للللحرب و ل لنعكسات اللحرب
للقد دخلت فرنسا فى حاللة حرب قبل هجمات  13نوفمبر  ،2015التي أصبحت ذريعة للتكثيف
اللتدخلت اللعسكرية اللحاللية .تعددت حروب النهب من اجل اللسيطرة على اللموارد الوللية مثل اللبترول
منذ بداية  ،2000فى اللعراق و افغانستان و لليبيا و ماللى وإفريقيا اللوسطى .يجب تسمية هذه
الصراعات بإسمها الحقيقي  :حروب تدخل إمبرياللي .لليس للفرنسا أي “دور إيجابي” في هذه
.اللتدخلت ،على اللرغم من ادعاءاتها المستمدة من القاموس الستعماري القديم
إن اللتدخلت اللعسكرية اللتى تقودها اللدوللة اللفرنسية غير مرئية بشكل واسع جدا فى وسائل
العلم .حتى أن اللتغطية العلمية اللقليلة اللموجودة تفرض اللقبول بهذه اللتدخلت بإسم اللمنطق
المني ،بغل ف إنساني أو بدونه؛ هذا اللخطاب اللحربي اللمتشدد يهذ ف إللى تخذير وشل اللشعب.
ومع ذللك تتكاثر اللكوارث اللتى تخلفها هذه اللحروب  :مليين اللقتلى و اللجرحى واللمهجرين،
وتفشي اللبؤس وفقدان المل اللذي يرمي باللناس على اللطرقات ،بينما يغتني اللمستفيدون من
اللحرب أي اللشركات متعددة اللجنسيات اللتي تبيع السلحة  -وتحتل فرنسا في هذا الميدان اللمرتبة
اللرابعة عاللميا .هذه النفقات الضخمة من المال العام )اللمخصصة للتمويل اللحروب( :تحر :م منها اللقطاعات
الجتماعية و اللثقافية و اليكوللوجية .كما ان اللدوللة اللتى تقود هذه اللحروب ،كالطفائي الذي ي:شعل
الحرائق ،تدخلنا في دوامة Fت قوي الكراهية التي ستنتج مزيدا من التفجيرات )النتحارية؟( .إن طائرات “الرافال” تقتل
.مدنيين أبرياء كاللذين قتلوا في قاعة “الباتاكلن” .هذه الغارات )بالرافال وغيرها( ما هي إل قنابل موقوتة
أصبحت اللحرب وسيلة لللحكم عن طريق اللخو ف .تبرر حاللة اللحرب اللمعلنة مزيدا من اللحد في
اللحريات وتبرر أيظا تدابيرا مستوحاة بطريقة مباشرة من الليمين اللمتطر ف كإسقاط اللجنسية.
هذه اللوضعية مع أنها بالغة اللخطورة تظهر في اللخطاب اللسياسى اللمهيمن كأنها طبيعية ،كأن الهذف هو
تهوين الحرب وتعويدنا على هذه الحالة الحربية والمنية .تصبوا حالة الطوارئ الى تكميم الغضب والنضالت :
.هذه الحرب هي أيظا حرب إجتماعية
إننا نعارض اللتدخلت اللعسكرية و حروب اللنهب وبالنتيجة نعارض كل المبرياليات .وللكننا موجودون
في فرنسا وباللتاللي يمكننا أن نناضل أول ضد ‘إمبريالليتنا’ .يمكننا اللقيام بذاللك بشكل ملموس،
دون تجريد أو إعلن فضفاض ،لن اللقضايا اللجيوسياسية اللتي تقع في بعض الحيان على بعد
آل ف اللكيلومترات للها أصداء قوية هنا في أحيائنا .للذاللك فإن معركتنا داخل إتلفنا هذا تمر عبر
اللصراع ضد كل أشكال اللعنصرية ،على اللخصوص معاداة اللمسلمين ،وضد اللتفاوتاة واللتمييز،
وعبر دعم اللمهاجرين بما فيهم اللذين ل يتوفرون على وثائق ،وعبر معارضة تدابير اللطوارئ

واللمراقبة اللمعممة على اللسكان اللتي تستهذ ف في اللمقام الول اللمسلمين أو اللمeفترض أنهم
.مسلمين و الحياء اللشعبية واللحركات الجتماعية
للذللك نحن بحاجة للتنظيم أنفسنا ،واللرد بمقاومة في مستوى ما نعانيه وفي مستوى اللحروب
 :اللتي تتعرض للها اللشعوب ونتعرض للها وبإسمنا .للهذا اللسبب قررنا إطلق إئتل ف ضد اللحرب
يطاللب باللوقف اللفوري لللتدخلت اللعسكرية اللفرنسية و سحب اللقواعد اللعسكرية وإنهاءاللمعاهدات واللتحاللفات )حلف اللناتو.(... ،
يندد بسوق تجارة اللسلح اللذي من بين ما يفعله تزويد أفضع اللديكتاتوريات.نصارع عسكرة المجتمع وتسييج الراضي والعقول من طرف المركب )أو الطغمة العسكرية المنية( العسكري-المني.
 ندعم حق الشعوب في تقرير مصيرها ونتضامن مع قوى المقاومة والتحرر.نريد توسيع هذه الللجنة ،وطنيا ومحليا ،للجميع اللمنظمات وجميع اللذين يجدون أنفسهم في هذه
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