
< ع��ل��ى غ����رار ك���ل ج��ه��ات امل��م��ل��ك��ة، ت��ق��وم��ون ب��ح��م��ل��ة ال 
تتوقف لدرجة أننا قد نصفها بالحملة القاسية والصارمة.  
أي��ام قالئل من  التي تنتظرونها على بعد  ما هي األه���داف 

نهاية الحملة؟
> بالتأكيد الحملة على أشدها. والجميع يقدم 
كل ما لديه من جهود وإمكانيات إليجاد مكان على 

الواجهة.
ح��زب  ص��ف��وف  ف��ي  كمناضلني  ب��ن��ا  يتعلق  فيما 
كبير  بطموح  بحملتنا  نقوم  واالشتراكية،  التقدم 

وحماسة منقطعة النظير.
ح����زب ال���ت���ق���دم واالش���ت���راك���ي���ة ال�����ذي ن��ن��ت��م��ي إل��ي��ه 
ع���ن ق��ن��اع��ة، ي��ع��ت��ب��ر م���درس���ة ق��ي��م وم����ب����ادئ. نشعر 
الصاعدة.  القوة  إلى هذه  بفخر كبير ألننا ننتمي 
منذ  انطلقت  بل  ال��ي��وم،  وليدة  ليست  استعداداتنا 
بضعة شهور تحضيرا النتخابات نعتبرها محطة  
البشرية  إمكانياتنا  كل  تعبئة  تستوجب  حاسمة 
م��ن وسائل  لدينا  ت��وف��ر  م��ا  وك��ل  واللوجيستسكة، 

مادية.
عملنا يرتكز على املقاربة التشاركية في كل أحياء 
ت��ع��ل��م��ون، تتميز بشساعتها  ك��م��ا  ال��ت��ي  ال��ج��م��اع��ة، 
وكثافتها السكانية وتضم ساكنة تتعدى 700 ألف 
نسمة. هذه الساكنة تتجاوب مع كل من يستشعر 
نبضها من مناضالتنا ومناضلينا. فنحن ننادي 
ب���االس���ت���م���اع وت��ب��ن��ي ش���ك���اي���ات امل���واط���ن���ني. ن��ه��دف 
االستجابة للغالبية العظمى  من املطالب املشروعة، 
ون���ب���ذل ق���ص���ارى ج���ه���ودن���ا م���ن أج����ل ال��ت��م��وق��ع في 
مراكز القرار من أجل أن نكون قادرين على رد هذا 
التجاوب مع شعارنا بعمل ملموس يخدم مصلحة 

املواطنات واملواطنني.
< هل أنتم راضون على ما تم القيام به لحد اآلن لفائدة 
أك���ادي���ر ك��ع��اص��م��ة ل��س��وس وك��ث��ان��ي ق��ط��ب اق��ت��ص��ادي في 

البالد؟
> ال. إط��الق��ا. هناك أم��ور كثيرة ال زال��ت تنتظر، 
ويتعني االنكباب عليها بجدية وباملعقول، الجمود 
والتجهيزات  التحتية  البنية  على مستوى  واض��ح 
األس����اس����ي����ة، وع���ل���ى ص��ع��ي��د ت��ش��ج��ي��ع االس���ت���ث���م���ار 
بكرامة،  العيش  في  الساكنة  على حقوق  والحفاظ 
وت��ط��وي��ر ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال���ت���آزر م��ع السلطات 
الخارجية  واملصالح  املحلية  والسلطات  العمومية 
)ال�������وك�������االت ال����ح����ض����ري����ة، م���خ���ت���ل���ف ال����������������وزارات..(، 
وال�����وك�����االت وم���ك���ات���ب ال����دول����ة )ال����ع����م����ران، ال��وك��ال��ة 

املستقلة متعدد الخدمات ألكادير(.
إن م��دي��ن��ة  أك��ادي��ر الزال���ت ورش���ا مفتوحا. لكن، 

لألسف، ال شيء تحقق بالشكل الذي يكفل ضمان 
امل��ض��ي إل���ى أم����ام. م��ا ن��الح��ظ��ه ه��و تسجيل املدينة 
لخطوات إلى الوراء. تراجع على جميع املستويات، 
خاصة في القطاع السياحي، وفي املشاريع الخالقة 
ل���ف���رض ال���ع���م���ل ال���ت���ي ت���ت���ض���اءل ب��س��ب��ب ال��ح��ص��ار 
امل�����ض�����روب ع���ل���ى ال����ش����رك����ات،  وف�����ي ق���ط���اع ال��ص��ي��د 
البحري الذي تعمه الفوضى والتسيب الذي يؤدي 
حساب  على  ثمنه  واملستهلكني  الصيادين  صغار 
قوتهم وعلى حساب جيوبهم بالنظر إلى االرتفاع 

