العامالت والعمال الزراعيون بمنطقة سوس ماسة يناضلون من أجل إرجاع النقابيين المطرودين من
شركة ديروك الفالحية ومن أجل الدفاع عن الحريات النقابية

شركة ديروك مثال النموذج الزراعي التجاري والتصديري الذي تدعمه الدولة والذي يستنزف الماء
ويدمر األرض والبيئة والبشر
شكلت منطمة سوس ماسة منذ آواخر الثمانٌنات لبلة للرأسمالٌٌن أجانب ومحلٌٌن ألاموا ضٌعاتهم على
أراضً صغار الفالحٌن تسارعت وثٌرة إفمارهم من جراء سٌاسات التموٌم الهٌكلً التً طبمت مع بداٌة
الثمانٌنات فً المطاع الفالحً .وبدأت شركة دٌرون إرساء وحداتها اإلنتاجٌة فً المنطمة فً .9191
وتملن حالٌا  91مزرعة بمساحة حوالً  144هكتار من البٌوت المغطاة إلنتاج الطماطم الصغٌرة
(الكرزٌة) المعدة للتصدٌر خاصة دول أوروبا بحجم  73ألف طن فً السنة  .1كما تملن محطة للتلفٌف.
وتعتمد طرٌمة اإلنتاج الكثٌفة ببذور مستوردة جدٌدة دخٌلة على المنطمة لضت على المنتجات المحلٌة
األصلٌة ،و تحضر فً مشاتل خاصة بتمنٌات التلمٌم ،وتغرس خارج األرض ،و تستهلن كمٌات كبٌرة من
الماء واألسمدة الكٌماوٌة والمبٌدات وما تتركه كذلن من أكٌاس وبرامٌل سامة ،وأخطر المواد المصنعة
كالبالستٌن بجمٌع أنواعه غٌر لابلة للتحلل .وشركة دٌرون هً جزء من مجموعة دٌالسوس ،التً
تنتمً إلى عائلة بنانً سمٌرس المعروف بثروته الكبٌرة بالمغرب .دٌالسوس متخصصة فً إنتاج وتعبئة
وتصدٌر العدٌد من المنتجات الزراعٌة ،وبشكل رئٌسً الحوامض ( 0444هكتار) ،والعنب (04
هكتار) ،والزهور ( 04هكتارا) ،الخ .تصدر  94ألف طن سنوٌا من المنتجات الفالحٌة وتشغل 1044
عامل .2
شعار الباطرونا الزراعية بمنطقة سوس ماسة :طحن النقابة
شكلت منطمة سوس ماسة للعة نضاالت العامالت والعمال الزراعٌٌن ضد والع االستغالل وضرب حك
العمل النمابً .وساهمت تجربة داخل الجامعة الوطنٌة للمطاع الفالحً داخل االتحاد المغربً للشغل فً
توسٌع عمل نمابً كفاحً منذ آواخر التسعٌنات فً أوالد التاٌمة بمنطمة تارودانت وأواسط  0444فً
خمٌس أٌت عمٌرة بمنطمة شتوكة أٌت باها وأٌضا فً أٌت ملول وأكادٌر .خاض العامالت والعمال
الزراعٌٌن بالمنطمة معارن نمابٌة كبٌرة من أجل أبسط حمولهم ضد هذه الباطرونا الزراعٌة الوافدة على
المنطمة والتً تنهب ثروات المنطمة وتستفٌد من إعانات عمومٌة هائلة ،لكنها ال ترٌد أن تعترف بالحك
النمابً فً الضٌعات ومحطات التلفٌف وترفض الزٌادة فً األجور وتوحٌدها مع المطاعً الصناعً
وتعمٌم التصرٌح لدى الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً ،إلخ .وتنامت نضاالت الشغٌلة الزراعٌة فً
السنوات األخٌرة بشكل لوي بتنامً هجوم الباطرونا الزراعٌة العنٌف على الحموق والمكاسب وفرضها
وثٌرات عمل كثٌفة و تشدٌد التعسفات على النمابٌٌن والنمابٌات وطردهم .وفً هذا السٌاق ٌندرج الطرد
التعسفً ل لنمابٌٌن بشركة دٌرون والمعتصمٌن أمام ممر إدارتها بخمٌس أٌت عمٌرة منذ  07أكتوبر
.0499
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من إبداعات العامالت والعمال الزراعٌون على صفحة نمابتهم بالفٌسبون

فمد أولفت شركة دٌرون منذ آوائل شتنبر  0499كل من الحداوي نور الدٌن والبوهالً عبد المومن،
عضوا المكتب النمابً لعمال ومستخدمً دٌرون ،بعد أن فرضت علٌهما مردودٌة تفوق طالتهما .كما
ألدمت ٌوم  99أكتوبر على تولٌف الفٌزازي عتٌمة ،عضوة المكتب الوطنً وكاتبة الفرع المحلً للنمابة
الوطنٌة للعامالت و العمال الزراعٌٌن وعضوة اللجنة اإلدارٌة للجامعة الوطنٌة للمطاع الفالحً ،بمبرر
الغٌاب غٌر المبرر ٌوم األحد  91أكتوبر علما أن ٌوم األحد هو عطلتها األسبوعٌة منذ سنة .0440
وفً الحمٌمٌة ،ترٌد هذه الشركة هائلة األرباح أن تعطً المثال للمجموعات الرأسمالٌة الزراعٌة األخرى
بالمنطمة بأنها لادرة على طحن رمز التنظٌم النمابً للعامالت الزراعٌات عتٌمة الفزازي ،ورفٌمٌها نور
الدٌن الحداوي وعبد المومن البوهالً ،والتخلص منهم بكل عجرفة.

