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 اقتصاد

 إمیضر. بعد ثالث سنوات… الشيء تغّیر
 عمر الراضي
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 تحقیق. یتعّذر للمتأّمل في بؤس وضعف ساكنة إمیضر أن یصّدق أّن هؤالء السكان الثمانمائة ألف یعیشون فوق
 واحد من أهّم االحتیاطیات اإلفریقیة من فّضة.

 

 

والحافالت والشاحنات السّیارات سائقو وتنغیر، ورزازات بین الرابطة الوطنیة الطریق على بإمیضر،              م  رورًا
 یخّففون السرعة ویرفعون شارة األصابع الثالثة، رمز التضامن األمازیغي.

الصخرّیة البقعة هذه على هم ها التحّیة. علیهم یرّدون الطریق حاّفة على بقعة في تجّمعوا شخصًا 270                   حوالي
شركة ضّد یخوضونه الذي النزاع في للتداول األسبوعي اجتماعهم یعقدون حارقة شمس وتحت               القاحلة
الوطنیة للشركة التابعة القابضة الشركة ،Managem "مناجم" فرع القوّیة ، (SMI) للتعدین             إمضیر

.(SNI) االستثمارات 
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سكان عنه یعّبر الذي التضامن إلى یشیر الذي األمر سنوات، ثالث منذ االحتجاجي المشهد هذا تكّرر                  لقد
للموارد أفضل بتدبیر تتعّلق بمطالب 2011 صیف في الصراع هذا ابتدأ فقد المحتّجین. األهالي مع                 المنطقة

 المائیة للبلدة، وكذلك بمطالب تهّم تشغیل الشباب وولوج الخدمات االجتماعیة شبه الغائبة .

السكان هؤالء أّن یصّدق أن والُمعَوزة، الهّشة إمیضر، سّكان عیش ظروف ویالحظ البلدة یزور من على                  یتعّذر
 یعیشون فوق واحد من أهّم االحتیاطیات اإلفریقیة من فّضة .

الوطنیة "المبادرة باسم مختوم محّل األولّیة، المعّدات تنقصه الوقت، معظم مغلق مستوصف وهشاشة،               بطالة
الشروب، والماء الكهرباء شبكتي عن مقطوعتان قریتان اشتغاله، تعّثر النسویة األنشطة ألجل البشریة"               للتنمیة

 طریق مهترئة كرابط وحید مع العالم الخارجي، برج مائي في موضعه لكن خاٍو من الماء…

 باختصار، إّنه المشهد نفسه الذي نلقاه في أي قریة أخرى في األطلس المتوّسط دون أدني مورد.

من مرئًیا یزال ال لما وفًقا ، المغرب في حتى الرفاه، دولة بحیاة المنجمیة المناطق حضت لطالما ذلك،                    مع
 المعّدات الثقافیة واالجتماعیة لمدن مثل خریبكة.

 



والسالم مستدامة تنمیة إلى الحاجة تلبیة المستحیل من یكون لن للتعدین، إمضیر لشركة المتاحة بالموارد                 مقارنة
1.123 إمیضر منجم من المستخرجة الفّضة قیمة بلغت ،2013 أواخر في إمیدیر. منطقة في                االجتماعي
مضاعفة قررت اإلدارة أّن لدرجة مربحة للتعدین إمضیر شركة أنشطة ُنعّد المبیعات . حجم من درهم                 ملیار
من جعل مما جدیدة، جوفیة احتیاطیات استكشاف في درهم ملیون 118 حوالي استثمار فتّم اإلنتاج،                 طاقات

 الممكن تمدید فترة اإلنتاج إلى 12 سنة.

ال نتیجة. بدون 2012 في انتهت االجتماعیة، الحركة انطالق مع التفاوض أشواط من العشرات عقد تّم                  لقد
في قّدر، الذي "مناجم"، مجموعة مدیر أبارو، العزیز عبد تصریحات رغم هذا یومنا إلى قائمًا النزاع                  زال

 نهایة مارس 2014، أّن الخالف قد زال وأّن الكّل راٍض.

 النزعة األمنیة. البراعة في إجهاض كّل شيء

الحركة ممثلي مع المفاوضات فشل بعد لهم، بالنسبة أبارو. العزیز عبد رأي یشاركون ال إمیضر أهل أّن                   بید
إلیها. دعوتنا حتى تتم ولم بتنغیر اجتماعات انعقدت "لقد المحاور. تغییر "مناجم" شركة على كان                 االجتماعیة،

 ُأخِبرنا فقط بالخالصات "، یشرح لنا عمر، عاطل من سّكان القریة.

وكذلك إلمیضر القرویة الجماعة من المنتخبین المسؤولین مع اتفاق إلى "مناجم" شركة توصلت ،2012                في
للتنمیة خطة وضع المشاورات هذه عن الناتجة االتفاقیة من الهدف كان المحّلیة. الجمعیات من نسیج                 مع

 البشریة في المنطقة.

تنظیم إلى باإلضافة ثانیة. بیضاء سنة الجماعة أطفال تجنیب من المدني، المجتمع من بدعم تمكّنا،                 "لقد
مدرسیة حقیبة 2000 من أكثر بتوفیر قمنا ، طفًال 720 لـفائدة المدرسي الدعم وبرامج الصیفیة                 المخّیمات
صفحة ُطوَیْت لقد لنا، "بالنسبة وأضاف : الزمالء، ألحد "مناجم" مسؤول أعلن ما ذلك السنة"، هذه                 للتالمیذ

 المفاوضات".

