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( 0202نونبر)ىذه السنة بورزازات بقيُت طواَل األسبوع الذي قضيُتو 
رة تمكروت أكدز زاكو )في التوغل نحو الجنوب الكبيرة متوزعا بين الرغبة 

امرة في تمك المسالك الضيقة غمن الم وبين الخوف( تاكنيت المحاميد
في نفس الموعد عشتيا ىناك معاناة حقيقية  ركبني نتيجةخوف . الخطرة

في الطريق الرابطة بين زاكورة لم أكد أتوغل . من السنة الماضية
 نفسي أرددُ  حتى وجدتُ ( 0222أواخر شير أكتوبر )الغزالن محاميد و 

 !(تي جي في)من مغرب  !عجبي عجبي :المحظةُ تمك متو م  أَ  اشعارً 

متر، ضيق؛ ال يتسع ألكثر من و ميطريق وطني يمتد لحوالي مائة ك
 والحال أن ىذا الطريق. عربة واحدة، حواشيو متالشية مميئة باألحجار

والمقطورات  القوافل السياحية، من حافالت وعربات الدفع الرباعيبزدحم ي
م العاممة عمى تموين الشاحنات المختمفة األحجاب كما يزدحم ،المختمفة

، وتممؤه سيارات األجرة التي (التمور ىذه األيام)قل منتجاتيا نالمنطقة و 
أما حافالت نقل . لمنطقة وقراىاثمى لمنقل بين مدن اعتبر الوسيمة المُ تُ 
والحال . وىي تقتحم ذلك الطريق ليالحقا زات جلمسافرين فتصنع المعا

يومين سائق  قد صادفُت منذفي أعمى درعة ال يختمف عنو في أسفمو ف
حافمة سياحية، في أعمى نير درعة، عند مضاييق دادس، فسألتو كيف 



محنة : سيتمكن من قمب اتجاد الحافمة في ذلك الطريق الضيق فأجابني
  !!وأية محنة

فكر ىذا ىو المغرب الذي يحق لو أن يُ ىل : وىكذا وجدتني أتساءل
؟ حتى ولو كانت تي جي في السرعة القصوى قطاراتالتفكير في  مجردَ 

بل ميؤوس منو في نظر مادية، وىذا أمر مشكوك فيو،  ليا مردوديةٌ 
 .ينالكثير 

قدِّم )إن المغرب أحوُج اليوم، إقصاديا وسياسيا، سياسيا واقتصاديا 
. و بشمالوجديد يربط مرة أخرى جنوبَ " دةٍ ح  طريق وَ "إلى ( أيَّيما شئت

 قمممن اليوم  يمتدجنوب المغرب  نإ :نقول ولمن لم يبمغو الخبر بعد
شمال  يوجديشمل كل ما ، وشمالو إلى الحدود الموريطانيةجبال األطمس 

المزدوجة القابمة  إن الطريق السيار والسكة الحديدية .إلى طنجة تمك
، وما ومراكشلمتحسين كافية اليوم لتقديم الخدمة المطموبة بين طنجة 

ر الداخمي الذي يجب أن يقصِّ  تغطيتو بالطيران يمكن يفيض عمى ذلك
بأثمان  ،فقط بينيا وبين مراكشوليس  ،المسافة بين طنجة والداخمة

 ،في فرنسا (تي جي في)قطارات ال يعمم فتذكرة السفر بولمن . مناسبة
 .الطائرةتذكرة  ، فوق أحيانابل ت ،وازي، تالتي نقتدي بيا بدون ترو  

" طريق الوحدة"عاني يحمل كل مكان الحديث منذ سنوات عن طريق 
جديد يبدأ  "وحدةطريق " ،الذي ربط وسط المغرب بشمالو بعد االستقالل

 .مزدوج وطريقٌ  ،بشق نفق تحت تيزي نتيشكا ليمتد منو خطان حديديان
نحو تارودانت وأكادير و  ،وادي درعةوزاكورة عبر نحو ورزازالت  يمتدان
 . إلى العيون والداخمة ،من أييما ،وصوال

الحماية وال في عيد ال في مرحمة  غائباً  النفق موضوعلم يكن 
، تبدو سياسة ليا أىداف غير مفيومة نتيجةَ  ب أخيراً يِّ ، بل غُ االستقالل

فعمى شبكة األنتيرنيت نقرأ ىذه . في أحسن األحوال تقناوية صرفة
 ":المراكشية"جريدة   نشرتياالمتابعة الصحفية التي 

بقصر المؤتمرات   3002وينو ي 32انطمقت يوم السبت الماضي "
موضوع النفق الرابط بين مراكش وورزازات،  بورزازات، ندوة دولية حول

بمشاركة فاعمين في المجال السياسي واالقتصادي   .عبر تيشكا



تم مناقشتيا خالل ىذا وصبت المواضيع التي ت .واالجتماعي والمدني
 .يمة المشروع وتفع  المقاء، حول الوسائل الضرورية لبمورة

بداية االىتمام بالمشروع انطمقت منذ   وحسب مصادر رسمية فإن
بورزازات  4771حيث تم إنجاز دراسة تقنية ومالية في 4721سنة

