشعب مطالب تخدم لن فإنها حصلت إن الضربة هذه أن                   وحیث

 إاال تصفیة حسابات بین القوى.. العظمى..
األرض على أجنبي عسكري وتواجد تدخل كل سابقا أدانت التي الدیمقراطي التغییر لقوى الوطنیة التنسیق هیئة                  إن
أن وترفض السوریة، لألرض ضربة أي وحلفاؤها المتحدة الوالیات توجیه ترفض فإنها ، كانت جهة أیة ومن                   السوریة
أي فض وتر ، الروسي واالتحاد المتحدة الوالیات من كل تملكها التي والذكیة، الجدیدة لألسلحة تجارب حقل الوطن                    یكون

 هجوم امریكي متوقع ، ألن المستفید الحقیقي منه هو الكیان الصهیوني
...  

في معارك أو هجمات أیة تداعیات وحلفاؤها المتحدة الوالیات تحمل الدیمقراطي التغییر لقوى الوطنیة التنسیق هیئة                  وإن
كل وسحب وكرامتها، حریتها لسوریة یعید سلمي حل أجل من للضغط الدولي المجتمع وتدعو وأرضها، سوریة                  سماء

  القوات األجنبیة مهما كان سبب تواجدها على األرض السوریة.
 ستبقى سوریة وشعبها قویة و متماسكة أمام كل التدخالت الخارجیة.

 دمشق 25 /رجب/ 1439 هــ 12 /نیسان/2018 م
 المكتب التنفیذي

 
 

 الجمعة، ٦ أبریل/ نیسان ٢٠١٨ - جریدة الحیاة
 «انقالب» ترامب في الشرق األوسط

 محمد سید رصاص
 

قناة عند 1945 عام لقاء الثانیة: العالمیة الحرب منذ األوسط الشرق لبیت المفتاح هو األبیض البیت إن القول                    یمكن
االهتمام لبدء انطالق إشارة كان الذي سعود آل عبدالعزیز والملك روزفلت فرانكلین األمیركي الرئیس بین                 السویس
«مبدأ إلى وصوًال إیران في 1953 انقالب من بدءًا األوسط الشرق في للندن واشنطن وراثة اتجاه في                   األمیركي
األمیركي المفتاح هذا تكرر البریطاني. الفراغ بملء األمیركیة الرغبة في صریحًا كان الذي 1957 عام                 أیزنهاور»
خالل من موسكو عن بعیدًا مصر احتواء باتجاه 1974 عام كیسنجر هنري سیاسة قادت لما األوسطي الشرق                   للبیت
في السوفیاتي النفوذ انحسار بدء وإلى واشنطن لمصلحة أوسطیة الشرق اللوحة انقالب إلى خطوة» «الخطوة                 سیاسة
االتجاه ثم ومن 1977 عام القدس بزیارة الدراماتیكیة الخطوة تلك نحو السادات أنور المصري الرئیس ووصول                  المنطقة

 عام 1979 نحو عقد اتفاقیة مصریة- إسرائیلیة كانت عنوانًا لصلح منفرد مع إسرائیل.

من بعیدًا ولیس األبیض، البیت إلى ترامب دونالد وصول أعقبت التي شهرًا عشر األربعة على سبق ما تطبیق                    یمكن
محطتاها كانت التي األوسط الشرق من االنسحابیة أوباما باراك سیاسة على ترامب انقالب عن الحدیث هنا                  الواقع
سوریة. إلى الروسي العسكري للدخول األمیركي السیاسي والغطاء إیران مع النووي االتفاق مع 2015 عام                 الرئیستان
بفشل متأثرًا الصیني العمالق نمو لمواجهة األقصى الشرق اتجاه في المنطقة من أوباما عند االنسحابي االتجاه ذلك                   كان
إبعادهما في سیساعد المنطقة في وموسكو لطهران «هدایا» تقدیم أن یرى كان كاتجاه وهو العراق، في األمیركیة                   التجربة

 عن الصین وفي الوقت نفسه «یقومان بجزء من عملنا» في ضبط منطقة ملتهبة بفعل نمو التطرف اإلسالمي.

اإلیراني األمیركي- التعاون لعودة األولي الدافع هو 2014 (یونیو) حزیران 10 في «داعش» بید الموصل سقوط                  كان
الربیع في والغاب إدلب في السوریة اإلسالمیة المعارضة تمدد وكان 2006 عام منذ بینهما طالق بعد العراق                   في
یقتصر ولم سوریة. في لبوتین أوباما تغطیة إلى دفع الذي أیضًا هو 2015 (سبتمبر) أیلول في دمشق قرب ثم                     والصیف
أمیركیة-روسیة برعایة سوریة تسویة عقد نحو 3 وجنیف 2254 القرار عبر یتجه كان بل العسكري الجانب على                   األمر
العلیا «الهیئة في األتاسي) سهیر صبرا، جورج طیفور، فاروق حجاب، (ریاض التركي-القطري الرباعي               أفشلها
كان .2016 (أبریل) نیسان في واحد طرف من المفاوضات وقف إلى بادروا عندما السوریة للمعارضة                 للمفاوضات»

 



 
 

 

واشنطن بین توترًا كله هذا وأنتج الصین. كانت الكلیة اللوحة زوایا في لكن اإلسالمیین في یتمثل أوباما عند األولي                     الدافع
 والریاض.

 عناوین االنقالب

الریاض إلى لترامب األولى الخارجیة الزیارة كانت أوسطي: الشرق الترامبي االنقالب عناوین تحدید الممكن من                 هنا
في اإلیراني النفوذ تحجیم باتجاه طهران مع تجابهیة سیاسة إلى واتجاهه االتفاق لذلك ترامب رفض مع متالزمًا كان                    وهذا
األرجح على بل وربما مستویاتها، أقوى إلى 2018-2017 عامي األمیركیة-السعودیة العالقات وعادت المنطقة.               عموم
(السعودیة-مصر-اإلمارات-البحرین) العربي الرباعي للریاض ترامب زیارة من أسبوعین بعد دفع الذي هو هذا               كان
من وكانت الخلیجي، الجسم في الزمن من لعقدین االنشقاقیة الحالة من نوعًا مّثلت التي القطریة الحالة معالجة                   لمحاولة
واتجه لقطر. الجغرافیة-الدیموغرافیة القدرات تفوق تمددیة محاولة تمّثل المسلمین» «اإلخوان لجماعة حضنها              خالل
وسد الفرات ومیاه والقطن والقمح والغاز النفط حیث السوري، الفرات شرق في أمیركیة نفوذ منطقة إقامة نحو                   ترامب
انفرادیة خطوة في أساسًا، الكردیة القوات على معتمدًا تنصت ومحطات قواعد شكل على عسكري وجود عبر                  الفرات،
بعیدة أي السوري»، السیاسي بالحل «مربوطة إنها الماضي الثاني كانون 18 في تیلرسون ریكس الوزیر قال                  أمیركیة
الشریط في واألتراك الفرات غرب في للروس كما األرض، على الوجود عبر لواشنطن لیكون األرجح وعلى                  المدى،
عفرین، كوریدور عبر والالذقیة إدلب محافظتي حدود عند بداما بلدة حتى جرابلس من الممتد السوري التركي-                  الحدودي
في األمیركي التوجه دمشق.كان في سیحكم من خریطة ستحدد التي التسویة سترسمه الذي السوري المستقبل في                  كلمة
عسكریًا الروس مع التعاون عن أمیركیًا انفضاضًا كان وهو اإلیرانیین، وطبعًا واألتراك الروس ضد موجهًا الفرات                  شرق
العراق في هو ترامب عند الثالث العنوان أوباما. زمن في األمیركیة الدفاع وزارة عسكر عارضه الذي وسیاسیًا                   وأمنیًا
تلك من ینتج تحالف خالل من طهران على انقالب إحداث نحو المقبلة العراقیة االنتخابات عبر واشنطن تتجه                   حیث
ُینتج أن ویمكن األكراد، البرزانیون العربیة، السنیة القوى الحكیم، عمار الصدر، مقتدى العبادي، حیدر یضم                 االنتخابات
اتجاه في هو الترامبي لالنقالب الرابع بغداد.العنوان في السلطة سدة عن لطهران الموالین إزاحة إلى تقود برلمانیة                   غالبیة

 أمیركي نحو عقد تسویة تقود إلنهاء الصراع العربي- اإلسرائیلي عبر «صفقة القرن».

 استقطابات

وطهران موسكو بین الثالثي التحالف أبرزها كان معاكسة استقطابات نشوء في ساهمت الجدیدة الترامبیة السیاسة                 هذه
في األولى ترجمته كانت فقد الدقة شئنا وإذا المنطقة، عموم یشمل كونه السوریة المسألة من أبعد هو والذي                    وأنقرة
«قوات ضد عفرین في الثانیة والترجمة البرزاني، مسعود ضد 2017 (أكتوبر) األول تشرین 16-15 لیل                 كركوك

 سوریة الدیموقراطیة» المدعومة من واشنطن.

