
 

 

 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم :0202 فبراير 02 بمناسبة بيان

 .المجيدة فبراير 02 حركة النطالق العاشرة والذكرى

 أرقى حينها مثلت التي المجيدة، فبراير 02 حركة النطالق العاشرة الذكرى ، 0202 فبراير 02 السبت يومه تحل،

 في والمساواة؛ االجتماعية والعدالة والحرية الكرامة مجتمع بناء إلى لراميا مسعاه في المغربي، للشعب نضالي تعبير

 الديمقراطية بناء أجل ومن والفساد، االستبدادية األنظمة ضد والمغاربية العربية المنطقة شعوب انتفاضات سياق

 مصيرها تقرير في بحقها وبالشع فيها وتتمتع والمساواة، االجتماعية والعدالة والحرية الكرامة فيها تسود ومجتمعات

 .والثقافي واالقتصادي السياسي

، الذي االجتماعية، للعدالة العالمي اليوم العالم، في والتقدمية الديمقراطية الحركة تخليد معهذه الذكرى  تتزامنو

 مبادئ ىعل قائمة اقتصادية سياسات تبني ضرورة على للتأكيد ،0222 سنة المتحدة لألمم العمومية الجمعية قررته

 والعمل القار الشغل وتوفير الفقر، على القضاء على وقادرة والمساءلة؛ والشفافية والديمقراطية، واإلنصاف، العدل،

 جهـود تـدعيم زيادة إلى الحاجة" على وللتأكيد. والتنمية االجتماعي الرفاه وتحقيق الجنسين، بين والمساواة الالئق،

 الجنـسين، بـين والمـساواة الالئق، والعمل الكاملة العمالة وتعزيز الفقر، علـى القـضاء مجـال في الـدولي المجتمع

 ."للجميع االجتماعية والعدالة االجتمـاعي الرفـاه وتحقيـق

 للرأسمالية االقتصادية األزمة فاتورة تؤدي العالم، شعوب من الكثير الزالت ،واإلقليمي الدولي المستوى فعلى

 دول غالبية وفرض، 21السياسات المتبعة في إطار تدابير مواجهة جائحة كوفيد بفعل تعمقت التي المتوحشة، الليبرالية

وفقدان ماليين مناصب الشغل وتدهور األحوال المعيشية لألغلبية الساحقة من الناس  مواطنيها على صحيال حجرلل العالم

 على فرضمما فجر العديد من االحتجاجات لما . لمترفينفي الوقت التي تزايدت فيها ثروات األقلية القليلة من األغنياء وا

 دول وجدت، وفيما. كريم عيش من إليه تسعى وما مكتسبات، من أدركته ما على الحفاظ أجل من  المقاومة الشعوب

 والتنكر وتحجيمها، الحريات من لالنتقاص سانحة فرصة الراهنة الظرفية في االمبريالية، الدول رأسها على عديدة،

 في الشعوب حق على والسطو الدولية، الشرعية على والدوس اإلنساني، الدولي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي قانونلل

 وانتهاكها العالمي، السلم على واعتدائها الشعوب حقوق ضد والصهيونية األمبريالية الغطرسة وتصاعد مصيرها، تقرير

 التي البلدان شؤون في التدخل او االحتالل دعم أو العقوبات أو رالحصا أو العسكري بالعدوان سواء الدولي للقانون

 أمريكا في سواءوهو الواقع الذي واجهته الشعوب بتصعيد مقاومتها للعدوان األمبريالي الصهيوني . لها انصياعها ترفض

 البحرين في تتعدد، التطبيع ومخططات الصهيونية مناهضة مبادرات حيث األوسط والشرق افريقيا شمال في أو الجنوبية

 .وغيرها والمغرب والجزائر وتونسوالسودان 

 الحقوقي والواقعيتم  فبراير، 02 حركة النبثاق العاشرة الذكرى ومعه اليوم هذا تخليد فإن ،الوطني الصعيد على أما

 انتكاسات يعيشالفئات ،  أو حقوق والسياسية، المدنية أو والبيئية، واالجتماعية االقتصادية للحقوق بالنسبة سواء ببالدنا،

 النبيلة، رسالتهم يؤدون وهم يتعرضون، اإلنسان حقوق عن والمدافعات والمدافعونكما تحل الذكرى  خطيرة؛ وتراجعات

 باالحتقان مطبوع اجتماعي مناخ ظل في وذلك التشهير، وحمالت واالعتقاالت واالعتداءات التضييق، أنواع لشتى

 وتنزيلها المستجد، كورونا فيروس لتفشي الدولة استغالل عن الناتجة واالنتهاكات، القمعب وموسوم االحتجاجات،تواتر و