الصاروخي وغير املبرر ألسعار السمك.
تراجع عاصمة سوس يظهر أيضا على مستوى 
إش��ك��ال��ي��ة ق��ل��ة م���واق���ف ال���س���ي���ارات، وت���ده���ور ح��ال��ة 
ال���ط���رق خ��اص��ة ف���ي األح���ي���اء ال��ش��ع��ب��ي��ة، وف����ي س��وء 
ص��ي��ان��ة امل��س��اح��ات ال��خ��ض��راء ال��ت��ي أه��م��ل��ت بشكل 
الف���ت، وف���ي ض��ع��ف  وغ��ي��اب اإلن����ارة ال��ع��م��وم��ي��ة في 

بعض الشرايني واألزقة املهملة.
التي تخنق  النواقص  ه��ذه  ك��ل  ت��ن��وون مواجهة  < كيف 

املدينة بالرغم من بعض املنجزات ؟
> أوال، يجب القول إن املدينة تشكو قلة املشاريع 
املهيكلة.  فالفضاء الذي يشكل الكورنيش، بكل ما 
تطاله من عيوب، ال يمكن أن ننسب إنجازه للجماعة 
مادام أنه رأى النور بمساهمة العديد من الجهات، 
والتي نذكر منها، على الخصوص، شركاء من جزر 
الكناري، وذلك  في إطار البرنامج الوطني لتهيئة 
الخضراء،  الفضاءات  إنجاز  أن سياسة  امل��دن. كما 
وفضاءات التسلية الخاصة باألطفال التي يتباهى 
بها البعض منذ أكثر من عشر سنوات، ليست حكرا 
الوقوف على مثيالت  إذ يمكن  أكادير،  على مدينة 
التي  الجماعات بما فيها تلك  م��ن   العديد  لها في 
ت��ت��وف��ر ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ات ض��ع��ي��ف��ة ال ت��ص��ل ع��ش��ر ما 

تتوفر عليه مدينة االنبعاث.
ال���ح���ال. ويمكنني  ي��ط��اق بطبيعة  ال  ه���ذا وض���ع 
التأكيد على أننا نملك القدرة على تغييره بالعمل 
ال����ج����اد وب���امل���ع���ق���ول. ف������إذا م����ا م��ن��ح��ن��ا امل���واط���ن���ون 
الجماعة  أب���واب  بفتح  سنبدأ  ثقتهم،  وامل��واط��ن��ات 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��وص��دة  باستمرار ف��ي وج��ه الساكنة 
امل���ح���روم���ة، وس��ن��س��ه��ل م���أم���وري���ة امل����ق����اوالت ع��وض 
ت��ع��ق��ي��د األم�����ور ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ����الل اع��ت��م��اد امل��ع��اي��ي��ر 
والقوانني الالزمة، وسنعتمد املساواة في التعامل 
مع كل الجمعيات دون زبونية وال قيود، وسنقيم 
ع���الق���ات االح���ت���رام وال���ت���ع���اون م���ع ك���ل ال��ش��رك��اء في 
م��س��ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة، دون ت��ش��ن��ج وال ع���ن���اد. وأق��ص��د 
ب���ال���ش���رك���اء ه���ن���ا ال���س���ل���ط���ات امل���ح���ل���ي���ة، وال���ه���ي���ئ���ات 

املؤسسات  كل  نعم، سنشرك  والخاصة.  العمومية 
العمومية وشبه العمومية، وسنعتمد على طاقات 
األطر األكاديمية وعلى الهياكل الجمعوية في إعداد 
التصاميم ومشاريع املدينة، وسنسلط الضوء على 
استراتيجية جديدة لعاصمة سوس تتمحور حول 
القرب، واالنفتاح، واالبتكار، والتكامل، واالنسجام، 
وتعبئة كل الكفاءات والطاقات من أجل إعادة ضبط 
األم�����ور وص����وال إل���ى ب��ن��اء ح���اض���رة ق��وي��ة متفاعلة 
وت��ن��اف��س��ي��ة. س��ن��ع��ي��د ال��ث��ق��ة وال���ت���ف���اؤل ف���ي أوس����اط 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن وامل��م��ول��ني ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن إق��ام��ة 
مشاريع قادرة على امتصاص البطالة، ولن نذخر 
امل��ض��ارب��ني ومافيا  ف��ي مواجهة ال تلني ض��د  جهدا 

