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 الغذاء؟ في الحق لضمان سياسي خيار أي لقاء:تقرير حول 
 

 الرباط األربعاء 82 نونبر 8102
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 تقديم

 
بناءا على رسالته، والتي تهدف إلى تعزيز دور الفاعل الجمعوي في حماية الحقوق االجتماعية 

مية المستدامة، األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التن تتبعو ورصد واالقتصادية والثقافية
الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي وشبكة المنظمات العربية  بشراكة مع الفضاء الجمعوي نظم

يومه  الغذاء؟ في الحق لضمان سياسي خيار أي :لقاءا تحت عنوان غير الحكومية للتنمية
 بالرباط المغرب. 8102نونبر  82األربعاء 

 
 

 

 امريم بنخوي
 

 
 

   
ألقتها السيدة مريم بنخويا رئيسة الفضاء الجمعوي و التي رحبت فيها بالحضور الكلمة االفتتاحية 

 ليس للعيش، أساسي شرط هي التغذيةموضحة اإلطار العام الذي يندرج ضمنه اللقاء، مشيرة إلى أن 
 أن يمكن التي والعقلية الجسمانية الصحة تطوير أجل من أيضا الحياة، ولكن قيد على للبقاء فقط

، ثم رصدت المراحل التي مر منها اقتصادي-السوسيو محيطه في نشطة حياة إنسان لكل توفر
 اإلعالن خالل مرة ألول الغذاء في بالحق االعتراف االعتراف بالحق في الغذاء مؤكدة على أن
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 السياسات لم يأخذ بعين االعتبار في نهج هذا الحق  ، لكن0492سنة لاإلنسان  لحقوق العالمي
غير أن أحد الموضوعات األكثر جدال على الصعيد العالمي،  ،إال اعتبرمات الدوليةللحكو ائيةذالغ

 العالمية الحرب بعدأنه  حيث ،و من زوايا مختلفة السياق دائما بما يمليه مناقشة هذا الحق ارتبط
 يوف بعد ذلك ،الذاتي االكتفاء لتحقيق اإلنتاج الوطني المحلي عامل أوال على التركيز تم الثانية،

 أساسيين اقتحام السوق والقدرة الشرائية عاملين عنصر شكل)ب.ت.ه (الهيكلي التقويم برامج إطار
 .الغذائي األمن لضمان

تأخذ مقاربة جديدة مرتبطة بعدة  اإلشكاليةتحت تأثير العولمة، بحيث بدأت توسع مفهوم التغذية  
والتصحر،  البيئة، التعريةبالقطاع الفالحي ولكن أيضا بقطاع الصحة،  وليس فقطقطاعات؛ 

 المائية والظروف التي يعيش فيها الفالح الصغير باألرياف ...إلخ. الموارد

 
خالل  األساسيةالتقلبات الطارئة على األسعار الدولية لجميع المواد الغذائية  تأثير تحتو أيضا 

ة الغذائية من بين أصبحت السياد حيث،8112و 8112  الفترة ما بين مة الغذائية التي شهدتهااألز
 من طرف 0441مرة في روما سنة  ألول األخيرة هذه عرض ، فقد تمأولويات البلدان المتقدمة

-الفاو– المتحدة والزراعة لألمم األغذية منظمة نظمتها التي الغذاء قمة في "كامبيسينا فيا "حركة 
ي تحديد سياسة فالحية هي حق الشعوب ودولهم ف السيادة الغذائية "كما يلي:  حيث تم تعريفها

 ."وغذائية بشكل مستقل ودون تدخل عناصر خارجية
 
 األكثر استعماال هو ألمن الغذائيا فإن تعريف الغداء، إشكاليةرغم التطور المتسلسل الذي شهدته  

 لجميع يكون عندما يتحقق الغذائي األمن" :0441 لألغذية سنة  العالمي القمة مؤتمر تبناه الذي
اء ذاألوقات امكانية تغطية احتياجاتهم من الناحية االقتصادية والوفرة لتأمين غ ميعج في الناس،

. انطالقا "لك ألجل ضمان حياة صحية وحيويةذصحي مغدي وكافي ملبيا اختياراتهم الغذائية و
اء من الناحية الكمية، ذا المفهوم فإن االمن الغذائي يستند على أربع مكونات: )توفر الغذمن ه
 على اقتحام السوق، استقرار الغذاء، السالمة وجودة هذا االخير(. القدرة

 
أكتوبر  01في مند إحداثها -الفاو–رغم الدور الذي لعبته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  

بطريقة متكاملة على اشكالية الغذاء  جابةاإلمن لم تتمكن  ، إال أنهافي تحقيق الغذاء 0491
النامية، بحيث اقتصر دورها على نهج سياسات غذائية متناقضة مع واقع  المطروحة في الدول

جميع الملتقيات  األمر الذي طبع وهواحتياجات الدول للغذاء وانعدام االمن الغذائي وسوء التغذية. 
التي نظمت على المستوى الدولي حول موضوع الغذاء، سوء التغذية والمجاعة )مؤتمر الغداء 

جميع التوجهات  حيث أنلأللفية. إلخ(  اإلنمائية داء العالمي، واألهدافالعالمي، مجلس الغ
كانت تهدف الى تعزيز سياسة االنتاج الغذائي دون األخذ بعين االعتبار محور الحق  اإلستراتيجية