النمابٌون الثالث المطرودٌن والمعتصمٌن أمام ممر شركة دٌرون منذ  07أكتوبر 0499

وتجرؤ على اال ستمرار فً تجاهل اعتصامهم مادامت السلطات المحلٌة ومفتشٌة تغض الطرف عن
تجاوزتها وخرولاتها .فمد نددت النمابة مرارا بغٌاب شروط الصحة والسالمة فً شركة دٌرون ،كان
تجسٌدها األمثل سموط عامل زراعً (عبٌد بلعٌد) من فوق البٌت المغطاة واصابته بكسر على مستوى
العمود الفمري .ومع ذلن ،سمحت نضاالت النمابٌٌن بشركة دٌرون بنزع مكاسب نوعٌة فً مجموعات
إنتاجٌة كبٌرة بالمنطمة كالزٌادة فً األجور فً محطتً التلفٌف كالبرٌم وسانكروبس ومكاسب أخرى فً
صوبروفٌل ،وروزا فلور ،وفروتا راكٌل بفضل الوحدة العمالٌة على مستوى المواعد .ومازالت عامالت
وعمال صوبروفٌل ٌناضلون من أجل الحفاظ على مناصب شغلهم .إن الباطرونا الزراعٌة بالمنطمة
تعتبر العمل النمابً خطرا وجب المضاء علٌه بجمٌع األشكال الممكنة لتشدٌد االستغالل وتوسٌع األرباح،
وهً منظمة فً نمابة لوٌة :الفٌدرالٌة البٌن  -مهنٌة المغربٌة إلنتاج وتصدٌر الفواكه والخضر .وسبك أن
لامت بتنظٌم مسٌرة احتجاجٌة بأكادٌر فً ماي  0441لمطالبة الدولة بوضع حد للنضاالت النمابٌة!
معركة نقابيي شركة ديروك مصيرية للدفاع عن الحريات النقابية بالمنطقة
لذا فهذه المعركة تكتسً أهمٌة كبرى لمجموع الشغٌلة الزراعٌة دفاعا عن الحرٌات النمابٌة .ومنذ بداٌة
االعتصام ،تعبأت جمٌع المكاتب النمابٌة المنضوٌة تحت لواء الجامعة الوطنٌة للمطاع الفالحً بالمنطمة
لتنفٌذ زٌارات تضامنٌة ودعم مادي ،وخاض المكتب النمابً المحلً لدٌرون اضرابات وأشكال احتجاجٌة
أخرى ،ونفذت ولفات عمالٌة كبٌرة أمام المعتصم وأمام الباشوٌة ،إلخ .وسطرت المكاتب برامج نضالٌة
مستندة على الزٌارات والولفات االحتجاجٌة كانت آخرها ولفتً ٌوم  07دجنبر أمام ممر شركة دٌرون
شارن فٌها أكثر من  044مشارن ومشاركة ،وٌوم  03دجنبر أمام باشوٌة أٌت عمٌرة بحوالً 944
مشارن وبحضور نسوي كثٌف.

ولفة العامالت والعمال الزراعٌون ٌوم  03دجنبر أمام باشوٌة خمٌس أٌت عمٌرة

وستنظم ٌوم الخمٌس الممبل ٌ 7ناٌر  0491مسٌرة عمالٌة من خمٌس أٌت عمٌرة الى المعتصم أمام ممر
شركة دٌرون  .3ولبلها ستنظم لافلة جهوٌة للهٌئات الجمعوٌة والحمولٌة والنمابٌة السٌاسٌة ستنطلك من
أٌت ملول ٌوم األحد  74دجنبر لمؤازرة المعتصمٌن أمام ممر شركة دٌرون بخمٌس أٌت عمٌرة.
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 لالطالع على البٌانات النمابٌة ومتابعة مختلف األشكال النضالٌة التً ٌموم بها الفرع المحلً للجامعة الوطنٌة للمطاع الفالحً ،أنطر صفحةالنمابة بشتوكة أٌت باها:
https://web.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7 %D9%84%D9 % 84%D8%AC%D9%86%D8 %A9 %20%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8 A%D9 %85%D9%8 A%D8 %A9 %20%D9%84%D9%84%D9%86 %D9%82%
D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9 %84%D9%88%D8 %B7%D9%86%D9%8 A%D8%A9%20%D9%84 %D9%
84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8 %A7 %D8%B9 %D9%8 A%D9 %
8 A%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%83 %D8%A9%20%D8 %
A3%D9%8A%D8%AA%20%D8 %A8 %D8%A7%D9 %87%D8%A7&epa=SEARCH_BOX

وتعد مجموعة أطان انزكان أحد الداعٌن الى هذه المافلة التضامنٌة .وستعمل جمعٌة أطان المغرب على
توسٌع التضامن ،ولد ساهمت دائما لدر استطاعتها فً نصرة نضاالت العامالت والعمال الزراعٌٌن
والتشهٌر بأوضاع استغاللهم والتعرٌف بمعاركهم وطنٌا واللٌما ودولٌا.
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مناضل بجمعٌة أطان المغرب وبالجامعة الوطنٌة للمطاع الفالحً