العقار الجشعة. 
ط��ب��ع��ا ل����ن ن��ن��س��ى ق���ط���اع���ات ال ت���ق���ل أه���م���ي���ة. إذ 
سنضخ دماء جديدة في الحياة الثقافية من خالل 
واملبدعني  املثقفني  تشجيع  مع  مالئمة  تحتة  بنية 
واألك��ادي��م��ي��ني وال��ج��م��ع��ي��ات ال���ج���ادة، وسنخصص 
ج���ه���ودن���ا وم��ي��زان��ي��ات��ن��ا ل��ل��ق��ط��اع��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، 
والثقافة،  والتشغيل،  وال��ص��ح��ة،  التعليم،  خ��اص��ة 
والترفيه.. سنركز اهتمامنا بشكل خاص على نشر 
قضايا  ستحضى  كما  األمازيغية،  والثقافة  اللغة 

وانشغاالت الشباب واملرأة باهتمامنا .. 
ول����ن ي��س��ت��ق��ي��م ع��م��ل��ن��ا دون إي����الء ع��ن��اي��ة خ��اص��ة 
ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خ����الل ف����رض ق���ان���ون تصفية 

األدخ���ن���ة ال���س���ام���ة،  واع���ت���م���اد م��ع��اي��ي��ر م��الئ��م��ة في 
مختلف املعامل الصناعية. 

وس��ن��ق��دم امل���س���اع���دات ل��ألس��ر امل���ع���وزة م���ن خ��الل 
األعمال الخيرية وأنشطة التضامن، إذ ننوي دعوة 
رعاة ومساندي هذا النوع من األعمال ودعوة األسر 

امليسورة إلى االستثمار في هذا املجال. 
س��ن��ش��ك��ل ل���وب���ي���ات ض���غ���ط  ب��م��ع��ي��ة ك����ل ال��ن��ي��ات 
وقابلة  واقعية  بملفات  معززين  املحلية،  الحسنة 
ل��ل��دف��اع عنها م��ن أج���ل تمكني امل��دي��ن��ة م��ن مشاريع 
ضخمة، على غرار ما يجري في مدن كبرى كالرباط 
وال���دار ال��ب��ي��ض��اء.. م��ع إق��ام��ة ش��راك��ات متينة س��واء 

على الصعيد الوطني أو الدولي.