 .0429في الغداء رغم أهميته التي أكد عليها مؤتمر 
 

األمن الغذائي كهدف، فإن جميع م عن و في الختام تمت اإلشارة إلى أنه إذا كان الحديث اليو
 الحديث كانأما إذا  ،الحق في الغذاء هامن الناحية القانونية بما في عن ذلك المفاهيم بعيدة كل البعد

الوضع  ذاسياسة تعكس هلدائما عن انعدام األمن الغذائي فهذا راجع لمسؤولية الحكومات ونهجها 
 عن المغرب؟فماذا  ،وتنفيذ برامج مخصصة لضمان الغذاء
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رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة منذ االستقالل والسياسات الغذائية المتبعة لتحقيق 
من الغذائي من منتصف وضمان األ 0421 إلى 0421من الممتدة االكتفاء الذاتي خالل الفترة 

جموعة من الراجع إلى م لعجز الهيكلييعاني من اال يزال المغرب  إال أن ،اآلن إلىالتسعينات 
، طلب، الموارد المائيةال تزايداستخدام التكنولوجيا ،  ضعف، )التغيرات المناخية العوامل:

( لتغطية احتياجاته  ....، النمو السكاني ، تفضيالت األغذية ، دخل منخفض األراضي المحدودة
فإن االشكالية من المواد األساسية الغذائية )الحبوب والحليب والزيوت واللحوم والسكر(وبالتالي 

العميقة لألمن الغذائي بالمغرب أصبحت اليوم مرهونة بنجاعة الخيار السياسي، االرادة السياسية 
 للدولة ثم االستقالل التدريجي للخيار السياسي من أجل تحقيق السيادة الغذائية.

 

 خالتاالمد
 

  محمد سعيد السعدي

 

 
 

الذي قدم مداخلة حول  السيد محمد سعيد السعدي بعد إختتام كلمة الرئيسة كان أول المتدخلين هو
  : حيث قام بالتطرق للنقاط التالية "هل السياسات الفالحية العربية تعزز األمن الغذائي؟"،

 01.1عدد السكان الذين يعانون من الجوع بالمنطقة ارتفع من حيث أن هناك أزمة غذائية:  -
 8101مليون سنة  33 إلى 0448-0441 سنتيمليون 

 سياسية( -:أكبر مستورد للغذاء في العالم )تبعات جيو منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا -
  .يعانون من سوء التغذية عدد الذين تزايد  -
 لفية الثالثة القاضي بتقليص نسبة سوء التغذية الى النصفلم يتم تحقيق هدف األ -
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 ..(.الفجوة الغذائية )الحبوب -
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ESPACE ASSOCIATIF 

55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 

                                                           contact@espace-associatif.ma                                                 6 

 

 
  

 
 

 
 
 



 

 

 

 

ESPACE ASSOCIATIF 

55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 

                                                           contact@espace-associatif.ma                                                 7 

 

 
 

   :المغرب التي تطبع  حالة عدة أسباب وراء هذه ال السعدي وقدم األستاذ 
 محدودية الموارد من أراضي ومياه بارتباط مع تأثير التغيرات المناخية, تدهور -          

 اإلنتاجية..
النمو الديمغرافي، التمدن، البطالة،.. -  
االعتماد المفرط على استيراد المواد الغذائية -  
سياسات الزراعية والتجاريةال -  
 بالمنطقة... االستقرارالحروب،  -
 

 : بعد ذلك تطرق إلى مراحل تطور السياسات الزراعية 
 

  : 0591و 0591 ما بين مرحلة
 

االعتبارات الجيوسياسية  كقاسم مشترك مع تميزت هذه المرحلة بمجموعة من االعتبارات منها :
اإلصالح الزراعي في الدول ذات ، والنفط تأثير ة إلى باإلضاف فوارق مرتبطة بطبيعة الدولة

ين إعادة توزيع األراضي  على الفالح ،االستبدادية( )رأسمالية الدولة« االشتراكي»جه التو
 ،معيشة العائلة الفالحية، التحكم في سياسة التسعير )تحديد األسعارالفقراء الستثمارها بما يؤمن 

 (.عالف والوقود...والمبيدات واأل كاألسمدةمات اإلنتاج دعم مستلز ،سياسة تجارية حمائية
 

الغذائي نظرا البتعاد القطاع الزراعي عن  األمنحيث لم يتم توفير  ، ظلت ضعيفة نتائجإال أن ال
 ،الكفاءة االقتصادية وتكثيف اإلنتاج )مشاكل إدارية وبيروقراطية، عجز في االستفادة من المكننة

التسعير ، و أيضا نهج سياسة التنفيذ في سياسة اإلصالح الزراعي...(هوة كبيرة بين التشريع و
المنخفض للمحاصيل الزراعية لصالح المستهلكين )االقتصاد السياسي( للحفاظ على قدرتهم 

استمرار الهوة بين ، مما أدى إلى ساهم في تراجع اإلنتاج مما الشرائية على حساب المزارعين
 الطلب على الغذاء وانتاجه.  