 .بمبادرة من وزارة التجييز
 . مميار 420ب  الكمفة المالية لممشروع، وتقدر 

رحت في البرلمان منذ سنوات وتذرعت طُ أتذكر أن ىذه القضية و 
يا يقول بأن الحكومة وقتَ  ممثلَ  وسمعتُ . الحكومة بالضائقة المالية

وىا نحن نرى الحكومة اليوم تجد التمويل . في التمويل فقطيكمن المشكل 
ال يراىا المتتبعون من األسبقيات، بل يشككون في لمشاريع الغميظ 

التي  البنياتليست من  وىي جدواىا عمى المدى القصير والمتوسط،
 .مثل تييئ المجال وتصميم المدن ،بمخطط ال يتم إال بإنجازىا ترتبطُ 

 ألعريان؟  كآش خاص: "المثل اوقد يصدق عميي

ـ واالستجابة  واختيارات المشكل في المغرب ىو مشكل سياسةٍ  إن
ففي األسابيع األخيرة سمعنا . مشكل إمكانياتيكون أن قبَل لضغوط ـ 

الزيادة من االستجابة لمطالب النقابات ببنك المغرب يحذر الحكومة  والي
في الحد األدني لألجور الذي تطالب بو حفظا لمقمة عيش المقيورين من 

، وذلك حفاظا عمى التوازنات المالية العمال الذين ال يجدون ما ينفقون
زيادة الشحم في "عن  ناوبعدىا بقميل سمع. خوفا من انطالق التضخم

، زيادة الماليين في يقول المغاربة ا، كم"حسي مسي، ر المعموفظي
أجور وتعويضات الموظفين السامين والسفراء ومن إلييم من أصحاب 

  .، والنيب مستمرحُ ووقع قبل ذلك ما ىو أفض. األيادي الطويمة

فييم بالدولة أن تتقي  فاألجدرُ  ،خاصة ،أما بخصوص سكان درعة
با ي  فمنذ أن اندلعت قضية الصحراء أصبحوا جَ . ار، وتعيد إلييم االعتباهلل

ىو  ،من ذلك الحين ،الشيء والوحيد الذي كسبوه .االىتمام منسيا خارجَ 
، ال يبالون بألسنة الخضراءفي مقدمة المسيرة االفتخار بأنيم ساروا 

: يما بما شئتف  صِ يظير االىتمام بالمنطقة إال في مناسبتين  ولم .السوء
في أكدز وقمعة  ،سجنا لمسياسيينالمنطقة عمت ى حين جُ المناسبة األول

وأماكن أخرى، والمرة الثانية  ،بيسكورة ودار آيت الشعيروتمداغت مكونة 



حين تعرضوا لعسف السمطة المحمية والدرك بمناسبة جمع المال لبناء 
اإلقميم أن ىذا  التمفزة المغربيةمرة في  حيث سمعتُ  مسجد الحسن الثاني،

متقدما  ،المساىمةقيمة في الرتبة الثانية وطنيا من حيث  تبٌ ر الفقير م
أن  عن السبب عممتُ  وحين استفسرتُ . ش وفاسكعمى الرباط ومرا

ن الناس إ. الزىيدة تالفيا لبطش الباطشينوأفرشتيم الناس باعوا أمتعتيم 
أن خت في أذىانيم تجربتيم القديمة رسَّ  ألنـ في ىذا اإلقميم ـ  ال يحتجون

عتبروا يزمة إزاءىم بأي شيء، ويكفي أن تكف أذاىا عنيم لممُ غير ة الدول
  .ذلك خيرا ونعمة

دجنبر  00فيمُت من جواب لمسيد وزير النقل، في البرلمان يوم 
أن ممف نفق تيشكا وما  ،، متعمق بالطريق بين مراكش والداخمة0202

 . يتصل بو قد طوي نيائيا
  خاتمة

 فقررتُ  ،السير الجديدةونة دمالعمل ب انطالقَ األخيرة صادفت رحمتي 
ومتر الفاصمة بين مراكش المائتي كيم منيا فيثالثة بنود  أن أطبق
االلتزام بالسرعة المحددة، وعدم وضع العجمة عمى الخط : وورزازات

(. في المنعرجات، وفوق القناطر)المتصل، وعدم التجاوز المعيب 
 يا ثالثُ ضمنَ  ،صفتطمبت الرحمة، بيذه المواصفات، ست ساعات ون

وعند العودة . منيكة كانت رحمةً . عشرة دقيقة 01استراحات مدة كل منيا 
أتحدى السيد وزير . سممت المقود لعزرائيل فانخفض الوقت إلى النصف

 بعدُ  ألم يحن الوقت .التجييز أن يطبق القانون في تيشكا وما حوليا
الحديثة لترقيع ما  "القنطرة"ولالستفادة من إمكانيات التصوير والمسح 

 .يمكن ترقيعو من ىذا الطريق بعد مضي قرن من الزمن عمى تصيميو
www.medelomari.com 

http://www.medelomari.com/