قضیة في ناشط أوداود، إبراهیم حانقا یقول وّلى ؟" النزاع هذا أن واحد جانب من یقّرروا أن یمكنهم                   "كیف
اجتماعیة حركة وجود إنكار مع البشریة التنمیة عملیة إطالق یتّم أن عجیبة لطریقة إنها له، بالنسبة                  إمیدر.
شيء یتغیر لم السلطات، ومع الجمعیات هذه مع توقیعهم من عام بعد إمیدر! في الوضع والحظ "تعال                   مطلبیة.

." 

دیمقراطیة وفي الشفافیة غیاب في بل الحركة، مطالب تحقیق استحالة في لیست المشكلة إلبراهیم،                بالنسبة
على زیادة أجریناها. التي التفاوض اجتماعات جمیع محاضر من نسخة أي نتلّق لم أنه "تخّیل متحّیزة.                  محّلیة
المساعدة والقوات الدرك رجال بینهم من المدنیین، عدد من أكبر األمن أفراد عدد كان ، االجتماع خالل                   ذلك،

 والمخابرات باإلضافة إلى العامل والقاید"، قال رادا.

األمر للساكنة، انتصار أنه على السلطات إلیه ستنظر األطراف جمیع یرضي اتفاق أّي إّن ، أوداود                  وحسب
اجتماعیة حركة أیًضا یشهد الذي بوعزار بمنجم المحیطة المنطقة مثل مجاورة، أخرى مناطق یشّجع قد                 الذي

 ناشئة.

والجمعیات، السلطات مع االتفاق بتفعیل تقوم "مناجم" شركة كانت بینما أنه إبراهیم ُیذّكر ذلك، إلى                 باإلضافة
من أشهر، لبضعة بالسجن القریة من شاًبا ثالثین حوالي على ُحكم إذ اآلخر. تلو الواحد السجن في برفاقه                    ُزّج



فیه منحت الذي الوقت نفس في السجن في بهم الزّج تّم "لقد سنوات. ثالث بالسجن كالهم على ُحكم ثالثة                     بینم
مجلس رئیس نائب بینهم من المنطقة، أعیان من 4 لـ أنواعها بمختلف المحاجر الستغالل تراخیص 4                  السلطات

 العمالة الذي قام بكّل ما في ُوسعه لخنق الحركة"، یشرح إبراهیم.

على مستقلة جّدیة دراسة یستدعي الحقیقي الحل كذلك . لیس وهو حًال علینا یفرضوا أن یحاولون                 "إنهم
ذات عامة وخدمات للدخل، المنتجة األنشطة مشاریع ودعم المنطقة، عزلة لفّك وخطة الجوفیة ، المیاه                استغالل

 جودة"، یختم إبراهیم. ال یتطلب األمر عبقریة!

 عودة إلى القضّیة

كما مطالبین، مراكش، و الرشیدیة في جامعاتهم من القریة طالب عاد عندما 2011 صیف في االحتجاج                  بدأ
 كل صیف، بالعمل الموسمي في المنجم.

لم الذین الشباب، بین التمّرد األوسط والشرق إفریقیا شمال منطقة في المتزایدة واالحتجاجات البطالة غّذت                 لقد
الدراهم من المالیین بمئات أرباحًا ُتدّر لشركة یمكن "كیف عشر. خمسة حوالي سوى المنجم في منهم ف                  یوظَّ
موسمیة؟" فقط ولو لنا، وظیفة لتأمین الوسائل تملك ال بأنها تّدعي أن أرضنا من خام مواد استخراج طریق                    عن

 ، یقول إبراهیم غاضبًا وهو ناشط في الحركة االجتماعیة.

بل تنضب، الصنابیر میاه أن القریة سّكان رأى عندما الحًقا، ستأتي البعیر ظهر ستكسر التي القشة                  لكن
یحكي الیوم "، في فقط دقیقة 30 لمدة الصنبور من یتدفق الماء كان قلیلة، بأسابیع رمضان "قبل                  وتنقطع.

 إبراهیم.

 

"مناجم" فرع ،(SMI) للتعدین إمضیر شركة أّن القریة أهالي یعتبر واسعة. ومطلبیة احتجاجیة حركة ذلك                 تبع
ماء على تستحوذ التي هي ،(SNI) االستثمارات الوطنیة للشركة التابعة القابضة الشركة ،Managem             

 القریة بكثافة، وتستغّل كذلك الثروات الجوفیة، دون أن یستفیدوا، هم، بشيء.

یضم الذي متر)، 1400 (ارتفاع ألّبان جبل على مخیم بإقامة الشباب قام إذ المقاومة، تصعید الحركة                  قّررت
وقد القریة. نحو تدّفقه توجیه لیتّم المنجم إلى الماء بعض وصول منع هو هدفهم كان المنجم. لفائدة للمیاه                    برًجا
في هذا یومنا إلى مرابطین المتمردون إمیضر شباب الزال و بالفعل؛ مبتغاه بلوغ في المدني العصیان                  نجح

 قمة جبل ألّبان حیث التقیناهم .

 