  
إعادة  إلى سياسات زراعية توجيهية تسعى تتبن فقد الليبراليذات التوجه  البلدانأما بخصوص 

سلسلة من التدخالت التحفيزية )لصالح من؟( : التمويل، دعم ، باإلضافة إلى تشكيل البنى التحتية
ناء مع التزام الحكومة بشراء المحاصيل بأسعار مضمونة، توفير التجهيزات )ب األشكالمتعدد 

 وغير الجمركية الحماية، للماشية األعالفالسدود للري والطرق(، التأطير الفني، دعم 
 .الجمركية...باستثناء سعر الصرف والضرائب )ديوان، كاميت..(

 : التالية النتائجأدت هذه السياسات إلى 
 ،اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيةتحقيق تقدم بسيط في  -
 ،ع الزراعيتكريس الثنائية داخل القطا -
 ،تكوين رأسمالية زراعية ذات منحى تصديري -
 الهجرة القروية -
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 0521\0591خالصة المرحلة 
بلغ  حيث قطاع زراعي غير قادر على ضمان االمن الغذائي :في النصف األول من السبعينيات

نصف فيما بلغت هذه النسبة في ال  ،0,2%ونمو اإلنتاج   9,1%المتوسط السنوي لنمو الطلب 
بالنسبة لإلنتاج، في  8,1% و بالنسبة للطلب  1,1%الثاني من السبعينات وأوائل الثمانينيات 

 . 11% إلى 0429وصلت نسبة االكتفاء الذاتي للبلدان العربية بمجملها عام حين 
 

  (وفاق واشنطن وتكييف وتحرير القطاع الزراعي) :8115و0521 ما بين مرحلة
  

 تميزت هذه المرحلة ب:
 ،ولوية لالستقرارالخصخصة واأل ،برالية: لبرلة االقتصاديثالثية النيول  -
 على اثر تفاقم أزمة المديونية وبضغط من المؤسسات المالية الدولية. :الماكرواقتصادي -
 :تشوهات في األسعار وسوء تخصيص الموارد )على سبيل المثال إلىتدخالت الدولة أدت  -

مما أدى  ،رتفاع في أسعار المنتوجات الزراعية على الصعيد المحليا إلىالحماية الجمركية أدت 
تحويل موارد كاالرض والعمل والمياه  لصالح القطاع الزراعي على حساب القطاعات  إلى

 التصديرية األكثر كفاءة وديناميكية.
المؤسسات الدولية: التركيز على الصادرات الصناعية لكسب العملة الصعبة الضرورية  -

 .يراد المواد الغذائيةالست
أهمية تخصيص الموارد حسب الميزة التنافسية يعني توجيه عدد من الدول العربية )خاصة  -

 .المتوسطية منها( الى التركيز على تصدير الفواكه والخضروات واستيراد الحبوب
 إضعاف \خصخصة ،رفع الدعم على المدخالت ،اإلجراءات : تقليص االستثمار العمومي 

 .سات العموميةالمؤس
 .تحرير أسعار المنتوجات الزراعية )مع استثناءات( -
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 تحرير التجارة -0
 

 مساران :ب تميز
المسار المتعدد األطراف: تخلي الدول العربية األعضاء عن اإلجراءات الحمائية الكمية   -0

 وخفض الحقوق الجمركية على عدد من المنتوجات الزراعية 
 مسار إقليمي : -8
 .لسلع الزراعية والزراعية المصنعةالتجارة طقة التجارة العربية الكبرى من -
  .األوروبيالتحرير التدريجي للمبادالت الزراعية بين الدول العربية المتوسطية واالتحاد  -

 :الغذائي لألمنبعض المالحظات حول المقاربة النيولبرالية 
 ة محدودة وتدريجية للقطاع الزراعيأغلب البلدان العربية اعتمدت إصالحات نيولبرالي -
و  8112\8112الغذائية العالمية  األزمةال يؤمن الغذاء ) االعتماد على التجارة -

8101\8100 
 الدول العربية لن تستفيد من تحرير التجارة العالمية واإلقليمية )العالقات مع االتحاد األوروبي ( -
زراعة العائلية خطر محدق بالماليين من صغار المزارعين وال -  
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المؤسسات الدولية أرغمت على إعادة فتح النقاش حول دور الزراعة والسياسات الزراعية في  -
 .وضرورة رد االعتبار للدولة لالستثمار وتحفيز العالم القروي، استراتيجيات التنمية

 8- تأثير التكييف المهيكل
 ،العسكريةمصالح الشبكات األمنية واالنحياز للسكان الحضريين ول -
ير هذه الفئات االجتماعية لى تفقإالتراجع عن اإلصالح الزراعي أدى ضعاف سكان الريف   وإ -

االحتجاج والمقاومة )الربيع العربي انطلق في التجمعات الريفية في تونس وسوريا  إلىمما دفع 
المزارعين  كما أدى رفع الدعم عن المدخالت الزراعية والخدمات المقدمة لصغار ،وليس بالمدن

 الى جعلهم اكثر عرضة للتقلبات المناخية )الجفاف في سوريا(.
 ،الحواضر إلىالنزوح  -
من الغذائي )التبعية ء االعتماد على التجارة لضمان األاالنكشاف أمام الصدمات الخارجية جرا -