 مختلف على الحصار وتشديد العام الفضاء على للسيطرة وتوظيفه والحريات للحقوق المنتهك الصحية، الطوارئ لقانون

 دائرة وتوسيع والتجمع التنظيم حرية على الممنهج والتضييق الصحافة، لحرية المستمر والخنق المناضلة، الحركات



 والهشاشة، للفقر تعمق من بالدنا تعرفه زالت ما على عالوة  السياسي؛ االعتقالتزايد حاالت انتهاك حرية الرأي و

 في مستمر وتقهقروضرب لمبدإ المساواة  والمجالية، االجتماعية للفوارق وتوسع للثروات، العادل للتوزيع كامل وغياب

 مستوى على يحتلها المغرب بات التي المتدنية المراتب في ترجمته يجد الذي األمر ؛االجتماعية  خدماتالفي جودة 

 .اآلن حتى المعتمدة واإلصالحات والمشاريع المخططات لكل المتكرر الفشل وفي الدولية، التصنيفات

 العاشرة والذكرى االجتماعية للعدالة العالمي اليوم يخلد وهو اإلنسان، لحقوق المغربية للجمعية المركزي، والمكتب

 والتهميش، الفقر ومحاربة واالستبداد، الفساد إسقاط شعارات من حملته لما واستحضارا فبراير، 02 حركة النطالق

 نضال يحيي إذ وهو والمساواة؛ والحرية الكرامة مجتمع وتشييد الديمقراطية دولة وبناء للثروات، العادل التوزيع وضمان

 :فإنه اإلنسانية، والكرامة المستدامة والتنمية االجتماعية العدالة أجل من المالع شعوب

 الحركات مختلف يلهم ما هي ،0222 سنة انطالقها عند فبراير، 02 حركة رفعتها التي المطالب أن يعتبر .2

التي تفجرت بعد  لعديدةا والحراكات االنتفاضات ومطالب شعارات تؤكده ما وهو ببالدنا؛ المتجددة والمطلبية االحتجاجية

إضافة إلى ترديد شعارات الحركة ...دمناتو  الفنيدقوتازة وبني تيجيت و جرادة،من ضمنها الريف وزاكورة و :0222

 ؛( في العديد من المسيرات واالحتجاجات النقابية والطالبية والتالميذية

 ؛وجبر ضرر العائالت الجزاءات وترتيبدالة وإعمال الع الحركة، شهداء وفاة في الحقيقة عن بالكشف مطالبته يجدد .0

 من المغربي الشعب تمكن فعلية وديمقراطية اجتماعية، عدالة بدون ومستدامة حقيقية تنميةل وجود ال أنه على يؤكد  .3

 والثقافي؛ واالجتماعي واالقتصادي السياسي مصيره تقرير في حقه

 الريع، مع تقطع واجتماعية اقتصادية سياسة سنب وذلك االجتماعي؛ واالستبعاد لإلقصاء حد يدعو الى جعل .4

 الخارجية المديونية إلغاء مثل استعجالية إجراءات واتخاذ والثروات، للخيرات العادل التوزيع على وتقومواالمتيازات 

 وانصياع المسؤولين والخوصصة الهيكلي التقويم سياسةاالنعكاسات الوخيمة ل جانب إلى خدماتها، تشكل التي للمغرب،

 ؛ المتوحشة الليبرالية العولمةالكامل لشروط 

 على واالستحواذ الوطنية الطبيعية والثروات العام المال نهباإلفالت من العقاب في جرائم  سياسة مع بالقطع يطالب .5

 اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكاتوكافة  ألصحابها، التاريخية الحقوق على ضدا العقار، لمافيا وتفويتها األراضي

 عنها؛ الناجمة األضرار وجبر واالجتماعية، االقتصادية

 لكل وبدعمها فبراير، 02 لحركة الجوهرية المطالب عن بالدفاع اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية التزام يجدد .6

 مجتمع وإقرار والقهر، والظلم واالستبداد الفساد إسقاط أجل من نضالها في المناطق، مختلف في الشعبية الحراكات

 اإلنسان حقوقاالحترام التام والفعلي لكافة ووالمساواة الفعلية  االجتماعية والعدالة والديمقراطية والحرية لكرامةا

 بفعالية المشاركة إلى هويةجوال المحلية فروعها وجميع الجمعية ومناضلي مناضالت ويدعو.والشمولي الكوني بمفهومها

 فبراير 02 حركة النطالق العاشرة للذكرى إحياء المغربية االجتماعية بهةالج له دعت الذي النضالي البرنامجفي إنجاح 

 .0202 فبراير 02 السبت يوم المناطق كافة في وقفات تنظيم عبر، فبراير 02 االجتماعية للعدالة الدولي واليوم

 المركزي المكتب

 .0202 فبراير 02 في الرباط،

  

 


