
	 	

	

                      أطاك المغرب                                         

عضو الشبكة الدولیة للجنة من أجل إلغاء دیون العالم الثالث  

 

 

 

               

المناخ""لنغیر النظام الرأسمالي، ولیس   
2016نونبر  5و 4كلنا بمدینة أسفي یومي   

 
)، 7لقمة األطراف حول التغیرات المناخیة (كوب  7مرت اآلن خمس عشرة سنة على استقبال المغرب لمؤتمر 

) ینعقد من جدید ببلدنا. ماذا جرى طوال ھذه المدة؟  في الحقیقیة ال شيء یستحق 22(كوب  22وھا ھو المؤتمر 
األھمیة.  

، راھنت قمة األطراف حول المناخ بكیوتو على السوق لمراقبة انبعاثات غاز الكربون. وأكد 1997منذ 
على أن میكانیزمات السوق لم تسمح  ،2005والذي لم یدخل حیز التنفیذ سوى في  ،البرتوكول الناتج عنھا

لھیئة الخبراء الحكومیة  امس% في السنة وفق التقریر الخ2بتقلیص االنبعاثات التي استمرت في االرتفاع بنسبة 
الدولیة المعنیة بتغیر المناخ.  

الحرارة  ةإلى اتفاق للتحكم في ارتفاع درج 2015) بباریس في 21لقمة األطراف (كوب  21توصل مؤتمر 
بتقدم مادامت لم تتوفر وسائل  لیس ھذا لكندرجة.  1,5مئویة والعمل على حدھا في  ةدرج 2إلى ما فوق 
عاما من االجتماعات  22جرد إعالن نوایا یعكس النتیجة الھزیلة التي تم التوصل إلیھا بعد م یبقىتحقیقھ، و

) بمراكش. فالدول مازالت 22لمؤتمر األطراف (كوب  22والمفاوضات. وال ننتظر كثیرا أیضا من القمة 
المقاوالت فرض  تراھن على االلتزامات الطوعیة للبلدان دون أن ترسي آلیات المراقبة والعقوبات. وتواصل

قراراتھا في المؤتمرات، وتھیمن الثقة العمیاء في الحلول التكنولوجیة على جمیع االعتبارات األخرى. وأصبحت 
مؤتمرات قمة األطراف حول المناخ محطات تلتقي فیھا الحكومات والمقاوالت لعقد الصفقات، بعیدا عن أي 

 الذي انعقد بطنجة 22ھذا ما عكسھ المؤتمر اإلعدادي میدكوب اھتمام بحرارة المناخ التي تستمر في االرتفاع. و
وانتھى بالتوقیع على عقود بین الدولة المغربیة والمقاوالت األجنبیة  2016یولیوز  19إلى  17من  بالمغرب

متعددة الجنسیات. ھذا في سیاق استمرار المغرب بنھج سیاسات قطاعیة (مخطط المغرب األخضر، ومخطط 
طط أزور للسیاحة، ومخطط االقالع الصناعي، وشعار األنظمة البیئیة الفعالة على المستوى ألیوتیس، ومخ

)، والتوقیع على اتفاقات التبادل الحر مع الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد ، إلخالصناعي، ومخطط الطاقة
المناطق الحرة والمشاریع  األوروبي، وھو ما یفاقم استغالل الثروات الطبیعیة وارتفاع المبادالت وتوسیع

 االنتاجویة الموجھة للتصدیر، ویلغي أي أفق لحمایة الطبیعة والمناخ. ویجتھد المغرب لیضع على طاولة
مشاریعھ الكبرى والعمالقة في مجال الطاقة الشمسیة، في الوقت الذي یواصل فیھ تطویر  22كوب  مفاوضات

الطاقات األحفوریة خصوصا الفحم الحجري.  
تغیرات المناخیة أصبحت واقعا یتضرر منھا السكان في حیاتھم الیومیة سواء في المغرب أو البلدان إن ال

المغاربیة واالفریقیة وفي جمیع مناطق كوكب األرض. كما تعددت الظواھر المناخیة الحادة من طقس بارد 
لجوفیة اوتنضب المیاه وحرارة مفرطة وجفاف فیضانات، ویذوب القطب الجلیدي، ویرتفع مستوى المحیطات، 

وتتلوث. ھل نبقى صامتین إزاء الكارثة المناخیة واالجتماعیة والبیئیة المحدقة؟ وھل نبقى متفرجین في ارتفاع 
عدد المھاجرین الذین یھربون من حمالت القصف والحروب والنزاعات (أفغانستان، العراق، الیمن، سوریا، 

فواج مھاجري التغیرات المناخیة الذین یھربون من ارتفاع مستوى فلسطین، لیبیا، إلخ) والذین یضافون إلى أ
البحار أو من الجفاف والتصحر والجوع؟   

لیس ذلك مقبوال. علینا أن نصرخ، أن نقوم بتحلیل أسباب التغیرات المناخیة ونحدد المسؤولین عنھا، وأن نفكر 
التي ترید أن تجعل من األزمة المناخیة  جمیعا في البدائل الضروریة ضد الحلول الزائفة لالقتصاد األخضر



	 	

	

مجاال جدیدا للربح. وتكمن الحلول الحقیقیة في إرساء نموذج مجتمعي بدیل مبني على أنماط جدیدة لإلنتاج 
الطبیعة. علینا أن نطالب بتطبیق إجراءات استعجالیة مباشرة  احترام واالستھالك والسكن واألكل والعیش مع

وإعادة توجیھ اإلنتاج واالستھالك نحو الحاجیات المحلیة والدفاع  من األرض حفوریةلوقف استخراج الطاقات األ
.كثیرة في الحقیقة البدیلة عن الملك العمومي، إلخ. الحلول  

 
لذا فنحن نتوجھ إلیكم وإلیكن بالدعوة لحضور ندوة دولیة تنظمھا جمعیة أطاك المغرب على 

حول شعار "لنغیر النظام الرأسمالي، ولیس بمدینة أسفي  2016نونبر  5و 4مدى یومي 
المناخ".  

ضھا المغاربة من أجل حمایة مائھم، وأراضیھم، ولنضاالت التي یخادعم ل فرصةونرید أن تكون ھذه األنشطة  
وبیئتھم، وخصوصا تعبئة سكان مدینة أسفي التي تضررت بشكل بالغ من التلوث الذي یحدثھ مركب مغرب 

بناء محطة حراریة تعمل بالفحم الحجري. وھو ما یعكس زیف الخطاب بالیوم  ھا الدولةتقوم فیفوسفور، والتي 
.لملوثةالرسمي الذي یتحدث عن التنمیة الخضراء ویواصل االستثمار في الطاقة ا  


