بيان صحفي – تحالف الدفاع عن العامالت والعمال األجانب في
الزراعة

قوة عاملة موسمية غججير موجججودة وجيش من "المتطججوعين" على اسججتعداد إلنقججاذ
المنتجات الزراعية  ،والحاصالت البسججتانية ،وضججمان التوزيججع اللوجسججتيج المحلي ،
وملء رفوف المنتجات الغذائية الطازجة بالمتاجر الكبيرة إلطعام المواطنبن اثنجججاء
بالحظر

" استمروا انتم باالستهالك ,ونحن سنعتني بخالف ذلك "...
منذ بدايةم الجائحة ،نالت قضايا اإلمممدادات الغذائيممة اهتماممما سياسمميا وإعالميمما نممادرا .وسممرعان ممما
تراجعت صور االرفف الفارغة للمتاجر الكبرى أمام القرارات واالجممراءاتم المتخممذة إلعممادة توفممير
اإلمممداداتم وضمممان اسممتمراريتها .رافممق ذلممك بث رسممائل تطميني مةم للمسممتهلكينم من محالت بيممع
المواد الغذائية الكبري لتؤكد علي أنه لن يكون هناك نقص في االمداداتم الغذائية.
ومع ذلك  ،في فرنسا كما في بلدان اخرى ،كشف إغالق الحممدود ووقممف تممدفقات المهمماجرين عن
القيمة الكبيرة للعامالت والعمال الموسمين االجانب العمماملين في سالسممل االنتمماجم الممزراعي :من
التقليم إلى البذر ،وحتى تعبئممة وشممحن المحاصمميل .ولممرئب هممذا الصممدع النمماتج عن تعممذر وصممول
العمالة الزراعية الموسمية المهمماجرة وجهت الحكومممة الفرنسممية في األسممابيع القليلممة الماضممية،
الدعوة الي العاطالت والعاطلين عن العمممل والطالبممات والطالب والالجئممات والالجممئين وغمميرهم
للقيام بتلك المهام وذلك عبر المنصة الرقميةم "  - des bras pour ton assietteايادي من اجل
طبقك " ،والمرتبطة بشكل كبير باالتحادم الوطني لنقابات المزارعين (.)FNSEA
عرقلت األزمة الصحية المرتبط مةم بم  Covid-19نممموذجم "الصممناعة الزراعيممة" ،الممذي كممان يضمممن
للمستهلكينم الكثير من الفاكهة والخضروات على مدار العام وبأسعار منخفضممة .كممان هممذا االنتمماجم
المكثف يعتمد علي البيوت المحمية/الصوبات الزراعيممة واإلنتمماج في الحقممول المفتوحممة ،بطريق مةم
تسمح بحدوث تدفق للمنتجات الغذائية الطازجة باالسواق "في الوقت المناسممب" ،باالرتكمماز علي
قوة عاملة مهاجرة هشة تستطيعم عادة الحفاظ على التكممثيف المناسممب للعمممل وتكمموين مخممزون
الغذاء المطلبو وبالتالي تضمممن األداء االقتصممادي الكفء للقطاعممات الزراعيممة والغذائيممة .لتحقيممق
ذلك ،أظهر إغالق الحممدود بشممكل ال يممدع مجمماال للشممك اعتممماد المجتمعممات األوروبي مةم على هممؤالء
العمال والعامالت من المغرب وإسبانيا وبولندا ورومانيا وحتي اإلكوادور.م
تتخذ العمالة الزراعية المهاجرة اشكل عمل متعددة :من العمل غير الرسمي من قبل المهاجرينم
غير المسجلينم ،إلى حاملي عقود مكتب الهجرة الوطني عام ( 1945المغممرب ،بولنممدا ،إيطاليمما) ،
او حاملي عقود إدخال العمممل الصممادرة عن مكتب الهجممرة الدوليممة او حممتى حمماملي عقممود مهممام
توظيف للعمالة القادمة عبر وكاالت توظيف المعمالة المؤقتةم باوروبا (.)ETT