واألتراك الروس مع األمیركي الصدام وفاتورة العراق في اإلیراني األمیركي- الصدام فاتورة وسوریة العراق أكراد                 دفع
التحالف محاوالت وما جنیف، في السوریة التسویة مسار انفراط إلى األرجح على االستقطابات هذه وستقود سوریة.                  في
لیس وهنا له، تابعة وحصیلة سوتشي لمسار خاضعًا لجعله أو جنیف إنهاء أجل من سوى سوتشي مسار إلنشاء                    الثالثي
وبوتین أردوغان بین عقدت التي تلك مثل وموسكو أنقرة بین والغوطة عفرین بین المقایضة تلك حصول احتمال                   بعیدًا
حلب شرق ألنقرة الموالون المسلحون بها یخلي روسیة تركیة– مقایضة إلى وقادت ،2016 (أغسطس) آب 9 قمة                   عقب

 مقابل شریط تركي شمال المدینة بین جرابلس والباب.

بین التشكل مالمحها بدأت استقطابیة مواجهة إلى قادت ترامب دونالد أنتجها أوسطیة شرق لوحة هناك إن القول                   خالصة
الساحات كل في یؤثر أنقرة، طهران- موسكو- ضد ظبي، أبو القاهرة- الریاض- واشنطن- إقلیمیین: دولیین-                 حلفین
الشرق منطقة دول في الدواخل في سیؤثر األرجح وعلى ولبنان، العراق في التوتر والكامنة والیمن سوریة في                   المتوترة

 األوسط، تمامًا مثلما حصل في المنطقة بین عامي 1955 و 1967.

 * كاتب سوري.

 

 

 المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

 



 
 

 

 (مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)

 

،1919 لعام فرساي معاهدة في ورد ما الدولي المستوى على دولي جنائي قضاء تأسیس أجل من المحاوالت أولى                    كانت
التي الجرائم عن " الثاني "غلیوم ألمانیا إمبراطور مسؤولیة أقرت ،التي المعاهدة هذه من 227 المادة نص في ذلك                     وتم
تسلیمه هولندا رفض بسبب اإلمبراطور، لمحاكمة المحاولة هذه فشلت فقد ذلك ومع األولى، العالمیة الحرب في                  ارتكبت
محكمتي إنشاء تم الخطیرة، واالنتهاكات والفظائع الثانیة، العالمیة الحرب وویالت أحداث ،وبعد المتحالفة الدول                إلى
هذا في األولى السابقة المحاكمات هذه وكانت واالنتهاكات، الجرائم تلك بارتكاب المتهمین لمحاكمة ، وطوكیو                 نورمبرغ
قام الفظیعة(1994-1993)، راوندا ومجازر ،(1995-1991) المرَوعة البلقان أحداث واندالع الزمن            المجال،وبمرور
األمم میثاق من السابع الفصل إلى استنادا" ومؤقتة، خاصة محاكم وإنشاء القرارات باستصدار اإلدانة بمهمة األمن                  مجلس
هذه به قامت ما بكل ولكن و{راوندا}، والهرسك} البوسنة السابقة{ یوغسالفیا في الحرب مجرمي لمحاكمة                 المتحدة
والطلب التسریع إلى أدى مما لها، وِجهت قد عدة وانتقادات كثیرة مواقف فإن الحرب مجرمي لمحاكمة أدوار من                    المحاكم
في ذلك تم وقد وانتقادات، وعیوب نواقص من المحكمتین هاتین أعترى مل كل ،تتفادى دائمة دولیة جنائیة محكمة                    إلنشاء
الدائمة الدولیة الجنائیة للمحكمة األساسي النظام باعتماد متَوجا" 1998 عام في المنعقد الدبلوماسي روما                مؤتمر
من اإلفالت ظاهرة وتفادي وفظاعة، وحشیة الجرائم أكثر ارتكبوا الذین األفراد محاكمة المحكمة هذه مهَمة                 ،وتكون

  العقاب وتكون حالة رادعة ، ویؤدي ذلك إلى احترام قواعد القانون الدولي.

،1998 عام والزراعة لألغذیة المتحدة األمم منظمة مقر في روما مؤتمر انعقد الدائمة: الدولیة الجنائیة المحكمة                  إنشاء
عن وانبثق حكومیة، غیر منظمة و238 ، الحكومات بین دولیة ومنظمة دولة 160 وفود المؤتمر في شاركت                   وقد
الوفود على المشروع طرح وعند الصَیاغة، ولجنة الجامعة، واللجنة ونوابه الرئیس یرأسه الذي المؤتمر مكتب                 المؤتمر
حلول إرساء إلى أدى مما األمن ومجلس العام المدعي ودور ، المحكمة واختصاص الجرائم تعریف حول تعقیدات                   وجدت
120 فصَوت ، المشروع هذا على التصویت إجراء األمریكیة المتحدة الوالیات طلبت األخیرة الجلسة وفي                 توفیقیة،
التصویت، عن وفد وإمتنع21 المشروع، هذا وفود 7 رفضت حین في ، للمحكمة األساسي النظام تبني                  وفدا"لصالح
128 تلیها فقرة 12 من مشَكلة دیباجة تضمن الذي الدائمة، الدولیة الجنائیة للمحكمة األساسي روما نظام اعتماد تم                    وبذلك

 مادة موَزعة على 13 بابا"،.

روما في الدول جمیع أمام األساسي النظام على التوقیع باب :’فتح الدائمة الدولیة الجنائیة للمحكمة األساسي النظام                   نفاذ
العام، نفس من اإلیطالیة الخارجیة وزارة مقر في ذلك وبعد ،1998 عام والزراعة لألغذیة المتحدة األمم منظمة                   بمقر
وتودع ،2000 لعام دیسمبر 31 حتى المتحدة، األمم بمقر نیویورك مفتوحا"في التوقیع باب بقي التاریخ ذلك                  وبعد
النظام إلى االنضمام باب یفتح كما المتحدة، لألمم العام األمین لدى االنضمام أو الموافقة أو القبول أو التصدیق                    صكوك
الیوم یلي الذي الشهر من األول الیوم من منه 128 المادة بموجب األساسي النظام نفاذ ویبدأ الدول، جمیع امام                     األساسي
وقد ، المتحدة لألمم العام األمین لدى الموافقة أو االنضمام أو القبول أو للتصدیق الستین الصك إیداع تاریخ من                     الستین
الدولة انضمام على یوما" الستین انقضاء بعد 126 المادة بموجب 2002 عام التنفیذ حیز األساسي روما نظام                   دخل
الصین 2016والتزال عام حتى 124دولة األساسي النظام في األطراف الدول عدد بلغ وقد األساسي، النظام إلى                  الستین

 وروسیا والوالیات المتحدة األمریكیة و" إسرائیل" من دون انضمام.

 مقر المحكمة: یكون مقر المحكمة في الهاي بهولندا أو في أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا"

رئیس من وتتكون المحكمة، في قضائیة هیئة أعلى تعتبر الرئاسة: هیئة ـ أوال" الدائمة: الدولیة الجنائیة المحكمة                   أجهزة
قابلة سنوات ثالث الرئاسة هیئة أعضاء والیة ومدة المحكمة، لقضاء المطلقة جمیعا"باألغلبیة انتخابهم یتم له                 ونائبین
: التالیة المهام ممارسة الرئاسة هیئة وتتولى ، األساسي النظام من 38 المادة من األولى للفقرة وفقا" واحدة مرة                     للتجدید

 



 
 

 

إلتماس العام المدعي مع التنسیق بمسؤولیتها تتطلع وهي وعلیها العام، المدعي مكتب باستثناء للمحكمة السلیمة اإلدارة                  1ـ
 موافقته بشأن جمیع المسائل ذات االهتمام المتبادل.

 2ـ أ ي مهمة أخرى موكلة إلیها بموجب النظام األساسي.

الجنائیة، المحاكمات في الخبرة ذوي من قضاة ستة عن یقل ال عدد من تتألف التمهیدیة: 1ـالدائرة المتابعة: دوائر ـ                      ثانیا"
ما وتقرر برفضه، أو التحقیق ببدء اإلذن على بالتأكید التمهیدیة الدائرة وتقوم سنوات، ثالث لمدة الدائرة هذه في                    یعملون
في باالختصاص یتعلق فیما الحقا"، المحكمة اإلخاللبقرارات دون من المحكمة اختصاص ضمن تندرج القضیة كانت                 إذا
المدعي طلب على بناء المحكمة امام بالمثول أوامر أو بالقبض أوامر إصدار التمهیدیة للدائرة مقبولیته.ویجوز أو                  قضیة
والشهود علیه للمجني الحمایة بتوفیر تقوم االقتضاء وعند الدعوى، إجراءات في األطراف حقوق ضمان واوامر                 العام
المتعلقة المعلومات وتصون المثول، ألمر استجابة امتثلوا الذین أو المعتقلین حمایة أو األدلة على والمحافظة                 وحقوقهم،
الجلسة هذه وفي رفضها، أو التهم إلقرار والمتهم العام المدعي بحضور جلسة التمهیدیة الدائرة وتعقد الوطني.                  باألمن
بأن لالعتقاد جوهري أساس وجود إلثبات كافة لألدلة موجز یعرض وأن مستندیه بأدلة التهم یدعم أن العام المدعي                    على
طرف من المعتمدة األدلة في والطعن التهم على باالعتراض الحق وللمتهم إلیه، المنسوبة الجریمة ارتكب قد                  المعني

 المدعي العام والحق في تقدیم األدلة.

إجراءات یمارس الذي القضائي الجهاز االبتدائیة الدائرة وتعد قضاة، ستة عن یقل ال عدد من تتألف االبتدائیة: الدائرة                    2ـ
الالزمة اإلجراءات جمیع باعتماد الدائرة هذه تقوم المحكمة لهذه األساسي النظام من 64 المادة وبحسب                 المحاكمة،
68 المادة وبحسب إدانته، أو المتهم بترك الدائرة هذه تقرر المطاف نهایة وفي سریع، نحو على المحاكمة سیر                    لضمان
 من نظام المحكمة یمكن أن تجري المحاكمات في جلسات سریة مغلقة من اجل حمایة المعلومات السریة وحمایة الشهود.