بالعمل اجلاد وباملعقول نستطيع تغيير 
أوضاع املدينة التي أصبحت ال تطاق 

< ماهي حصيلة املجلس البلدي لتيزنيت على 
مستوى األوراش الكبرى؟

للتنمية  وم��ق��ارب��ت��ن��ا  م��رج��ع��ي��ت��ن��ا  إن   <
ال��ح��ض��ري��ة ت��ن��ط��ل��ق م���ن ع����دة ب���رام���ج منها 
امل��خ��ط��ط ال��ج��م��اع��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وات��ف��اق��ي��ات 
الشراكة مع القطاعات الحكومية في إطار 
امل��دي��ن��ة ورؤي���ة 2029، إض��اف��ة إلى  سياسة 
برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
العتيقة  امل��دي��ن��ة  وتهيئة  تأهيل  وب��رن��ام��ج 
وتهيئة واح���ة ت��ارك��ا وح��م��اي��ة امل��دي��ن��ة من 
ال��ق��ول في  الفيضانات، وغ��ي��ره��ا... ويمكن 
ملدينة  الحضري  املجلس  إن  السياق،  ه��ذا 
الفترة املمتدة ما بني   تيزنيت انكب خ��الل 
كبرى،  م��ش��اري��ع  إن��ج��از  على  2009 و2015 
حيث تمت برمجة 79 مشروعا من أصل 80 
م��ش��روع��ا، ب��اع��ت��م��ادات بلغت م��ا ب��ني 2011 
دره��م��ا.  م��ل��ي��ون   604،7 ي���ق���ارب  م���ا  و2015 
املدينة  وأح��ي��اء  ش���وارع  فتحولت مختلف 
إل����ى أوراش م��ف��ت��وح��ة ارت���ق���ت م���ن خ��الل��ه��ا 
إلى مصاف املدن املغربية النموذجية رغم 
اإلمكانيات املادية التي ال تفي بمتطلبات 
ال��س��ك��ان وال ب��األف��ك��ار وامل���ش���اري���ع ال��ك��ب��رى 
التي يروم املجلس تحقيقها في هذا الوقت 
ال��وج��ي��ز. وق���د ع��م��ل��ت ال��ج��م��اع��ة الحضرية 
م��ش��اري��ع تضمنها  ت��ن��زي��ل  ع��ل��ى  لتيزنيت، 
ب��رن��ام��ج ال��ت��أه��ي��ل ال����ح����ض����ري2012-2007، 
وجل املشاريع أشرفت على نهايتها، ومن 
ب���ني أه����م ه����ذه امل���ش���اري���ع، ت��ق��وي��ة ال��ش��ب��ك��ة 
إذ  أحيائها،  وك��اف��ة  املدينة  داخ��ل  الطرقية 
تمت تهيئة وتقوية ما يفوق عن 334 ألف 
متر مربع من الطرق واألزق��ة بتكلفة مالية 
بلغت 48 مليون درهما، فضال عن تحديث 
بكافة  العمومية  اإلن����ارة  وت��وس��ي��ع  شبكة 
األحياء حيث تم وضع 580 نقطة ضوئية 
ج���دي���دة ب���غ���الف م���ال���ي ي���ق���ارب 10 م��الي��ني 
درهم، وتهيئة عدد من املساحات الخضراء 
  38.225.460,00 بمبلغ  العامة  والساحات 
دره���م���ا. ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��ق��وي��ة وع��ص��رن��ة 
خ��الل   م��ن  الجماعية  العمومية  ال��خ��دم��ات 
ت���غ���ط���ي���ة وت���ج���ه���ي���ز ال�����س�����وق األس����ب����وع����ي، 
املحطة  وتهيئة  تجارية  م��راك��ز  ث��الث  بناء 
الطرقية بتكلفة إجمالية وصلت 61  مليون 

درهما..
بالحصول  تيزنيت  بلدية  حظيت  وق��د 
ع���ل���ى ت���م���وي���ل م����ن ط�����رف امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ج���م���اع���ات امل���ح���ل���ي���ة ب��م��ب��ل��غ 45 م��ل��ي��ون 
التأهيل  برنامج  تنفيذ  الستكمال  دره��م��ا 
مشاريع  هناك  أن  كما  ال��س��اب��ق.  الحضري 
ج���دي���دة م��س��ط��رة ض��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ت��أه��ي��ل 
الحضري -2014 2016، ستزيد من إشعاع 
امل���دي���ن���ة، م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت��ض��اف��ر ك���ل ال��ج��ه��ود 
وان���خ���راط أب��ن��اء امل��دي��ن��ة ف��ي ال��ح��ف��اظ على 
ه���ذه امل��ك��ت��س��ب��ات.. أم���ا ع���ن ج��ان��ب تشييد 

املنشئات السوسيوثقافية، فقد تمت تهيئة 
وبناء قاعة مغطاة، إعداد وتجهيز مالعب 
ري���اض���ي���ة ب���األح���ي���اء وت��ه��ي��ئ��ة دار إلق���ام���ة 
ال��ش��ب��اب ب���غ���الف م���ال���ي ي���ق���ارب 29 م��ل��ي��ون 
أم��ا ع��ن الجانب املتعلق بالحفاظ  دره��م��ا. 
على التراث، فاألشغال جارية لبناء مركب 
بالهواء  وم��س��رح��ا  متحفا  يتضمن  ت��راث��ي 
الطلق بقصبة أغ��ن��اج. وق��د خصص مبلغ 
مالي قدره 16 مليون درهما لتهيئة فضاء 
هذه القصبة. وفيما يخص املشروع الذي 
ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ي��ر م���ن ط����رف امل��ج��ل��س 
وامل���ت���ع���ل���ق ب���وق���اي���ة امل���دي���ن���ة ال��ع��ت��ي��ق��ة م��ن 
قريبا  ستنطلق  ف��األش��غ��ال  ال��ف��ي��ض��ان��ات، 
وت��ص��ل تكلفة ه���ذا امل���ش���روع إل���ى مبلغ 22 

مليون درهما..
< وم�����اذا ع���ن أه���م أه�����داف امل��خ��ط��ط الجماعي 

للتنمية للجماعة الحضرية لتيزنيت؟
> هناك أهداف عديدة، سأسرد بعضها 
في  الحصر، وتتمثل  ال  امل��ث��ال  على سبيل 