 .نموذجا( الغذائية العالمية األزمةالحتكارات القلة المتحكمة في السوق الزراعية العالمية  )
مستضعفة من ضمان تضميني يمكن الفئات ال أوبرالي في تحقيق نمو دامج يفشل النموذج النيول -

 اإلنتاج المحلي.  أوما عبر االستيراد إالحق في الغذاء 
 

 تأثير عولمة األسواق الزراعية -3
 

ساسية للساكنة البلدان الغنية والحاجيات األحاجيات فرض منافسة بين استغالل األراضي لتلبية  -
                              .الفقيرة

ومشاكل  ،ضرورة ضمان إعادة توزيع المواد الغذائية لمحاربة التهميش وتفقير صغار المنتجين -
العالقات  وتأطير و لوجيستيكيا،لهذا يجب دعم الفالحين الصغار ماليا  ،سوء التغذية المترتبة عنها

وسن تشريعات تضمن ولوج صغار  ،ل يقوي منظمات المزارعينالتعاقدية مع المشترين بشك
 الفالحين لألرض.
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 نجيب اقصبي

 

 
 

 

" أي خيارات لسياسة فالحية في خدمة السيادة مداخلة حول  أقصبينجيب  ذستاألاثم قدم السيد 
، لذلك من النقاط رالكثيو أوضح  السعدي أجاب ذاألستاأن  إلى حيث أشار في البداية الغذائية؟"

 مجموعة من النقط: عمل هو على تقديم

 .الذاتيإلى االكتفاء  التغذيةلحق في االمفاهيم: المرور من  -

، القدرة الشرائية لتمكين الولوج التغذية، جودة التغذيةالصحة،  يشملاألمن الغذائي هو مفهوم  -
 .للتغذية

  ،ياسات الليبراليةهناك هيمنة قوية للس الدولي على صعيد الممارسة -

ضعف البلدان في طور برالية ويه السياسات اللذأتبتت فشل ه  8112 - 8111 الغذائيةاألزمة  -
 .ه السياساتذالنمو أمام ه

األسعار الدولية أدت إلى إنعدام مسؤولية الدول في ما يخص  انخفاض:  8111 - 0441 -
 .الغذائيةالسياسات 

 فيما يخص الموضوع حيث أشار إلى أن: حالة المغرببعد ذلك تطرق لطرح 

 الدولة. سياسات واختياراتالناتج عن  الغذائيمن أالال المغرب هو اليوم في وضع -
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 يفرضها نموذج االستهالك و أساسي استراتيجيات طابع ذخمس مجموعات من المواد هناك  -
  .: الحبوب، الزيوت، السكر، اللحوم، الحليبوهي 

 االنتاج بالنسبة لمعدل االستهالك نسبة التبعية : معدل -

 .بالنسبة للقمح الطري %11 و 91%معدل التبعية على المدى الطويل يتراوح بين  -

 42%و  41%التبعية إلى تصل  للزيوت:بالنسبة  -

 .91%التبعية إلى تصل  للسكر:بالنسبة  -

 

 بعد ذلك تطرق إلى المراحل األساسية التي يجب أخذها و هي:

 طبعها تدخل الدولةسياسة  ، و هي: مرحلة سياسات السدود 0421 - 0411 : ولىالمرحلة األ
 ، تميزت ب:رغم النيوليبرالية

 فالحي تصديري نموذج -      

 ج الداخليذعائدات التصدير ستمكن من تمويل النمو -      

 الذاتيعلى الصعيد العالمي : واجب الوصول إلى االكتفاء -      

تحرير األسواق الداخلية والخارجية وتراجع تدخل الدولة تميزت ب:  0421  : الثانيةالمرحلة  
 .في الميدان الفالحي

 الغذائيمفهوم األمن  التسعينات: ظهور :الثالثة المرحلة

 خضوع المغرب بطريقة نجيبة لسياسات المؤسسات الدولية - 

  مثال : الزرع الطري ، يةالجمرك جزء من الحمايةمكانية لكل بلد للمحافظة على إعطاء اإل - 
 .%099سقف الحماية هو 

مخطط المغرب األخضر نفع الفالحين الكبار و أهمل الصغار، يركز على االنتاج وليس على  -
 .االستهالك

 بسبب التقلبات المناخية 8111 - 8191من غدائي في أفق أضع الشمال إفريقيا سيكون في و -

 

 ليخلص األستاذ المتدخل إلى:

 هي قدرة كل بلد على تحديد اختياراته وأخد بعين االعتبار الحاجيات  الغذائية السيادة
 الداخلية.

  السيادة لها كلفة ولكن ال ثمن لها. 