تصدرها التي القرارات من العدید في طعن جهة الدائرة هذه وتعد قضاة، وأربعة الرئیس من تتكون االستئناف: دائرة                    3ـ
 الدوائر االبتدائیة والتمهیدیة، ألي سبب كان یؤِثر على عدالة أو مصداقیة اإلجراءات والقرارات الصادرة عن المحكمة.

تسع لمدة ونوابه العام المدعي ویعمل نوابه، ویساعده المكتب، رئاسة العام المدعي یتولى العام: المدعي مكتب                  ثالثا"ـ
ویتضح والتحقیق، االتهام سلطتي بین تجمع مختلطة العام المدعي اختصاصات وتعتبر انتخابهم، إعادة یجوز وال                 سنوات
في وسلطته نفسه، تلقاء من أو األطراف الدول إحدى طلب بناءا"على المحكمة أمام للدعوى العام المدعي تحریك في                    ذلك

 مباشرة التحقیق وجمع األدلة.

المحكمة بین العالقة "تنَظم أنه: للمحكمة األساسي النظام من الثانیة المادة نص في جاء المتحدة: باألمم المحكمة                   عالقة
نیابة المحكمة رئیس ذلك بعد ویبرمه األساسي النظام هذا في األطراف الدول جمعیة تعتمده اتفاق بموجب المتحدة                   واألمم
والمالي اإلداري المجال في المتحدة األمم إلى تحتاج فالمحكمة الدولي، المجتمع تمثل دولیة هیئة منهما كل أن أي                    عنها"

  والعدالة الجنائیة تساهم في حفظ السالم العالمي.

في المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم على النص جاء الدائمة: الدولیة الجنائیة للمحكمة الموضوعي                 االختصاص
التي للجرائم حصریا" تعدادا" األساسي روما نظام من الخامسة المادة فتضمنت األساسي، روما نظام من الثاني                  الباب
الدولي المجتمع اهتمام موضع خطورة الجرائم أشد على وتشتمل الدائمة، الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص في                 تدخل
ـ4ـ الحرب جرائم 3ـ ـ اإلنسانیة ضد ـ2ـالجرائم اإلبادة جریمة 1ـ وهي الجرائم من فئات أربع في والمتمثلة                    بأسره،

 جریمة العدوان.

األساسي، النظام هذا لفرض بقولها:" الجماعیة اإلبادة جریمة المحكمة نظام من السادسة عَرفت لقد اإلبادة: جریمة                  أوال"ـ
بصفتها دینیة أو عرقیة أو إثنیة أو قومیة جماعة إهالك بقصد یرتكب التالیة األفعال من فعل أي 1ـ الجماعیة اإلبادة                      تعني
3ـ الجماعة بأفراد جسیم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق جماعة2ـ ال أفراد افراد قتل او جزئیا" أو "كلیا" إهالكا                     هذه،

 



 
 

 

داخل اإلنجاب منع تستهدف تدابیر فرض جزئیا"4ـ أو كلیا" إهالكها منها یقصد معیشیة ألحوال عمدا" الجماعة                  إخضاع
  الجماعة 5ـ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى."

مترتب إجرامیة ونتیجة سلبي أو إیجابي سلوك في ویتمثل : المادي الركن 1ـ المحكمة: نظام ظل في اإلبادة جریمة                     أركان
األفعال واعتبرت منه السادسة المادة حددتها المحكمة نظام في اإلبادة فجریمة والنتیجة السلوك بین سببیة وعالقة                  علیه
أو الجسدي الضرر إلحاق ـ ب ـ الجماعة أفراد قتل ـ أ في تتمثل و اإلبادة جریمة صور إحدى                     التالیة
معیشیة ألحوال الجماعة إخضاع ـ ج ـ ....الخ> جنسي عنف أو ـ اغتصاب ـ تعذیب <أفعال الجماعة بأفراد                    العقلي
الجماعة أطفال نقل ـ ه ـ الجماعة داخل اإلنجاب منع تستهدف تدابیر فرض ـ د جزئیا"ـ أو كلیا" الفعلي اإلهالك                      بقصد

  عنوة إلى جماعة أخرى.

حیث ، الجماعیة اإلبادة جریمة وثبوت لقیام أساسیا" ركنا" المعنوي الركن یعتبر : اإلبادة جریمة في المعنوي الركن ـ 2                    
وهذا جزئیا"، أو كلیا" جماعة إلبادة القصد أو النیة اإلبادة جریمة صور من صورة أي مرتكب أي لدى یتوفر أن                      یشترط
مرتكب ینوي أن المادة هذه اشترطت فقد ، اإلبادة لجریمة تعریفها عند األساسي النظام من السادسة المادة به جاءت                     ما
وجود من البد وبالتالي ، تلك جزئیا"بصفتها أو كلیا" الدینیة أو العرقیة أو األثنیة أ, القومیة الجماعة تلك إهالك                     الجریمة
األفعال من أي ارتكاب یؤدي أن یكفي بل للجماعة الكاملة اإلبادة یشترط ،وال اإلبادة قصد وهو الجاني لدى خاص                     قصد
سیاق في جاء قد الفعل هذا أن طالما دینیة، أو عرقیة أو إثنیة أو قومیة جماعة إلى المنتمین من وأكثر شخص ضد                        السابقة

 أفعال مماثلة وواضحة ضد أفراد هذه الجماعة بقصد إهالكها كلیا" أو جزئیا".

وتنفیذ محاربة دولة من بتخطیط الحرب تقع بأن الدولي الركن معنى الجماعیة: اإلبادة لجریمة الدولي الركن ـ 3                  
النزاع، وثیقا"بهذا ارتباطا" مرتبطة الجرائم هذه وتكون مسلح، دولي نزاع سیاق في األعداء دول رعایا ضد                  مواطنیها،
انتهاكات فیها تتم التي الحاالت في دولي، غیر مسلح داخلي نزاع إطار في وقوعها رغم دولیة تصبح الجرائم                    ولكن

 جسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع لعام 1949.

المحكمة اختصاص على األولى فقرتها في للمحكمة األساسي النظام من الثامنة المادة نص في جاء الحرب: جرائم                   ثانیا"ـ
واسعة ارتكاب عملیة إطار في أو عامة، سیاسیة خطة إطار في الجرائم هذه ترتكب عندما والسیما الحرب جرائم                    بنظر
في وذلك المحكمة، الختصاص الخاضعة الحرب جرائم صور المادة هذه من الثانیة الفقرة وحددت الجرائم، لهذه                  النطاق
ـ 2 ـ العمد القتل 1ـ : وهي 1949 لعام جنیف التفاقیات الجسیمة االنتهاكات عن الناتجة الجرائم ـ أ حاالت:                      أربع
تدمیر إلحاق ـ4ـ الصحة أو بالجسم خطیر اذى إلحاق أو شدیدین معاناة إحداث تعمد 3ـ ـ الالإنسانیة والمعاملة                    التعذیب
أو الحرب أسیر إرغام ـ5ـ ذلك تبرر عسكریة ضرورة هناك تكون أن دون علیها واالستیالء بالممتلكات النطاق                   واسع
آخر شخص أي أو حرب اسیر أي حرمان تعمد ـ6ـ معادیة دولیة قوات صفوف في بالخدمة بالحمایة مشمول آخر                     شخص
المشروع غیر الحبس او الشرعي غیر النقل أو اإلبعاد 7ـ نظامیةـ عادلة محاكمة یحاكم أن في حقه من بالحمایة                     مشمول

  8ـ أخذ الرهائن.

الدولیة:1ـ المسلحة المنازعات على ریة السا واألعراف للقوانین األخرى الخطیرة االنتهاكات عن الناتجة الجرائم ـ                 ب
تعمد 2ـ الحربیة. األعمال في یشاركون ال مدنیین أفراد ضد أو هذه بصفتهم المدنیین السكان ضد هجمات توجیه                    تعمد
او منشآت أو موظفین ضد هجمات شن تعمد 3ـ عسكریة. أهداف تشكل ال التي المواقع أي نیة، مد مواقع هجمات                      توجیه

 مواد، ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدات اإلنسانیة، أو حفظ السالم عمال" بمیثاق األمم المتحدة.

أو قتل ـ 5 كانت. وسیلة باي عسكریة أهداف تكون ال التي المباني أو المساكن أو والقرى المدن قصف أو مهاجمة ـ 4                       
مباشر نحو على االحتالل، دولة قیام ـ 6 دفاع. وسیلة لدیه تعد أولم سالحه، ألقى قد یكون مختارا"، استسلم مقاتل                      جرح
أو المحتلة، األرض سكان كل نقل أو إبعاد أو تحتلها، التي األرض إلى المدنیین سكانها من أجزاء بنقل مباشر، غیر                      أو
التعلیمیة أو الدینیة لألغراض المخصصة المباني ضد هجمات توجیه ـتعمد 7 خارجها. أو األرض هذه داخل منهم                   أجزاء
أهداف تكون اال شریطة والجرحى المرضى تجمع وأماكن والمستشفیات التاریخیة، اآلثار أو الخیریة أو الفنیة                 أو
أو بلدة أي نهب ـ حربیة.9 ضرورة تحتمه التدمیر هذا یكن مالم علیها، االستیالء أو العدو ممتلكات ـتدمیر 8                     عسكریة.

