
 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

 أكاديمية المهدي بنبركة للدراسات االجتماعية والثقافة العمالية

 

 :تنظمها االكاديمية في موضوعندوة الثانية التي التقديم 

 

 "ة حدو يق الر ط "

                                                                  
 

اديمية المهدي  أك هاللقاء الثاني الذي تنظممرحبا بالحضور الكريم في هذا 

   .، في موضوع "طريق الوحدة"الثقافة العماليةعية وابنبركة للدراسات االجتم

في  مدرسة ، بل هي مدرسة وطنيةبمثابة  هي كورش ق الوحدةين طرا

  عار شالكان و بكل ما تحمله كلمة مدرسة وكلمة وطنية من قيم ودالالت. وطنيةال

االمر   "الطريق تبنينانحن نبني الطريق و" الذي اختاره المهدي بنبركة لها هو 

 إيمانه باإلنسان كثروةمن خالله  يتجلىي الذالمهدي بن بركة نظر بعد  الذي يؤكد

بقه المبكر لنظريات التنمية سمن خالله  أكدوبل وكطاقة لبناء الوطن،  وطنية

 .بشرية الحديثةال

 تعداه الى ما لبفقط، ان نضال المهدي بنبركة لم يكن من اجل االستقالل 

المستعمر هو حتمية تاريخية البد خروج واعتبار ان االستقالل   ىلع، من ذلك بعدأ

  بأهمية المهدي  ايمانا من ،االنسانهو بناء الوطن و ه يلإسبة بالن األهمان ، ومنها

بناء ازيد الطريق و طريق الوحدة كانت مدرسة لبناء نلذا فإته، مركزيو االنسان

 -تصور المهدي بنبركة وقتئذ في  –، الذين ب المغربياالف من الشبا 10من 

رهم  مداشقراهم وم وهمدنى ال طريق الوحدة ورشاالنتهاء من  بعدسيذهبون 

  ه. فريقالتي بدأها معهم المهدي بنبركة و اإلنسانيو البناء ملية التكوين مال عالستك

برنامج تكويني،   منالشباب  يستفيد    زيادة على برنامج العمل في المشروع كان  ألنه



فيه كانت    تساهم واالطر التي  التكوين    مواضيعان  محدد في الزمان والمكان، كما  

     .لترفيه واالستراحةامجال  دون نسيان، بدقة محددة

ذا الموضوع كان العتبارين اساسين هل ي بنبركة ان اختيار اكاديمية المهد

 هما: 

 بعد نظرية وؤركقائد فذ له ابرازه بنبركة والمهدي  فكر الوقوف على/ 1

  ، لما بعد االستقاللالبينة التحتية    تجهيزات  اهم  أحد  انجازو  تحقيق  اع بفضلهمااستط

غاية معتمدا على العنصر البشري باعتباره الواللوجيستية  الصعاب المالية وجاوز  مت

   العظمى من كل تنمية 

ر  ابنات افك إلحدىتجسيدا ماديا  ا/ التعريف بطريق الوحدة باعتباره2

مادام السياق  التي تشكل جزءا من مشروع رؤية تنموية جديدة،و بنبركة المهدي

يبحث عن الوطني الحالي يتكلم عن فشل النموذج التنموي المعتمد منذ عقود و

  نموذج تنموي جديد.

الدستوري    اإلصالحهو    األساسيهذا النموذج التنموي الذي نعتبر ان مدخله  

و  ياسية و االجتماعيةو الس ةاللذان يكفالن باقي الحقوق االقتصاديالسياسي و 

ي التعلم و  ة تكفل لروادها الحق فدون مدرسة وطنيال تنمية بفالثقافية و المجالية، 

، بكل اصنافهاع ال يولي أهمية للصحة ، و ال تنمية في مجتمحرية الرأي و التعبير

بل   -شغل  أيو ال نقصد هنا  - ة، و ال تنمية بدون شغلانجابية او غذائية او بيئي

، ءتهرومسان و  كفل كرامة االنيعمل  ل الالئق كما حددته منظمة العمل الدولية،  عمال

على حد   وطن االنسان حقوقه""ال تنمية في وطن بال حقوق، الن  األخيرو في 

    .تعبير اخينا نوبير االموي

عبد هللا ساعف الذي سيدير اشغال هذه الندوة فليتفضل  لألستاذو الكلمة 

 مشكورا. 