  تمثل في معادلة إقتصاديةتال  الغذائيةالسيادة 

 إعادة النظر في اختيارات اإلنتاج من أجل ترتيب األولويات ضرورة 

  من أجل تقوية القدرة الشرائيةتوفير سياسات إقتصادية وإجتماعية 
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 محمد هاكاش
 

 
 

"السيادة الغذائية رهان الذي قدم مداخلة حول  كشاهمحمد أعطيت الكلمة لألستاذ ذلك بعد 
 نظرا لعدة لك ذو الغذائيموضوع األمن  اختيارأهمية ونجاعة و التي بدأها ب  الفالحة المغربية"

 :عتباراتا
 إلى اإلنساني من العيش الكريم وعنصر جوهري من كرامة الحق في الغذاء جزء أساس 

 من ......ق في الصحة والتعليم والسكن واألحجانب ال

  ما يسمى بالصدمة  أوالغذاء والحق في ضمانه له عالقة وطيدة بأزمة الغذاء العالمية

المتصاعد  الرتفاعوالمرتبطة با  8100 سنة تم 8112الغذائية العالمية التي انفجرت سنه 

مما يفرض على الدول العمل على مواجهة تأثيرها المدمر  ،سعار المواد الغذائيةألالتي 

هذه األسعار سيستمر حسب المهتمين  أن ارتفاع)وخاصة الدول النامية والفقيرة( حيث 

 .والباحثين

  و التي هي الحقوق  باقيضمان الحق في الغذاء للشعب من مسؤولية الدولة على غرار

 ال يتجزأ. جزء



 

 

 

 

ESPACE ASSOCIATIF 

55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat/Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83 

www.espace-associatif.ma 

                                                           contact@espace-associatif.ma                                                 14 

 

 مع الجودة والسالمة  ،الحق في الغذاء يعني توفير الغذاء وضمان القدرة على شراءه

ويساعده على العمل  ،اإلنسانتجعل منه غذاء صحيا يساهم في تفتح  و التي ة يالصح

 .المجتمع تطورواالبداع والمشاركة النشيطة في التنمية و

  :كش اإلجابة على السؤالين التالييناهمد مح األستاذحاول  االعتباراته ذمن ه انطالقا

 هل الشعب المغربي يتمتع بالحق في الغذاء؟ -

 هل الدولة المغربية تضمن لشعبها الحق في الغذاء؟ -

 ، وخياراتها في هذا المجالحول سياساتها  مسائلة الدولة ذلك تقتضيجابة على إلليؤكد على أن ا
المتجسدة في "مخطط المغرب األخضر"  الفالحية يجيةاإلستراتوبالتالي مسائلة السياسة الفالحية/

 مقومات هذا الحق؟ ضمنهل ي ، و التساؤل حولتجاوز العشر سنواتالذي 
و مفتاح لإلجابة عن "هل مخطط أدة الغذائية" كمقياس استعمال مفهوم "السياثم تطرق إلى 

نه لم يهتم وال أ أو ،هافي طريق تحقيق أوالمغرب األخضر حقق السيادة الغذائية للشعب المغربي 
 يهتم بها نهائيا؟

 و ارتأى أنه من الضروري التطرق إلى تحديد مفهوم السيادة الغذائية و مراحل تطوره، حيث أن 
من طرف الحركة العالمية للمزارعين فياكابيسينا، من  0441ألول مرة سنة  المفهوم تم طرحه

ت الدولية والتراكمات الميدانية للحركات خالل القمم الكبرى للمنتديات االجتماعية واللقاءا
 االجتماعية ليؤكد على العناصر األساسية التالية:

 إعطاء األولوية لإلنتاج الفالحي المحلي والمواد األساسية للشعوب.  

 القيام بإصالحات زراعية شعبية، 

 ضمان حرية الحصول على البذور، 

 اشراك الشعوب في بلورة السياسات الفالحية، 

صبح مفهوم السيادة الغذائية يشمل مجموعة أمرار، ا من هذا التعريف، والذي يتطور باستانطالق
وتتجلى هذه  ،تؤهله لضمان الحق في الغذاء للشعوبر التي من المقومات والمرتكزات والعناص

 المقومات في:
 

 :تحقيق االكتفاء الذاتي في المواد الغذائية األساسية للشعوب .0

ن مخطط المغرب األخضر يجتر فشله في ضمان وضع حد أيتضح  قياسا على هذا المرتكز
 11%ستورد ي المغرب الزالفيما يخص الخبز والزيت والسكر بحيث  ،للتبعية الغذائية للخارج

ة حجم تبعي توضيحول ،من زيت المائدة 41%زيد من أو ،من السكر 21%و ،من القمح الطري
خدم كبار التي تالفالحية الخيارات السياسية  وفهم ،ميزان التجاري الغذائيالوضعف المغرب، 

يجب  ،م لألرباح واألموال على حساب العمالوالسهر على تراك ،المستثمرين في القطاع الفالحي
دفع ما يعادل ثمن ثالث سنوات  المغربنه على لمعرفة أ البنك المغربياالطالع على معطيات 

 القمح الطري. من تصدير الطماطم الطرية الستيراد سنة واحدة من
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 :زراعي شعبي يضمن إصالحوضع برنامج  .8

 لألرض والموارد الطبيعية كما طرحة المنتدى العالمي لإلصالح  ولوجدمقرطة ال

 عرف حضور اسبانيا والذي– الذي انعقد في فالينسيا ، و8119الزراعي سنة 

و هو ما تم  ،قارات 1و دولة، 28 تابعة لمنظمة  811كثر من أمندوب و 911

المؤتمر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية الذي انعقد ببورتو  أيضا في