 



 
 

 

بلدهم. ضد حربیة عملیات في االشتراك على المعادي الطرف رعایا ـإجبار 10 عنوة. علیه االستیالء تم وإن حتى                    مكان
في ما وجمیع الغازات من غیرها أو السامة أو الخانقة الغازات ـاستخدام 12 المسممة. واألسلحة السموم استخدام ـ 11                   
ـ 14 للكرامة. المهینة المعاملة وبخاصة الشخص كرامة على ـاالعتداء 13 األخرى. المواد أو السوائل من                  حكمها
األشخاص ـاستخدام 15 القسري. التعقیم أو القسري الحمل أو البغاء على اإلكراه أو الجنسي االستعباد أو                  االغتصاب
مستعملي من واألفراد النقل ووسائل الطبیة والوحدات والمواد المباني ضد هجمات توجیه تعمد ـ 16. كدروع                  المدنیین
أسالیب من كأسلوب المدنیین، تجویع الدولي.17ـتعمد القانون لقواعد طبقا" جنیف اتفاقیات في المبینة الممیزة                الشعارات
المنصوص النحو على الغوثیة اإلمدادات عرقلة تعمد ذلك في بما لبقائهم، عنها غنى ال التي المواد من لحرمانهم                    الحرب،
الوطنیة المسلحة القوات "في طوعیا أو إلزامیا" عشر الخامسة دون األطفال استخدام ـ 18 جنیف. اتفاقیات في                   علیه
أضرارا" بطبیعتها تسبب حربیة، أسالیب أو مواد أو قذائف أو اسلحة استخدام الحربیة.19ـ األعمال فعلیا"في                 واستخدامهم

 زائدة او آالما" ال لزوم لها أو ان تكون عشوائیة، على ان تكون موضع حظر شامل.

 ج ـ الجرائم المتمثلة في االنتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف ل عام1949.

التي األفعال على الدائمة الدولیة الجنائیة للمحكمة األساسي النظام من السابعة المادة نصت اإلنسانیة: ضد الجرائم                  ثالثا"ـ
واسع هجوم من كجزء أكثر أو شخص بقتل الجریمة مرتكب قیام أي ـ العمد القتل 1ـ وهي اإلنسانیة ضد جرائم                      تعتبر
لدیه كان أو هذا سلوكه بطبیعة علم على الجاني یكون ،وأن المدنیین السكان من مجموعة ضد موجه منهجي أو                     النطاق
أو دینیة أو قومیة جماعة ضد الحالة هذه في الجریمة هذه یرتكب أن یشترط ال : اإلبادة الصفة.2ـ هذه لدیه یكون أن                        النیة
المحكمة. نظام من السادسة للمادة طبقا" الجماعیة اإلبادة جریمة ضروریا"لقیام ذلك یعد حین في ، معینة عرقیة أو                    إثنیة
القسري االختفاء ـ7ـ الجنسي االستعباد أو ـ6ـاالغتصاب التعذیب 5ـ ـ الشدید والحرمان السجن 4ـ ـ االسترقاق                  3ـ
الفصل ـ9ـ دینیة أو ثقافیة أو إثنیة أو أورومیة عرقیة أو سیاسیة ألسباب محددة جماعة أي اضطهاد 8ـ ـ                     لألشخاص

 العنصري ـ 10 ـ األفعال الالإنسانیة المسببة لألذى البدني أو العقلي الجسیم.

الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص في ودخولها السابقة الجرائم هذه لقیام یلزم اإلنسانیة: ضد للجرائم المعنوي                 الركن
أتاه قد سلوكه بأن واإلرادة العلم على ینطوي الذي العام، الجنائي القصد في المتمثل المعنوي الركن یتوفر أن                    الدائمة
النیة لدیه كان أو المدنیین، السكان من مجموعة ضد منظمة أو الدولة یه وتقوم منهجي، أو النطاق واسع هجوم من                      كجزء

 وقت اتیانه هذا السلوك أن تكون له هذه الصفة.

دولة جانب من مرسومة خطة على بناء تقع لم لو حتى دولیة جرائم تعد الجرائم هذه اإلنسانیة: ضد للجرائم الدولي                      الركن
 ضد جماعة من السكان ذات عقیدة معینة تتمتع بذات جنسیة هذه الدولة.

لجریمة واضح تعریف وضع استبعاد إلى العالم في الدول لمعظم خالفا" المتحدة الوالیات عمدت العدوان: جریمة                  رابعا"ـ
األسس من مجموعة وضع تم حیث الدائمة، الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص خارج العدوان جریمة إلبقاء                 العدوان،
من المعتدي الطرف وتحدید العدوان وقوع تحدید صالحیة یبقى ان ، التعریف هذا وجود في حتى تقرر التي                    والثوابت
اَال العدوان جریمة في الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة تنظر واَال المیثاق، من 39 بالمادة عمال" األمن مجلس                   صالحیات

 بعد أن یعتمد مجلس األمن قرارا" یؤكد فیه اقتراف هذه الجریمة ویحدد مقترفیها.

النظام في األطراف الدول من دولة لكل یجوز األطراف: الدول من اإلحالة ـ أوال" الختصاصها: المحكمة                  ممارسة
باختصاصها، الداخلة الجرائم من أكثر او بجریمة متعلقة قضیة أیة للمحكمة العام المدعي إلى یحیل ان للمحكمة                   األساسي
توجیه یتعین كان إذا ما إلى التوصل بهدف الحالة هذه في التحقیق بإجراءات القیام العام المدعي من الدولة تطلب                     وأن
اختصاص تقبل أن األساسي النظام في طرف غیر لدولة ویمكن الجریمة، هذه بارتكاب أكثر أو شخص إلى                   االتهام
المتهم الشخص جنسیة دولة هي الطرف غیر الدولة كانت أو إقلیمها، في وقعت التي الجرائم إحدى بخصوص                   المحكمة
مع تتعاون وان الجریمة، تلك بخصوص الختصاصها المحكمة هذه ممارسة قبولها بإعالن وذلك الجریمة، هذه                 باقتراف

 المحكمة دون تأخیر وفقا" للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما األساسي.

 



 
 

 

إلى یحیل أن المتحدة األمم میثاق من السابع الفصل بموجب األمن مجلس یستطیع األمن: مجلس قبل من اإلحالة                    ثانیا"ـ
روما نظام من 13 المادة من ب طبقا"للفقرة ارتكبت قد الجرائم هذه من أكثر أو جریمة أن فیها یبدو دعوى العام                       المدعي

 األساسي، على أن الجریمة البد أن تكون واحدة من الجرائم المشار إلیها في المادة الخامسة من نظام روما.

التي المعلومات أساس على نفسه تلقاء من التحقیق بمباشرة العام المدعي یستطیع العام: المدعي قبل من اإلحالة                   ثالثا"ـ
األفراد، وحتى الحكومیة غیر والمنظمات المتحدة األمم وأجهزة الدول ذلك في بما مصدر، كل ومن نوع كل من                    یتلقاها
، النص هذا عارضت قد األمریكیة المتحدة الوالیات وكانت المحكمة، نظام من 15 المادة من نیة الثا للفقرة                    وفقا"
على القیود بعض وضع تم وقد ، الدعوى لتحریك بداءة التصدي في لسلطته العام المدعي إساءة من خشیتها عن                     وعبرت
بالتحقیق البدء إلى یدعوه ما األسباب من هناك أن إلى العام المدعي خلص إذا ـ أ ذلك بخصوص العام المدعي                      ممارسة
حالة في ـ ب ترفضه. أو اإلذن تمنح أن الدائرة ولهذه بالتحقیق، طالبا"اإلذن التمهیدیة لدائرة ا إلى الرجوع علیه                     وجب

 اإلذن بالتحقیق وإجرائه بمعرفة المدعي العام، فإن قرار االتهام یجب دوما "أن یصدر من الدائرة التمهیدیة.

إذا أما نفاذه، تاریخ بعد تقع التي األفعال على إَال األساسي النظام نصوص تطبق ال للمحكمة: الزماني                   االختصاص
بالنسبة اختصاصها تمارس أن للمحكمة یجوز ال فإنه نفاذه، سریان بعد النظام هذا طرفا"في الدول من دولة                   أصبحت

 للجرائم التي ترتكب على إقلیم هذه الدولة إال بعد سریان هذا النظام على تلك الدولة <ال مادة24> من نظام المحكمة.

إَال المعاهدة في طرفا" لیست دولة إقلیم في الواقعة الجریمة بنظر المحكمة هذه تختص ال للمحكمة: المكاني                   االختصاص
 إذا قبلت الدولة باختصاص تلك المحكمة بتلك الجریمة.

أو العسكري القائد بمسائلة یقضي بمبدأ األساسي النظام من 28 المادة جاءت والرؤساء: للقادة الجنائیة                 المسؤولیة
وسیطرته إلمرته تخضع قوات جانب من مرتكبة الجرائم هذه كانت إذا الجرائم، هذه على سیطرته تحت                  الشخص
بسبب یعلم كان أنه یفترض أو یعلم كان قد مقامه، القائم الشخص أو العسكري القائد أن ثبت إذا أـ حالتین: في                       الفعلیتین
من أي ارتكاب وشك على كانت او ترتكب سیطرته أو إلمرته الخاضعة القوات أن الوقت ذلك في الموجودة                    الظروف

 الجرائم التي تختص بها المحكمة.