الجماعي  باملخطط  البيئي  ال��ب��ع��د  إدم����اج 
للتنمية مل���ا ل���ه م���ن ارت���ب���اط وث��ي��ق ب��ج��ودة 
ال����ح����ي����اة ال���ح���ض���ري���ة وت���ح���س���ني ج���اذب���ي���ة 
وج��م��ال��ي��ة امل���دي���ن���ة، ح��ي��ث اخ���ت���ار امل��ج��ل��س 
ال��ب��ع��د البيئي ف��ي سياسة  ال��ب��ل��دي إدم����اج 
ال����ت����خ����ط����ي����ط االس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي م������ن خ����الل 
املجاالت  تعبئة  في  جديدة  قواعد  اعتماد 
ال���ت���راب���ي���ة واس���ت���ع���م���االت���ه���ا ت������روم أس���اس���ا 
اس��ت��ح��ض��ار ال��ب��ع��د ال��ت��ض��ام��ن��ي وال��ب��ي��ئ��ي 
امل���س���ت���دام ف����ي ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ن���م���وي���ة، وذل����ك 
تطبيقا لتوجهات امليثاق الوطني للبيئة، 
وال�����ذي ي��ه��دف إل���ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ج��االت 
الطبيعية  وم���وارده���ا  ومحمياتها  البيئة 
ذلك  على  أدل  وال  مستدامة،  تنمية  ضمن 
مصادقة املجلس البلدي في دورة يوليوز 
للمدينة  البيئية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  األخ���ي���رة 
وتخصيص م��ح��ور اس��ت��رات��ي��ج��ي، م��ن بني 
املخطط  لوثيقة  امل��ك��ون��ة  السبعة  امل���ح���اور 
ال���ج���م���اع���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة مل���دي���ن���ة ت���ي���زن���ي���ت، ل��� 

بغالف  امل��دي��ن��ة"  وجمالية  البيئة  "ح��م��اي��ة 
مالي يفوق 40 مليون درهما، أي ما يقارب 
23 % من الكلفة اإلجمالية للمخطط التي 
ت��ق��در ب��� 768 مليون دره���م. وي��دم��ج محور 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وت���ع���زي���ز ج��م��ال��ي��ة امل��دي��ن��ة 
م���ش���اري���ع ه���ام���ة ت��ع��ك��س ان����خ����راط امل��ج��ل��س 
والدولية  الوطنية  التوجهات  ف��ي  البلدي 
ف���ي م��ج��ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال���ح���ف���اظ على 
امل��وارد الطبيعية. كما ينسجم هذا الخيار 
م��ع ت��وص��ي��ات ميثاق امل��دي��ن��ة امل��رب��ي��ة ال��ذي 
صادق عليه املجلس البلدي والذي يتوخى 
جعل تيزنيت "مدينة نظيفة ومربي�ة"، ومع 
للمدن  الوطنية  الشبكة  مرجعية  اع��ت��م��اد 
تيزنيت  تعد  ال��ت��ي  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة  املغربية 

عضوا فاعال بها.
وقد وصلت نسبة التغطية فيما يتعلق 
باملساحات الخضراء بمدينة تيزنيت إلى 
توفير معدل 20 متر مربع لكل ساكن. وهو 
معدل يوازي املعايير الدولية. كما برمجت 

ت��ارك��ا، ستعود  ب��واح��ة  م��ش��اري��ع مندمجة 
ب��ال��ف��ض��ل ع��ل��ى امل���س���ت���وي���ات االق���ت���ص���ادي���ة، 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة. وت��ن��درج 
ض���م���ن ه�����ذه امل���ش���اري���ع م����ش����روع ال��ن��ج��اع��ة 
الطاقية في مجال اإلنارة العمومية وتدوير 
وتثمني النفايات بعد إنشاء محطة مراقبة 
وم��ع��ال��ج��ة ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة، إض��اف��ة إل��ى 