تلبية للحاجة إلى العمالة "المؤقتة"م في المزارع الفرنسية،م فإن التواجد السممنوي لهممؤالء العمممالات
والعمممال األجممانب هممو في الواقممع أسمماس ثممابت للزراعممة الصممناعية المكثفممة المكثممف المتوحشة
والتصديرية.م والواقع أن "موسمية العمل" ال تصف واقعًا مرتبطًا بدورة الفصممول والمواسممم ولكن
يربممط بشممكل اكممبر برغبممة الراسمممالي في خفض التكمماليف حيث ان اإلنتمماجم المكثمفم في الممبيوت
المحميةم وفي الحقول المفتوحة ليس باي حال موسمية بل دائمة علي طول المواسممم والفصممول.
وبذلك تسمح خدعة الفرض الزمني موسمية العمل الممزراعي للقطمماع بتممبرير توظيممف قمموة عمممل
مرنممة ،ويمكن التخلي عنهمما في أي وقت ،وأرخص وال يتم إعالمهمما بحقوقهمما .إن عممدم دفممع أجممور
العمل اإلضافي  ،والسكن الكريم ،والتحرشم الرمزي والجسدي والجنسي في حالة العماالت ،هي
سمات مشتركة لهذا النمط من التوظيف.
أبممرزت األزمممة الحاليممة ان هممؤالء العممماالت والعمممال غممير مرئمميين اجتماعيمما في الفضمماءات
العامة ومشتتين بين الفضاءات الخاصة للمزارع .إن القانون والخيممال السياسممي المسمميطر يجعممل
منهم فئة مستبعدة رغم انهم على العكس من ذلك  ،في قلب عملية إنتاج واعادة انتمماج مجتمعنمما.م
ويضاعف لهذا االستبعاد االجتماعي الفصل المكاني ،حيث انه غالبًا ما يتم إيممواؤهم في المممزارع أو
مام لصاحب العمل .وهممذا الفصممل
في مخيمات ملحقة بالمزارع ،بعيدًا عن األنظار ولكن متاحون دائ ً
المكاني يعقد من امكانيات تنظيم شبكات التضامن بين ومع هؤالء العمال الموجودون بالظل.
ورغم انهم غير مرئيين اال ان غيابهم خلق فراغًا في قطاع اللوجستيات والصناعات الزراعية  ،مما
دفع أصحاب العمل الزراعي والسلطات العامة لضمان توافر فئات أخرى من السكان لتلبية طلب
المستهلكين واستمرارم دوران عجلة االنتاج الزراعي المكثف :تم تسجيل العاطالت والعمماطلين عن
العمل والطالب وطالبي اللجوء والعاملين التضامنيين "طوع ًا".
جسورا جوية لنقل العامالت والعمال
ايضا ،في الوقت الذي أقامت فيه العديد من الدول األوروبيةم
ً
إلى المناطق الزراعية بشكل عاجل ،كشفت األزمةم عن مدى أهميةم القضية الصممحية.م على الممرغم
من المخاطر الصحية المعتادة في العمل الزراعي (مثل :التعممرض المفممرط للمبيممدات الزراعيممة،
واإلرهاق النائج عن زيادة اعباء وساعات العمممل  ،وعممدم االمتثممال لقواعممد االمممان ،ونقص معممدات
الحماية) فإن العامالت والعمال األجانب "المؤقممتين"م لم يتم تممدريبهم علي اجممراءاتم حمائيممة  ،وال
تأمينهم ضمد مخماطر االصمابة اوالحموادثم اوالمخماطر  ...في الممزارع المتي انتقلموا للعممل اليهما.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن مخاطر االصابة بكوفيد  19تتفاقم بسبب اكتظاظ حيز العمل وصغر حجم
المساحات السكنية التي ال تضمن مسافات السالمة المكانية .إن حالة الطوارئ المرتبطة باألزمممة
الصحية واالقتصادية ال تبرر اطالقا عدم االحترامم للظروف المعيشمية وظمروف االسمتقبال والعممل
الالئق لهؤالء العماالت والعمال الزراعيين.
تمكنا مراقبةم تركيبة العمل الزراعي في األشهر المقبلة وآثمماره خممارج نطمماق الجائحمةم عممبر تحليممل
االبعاد االقتصمماديةم واالجتماعيمةم والحيوسياسممية التفكممير بارتبمماط الوثيممق بين اتاحممة "حريممة"م تنقممل
العامالت والعمال ب "حرية"م حركة البضائع في السوق الموحدة .بينما سلطت األزمة الضموء على
المركزيةم الهيكلية وحيوية العماالت والعمال األجانب في الزراعة األوروبيمةم في الظممروف الحاليممة،
يظل السؤال مطروحمما :مماذا يمكنم ان نفعمل لكي يممؤدي فتح القمموس/االسممتثناء الي فتح مجم ً
ماالت
للنضال يجمعم المعنيينات والمعنيين بالدرجة االولي وشبكات التضامن والجهات الفاعلة في العممالم
الفالحي؟