قمع أو لمنع سلطته، حدود في والمعقولة الالزمة التدابیر جمیع یتخذ لم ، مقامه القائم أو العسكري القائد أن ثبت إذا ـ                        ب
الجرائم، هذه مرتكبي ومحاكمة والمقاضاة، للتحقیق المختصة السلطات على المسألة لعرض او الجرائم، هذه                ارتكاب
المحكمة، اختصاص في الداخلة الجرائم عن مسؤول الرئیس ان ، األساسي النظام من 28 المادة من ب الفقرة                    واعتبرت
عدم بسبب ارتكبت قد الجرائم هذه كانت إذا ما حالة في وذلك الفعلیة، لسلطته یخضعون ، مرؤوسین قبل من                     والمرتكبة
تجاهله أو الرئیس علم حالة في ـ 1 التالیة: الحاالت في وذلك سلیمة ممارسة المرؤوسین، هؤالء على سیطرته                    ممارسة
أن وشك على أو یرتكبوا ، الفعلیتین وسیطرته لسلطته الخاضعین األشخاص أن بوضوح تبین معلومات،                 متعمدا"أیة

 یرتكبوا هذه الجرائم.

 2ـ حالة ما إذا كانت هذه الجرائم متعلقة بأنشطة، تدخل في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس.

أو الجرائم، هذه ارتكاب لقمع أو لمنع سلطته حدود في والمعقولة، الالزمة التدابیر جمیع الرئیس یتخذ لم إذا ما ـحالة 3                     
  لعرض المسألة على السلطات المختصة، للتحقیق والمقاضاة.

إعفاء عدم هي القاعدة ان " المحكمة نظام من األولى فقرتها في 33 المادة نصت الجنائیة: المسؤولیة امتناع                    أسباب
الحكومة من أوامر على بناء المحكمة، هذه اختصاص في تدخل جریمة ارتكاب حال في الجنائیة المسؤولیة من                   الشخص
المرؤوس كان متى ـ 1 وهي: الفقرة هذه أوردتها استثناءات هناك أن اَال المدني، او العسكري رئیسه من                    أو

  ملزما"بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني ویعاقب إذا امتنع عن ذلك.

على أقدم ذلك ومع األمر، مشروعیة بعدم یعلم كان لو ألنه مشروع، غیر األمر أن یعلم ال الجاني الشخص كان ـإذا 2                      
 تنفیذه، فإنه یسأل في هذه الحالة.

 



 
 

 

غیر الفعل أن یدرك ال الجاني أن أي ظاهرة، غیر األمر مشروعیة عدم كانت متى جنائیا"، الشخص یسأل ال ـ 3                     
المشروعیة عدم حالة ان افترضت الدائمة، الدولیة الجنائیة المحكمة نظام من 33 المادة من الثانیة الفقرة أما                   مشروع.

 مؤكدة ما إذا كان مضمون أمر الرئیس هو تنفیذ جرائم إبادة أو جرائم ضد اإلنسانیة.

على الجزاء توقیع للمحكمة یجوز انه األساسي المحكمة نظام من 77 المادة قررت المحكمة: بها تقضي التي                   العقوبات
لمدة السجن :1ـ التالیة العقوبات بإحدى وذلك الخامسة، المادة في علیها منصوص جریمة بارتكاب المدان                 الشخص
العقوبة هذه المحكمة نظام یدرج فلم اإلعدام عقوبة أما الجسیمة. الجریمة حالة في المؤبد السجن ـ 2 سنة. 30                     أقصاها

 بسبب معارضة الدول واالتحاد األوروبي والمنظمات غیر الحكومیة وجمعیات حقوق اإلنسان.

من اإلنسانیة، ضد والجرائم الحرب جرائم تقادم عدم اتفاقیة باعتماد القاعدة هذه تأكدت الدولیة: الجرائم تقادم عدم                   مبدأ
 قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم2391/دـ23/ في 26 نوفمبر 1968، بغایة عدم اإلفالت من العقاب.

1593 رقم قراره في األمن مجلس إحالة بموجب السودان دارفور :1ـ المحكمة فیها وحاكمت حققت اتي القضایا                  أهم
 المؤرخ في 31/3/2005، إلى المدعي العام للمحكمة.

البدء رسمیا" العام المدعي من وطلبها الدولیة، الجنائیة المحكمة إلى 2004 م لعا الدیمقراطیة الكونغو جمهوریة حالة ـ 2                   
 في التحقیق بخصوص الجرائم التي تكون قد ارتكبت على أرض جمهوریة الكونغو.

 3 ـ حالة اوغندا: بتاریخ 29 /7/2004.

 4 ـ حالة افریقیا الوسطى لعام 2004.

 

 الصین: المملكة الوسطى

 

غرابة) أقل الجدید القرن هذا مقدمة في بدا (وان الصین عن البعیدة الشعوب من للعدید لغزا الصینیة الحضارة                    تشكل
الخاصة حضارتها من متداخل حضاري سیاق ضمن تقع األمریكیتین الى وصوال اوروبا الى اسیا اواسط من                  فالشعوب
سوى یمكننا ال الفلسفة عن الحدیث عند فمثال والقدیمة, الحدیثة االوروبیة الحضارة ومن القرون عبر راكمتها                  التي
فهي غیره او رشد ابن فلسفة على عرجت وان ودیمقروطیس وأرسطو وافالطون سقراط من الیونانیة بالحضارة                  االبتداء
والهندوسیة. والزرادشتیة الیهودیة وقبلهما واالسالم المسیحیة فستكون العالم أدیان ذكرت وان متتابع وعلم متداخلة                حلقات
أنتجت الصینیة فالحضارة العالم دول ألغلب الشعبي التعلیم في ممثال یكن لم الصین ذكر أن على للداللة نقوله سبق ما                      كل
المتتابعین. العلماء من قاطرة أنتجت العلوم وفي وكونفوشیوس الوتسو أنتجت الفلسفة سبیل فعلى شيء بكل مختلفا                  نهجا
لغات كباقي أبجدیة وحروف كلمات ولیست صوتیة مقاطع عن عبارة هي والیابانیة) (والكوریة الصینیة اللغة                 وحتى
الصینیة الحضارة ان صیني ألخر امیركي مسؤول قال السبعینات بدایة في الصین على االمیركي االنفتاح عند                  العالم،

  غریبة جدا ومختلفة فأجابه الصیني أنها لیست غریبة ل 750 ملیون صیني ما یذكره وقتها بربع العالم.

كمركز أنفسهم الى التاریخیة الصینیین نظرة الى یشیر وهذا الوسطى المملكة الصینیة اللغة في تعني الصین كلمة                   ان
في العالم تقود الصین كانت عشر السابع القرن مطلع حتى أنه الى االشارة وتجدر لألطراف، الحضارة تشع ومنه                    العالم
من أفضل معیشة بمستوى متمتعین طویلة لفترة الصین في الناس وكان والثقافي الصناعي والنشاط العلمیة                 االختراعات

  أقرانهم في العالم.

خالفا وذلك المغولیة) المرحلة (رغم قویة مركزیة دولة وجود طویلة لفترة استمراریتها على الصینیة الحضارة                 ساعد
الصینیة الحضارة راكمت بینما بینها، فیما المتصارعة الدول عشرات أوجدت التي واألوروبیة االسالمیة               للحضارتین

 



 
 

 

عن تعبیر سوى الحریر طریق وما جیدة تصدیریة قدرة وذات كبیر بسوق تتمتع كبیرة واحدة دولة ظل في                    منجزاتها
 القدرة التصنیعیة والتصدیریة التاریخیة للصین،

مستقبل على اثرت امبریالیة دول زمن بعد عنه ونتج البعیدة اوروبا في هائلة صناعیة ثورة بنشوء الصین القدر                    غافل
ففرضا األخیرة لمصلحة الصین وبین وانكلترا فرنسا بین التجاري المیزان ظل اوروبا في الهائل التصنیع فرغم                  الصین,
انكلترا وانتزعت التجاري المیزان لتعدیل الصینیة الساحلیة المدن في األفیون تجارة والثانیة االولى األفیون حربي                 عبر
1864 عام القیصریة روسیا سیطرت وقبلهما تایوان جزیرة على الیابان وسیطرت سنة ل99 مذل أجار بعقد كونغ                   هونغ
بالتفوق, طویل ذاتي احساس بعد ونفسیة حضاریة صدمة الى ادى هذا كل آمور نهر الى وصوال شاسعة أراض                    على
عام1949) ماو ثورة العشرین(حتى القرن منتصف الى هذا واستمر الذل بقرن منتصفه) (منذ التاسع القرن على                  یطلق
أن الى لإلشارة هو سبق ما كل . االمبریالیة القوى من المتواصل االعتداء هذا مثل على الصین تعتد لم المغول أیام                       فمنذ
وضعها الى بالصین للعودة ومحاولة االذالل فترة على فعل رد هو شیوعي بلبوس كانت وان الحدیثة الصینیة                   الشخصیة
االقلیمي وللموقع أنفسهم الى الصینیین لنظرة انعكاس هو فیه التموضع الصین تحاول الذي العالمي الموقع وأن                  الطبیعي

  الرائد الذي مرت به الدولة الصینیة ل 2500 سنة متواصلة تقریبا

ومتبعا الغربیة االستثمارات من الشیوعیة الحساسیة عن متخلیا 1978 منذ الصین تحدیث مسار الصین بینغ شیاو دنغ                   قاد
في الفرد دخل مضاعفة سنوات عشر في الصین لتحقق منها" یخرج ما بل المصیدة الى یدخل ما یهم "ال الصینیة                      الحكمة

  وقت احتاجت لذلك امیركا وانكلترا خمسة عقود عند انطالقتها الصناعیة.

