
 فالحةلالفساد املستشري في القطاع الفالحي، الوزير يعلن الحرب على الجامعة املغربية ل من قليلالنزر البعد فضح 

         

تذكر السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية  االتحاد الوطني للشغـل باملغربما فتئت الجامعة املغربية للفالحة املنضوية تحت لواء       

 والفرقاء االجتماعيين بين اإلدارةحقيقية الشراكة ال وتفعيل سأسسة الحوار اجاتمااييمل القروية واملياه والغابات بالرسائل امللكية السامية الداعية

 .خطاب العرشمسموى  من مستوى الرسائل السامية إلىاالجتماعي الحوار ارتقى بتنبهه بأن صاحب الجاللة حفظه هللا و  الحتقانل اامتصاص

املال العام من شملت مليارات للسيد الوزير ورفع ملفات عديدة الفساد فضح في وبدعم من الهيآت الشريكة جهدا  لم تدخر ما أن الجامعة ك      

غياب الحكامة في تدبير املوارد البشرية واملالية واملادية واملائية راسلته حول صرفت في الدعم الفالحي والصفقات التي شابتها خرقات واختالالت و 

 .الريع واجامميازاتمواصلة العال من أتل وضع حد لسياسة خالله أكد من  الذيالخطاب السامي لصاحب الجاللة في القطاع مذكرة إياه ب

فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول تماشيا مع توجيهات صاحب الجاللة واستجابة ملنشور الجامعة من تنبيه السيد الوزير إلى ضرورة  تيأس لمو       

ضيات دستور املتعلق بمواصلة الحوار االجتماعي القطاعي واحتراما ملقت 0202يونيو  20الصادر بتاريخ  20/0202السيد رئيس الحكومة عدد 

 . ألي صدام محتمل تفاديا اململكة بخصوص تبني املنهجية التشاركية في حل املشاكل واتخاذ القرار 

 0449نونبر  09/د بتاريخ 49/02السيد الوزير األول رقم احترام منشور آخر املطاف اضطرت الجامعة ملراسلة السيد الوزير ألجل و في       

بمنح التسهيالت النقابية في توافق تام مع مقتضيات الدستور  نيواملتعلق 0202يناير  22بتاريخ  190ته التي أصدرها هو نفسه تحت عدد مذكر و 

 .كاملة منه الذي يخول للنقابة ممارسة نشاطها بحرية 20سيما الفصل 

ملا مع الوزارة شراكة وتعاون  التأسيس لعالقةتنشد من خاللها الجامعة التي كانت الدستورية والسامية والقانونية رغم كل هذه املرجعيات       

دار لقمان على  إلبقاءتبنى على التعاون  حقيقيةشراكة  يةوأل ح إصال تغيير و لكل  رافضصطدم مع جدار ن الوطن و القطاع و الشغيلة مصلحة فيه

نقابة صمود رجاالت ال سيكتشف من خاللها معدنملواجهة حقيقية  مصراعيه فتح الباب علىياالستقواء الش يء الذي متمسكا بسياسة حالها 

 : فيما يليإلدارة تجسدها االآت  خمسوجها لوجه أمام 

 جا لالسمجابة ملطالب الشغيلة.،لحوار جا ل ،جا للحكامة ،جا لإلصالح ،ومحاربمه الفسادفضح ل جا 

 عن : للرأي العامبحد أدنى من الشجاعة ويفصح  بالتحليخاصة بعدما أحرجته  رد السيد الوزير التعسفي في حق النقابة ويأتي      

  وحجم املبالغ املالية الضخمة التي استفادت منها الفئات املحظوظة. صندوق المناية الفالحيةالئحة املستفيدين من 

  التي هي في ملك الدولة الخاص كضيعات صوديا وصوجيطا  عشرات اآلجاف من الهكمارات من الضيعات الفالحيةالئحة املستفيدين من

 .وكوماكري وغيرها من األراض ي التي فوتت هي األخرى للفئات املحظوظة

  والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير  الصفقات الكبرى والتي تفوت بامللياراتالئحة املقاوالت التي استفادت وتستفيد دون غيرها من

 بخصوص الجدوى ونجاعة االستثمار سيما تلك املتعلقة بالبرنامج الوطني لالقتصاد في املاء والتي لم يجرؤ السيد الوزير أن يعطي عنها أي

  ."اقمصادها املزعومارد املائية "املو إعادة تعبئة أو  مسموى اقمصاد ماء السقيأو على  مسموى المكلفة في الهكمار الواحد إن علىمؤشر 

  إخراج مشروع سكني "أخضر" لشغيلة رفضه و  -كرفضه الدعم املباشر للفقراء–مراجعة القوانين األساسية املجحفة ه رفضالسبب في

 مخطط املغرب األخضر ردا لالعتبار وعرفانا للتضحيات الجسام، في ظل تواجد وعاء عقاري جد معتبر تحت تصرف الوزارة.