 .8111اليكري بالبرازيل سنة 

 ي التي ال تقوم بدورها ونزع األراض ،تحديد الحد األقصى لملكية األرض

ها في ئكرا أوالريع في مجال شراء األراضي  الكأشومكافحة كل ، االجتماعي

 .األرض وليس تمليكها خداميد على استكأالمناطق القروية والت

  الماء ليس بضاعة وال يحق حيث أن  ،جميعلطبيعي ل مورددمقرطة المياه باعتباره

 .صتهخصخ

 لخدمة اإلنتاج  ،توجيه سياسة القروض والمنح والبحث والمدارس التقنية الفالحية

ى ورفع اإلنتاجية مع الحفاظ عل ،الفالحي الذي يشجع الزراعة االيكولوجية

  .التوازن البيئي

 إنتاجهاجل أمن  ،ضمان البذور المحلية عبر وضع برنامج من طرف الدولة 

ن البذور تعتبر عنصرا أساسيا حيث أوالمحافظة عليها وتوزيعها.  ،ومضاعفتها

 التخلصكن متحكم في البذور وعدم تملكها ال يفبدون ال ،ومحددا للسيادة الغذائية

كان اإلنتاج يفوق االحتياجات، على سبيل المثال رغم  حتى لو ،من التبعية الغذائية

المكانة المتقدمة للمغرب في تصدير الطماطم إال أن بذور هذه األخيرة تظل 

  مستوردة.

 مام النساء لتحمل مسؤولية أوفتح الطريق  ،وتنظيم الفالحين تقوية التعاونيات

ا ذوك ،لة رخيصةيادي عامأو أبدل التعامل معهن كمساعدات  ،الحياإلنتاج الف

 .تشجيع الشباب على االرتباط باألرض وضمان شروط ذلك

  تشجيع الفالحة العائلية وجعلها العمود الفقري لإلنتاج الفالحي الهادف لتحقيق

، و ذلك من الغذاء العالمي 21%الفالحة العائلية تنتج  حيث أنالسيادة الغذائية. 

بينما الزراعة  ،الحة للزراعةثلث مساحة األراضي الفالحية الص ألنها تستغل

ن الفالحة أيتضح  ،الموارد أرباعالصناعية تنتج ربع الغذاء مقابل استغالل ثالثة 

ما الفالحة العائلية فتبقى أ ،مرتفعة بالنسبة لوحدة اليد العاملة إنتاجيتهاالصناعية 

وهو  ،ةيادي الفالحيألنها تعتمد على عمل األ ،كثر إنتاجية بالنسبة لوحدة المساحةأ

 Olivier de) أوليفير شوتر مقرر الحق في الغذاء باألمم المتحدة السيدما كشفه 

Shutter8109منظمة األغذية لألمم المتحدة الفاو كرست  أننتذكر   (، كما 

 سنة الفالحة الغذائية.
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صالح إي ألفالحية المغربية ال عالقة لها بالسياسة اانطالقا من العناصر السابقة يتضح أن 

تدبرها شركتي التنمية الفالحية صوديا وشركة تدبير  التي فاألراضي المسترجعة  ،زراعي  شعبي
، الزراعية المحلية واألجنبيةائها لكبار المستثمرين والشركات تم كر ،األراضي الفالحية سوجيطا

  حيث لم يخصص أي نصيب لصغار الفالحين، و الشيء نفسه بالنسبة للمياه و العناصر األخرى.
 

 مقاومة سيطرة وهيمنة وتجاوزات وتعسفات وخروقات الشركات العابرة للقارات .3

لحد اآلن، و خير مثال على  دائرة المحاسبة والمتابعة والمعاقبةوهي الشركات التي ال تخضع ل

، التي تهيمن على البذور، و تستعمل األدوية  MONSANTOشركة مونصانتو  ذلك

وتأثير أنشطتها السلبي على حقوق االنسان الماساوية  آثارهاوللتعرف على الكيماوية، 

-بالهاي 8101ها الرمزية التي جرت في أكتوبر تاألساسية، يمكن االطالع على نتائج محاكم

هولندا من طرف الحركات االجتماعية العالمية والمدافعات والمدافعين عن قضايا الفالحين 

ساسية عبر من على توزيع المواد الغذائية األتهي الشركات العابرة للقارات كما أن هذه ،والبيئة

 اآلالف من وتشريد  يزيد من تفاقم الهجرات،كما تستحوذ على ماليين الهكتارات مما  ،العالم

تبقى هذه الشركات نتاج العولمة الرأسمالية المتوحشة التي يتم وقد   ،وأسرهمالفالحين 

 مقاومتها عبر العالم من طرف الشعوب .  

 المؤسسات الرأسمالية  مواجهة .4

وصندوق  ،هنا ثالوث الرعب " البنك الدولي يقصد بها في المال والتجارة وو التي تتحكم 

زراعة الصناعية ال" والتي تمول بسخاء وتشجع بقوة ومنظمة التجارة الخارجية ،النقد الدولي

(Agrobusiness( واالقتصاد االستخراجي  )l’économie extractiveمما يؤدي ) 

 .لالستحواذ على االراضي واخالء الفالحين مجاالتهم الترابية وتدمير الطبيعة

 مواجهة ما يسمى ب"اتفاقيات التبادل الحر"  .9

باعتبارها أدوات سياسية واقتصادية بيد الرأسمالية  ،تبادل غير عادل و الذي يعتبر

الميزان  ، و لعلةسيطرتها على الشعوب ولتكريس التبعية الغذائي ستمرارال ،واالمبريالية