ضفتي من عام مئتي منذ مرة ألول االقتصادي العالم ثقل مركز ولینتقل العالمي النمو الصین بقیادة األقصى الشرق                    یقود
تأخذ الصینیة والحكمة الدهاء ولكن سیاسیة مطامح بال تظل لن االقتصادیة المراكمة هذه الهادي, الى األطلسي                  المحیط
تطبیقي ومبدأ كشعار للصین السلمي الصعود سیاسة على فعملت عالمي، كقطب بروزها من المخاوف لتبدد                 مكانها
أخفوا , مواقعكم أمنوا بهدوء, راقبوا " شیاوبینغ دنغ لوصیة ومجسدة وصراعات محاور في الدخول عن                  وامتنعت
باراك به ذكر ما هي بالذات الفقرة وهذه القیادة" ادعاء وحذار التواضع فن أتقنوا المناسبة, الفرصة وانتظروا                   قدراتنا
الجنوبي الصین بحر في الجزر على السیطرة الصین محاولة عند بینغ جي شي الحالي الصیني الرئیس بینما                   أوباما،

  واستخدامه الفیتو في المسألة السوریة في تغیر لسلوك الصین استمر عقود.

الناتج یبلغ بینما العالمي االقتصاد حجم من %4 حوالي عام1950 في الصین ومنها اسیا شرق منطقة تشكل                   كانت

75,28 البالغ العالمي االقتصاد حجم من %43 اي دوالر ترلیون 32,3 حوالي 2017 عام نهایة في االجمالي                   المحلي

ترلیون 11,94 الصیني االجمالي المحلي الناتج بلغ 2017 عام نهایة وفي اسمي). اجمالي محلي (ناتج دوالر                  ترلیون

خالل التقدم قیمة على وللتدلیل دوالر، ملیار 334 اجمالي محلي كناتج البالغ كونغ هونغ اقتصاد اضافة بدون هذا                    دوالر،

مستوى على 11 (رقم الجنوبیة كوریا اقتصاد بحجم اقتصادًا لوحده 2017 عام في الصیني االقتصاد خلق فقط واحد                    عام

 العالم) البالغ 1500 ترلیون دوالر (كناتج محلي اجمالي).

ووتر برایس مؤسسة عن صادرة حدیثة دراسة وفق فإنه أقل حتى أو االندفاع بنفس استمر إذا الصاروخي التصاعد                     هذا

في دوالر ترلیون 38 حوالي 2030 عام في یصبح أن المتوقع من price water house coopers كوبرز                   هاوس

دوالر، ترلیون 19,5 والهندي دوالر ترلیون 23,48 اجمالي محلي یبلغكناتج األمریكي االقتصاد یكون ان یتوقع                 حین

للتذكیر لكن الصدمة من حالة تعكس قد السابقة االقتصادیة األرقام إن الحالي، العالمي االقتصاد لخریطة هائل تغییر                   في

الناتج من %11,65 نسبته بما فقط دوالر ترلیون 1,19 یبلغ 2000 عام الصیني االجمالي المحلي الناتج كان                   فقد

لیبلغ مرات 10 تضاعف فقط عامًا 17 فخالل الدولي، البنك أرقام بحسب الوقت ذلك في األمریكي االجمالي                   المحلي

 



 
 

 

خالل مرات ثالث یتضاعف أن الممكن ومن االمریكي, االجمالي المحلي الناتج من %62 اي دوالر ترلیون 11,94                 

العالمي االقتصاد حجم من %40 حوالي 2040 عام لوحده الصیني االقتصاد یبلغ أن أیضا المتوقع ومن عامًا. 13                  

یبلغ أن المتوقع ومن ى%5 ال األوروبي واالتحاد %14 الى أمریكا حصة تتراجع فیما اسمي) اجمالي محلي                   (كناتج

فائقة أمة الى الصین تتحول اي األوروبي االتحاد في الفرد دخل متوسط ضعف الوقت ذلك الصین في الفرد دخل                     متوسط

الصیني الشیوعي الحزب وضعه الذي 2050 الصین هدف علیه یدل ما هذا التاریخي، موقعها الى الصین وعودة                   الثراء

  والرئیس شي جي بینغ لعودة االمة والدولة الصینیة الى مقدمة األمم أي قائدة األمم.

للنمو كمحرك التصدیر على المفرط االعتماد عدم ضرورة الى الصینیین المسؤولین نبهت االقتصادیة 2008 أزمة                  ان

من المالیین مئات طلبات على واالعتماد لالقتصاد جدیدا محركا لتكون الداخلي االستهالك تشجیع وعلى                االقتصادي

في وتغیرها االستهالك ثقافة مشاهدة المذهل ومن , غنى االكثر الشریحة على كما الوسطى الطبقة الى المنتقلین                   الصینیین

الفنادق عند فقط موجودة التاكسي سیارات وكانت وجود من الشخصیة للسیارات یكن لم الثمانینات أواسط ففي                  الصین

والمكتظة المهترئة العام النقل باصات على المعتمدین الصینیین معظم عند الحلم یشبه ركوبها وكان لألجانب                 المخصصة

استحواذ ان حالیا ولكن للدولة, ملك واغلبها صیني 1200 لكل 1 السكان مجموع من والشاحنات السیارات نسبة                   وكانت

في الخاصة السیارات أالف عشرات من الصین وانتقلت لحیاته األساسیة المبادئ أهم من هو العاملین ألغلب                  السیارة

االستهالك سار وإذا السیارات، على حاوي بلد كأكبر ،2018 بدایة في ومركبة سیارة ملیون 300 الى التسعینات                   بدایة

سیتضاعف فإنه أمریكا في سیارة ملیون 250 حوالي أي أفراد 5 لكل سیارة تبلغ4 التي األمریكیة الوتیرة على                    الصیني

العالم، على كارثة یكون وذلك ملیون و300 ملیار البالغ السكان عدد من ومركبة سیارة ملیار لیبلغ الحالیة السیارات                    عدد

التلوث من عالمیة مشكالت من یرافقها ما مع حالیًا، العالم في الموجود النفط- -مثل المتجدد غیر الوقود یكفیها                    فلن

العالم لدول فرصة یشكل الغربي النمط على الصین في االستهالكي االنفجار هذا وخارجها، الصین داخل                 والتصحر

على یضغط والمتضاعف المتزاید الصیني االستهالك فإن نفسه الوقت في لكن العالمي، االقتصاد وانقاذ منتجاتها                 لتسویق

للنفط مستورد أكبر الى التسعینات نهایة في النفط من ذاتیا مكتفیة من الصین وتحولت كما المتجددة غیر الطبیعیة                    الموارد

الصینیین استهالك زیادة أن كما العالم في للهواء ملوث كأكبر أمریكا محل ستحل وقریبا غیر ال عقدین خالل                    عالمیا

 المتزاید للطعام یضغط على أسعار الغذاء في العالم ویرفع من أسعاره مما یزید الضغوط على الفقراء في العالم.

ذات في البیئة وعلى المحدودة العالم موارد على ضغطًا تشكل فهي العالم باقتصاد للنهوض فرصة الصین تشكل                   كما

توقف إن أما أمان لكم-صمام واالقتصاد لنا –السیاسة والشعب الصینیة الحكومة بین الضمني االتفاق شكل وقد                  الوقت،

  هذا التصاعد االقتصادي فهو یهدد فانفجار سیاسي في البالد ستنعكس عواقبه على العالم بأسره

 

 

 

 هكذا تتمدد الصین في دول الجوار
 

 



 
 

 

 قال الرئیس الصیني شي جین بینغ نهایة العام الماضي إن عام ٢٠١٨ سیكون صفقة كبیرة بالنسبة للعالقات االقتصادیة
 اآلخذة بالتوسع مع البلدان األخرى.

 تعمل الصین منذ عام ٢٠١٣ على دفع مبادرة “الحزام والطریق” أو “Belt and Road” التي تبلغ تكلفتها ٩٠٠ ملیار
 دوالر للمساعدة في تطویر البنیة التحتیة للنقل في ٦٥ دولة في آسیا والشرق األوسط وأفریقیا وأوروبا، كطریقة لتحسین

 العالقات التجاریة مع الصین، وإعادة إحیاء طریق الحریر القدیم، حیث شهدت عقود االستثمار وتجدید الموانئ والبنیة
 التحتیة زیادة بنسبة ١٣٪ عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام الذي سبقه.

 وساعدت الصین جارتها كازاخستان، الغنیة بالنفط، في تطویر میناء جاف (بري) وخطوط سكك حدیدیة وخط أنابیب.
 وستشهد كازاخستان الكثیر من حركة الشحن، حیث سارت أكثر من ثالثة قطارات من الصین إلى إیران حتى اآلن على
 طول الخطوط الجدیدة. كما یعتزم مسؤولون من الجانبین تبسیط حركة المرور على ٣٣ خط سكة حدید من الصین عبر

 كازاخستان إلى أوروبا.