  تى صار متداوال في القطاع جملةاالنتماء الحزبي بدل الكفاءة واألمانة وتمييع التباري حمنطق التعيينات في مناصب املسؤولية التي يحكمها : 

يتداول مسبقا على وها هو اسم الكاتب العام املقبل ، "وإال ستلعب دور أرنب سباق ليس إال تشارك في املباراة حتى ينادوا عليك مسبقا جا"

 وفيقتمع متمنياتنا لهم بال جميع األلسنة للمنصب الشاغر بعدما تم تعيين الكاتب العام السابق واليا وقبله مدير مركزي وآخر جهوي عاملين

  ما عقبها من اللحوم الحمراء والدواجن و سلسلة مخطط املغرب األخضر خاصة في بعض السالسل التي لم يعد اإلنكار يجدي معها كفشل

تطوير عدم ب املنتوج الوطني و عأسواق تستو لغياب سعار األ والحوامض والزيتون بسبب تهاوي الحبوب سلسلة و اضطرار إلى اللجوء لالستيراد 

لوزارة في بحث عن مساحيق لتلميع مشروع غاب عنه التخطيط االستراتيجي فانعكست عيوبه سلبا على وال زالت ا ،الصناعات التحويلية

 .املواطن االقتصاد الوطني و على

  والرسائل  باملكتب الوطني لالستشارة الفالحيةالخروقات التي شابت االمتحانات املهنية فتح تحقيق عاجل و نزيه في ه رفضالسبب في

والفساد الذي يعتري  والتالعبات التي شابت مباريات الولوج إلى املعهد الوطني للبحث الزراعياملجهولة االسم الفاضحة للفساد باملؤسسة 

ومحاسبة املتورطين سواء فيهما أو في بعض إدارات ومؤسسات القطاع التي اغتنى فيها بعض املسؤولين بطريقة تثير الريبة  تدبير املوارد املالية

 هذا؟ ممن أين لكوتستوجب مساءلتهم : 

 

 9102 فبراير 18املوافق لـ  0441 تاادى الثانية 12 في الرباط

ــــــــــان  بيــــــــ
  

 اجاتحاد الوطني للشغـل باملغرب

 الجامعـة املغربية للفالحـة

 الرباط



  لتمويل الحوار االجتماعي القطاعي على غرار صندوق التنمية الفالحية، يستمد  صندوق للمناية اجاتمااعيةرفضه إحداث السبب في

فيه في إطار االستثمار  ومول املحظوظة  ةالعقار الفالحي التابع للوزارة الذي فوت بشبه ال ش يء للفئ استغالل مداخيله من مراجعة عقود

التي استفادت من تمويل الدولة قصد و ات الكبيرة الضيع علىفرض الضريبة من يستمدها كذلك و  ،من املال العاممخطط املغرب األخضر 

 وعلى رأسها السكن عبر من تمويل مشاريع اجتماعية و في األجر والتعويضات ات مهمة زيادبلشغيلة امكن من تحسين دخل يس والذيتجهيزها 

 .مؤسسة األعمال االجتماعية

  بالنظر للمليارات من املال  خبراتالدراسات و محايد لل مكتبالسبب في رفضه إخضاع مخطط املغرب األخضر لتقييم موضوعي من طرف

 ستثمارات وربطها بأهداف املشروع.تفعيال ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية سيما في ما يخص فعالية ونجاعة اال  صرفتالعام التي 

ور وضدا على منشور رئيس الحكومة وضدا على إال أن السيد الوزير وضدا على التوجيهات امللكية السامية وضدا على مقتضيات الدست      

من التسهيالت أعضاء الجامعة  بانعو فتح باب الحوار بل برفضهليس فقط  نايفاجئوفي رد فعل انتقامي من الجامعة منشور الوزير األول 

التي تجاوزها الزمن و أساليبها الخسيسة في  تخلفةبعقليتها املاإلدارة املعروفة  فيوذلك بإيعاز من بعض األطراف  النقابية دون غيرها من النقابات

  ".اعطيني نعطيك واسكت علي نسكت عليك" لشغيلة في دهاليز مظلمة بمنطقا بقضايارة اجتاملتبخيس وعرقلة العمل النقابي الجاد وتعويضه ب

إرساء قواعد الحكامة الجيدة وإعادة النظر في  بدل  لوزارةل األول  همالالتضييق على العمل النقابي الجاد وتهديد مناضلي الجامعة  ضحىلقد أ      