 عن هذه التبعية.  خير معبرالتجاري المختل لصالح الدول المهيمنة في مجال الغذاء 

والمتجسدة حاليا في "مخطط  ،المغرببن السياسة الفالحية المتبعة أ ،سبق يتضح ماانطالقا م
لغذائية التي بعيدة كل البعد عن تبني المرتكزات والمقومات المتعلقة بالسيادة ا ،المغرب األخضر"
وتعمل عبر كل  ،ن هذه السياسة تصطف بقوة الى جانب الفالحة الرأسماليةأو تم تناولها سابقا ،

 ،و بالتالي يظل هؤالء هم أرباحهمإجراءاتها على تشجيع كبار المستثمرين وصادراتهم وتراكم 
تفادتها من المنح استظل ما األغلبية الساحقة من الفالحين أ ،المستفيدون من التبعية الغذائية

 .  هزيالوالتشجيعات ، في اطار ما يسمى بالفالحة التضامنية،  واإلعانات
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  :خالصة
 أساسيبشكل  ليست نشاطا اقتصاديا فقط بل هي ترتبط ،السيادة الغذائيةالمرتبطة بن الفالحة أ

مان جل ضأومن  ،من الشعوب يعتمد على رفاه الفالحين والفالحة الدائمةأن أو، بالحياة والوجود
ؤخرا ها مالتي تم إقرار اإلنسانحماية وتطبيق حقوق يجب  ،اإلنسان ةالحق في الغذاء وحماية حيا

.ن العالمي لحقوق الفالحين وغيرهمفي اإلعال، و التي تتجسد من طرف األمم المتحدة  المناطق  
 
 

 
 

 كوتر رغاي
 

 
 

  ":؟اسية لتحقيق السيادة الغذائيةرهانات سيال ما هي"حول كوتر الرغاي  ألستاذةمداخلة ا

و الحق في الغذاء حيث لخصت  السياسي و االقتصادبتوضيح العالقة بين استهلت مداخلتها 
 :مراحل تطور هذه العالقة 

 مراحل تطور السياسي و االقتصادي -0

 : تدخل الدولة في السوق الداخلية0421 - 0411الفترة ما بين   -

 : برامج التقويم الهيكلي)صندوق النقد الدولي/البنك الدولي(0441 - 0421الفترة ما بين  -

 الغذائية: اتفاقيات التجارة الحرة : تطوير التجارة الخارجية للمنتجات  0441من عام  -

 مراحل تطور إشكالية التغذية: -8
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 االكتفاء الذاتي و المتمثل في تطور اإلنتاج الوطني المحلي -

 م السوق و القدرة الشرائيةاألمن الغذائي من خالل اقتحا -

السيادة الغذائية و الحق في الغذاء و ارتباطها بمجموعة من العوامل )البيئة، الصحة،  -
 التعرية و التصحر، الموارد المائية، الفقر(

 بعد ذلك طرحت صاحبة المداخلة مجموعة من النقط المتعلقة بالحالة المغربية:

ولة، متطرقة إلى المخططات التي وضعتها الدولة منذ حيث أن األمن الغذائي رهين بخيارات الد
على حساب النمو  االقتصادينحو تحقيق التطور اتجهت خيارات الدولة ، حيث تبين أن 0411

ً مع مبادئ وأهداف تحقيق األمن  االقتصادي تطوير الصادرات ، و )الغذائي) ما يتعارض كليا
 .العجز في الميزان التجاري ارتفاع ، مما أدى إلىالغذائيةالمتعلقة بالمواد 

ثم وضحت مجموعة من المعطيات المتعلقة بالسياسة الفالحية، و التي هي أيضا رهينة بخيارات 
ملموس سجله معدل اإلنتاج الوطني المتوسط لجميع المحاصيل الزراعية ما سياسية، و التي أدت 

ن المواد الغدائية من ناحية إال أنه لم يتمكن من تغطية مطالب المستهلكين م 8102و  8112بين 
ال يزال المغرب يعتمد على األسواق الخارجية إلستيراد كمية ، حيث الكمية وال من ناحية الجودة

 .في ميزانية الدولة ارتفاعهائلة من المواد الغدائية األساسية مما يؤدي إلى 

سياسية، موضحة أن لتنطلق بعد ذلك إلى الحديث عن أن ضمان الحق في الغذاء رهين بالنجاعة ال
الشبه القاحلة و التي تعاني من ظروف  ية غير الخصبةهناك ارتفاع في نسبة األراضي البور

مناخية صعبة، و هي في ملكية الفالحين الصغار، في المقابل هناك األراضي البورية الخصبة 
ية من المنتوج الزراعي، و هي في ملك %21و تنتج حوالي  01%التي ال تتعدى مساحتها 

 الفالحين الكبار، مما يوضح أن اإلنتاج الوطني ال يعكس الحقيقة.