 تبرز كازاخستان إلى حد كبیر على طریق التنمیة االقتصادیة الصینیة، حیث تقوم الیابان، وهي منافس لتوسع الصین في
 آسیا، بتصمیم طرقها الخاصة لمساعدة كازاخستان. ووفق المراقبین فإنه لوال الصین فإن جمهوریات آسیا الوسطى مثل

 كازاخستان لن تحظ إال بقدر ضئیل من االهتمام.

 في طرف آخر من القاّرة، ستقوم الصین بتوسیع صفقة تطویر ُعقدت منذ عشر سنوات مضى مع كمبودیا تم بموجبها
 تأجیر ٢٠٪ من الساحل الكمبودي لمدة ٩٩ عامًا لتطویره، بعقد تنازل بقیمة ٣,٨ ملیون دوالر.

 وفي نهایة العام الماضي دعا الرئیس الصیني إلى العمل بشكل وثیق مع كمبودیا من خالل تعاون “النكانغ-میكونغ” وهي
 آلیة عمرها ثالث سنوات وتشمل تایالند أیضًا، وتتیح منح الصین المزید من السیطرة على الموارد المائیة.

 وفي المحیط الهندي وبالتحدید في سریالنكا، بدأت الصین عملیاتها مطلع العام الحالي في تطویر میناء هامبانتوتا
 Hambantota من خالل مشروع مشترك باتفاقیة تأجیر لمدة ٩٩ عامًا، بنسبة ٧٠٪ للصین، بعد خفضه من ٨٠٪

 جراء احتجاجات معارضة شهدتها البالد تحمل الحكومة مسؤولیة تآكل سیادتها.

 افتتح میناء هامبانتوتا أوًال عام ٢٠١٠ بتكلفة ١,٣ ملیار دوالر بقرض صیني، لكن وجدت سریالنكا صعوبة في إیفاءه،
 فاضطرت لتأجیره للصین التي تعتبره جزءًا من هدفها المتمثل ببناء طرق تجاریة على طول سواحل أوراسیا الجنوبیة،

 وسیكون محورًا في مبادرة الحزام والطریق، كما سیصبح میناًء رئیسیًا في المحیط الهندي، في تحٍد صیني لقوة الوالیات
 المتحدة بحریًا.

 وسیوسع المیناء الحركة التجاریة والصناعیة في المنطقة ما سیعزز النمو االقتصادي والسیاحة.

 وفي باكستان یجري العمل على تطویر میناء غوادار الضخم الذي یشكل ممرًا صینیًا باكستانیًا بتكلفة ٥٥ ملیار دوالر.

 رغم هذا التمدد الصیني فإن العدید یتهمون بكین بأنها تستخدم هذه المشاریع لزیادة قوتها السیاسیة اإلقلیمیة، مشیرین إلى
 أن مدة عقد اإلیجار الذي وافقت علیه سریالنكا هي نفس المدة التي أعطت بریطانیا السیطرة على هونج كونج في القرن

 التاسع عشر، وأن الصین تحاول إیجاد شركاء محلیین یقبلون خطط استثمار ضارة على المدى الطویل، یجري بعدها
 استخدام الدیون إما للحصول على المشروع كلیًا أو النفوذ السیاسي في البلد.

 من جهتها، ازداد قلق نیودلهي حول خطط بكین في هامبانتوتا، فدخلت في محادثات مع سریالنكا لتشغیل مطار قریب.
 كما أن الدول التي في شراكة مع الصین بدأت تشعر بالقلق من الشروط التي تملیها لبناء مشاریع الحزام والطریق، حیث

 قامت كل من باكستان ونیبال ومیانمار مؤخرًا بإلغاء أو تهمیش مشاریع الطاقة الكهرومائیة الرئیسیة التي تخطط لها
 الشركات الصینیة، حیث كان یمكن للمشاریع أن تصل قیمتها اإلجمالیة إلى ٢٠ ملیار دوالر.

 



 
 

 

 

 

 المیزان الدیموغرافي الفلسطیني یرعب اإلسرائیلیین
 

أریئیلي” “شاؤول اإلسرائیلي السیاسي للمحلل مقاًال ٢٠١٨ آذار/مارس ٢٥ بتاریخ اإلسرائیلیة “هآرتس” صحیفة               نشرت
المخاوف یعكس غزة، وقطاع الغربیة الضفة في والفلسطینیین الیهود بین الدیموغرافي المیزان تقریر تداعیات                حول
أراضي من الفلسطینیین عدا نسمة، مالیین خمسة هو الفلسطینیین عدد بأن التقریر فّجرها التي المفاجأة من                  اإلسرائیلیة

 ١٩٤٨ المحتلة والقدس الشرقیة.
 

 وجاء في المقال:
 

فقاعة یفجر واألمن الخارجیة لجنة أمام األسبوع هذا ُعرض الذي الدیموغرافي الموضوع بشأن المدنیة اإلدارة                 تقریر
 الواقع الوهمي التي بناها رافضو حل الدولتین.

 
العدد هذا یشمل وال فلسطیني، مالیین خمسة هو غزة وقطاع الغربیة الضفة في الفلسطینیین عدد أن التقریر                   وأظهر
اإلحصاء مكتب بحسب عددهم، یبلغ الذین إسرائیل سكان من والفلسطینیین الشرقیة القدس سكان من                الفلسطینیین

 المركزي ١,٨ ملیون فلسطیني، بینما بلغ عدد الیهود من سكان إسرائیل عام ٢٠١٧ نحو ٦,٥ ملیون.
 

الحركة رافق الذي األساسي التوتر شّكل الذي الدیموغرافي، المیزان إلخفاء وهمیة حقائق الضم مؤیدو یرّوج سنوات                  منذ
 الصهیونیة منذ بدایة النزاع اإلسرائیلي – الفلسطیني، والقرار المطلوب لمعالجته.

 
ثالثة من اثنین بین االختیار معاودة علیها اإلسرائیلیة للقیادة ُقدم الذي والعرب الیهود بین الدیموغرافي المیزان                  یفرض

 أهداف أساسیة للحركة الصهیونیة ودولة إسرائیل:
 

 ١- أن تكون دولة دیمقراطیة.
 

 ٢- أن تكون دولة یهودیة بالمعنى القومي.
 

 ٣- أن تكون موجودة على جمیع أرض إسرائیل االنتدابیة (بین النهر والبحر).
 

                      

 من النظم والمذاهب االقتصادیة اللیبرالیة

 

رأس األولى مرحلتها في كانت وقد عشر السادس القرن من ابتداًء الحرفي النظام تلت تاریخیة مرحلة مالیة الرأس                    تعد
هامة تطورات ذلك بعد حدثت ثم االقتصادي، النشاط مجمل على التجاري المال الرأس سیطرة الى نظرًا تجاریة،                   مالیة
مرحلة وفي صناعیة، مالیة رأس الى فتحولت االقتصادي النشاط على الصناعي المال ورأس الصناعة سیطرة الى                  أدت

 



 
 

 

المالي المال رأس أصبح حینها مالیة رأسمالیة الى الرأسمالیة تحولت عشر التاسع القرن من األخیر بالربع لها یؤرخ                    ثالثة
 تداخل رأس المال الصناعي مع رأس المال المصرفي وهو رأس المال المسیطر.

الفكري األساس عن تعبر وهي والفردیة) (اللیبرالیة –األیدیولوجیا نذكر مالي الرأس النظام أداء وطرق خصائص                 ومن
مصادر من ومستمدة متعددة هنا واالیدولوجیا أدائه وطریقة وخصائصه وظائفه من الكثیر وفسر االقتصادي                للنظام
قانون أي على یتفوق الذي موننسیكو عنه عبر كما الطبیعي القانون أو الطبیعة من مستمد األول والمصدر                   متنوعة،
الحیاة تنظم كما االقتصادي الحیاة تنظم التي الخفیة باألیدي زمنیة فترة بعد سمیث آدم عنه عبر ما ایضًا وهو                     وضعي
المنطقي والتفكیر العقل على یعتمد النظریة هذه أصحاب یحاجج كما فاإلنسان تلقائیة، وبطریقة االجتماعیة أو                 السیاسیة
الرأسمالیة لإلیدلوجیا الثالث المصدر هي اللیبرالیة تكون وبذلك حرًا، هذا یكون أن بد فال تصرفاته في سلوكه یقود                    والذي
بقوله سمیث آدم طورها التي الفكرة وهي التقدم، في األساس العنصر بوصفها الشخصیة المصلحة الى ینظر أن                   فیجب
المصدر باعتبارها النفعیة بالفردیة وترتبط المجتمع" لمصلحة یعمل الوقت نفس في الشخصیة للمصلحة یعمل من                 "إن
المرحلة في اإلنساني السلوك تقود التي الشخصیة والقیم النظرة في كثیرًا ُأثرت التي الرأسمالیة، لإلیدیولوجیا                 الخامس
تحقیق الى ویسعى الخاصة لمصلحته یعمل فرد فكل المنفعة" ومدرسة الحدیثة "المدرسة مالي الرأس النظام من                  المتقدمة
بالتقدیر وترتبط االقتصادین والنظام الفرد بین ما العالقة عن وتعبر شخصیة هنا فالمنفعة المكسب أو المنفعة من قدر                    اكبر

 الشخصي.