الش يء  ،إحالة املتورطين على أنظار القضاءو  ملفات الفساد ةمالحقالتجاوب مع مطالب الشغيلة و أبان عن فشله وبدل مخطط استراتيجية 

باملقر املركز لالتحاد الوطني  0204 فبراير 00املوافق لالوطني يوم الثالثاء  هاملكتبدفع الجامعة املغربية للفالحة لعقد لقاء مستعجل  الذي

والتعسف اإلداري نطق الصراع وبعد نقاش مسؤول وجدي بالنظر لحساسية املرحلة وخطورة املآالت في ظل االحتكام مل .للشغل باملغرب

 :عقباه  حمدتتفاديا ملزيد من االحتقان والذي ينذر بتصعيد ال ، فإن الجامعة املغربية للفالحة والشطط في استعمال السلطة

  تجدد دعوتها مرة أخرى لوزير الفالحة بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول تماشيا مع توجيهات صاحب الجاللة واستجابة ملنشور السيد رئيس

كما اعي القطاعي واحتراما ملقتضيات دستور اململكة املتعلق بمواصلة الحوار االجتم 0202يونيو  20الصادر بتاريخ  20/0202الحكومة عدد 

حوار جاد ورفع الحيف عن النقابة بفتح ليس فقط تؤكد على أن السلم االجتماعي رهين كما  .كيةبخصوص تبني املنهجية التشار سبق ذكره 

 . بالقطاع لية والحكامة الجيدةاإلسهام في اإلصالح بالنظر لحجم الفساد والريع وتراجع جميع مؤشرات النجاعة والفعابل كذلك ب

 ية كما ينص على ر أن حرمانها من حقها كباقي النقابات في االستفادة من التسهيالت النقابية ملزاولة نشاطها بكل حمن لسيد الوزير تنبه ا

امللكية للتأسيس للشراكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات ذلك الدستور هو خرق للقانون وشرود عن توجهات اململكة 

 الحقيقية بدل اإلقصاء واالستبداد بالرأي والقرار.

 هكذا ممارسات والتي ليست وليدة اليوم بل تكررت عدة مرات وبأشكال مختلفة كانت النقابة تغض الطرف عليها أن للسيد الوزير  تؤكد

ية تأطير المن مواصلة أنشطتها باملغرب التحاد الوطني للشغل جم اح مننقابة مناضلة ثني لن ت حفاظا على السلم االجتماعي داخل الوزارة،

تها التي تتسع يوم بعد يوم و التي مكنتها من الحصول على بنك هيكلمع الشغيلة و كل املتضررين من سياسة الوزارة في ظل  يةتواصلوال

  معلومات حول ملفات الفساد في القطاع الفالحي بمختلف جهات اململكة. 

 لن تنال من عزيمتنا وال من إرادتنا ملواصلة دورنا كنقابة جاءت للمشاركة في إصالح إدارة فاسدة  الباليةمارسات ذه املهؤكد للشغيلة أن ت

 .باهظةكل مرة إال بتكلفة اجتماعية واقتصادية  في تخرج منها ال تكادأوصلت البالد إلى سكتات قلبية 

  التاريخية واالصطفاف في جبهة موحدة إلعادة التوازن املختل بين الوزارة والنقابات تدعو جميع الفرقاء االجتماعيين لتحمل مسؤولياتهم

  الش يء الذي أدى إلى رفض الوزير للحوار االجتماعي وانسداد املدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة.

 الذي البريد  و اإلليكتروني البريد  وعبر باشرة تثمن انخراط الشغيلة في معركة فضح الفساد ملا تتوصل به الجامعة من معطيات وملفات م

قطعت على تها التي االلتفاف حول منظمإلى ا دعوه، وتلثقة الشغيلة في نقابتناوفي ذلك إشارة  يرسل للمقر املركزي بحي الليمون بالرباط

 .ياتتضحذلك من كانوا ومهما كلف أيا نفسها الدفاع عن الشغيلة واإلسهام في تخليق اإلدارة وإصالحها والوقوف في وجه الفساد وحماته 

 ن تخطر لها علىل نضالية ركاباع هاتبشر األوضاع من توثر واحمقان فإنها  للوزارة بسبب ما آلت إليهوإذ تحال النقابة املسؤولية كاملة       

 .بال و البادي أظلم

 تقبل بالقطاع جا النضال تاريخ تصنع الشغيلة عن ومدافعة املفسدين على أبية عزيزة باملغرب للشغل الوطني اجاتحاد نقابة عاشت      

 .الجبناء أعين نامت وجا. الشغيلة بقضايا تماتر وجا املساومة
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