
 

 

 ب�ان صادر عن اتحاد لجان العمل الزراعي

 لفالح العالمي�مناس�ة  یوم ا

 

والذي �أتي أح�اءًا ن�سان یوم الفالح العالمي، ،  في السا�ع عشر من حركة الف�ا كم�سینا تحیي أكبر حركة فالحین في العالم،

. 1996عام  وتحقیق العدالة االجتماع�ة لهملقض�ة تسعة عشر فالحًا قضوا في الدفاع عن حقوقهم في الوصول الى أراضیهم 

�أتي �عد  كما   وتضح�اتهم، هذا الیوم �صادف یوم االسیر الفلسطیني، حیث �قف الشعب الفلسطیني وفاءًا لالسرى الفلسطینین

 أ�اٍم معدودٍة من یوم االرض الفلسطیني یوم أن هبت الجماهیر دفاعًا عن االرض من السطوة االست�طان�ة . 

الطب�ع�ة في الس�ادة على الغذاء وصوًال  هم في الدفاع عن حقوقهمر العالم لیؤكدوا على استمرا ي �قف جم�ع فالح هذا الیوم،في 

الجائرة التي    حكوماتاللفالح ال�س�ط. ألقصى أنواع الظلم واالستبداد على ید یتعرض   إذ  . الى عدالة اجتماع�ة شاملة 

 یتاجر بها عند الضرورة.  ةكسلعٍ   كانت وما زالت تنظر ال�ه

وتحو�لهم الى الجئین موزعین في مختلف  فلسطین ثماٍن وستین عامًا على تشر�د السكان االصلیین في الیوم و�عد مرور 

 البلدان، ال زال أصحاب االرض مستمرون بنضاالتهم لتحصیل حقوقهم والرجوع الى اراضیهم ومسقط رؤوسهم. 

 انتهاكات النس�ة االكبر من مكونات المجتمع. فأن أكبر ضحا�ا ع فالحي �شكل ف�ه الفالح والن المجتمع الفلسطیني مجتم

 �سمح ال حیث، یوم كل أرضه تسرق  الفالح الذيهو الفلسطیني،  الشعب ضد االحتالل یرتكبها التي االنساني الدولي القانون 

اتحاد لجان العمل الزراعي أن �حمل را�ة الدفاع عن حق طرقه. و�التالي، أرتأى  وال م�اهه مصادر وال أرضه بإستخدام له

خالل انعقاد المؤتمر السادس للحركة العالم�ة طر�ق الفالحین " الف�اكم�سینا الفالح الفلسطیني و�رفع صوته في كافة المحافل. ف

من مختلف .دولة  88عضو و مشارك  �مثلون  500، و�حضور أكثر من2013عام  لتأس�سها 20واحتفالها �الذكرى الـ  " 

 التي تضم في عضو�تها حركة الانحاء العالم، أعلن في العاصمة األندون�س�ة جاكارتا عن  قبول فلسطین عضوا كامال في 



 

 

 

�شغل إتحاد لجان العمل الزراعي مقعد فلسطین في سكرتار�ا   ملیون مزارع من مختلف أنحاء العالم، حیث  200أكثر من  

 .هذه الحركة العالم�ة

 الس�ادة إ�مانه العمیق �ضرورة دعم صمود الفالح ال�س�ط وحقة في من نا�عان انضمام االتحاد واح�اءه لیوم الفالح الفلسطنیني 

 .مواردها استغالل في والشعوب الدول وكما حق والم�اه، والموارد األرض على الس�ادة یتطلب س�اسي كمفهوم الغذاء على

الزراعة التي تقودها ومقاومة الزراعة المستدامة كوسیلة لتعز�ز العدالة االجتماع�ة والكرامة،  وكذلك ا�مانه �ضرورة الوصول الى

  الشركات االحتكار�ة والعابرة للقارات التي تنتج المبیدات واالسمدة الك�ماو�ة  واالغذ�ة المعدلة وراث�ا، التي تدمر الناس والطب�عة،

 . م�ة واحتكارها لألسواقس�اسات العولمة والرأسمال�ة العال ومناهضة

أخیرا نؤكد أننا في االتحاد سن�قى أوف�اء دائما لشعارنا ( نحمي أرضنا وننصر فالحینا ) فاالرض الفلسطین�ة وحمایتها ست�قى 

محور عملنا ، وسنبذل دائما كل جهد ممكن لنصرة الفالح الفلسطیني في مواجهة االحتالل واالست�طان ومن اجل ح�اة كر�مة ، 

الحین االحرار في الشرق االوسط وشمال افر�ق�ا والعالم اجمع الذین یناضلون من اجل كما نضم صوتنا الى اصوات  الف

 حقوقهم ومن اجل عدالة اجتماع�ة حق�ق�ة . 
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