النظر وجهة من االقتصاد فعلم (الربح): –الهدف وهو مالي الرأس النظام أداء طرق في اإلیدیولوجیا بعد ما                   ونذكر
التي األهداف في تتمثل غائیة معان الى باإلضافة اإلنتاج وعالقات قوى في تتمثل وضعیة بمعان قوانینه ترتبط                   البنائیة
فإن مالي الرأس للنظام وبالنسبة اإلجمالي الناتج توزیع في المصلحة ذات والفئات اإلنتاج عناصر تحقیقها الى                  تسعى
الحد تحقیق نحو والسعي الرغبة حیث من الفرد لذاتیة السیكولوجیة بالنواحي وتقرن الفردیة العقلیة من تنبع منه                   الغایة
حیث نقود بضاعة، – نقود البسیطة المعادلة اطار في االقتصادي المشروع یعمل اإلنتاج مرحلة ففي األرباح من                   األقصى
السوق في السلع بیع خالل من نقود الى أخرى مرة لتتحول معینة بتكلفة السلع انتاج سبیل في األموال وتستخدم                     تجمع
وحسن الرٍأسمالي المشروع كفاءة على به نحكم الذي المعیار هو فالربح النقدي الربح یمثل واالیراد التكلفة بین ما                    والفرق
في ضخمة بنائیة تغیرات تمت وزیادتها األرباح على المحافظة وألجل اإلنتاج، لزیادة المستقبلیة امكانیاته وعلى                 أدائه
المشروع یتمتع أن یستدعي الربح تعظیم ألن االحتكاریة المشروعات الى المتنافسة المشروعات من المشروعات                هیاكل
كمیتها ویحدد السلعة الفرد یختار االستهالك مرحلة وفي واألسواق واالسعار اإلنتاج في التحكم من تمكنه احتكاریة                  بمزایا
في یقدمها التي بالتضحیة النفسي الكسب هذا یقارن وهو والرغبة االشباع من قدر أكبر نظره وجهة من تحقق                    بطریقة

 مقابلها من خالل النقود التي یدفعها ثمنًا للسلع.

لوسائل الخاصة (الملكیة الوسیلة وهو مالي الرأس النظام أداء طرق في الربحي والهدف اإلیدیولوجیا بعد ما                  ونذكر
المادیة اإلنتاج قوى تكون اتساعًا أكثر وبمعنى حیازتها على القادرین هؤالء الى تنتمي اإلنتاج وسائل ملكیة إن                   اإلنتاج):
وقوى للفالحین واألرض ألصحابها، الطبیعة وموارد األولیة والمواد والمنظمین للرأسمالیین المال فرأس لألفراد               مملوكة
عملیة في األساسي والعنصر معین ثمن مقابل اإلنتاج عملیة إلتمام االخر الى یملكه ما یقدم منهم وكل للعمال                    العمل
إلنجاز الجهود وتجمیع بتنظیم یقومون من هم وهؤالء والمصانع) واآلالت (األجهزة المادیة اإلنتاج وسائل هي                 اإلنتاج
واجتماعیة قانونیة إنتاج عالقات الفنیة اإلنتاج عالقات بجانب تنشأ ثم ومن ثمن مقابل العمل قوى مع متعاونین                   اإلنتاج
العمال فعالقة ضخمة اجتماعیة تفرقة ذلك على ویترتب الملكیة حق في یتمثل مالي الرأس للنظام القانوني                  فاألساس
عالقة فهي للمشروع المنظم أو مالي الراس عالقة اما االنتماء مفهوم فیها لیس هامشیة تقاعدیة عالقة هي                   بالمشروع
العمال طائفة الكلیة الجماعة مستوى على اجتماعیتین طبقتین بروز ذلك على یترتب الملكیة أساسها حقیقي                 انتماء
ویسیطرون اإلنتاج عناصر یجمعون الذین الرأسمالیین طبقة من علیه یحصلون أجر مقابل عملهم قوة ویقدمون                 واالجراء

 ویحصلون على نتیجة النشاط االقتصادي (األرباح).

 

 



 
 

 

 هذه هي أقوى الدول اقتصادیًا للعام ٢٠١٧

 
جاء فیما اإلجمالي، المحلي للناتج السنویة الدولي النقد صندوق لقائمة تصدرها األمریكیة المتحدة الوالیات                واصلت

 االتحاد األوروبي ككل ثانیًا دون حصوله على المرتبة الثانیة التي نالتها الصین، وثالثًا حلت الیابان.

٧٠ المرتبة في سوریا جاءت فیما الجنوبیة، وكوریا وإیطالیا والبرازیل الهند عن متخلفة ١٢ المرتبة في فحلت روسیا                    أما
 استنادًا إلى أرقام من العام ٢٠١٤ وتوقعات عن العام ٢٠١٧.

 وجاء ترتیب أول ٣٥ دولة على الشكل التالي:

 

(ملیون الدولة الترتیب اإلجمالي المحلي     الناتج
 دوالر)

 عدد السكان

  325.7 ملیون، عام 2017 19,362,129 الوالیات المتحدة ١

 511.8 ملیون، عام 2017 17,112,922 االتحاد األوروبي –

 1.379 ملیار، عام 2016 11,937,562 الصین ٢

 127 ملیون، عام 2016 4,884,489 الیابان ٣

 82.8   ملیون، عام 2018 3,651,871 ألمانیا ٤

  67.2  ملیون، عام 2017 2,574,807 فرنسا ٥

 65.9  ملیون، عام 2017 2,565,051 بریطانیا ٦

 1.285 ملیار، عام 2017 2,439,008 الهند ٧

  206.8 ملیون، عام 2017 2,080,916 البرازیل ٨

  6.6 ملیون، عام 2017 1,921,139 إیطالیا ٩

 35.9 ملیون، عام 2017 1,640,385 كندا ١٠

 51.5 ملیون، عام 2017 1,529,743 كوریا الجنوبیة ١١

 146.5 ملیون، عام 2017 1,469,341 روسیا ١٢

 24.3 ملیون، عام 2017 1,390,150 استرالیا ١٣

 64.4 ملیون، عام 2017 1,307,170 اسبانیا ١٤

 122.2 ملیون، عام 2017 1,142,453 المكسیك ١٥

 



 
 

 

 258.7ملیون، عام 2017 1,010,937 إندونیسیا ١٦

 80.1 ملیون، عام 2017 841,206 تركیا ١٧

 16.9 ملیون، عام 2017 824,480 هولندا ١٨

 8.3 ملیون، عام 2017 680,645 سویسرا ١٩

 32.2 ملیون، عام 2017 678,541 السعودیة ٢٠

 42.3 ملیون، عام 2017 619,872 األرجنتین ٢١

 23.8ملیون، عام 2017 571,453 تایوان ٢٢

 10.1 ملیون، عام 2017 541,889 السوید ٢٣

 38.2 ملیون، عام 2017 509,955 بولندا ٢٤

 11.3 ملیون، عام 2017 491,672 بلجیكا ٢٥

 66.3 ملیون، عام 2017 437,807 تایالند ٢٦

 82.8 ملیون، عام 2017 427,666 إیران ٢٧

 8.6 ملیون، عام 2017 409,316 النمسا ٢٨

 100.4 ملیون، عام Na/408,045 2017 مصر ٢٩

 186.9 ملیون، عام 2017 394,818 نیجیریا ٣٠

 5.2 ملیون، عام 2017 392,052 النرویج ٣١

 9.3 ملیون، عام 2017 378,656 اإلمارات ٣٢

 8.4 ملیون، عام 2017 348,006 إسرائیل ٣٣

 54.9 ملیون، عام 2017 344,064 جنوب أفریقیا ٣٤

 7.2 ملیون، عام 2017 334,104 هونغ كونغ ٣٥

 

 

 



 
 

 

 شخصیة شیوعیة سوریة

 فؤاد الشمالي

الى اسرته مع ذهب فلسطین. في بیسان مدینة في ودرس لبنان بجبل كسروان بمنطقة السهیلة بقریة 1894 عام                    ولد
لنقابة وانضم باإلسكندریة التبغ في عاما 16 وعمره االقتصادیة الظروف بسبب للعمل اضطر دراسته. أكمل حیث                  مصر
البریطانیون طرده ما وسرعان المصري الشیوعي والحزب مصر عمال اتحاد تأسیس في واسهم رئیسها واصبح                 التبغ
یزبك یوسف مع التبغ لعمال العامة النقابة واسس شیوعیة منظمة تأسیس حلم معه حامال عام1923 لبنان الى                   .سافر
لیعلنوا كادر 12 افضل یزبك وصدیقه .انتقى الشیوعي للعمل كواجهة الشعب حزب أول1924 یوم28تشرین في                 واسسا
الشعب حزب اتحاد بعد السوري الشیوعي للحزب األول المؤتمر .انعقد ولبنان سوریا في الشیوعي الحزب                 تأسیس

 ومنظمة اسبارتاكوس األرمنیة في 9كانون أول1925.

كتاب بتألیف عام1928.قام الشیوعیة(الكومنترن)بموسكو لألمیة السادس المؤتمر في الحزب بتمثیل الشمالي فؤاد              قام
من لفصله ادت الكومنترن ومن داخلیة لمؤامرة وتعرض للحزب سكرتیرا العام نفس في .عین لبنان" في العمال                   "نقابات
) " (1935)و"االشتراكیة " واللبنانیة السوریة البالد في الشیوعیة الحركات "ساس مؤلفات .له 1932 عام                الحزب

 1936).مات فقیرا ومریضا ومطاردا في  لبنان ومصر .توفي عام 1939.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع واالقتراحات على الرابط التالي:

www.facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 موقعنا على "الحوار المتمدن":

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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