ثم تطرقت إلى أن ضمان الحق في الغذاء يتطلب تحقيق السيادة الغذائية، حيث اعتمدت في 
و  8112تعريف السيادة الغذائية على إعالن نياالني المنبثق عم منتدى السيادة الغذائية سنة 

ئية هي حق الشعوب في التغذية السليمة المالئمة لثقافتهم و المنتجة القاضي بأن " السيادة الغذا
، و كذلك في تحديد أنماط الغذائية أو المنظومات الزراعية و هي بطرق بيئية ناجعة و مستدامة

تضع في المقام األول ألولويات األنظمة الغذائية: المنتجين و الموزعين و المستهلكين عن طلب 
ددة الجنسيات"، هذا التعريف الذي يضع مجموعة من المقومات للحصول السوق و الشركات متع

 على تغذية كافية و سليمة.  

أن الدولة قد بلورت قوانين تنص على أنه ليس هناك ما يوضح  في نهاية مداخلتها على لتخلص
 .غذائيةالسيادة الضمن الحق في الغداء أو لتحقيق ي مماتحقيق أمن غدائي، 

 رهينةأصبحت اليوم و لتحقيق السيادة الغذائية العميقة لضمان الحق في الغداء اإلشكالية و أن 
 .سياسيةالرادة و اإلبنجاعة الخيار السياسي، 

بنك الدولي و األمم المتحدة( التي تخدم مصالح الالتخلص من التبعية للمؤسسات الدولية )ضرورة 
 الفالحين والمالكين الكبار

 سياسيإستقالل تدريجي للخيار ال -
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 : تدخالتال
 

 : شاركات والمشاركين على عدة جوانبارتكزت تفاعالت ومداخالت الم

 ،بعض المتدخلين على إنعدام أو ضعف القدرة الشرائية ثتحد : حيثجانب السوسيو إقتصاديال
كالهجرة القروية التي تؤدي إلى إرتفاع نسبة  ،التي قد تمكن من الوصول لألمن الغدائي و نتائجه

 السكن العشوائي. وانتشارلبطالة بالمدن وإلى عدة نتائج أخرى كارتفاع نسبة اإلجرام ا

 االجتماعيةعلى العدالة ها و انعكاسات يةالطبق اتقوالفر إشكاليةتم طرح  حيث االجتماعيلجانب ا
 ./المواطناتلحق في الغداء لكل المواطنيناو عجز الدولة على توفير 

لكن  ،ا المستوىذتم الوصول إليه على ه ذيال الملموس التقدمرح تم طحيث  :لجانب السياسيا 
قبل مصالح  /المواطناتسياسات تخدم مصالح المواطنين فعيلعجز الدولة على ت استمراريةهناك 

 .المؤسسات الدولية

الحراري و نتائج بعد الظواهر الطبيعية  االحتباس إشكاليةتم طرح  :المناخيالبيئي/لجانب ا 
ا الجانب بالجوانب السوسيو إقتصادية و ذو عالقة ه ،الغذائيةالجفاف على السيادة كالتصحر و 

 .االجتماعية و السياسية

لمدن ابرادة بتدخل مهم حول موضوع الهجرة من البوادي إلى  األستاذغرافي قام ولجانب الديما
عقيب على ما قيل نجيب اقصبي بالت األستاذو قام  ،بالمغرب الغذائيوانعكاسها على وضعية األمن 

 . حول هدا الموضوع مشيراً إلى أن رغم الهجرة القروية فإن عدد سكان القرى سيبقى مستقرا
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 التعقيب و الختام
 مصطفى الشهار
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 الخالصات و التوصيات 
بتجميع و قراءة في كل ما  مصطفى الشهربعد استيفاء كل المداخالت، و التدخالت قام األستاذ 

 ، واستخلص مجموعة من التوصيات و الخالصات كالتالي:سبق

 بعين االعتبار الحاجيات  ذخاألالسيادة الغذائية هي قدرة كل بلد على تحديد اختياراته و
 الداخلية.

 السيادة لها كلفة ولكن ال ثمن لها 

 السيادة الغذائية ال تتمثل في معادلة إقتصادية 

 من أجل ترتيب األولويات ضرورة إعادة النظر في اختيارات اإلنتاج 

  من أجل تقوية القدرة الشرائية واجتماعية اقتصاديةتوفير سياسات 

 بأن الفالحة بعين السيادة الغذائية ليست نشاطا اقتصاديا فقط بل هي ترتبط بشكل  التذكير
 من الشعوب يعتمد على رفاه الفالحين والفالحة الدائمة. أن أو،بالحياة والوجود  أساسي

  من الضروري حماية وتطبيق حقوق  اإلنسان ةضمان الحق في الغذاء وحماية حياجل أمن
التي تم إقرارها مؤخرا من طرف األمم المتحدة والمتجسد في اإلعالن العالمي  ،اإلنسان

 .من العاملين في المناطق الريفية/القروية لحقوق الفالحين وغيرهم

 ين تنص على تحقيق أمن غدائي، قوانين مالمسة ما يفيد أن الدولة قد بلورت قوان انعدام
 تضمن الحق في الغداء أو قوانين لتحقيق سيادة غذائية

  ،اإلشكالية العميقة لضمان الحق في الغداء أصبحت اليوم مرهونة بنجاعة الخيار السياسي
 إرادة سياسية لتحقيق سيادة غذائية

 متحدة( التي تخدم مصالح التخلص من التبعية للمؤسسات الدولية )بنك الدولي و األمم ال
 الفالحين والمالكين الكبار

 تدريجي للخيار السياسي استقالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


