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لن نسمح بعد النآ ببناء حتى حوض ماء واحد

تعبئة عالمية دفاعاً عن مياهنا :

 Poitouتجمع في بواتو 
   مارس 26  ــ  25

ٌذPoitouمنذ عام والتحرك الذي انطلق من مستنقعات مدينة بواتو    لمنع بناء الحأواض المائيِِة الضِِخمة، آِخِِ
 في التّساع، مكتِسباً المزيد من الزخم والقوة بسلسِِلة التظِِاهرات الشِِعبية الرافضِِة لبنِِاء الحأِِواض المائيِِة،
 والهادفة إلى وقاف العمل في ورشات البناء الجارية: حُأفَر عملقاِة مسِاحأتها حأِوالي عشِرة هكتِارات، يجِري
 ملؤها بمياه مسحوبة من البار الجوفية. حُأفٌَِِِر هي عنِِوان التغيِِّر المنِِاخي، ودليِِل اللمبِِالة بمخِِاطره. هِِذه
 الُحفِِر البحِِيرات هي رمِِز النمِِوذج الِِزراعي/ الصِِناعي الِِذي يسِِحق الفلحأين، ويِِدّمر البيئِِات الطبيعيِِة،
 ويشكل خطراً كبيراً على الناس؛ وهو أيضاً رمز العناد والصإرار على الرّي المفِِرط الِِذي يبِِّدد الميِِاه. بنِِاء

  يُنِذر بتوّسع هِِذه البِِنى التحتيِِةDeux-Sèvresسلسلة جديدة من الحأواض يُعتَزم حأفُرها في منطقة دوسيفر 
وانتشارها في مناطق أخرى، مع تسخير المال العام لخدمتها وإنفاقاه عليها. 

  بيّن للجميِع في فرنسِا، بِل للعِالَمSainte-Solineإن التجّمع التِاريخي الِذي شِهدته منطقِة سِانت سِولين 
 أجمع، أّن حأفنةٌ من الطامعين بمياه الري تستولي على مياه البلد، وربما ما يتعّدى البلِد، وذلِك في وقات يتزايِد

فيه الجفاف وانحباس المطر. 
 لم تجد الحكومة سوى رّد وحأيد أمام تزايد أعداد المتظاهرين وتزايد إصإرارهم وعزيمتهم، هِِو منِِع التظِِاهرة

ِِا  ِِة فيين  . وفيVienneوقامع المتظاهرين والعلن السريع عن بناء أحأواض بحيرات عملقاة جديدة في منطق
 حأين يستولي نظام الحأواض هذا على المياه في كل مكان، يرفضه في كل مكِِان أيضِِاً، وبصِِوٍت يعلِِو أكِِثر
ِِبراء  فأكثر، عدٌد كبيٌر من اللعبين الفاعلين في المناطق المعنية، وعدٌد متزايد من المزارعين والفلحأين والخ

والعلماء وأصإحاب الختصاص.
 ل بّد لنا الن أن نعمل على تثبيت رفضنا وإنجاحأه، وما دام العمل في ورشات بنِِاء الحأِِواض مسِِتمراً، ومِِا
 دامت الحكومِِة الخاضِِعة لجماعِِات الضِِغط والشِِركات الزراعيِِة والصِِناعية العِِابرة للوطِِان (متعِِددة
 الجنسيات) تِرفض وقاِف العمِل في ورشِات بنِاء الحأِواض، ومِِا دامت مسِِألة تقاسِِم الميِاه لم تُطَِرح بعُِِد
 للحوار، فعلى تحّركنا أن يكون أكثر حأزمِاً وعزمِاً. ولِذا، فإننِا نِدعو إلى تظِاهرة دوليِة مقاِومِة للحأِواض

 . ومِِرة أخِِرىPoitou-Charentesالمائية في الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري في بواتو شِِارانت 
 تهدف هذه التظِاهرة إلى الضِغط على مشِاريع بنِاء الحأِواض المائيِة في سِانت سِولين وفي موزيِه سِور

  أو في أي مكان آخِِر. يمكن لهِِذه التظِِاهرة أن تتسِِع وتنتشِِر لتشِِملMauzé-sur-le-Mignonلومينيون  
 الماكن التي تستعد للبِدء بتنفيِذ هِذه المشِاريع. هِذا التحِرك تضِطلع بِه مجموعِة من الجمعيِات والنقابِات
 والحأزاب والمنظمات غِير الحكوميِة والمِِزارع والتجمعِِات الخِرى... وسِِواء في مواجهِة إصإِِلح نظِام



 التقاعد أو في مقاومة الحأواض المائية العملقاة، علينا من الن فصاعداً أن نجعل الولويِة للتضِِامن وتوحأيِِد
 الصِف، من أجِل وضِع حأِّد للسِيطرة المتعاظمِة على المِوارد والِثروات الحيويِة الِتي تقِوم بهِا حأفنِةٌ من
ة أكِثر من أي وقات مضِى لحمايِة المِاء،  الطامعين الجشعين. ولّن الحكومة تتدخل بقِوة، ولن الحاجِة ملحِّ
 وحأماية الرض مصدر غذائنا، والتصّدي لجموح التصنيع الزراعي، فليس لدينا أدنى شك بأنّنِِا سِِنكون أكِِثر

 مارس.25عدداً وأكثر عزماً وتصميماً في اللقاء الذي سيجمعنا في 
  تضِع خططِاً لمبِادراتهذا التجمع الكبير واللقاء الواسع سوف يُفسِح في المجِال أيضِاً أمِام لقِاءات أخِرى

ميلة للحأتفال بالمقاومة. جإقاليمية، وسوف يكون مناسبة 
  مارس، وبمناسبة هذه التظاهرة الكبرى، ستكون بواتو أيضاً مركِِزاً لتلقاي22امتداداً لليوم العالمي للمياه في 

 واجتمِِاع الوفِِود الدوليِِة القادمِِة من مختلِِف منِِاطق العِِالم والمناضِِلة في سِِبيل الِِدفاع عن الميِِاه وحأمايِِة
المشاعات والثروات المشتَركة العامة.

ندعوكم للعلن عن هذا التاريخ ونشره وتوزيعه في كل مكان، وإلى الحشد والتعبئة في هذا التجاه. 
 يجري حأالياً تنظيم جولت إعلمية في عموم فرنسا، وفي دول أخرى عّدة، وتستمّر هِِذه الجِِولت العلميِِة

 مارس. 25حأتى 
 قاوافل الفلحأين في الجرارات، وقاوافل أخرى على الدراجات الهوائية، من مختلف المناطق، تسِتعّد للنضِمام

إلى التظاهرة. 
نحن الماء! نحن المياه التي تدافع عن نفسها! ل للحأواض المائية!

البرنامج
  مارس: وصإول قاوافل الجرارات والقوافل الخرى ِِِ منتدى عالمي حأول حأمايِِة المِِاء يجمِِع24يوم الجمعة 

عدداً كبيراً من الوفود من مختلف البلدان والقارات.
  مارس، الساعة العاشرة صإِباحأاً: تضِاهرة في بواتِو ترفِع شِعار "ل لبنِاء أحأِواض مائيِة" 25ِيوم السبت 

مساًء: حأفلت موسيقية ومآدب واحأتفالت. 
 "الصناعة الزراعيِة تقضِي على مسِتقبل المِزارعين" – جِولت مارس: مائدة مستديرة حأول 26يوم الحأد 

مشياً على القادام في الطبيعة ِ مآدب وموسيقى وغناء.
ل للحواض المائية
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