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 2019فبراير  13أكادير في 

 

عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بتنسيق مع النقابة الوطنية ، نظمت جمعية أطاك المغرب

االتحاد  بمقر 2019فبراير  10يوم األحد والفقراء للفالحين الصغار والمهنيين الغابويين لقاء جهويا مع الفالحين الصغار 

فالحا صغيرا من مناطق ودواوير خنيفرة و ةفالح 60حضره أكثر من  ،كان اللقاء ناجحاو .المغربي للشغل في بني مالل
 وساهم المدينة.ب والنسائية مناضالت ومناضلي اإلطارات السياسية والنقابية والحقوقيةمن  20حوالي ووميدلت وبني مالل، 

هم فقر شدةووالفقراء عمق معاناة الفالحات والفالحين الصغار معبرين عن الورشات والمشاركون في الجلسة العامة 
 فتح المجال لتسريع استحواذ الرأسمال الكبير على: مما يالفالحالمجال الدولة في  اتوتهميشهم جراء سياس

 ،النفوذ ستعمالوا والتزوير بالسطو الحقوق ذوي من، وخصوصا األراضي الساللية، ونزعها األراضي (1

 مياه،الالماء، وحرمان السكان والماشية من مصادر  (2

 الثروات المعدنية، (3
 .بيئية طبيعيةنباتات أشجار ومن  الطبيعة المحلية وتدمير

وأكدت خالصات اللقاء على فشل النموذج الفالحي التجاري والصناعي والتصديري، الذي يخدم قلة من كبار الرأسماليين 
رهن قوت المغاربة في أيدي الشركات المتعددة الذي محليين وأجانب من خالل ما يسمى "مخطط المغرب األخضر"، 

 وراء الربح السريع.دمر البيئة ويستنزف الخيرات المحلية سعيا يالجنسية، و
الفالحين الصغار للدفاع عن  ةكما تخللت النقاشات شهادات ضحايا بينت بالملموس كيف تسخر الدولة أجهزتها ضد تعبئ

 .التعسفيحقوقهم المستلبة عبر تدخالت مباشرة وعنيفة لقوات القمع، والمحاكمات الصورية السريعة، والسجن 
البدائل الممكنة التي يلخصها مفهوم السيادة الغذائية الذي يعني استعادة الفالحات وتداول المشاركون والمشاركات عناصر 

المائية والمنجمية والبحرية والشمسية و الغابوية هم وثرواتهميضاوالفالحين وكامل فئات الشعب المغربي لحقوقهم على أر
جتماعية والكرامة الاطي يضمن العدالة امن أجل نموذج زراعي قائم على تلبية الحاجيات األساسية في ظل نظام ديمقر

 والحرية.
إال أن السلطات المحلية في شخص  ،مديرها ةوافقمخنيفرة بعد -قاعة الغرفة الفالحية لجهة بني مالللهذا النشاط حجزنا و

مختلف الهيئات وننوه ب ،باشا المدينة اتصلت، في آخر لحظة، بإدارة الغرفة لتخبرها بمنع النشاط بناء على تعليمات من أعلى

 .المناضلة ببني مالل التي عبرت عن تضامنها ووفرت لنا مقراتها
السيادة الشعبية على حق وإذ نؤكد في جمعية أطاك المغرب والنقابة الوطنية للفالحين الصغار والمهنيين الغابويين على 

 :نسجل ما يلياألرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة، 
 .حقنا في استغالل قاعة غرفة الفالحة العموميةلنع السلطات المحلية ببني مالل مبتنديدنا الشديد  -

مغرب من أجل مختلف مناطق الب الزراعيين والفالحين والعامالت والعمالقمع نضاالت الفالحات تنديدنا الشديد ب -

 .بإطالق سراح المعتقلين منهم ينطالبممطالبهم ومتابعتهم، 

 .الباطروناالسلطات ومن طرف  الزراعيين لعامالت والعمالللفالحات والفالحين واضرب الحق النقابي رفضنا ل -

 .ة لتنظيماتنايداع القانونياإل توصوال مطالبتنا برفع المنع عن حقنا في -

الحق في  فبراير بالرباط من أجل 17المشاركة المكثفة في مسيرة يوم األحد دعوتنا الفالحات والفالحين إلى  -

 مقر البرلمان على الساعة الثانية زواال.نحو  التي ستنطلق من باب األحد ،األرض والثروة

مصادرة األراضي والثروات من  لسياسة يصدتلل لةضانممنظمات الالبين مختلف المشترك  نضالال دعوتنا إلى -

 قبل كبار الرأسماليين والشركات متعددة الجنسيات.