حماية املدينة من الفيضانات.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، ت���ح���رص ال��ج��م��اع��ة 
ع���ل���ى ال����رب����ط ب����ني ال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وض���م���ان ال���ت���وازن 
البعد  استحضار  م��ع  الوظيفي  امل��ج��ال��ي/ 
إل��ى توفير بنية  البيئي، وه��و ما سيؤدي 
فرص  توسيع  على  تساعد  وبيئة  تحتية 
بتراب  والعمومية  الخاصة  االس��ت��ث��م��ارات 
ال���ج���م���اع���ة، وال����ت����ي ت���أخ���ذ ب���ع���ني االع���ت���ب���ار 
امل��وارد  البيئة وعلى  الحفاظ على  هاجس 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت����ح����رص ع���ل���ى ج������ودة ح��ي��اة 
ال��ق��ادم��ة من  الساكنة وتكفل ح��ق األج��ي��ال 

االستفادة من هذه املوارد.
< م����ا ه����ي ط��ب��ي��ع��ة امل���ش���اك���ل ال���ت���ي م����ا ت����زال 

مطروحة؟
>  ال يمكن الحديث عن مشاكل تحديدا، 
بل عن رهانات حضرية وتحديات مرتبطة 
بالنمو الديمغرافي بنسبة 15 % والتوسع 
ال��ع��م��ران��ي ل��ل��م��دي��ن��ة ب���زي���ادة ب��ح��وال��ي 150 
السنوات  ف��ي  الحضري  امل��ج��ال  م��ن  باملائة 
وغير  مهيكلة  غ��ي��ر  ق���رى  ليشمل  األخ���ي���رة 
م��ج��ه��زة ك��ان��ت ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��م��اع��ات ال��ق��روي��ة 
امل���ت���اخ���م���ة ل���ل���م���دي���ن���ة، م����ع م����ا ت���ف���رض���ه م��ن 
م��ت��ط��ل��ب��ات اس��ت��ي��ع��اب ال���ت���وس���ع م���ن حيث 
امل������راف������ق وال����ت����ج����ه����ي����زات وت����وف����ي����ر ال��ب��ن��ى 
التحتية. هذا باملوازاة مع ضعف وصعوبة 
تعبئة الرصيد العمومي إضافة إلى ضعف 
م��ع حجم  للجماعة مقارنة  الذاتية  امل���وارد 

الحاجيات.. 
لبرنامجكم  العريضة  الخطوط  أه��م  < ما هي 

االنتخابي؟
ب���رن���ام���ج���ن���ا  ي���ت���ض���م���ن  ب�����خ�����الص�����ة،    <
االنتخابي 10 التزامات أساسية، تهم إتمام 
املشاريع املبرمجة برسم املخطط الجماعي 
للتنمية 2011 – 2016 بجانب تعزيز مكانة 
الجماعة كفاعل أساسي في البناء الجهوي، 
إضافة إلى تقوية امل��وارد البشرية واملالية 
للجماعة ومواصلة بناء الجماعة املواطنة 
واملتضامنة، وما يتطلبه األمر من توسيع 
ف��ي مجاالت  العمومية  ال��خ��دم��ات  وت��ق��وي��ة 
ع���دة، وت��ق��وي��ة ن��ظ��ام ال��ح��ك��ام��ة، إض��اف��ة إلى 
وتقوية  االستثمار  تشجيع  على  ال��ح��رص 
الركيزة االقتصادية للمدينة. كل هذا طبعا 
واالنفتاح  التواصل  جانب  تعزيز  بجانب 

على العالم..
< هال حدثتمونا عن نوعية أعضاء الئحتكم 

من مرشحات ومرشحي الحزب بجماعتكم؟
>   ت��ت��ك��ون ال��الئ��ح��ة امل��ح��ل��ي��ة بجزئيها 
األول والثاني من 35 مترشحة ومترشحا، 
التصنيف  وح��س��ب  للنساء.   %  20 بنسبة 
أع��ض��اء  ن��ص��ف  ف��ح��وال��ي  السوسيومهني، 
الالئحة موظفون )48.6 %( يتشكل 82.35 
فيما  التعليم.  ون��س��اء  رج���ال  م��ن  % منهم 
ال��الئ��ح��ة يمتهنون مهنا  %40 م��ن أع��ض��اء 
ح����رة. وت��ش��ك��ل ن��س��ب��ة ال��ط��ل��ب��ة 11.4 % من 

مجموع أعضاء الآلئحة..
 بخصوص املستوى التعليمي، ف� 68.5 
% م��ن��ه��م ذوو م��س��ت��وى ج��ام��ع��ي. وح��س��ب 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، ف��� 20 % م��ن املترشحني 
ض��م��ن الئ���ح���ة ح����زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة 
شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة. فيما 45.7 
% منهم ت��ت��راوح أعمارهم م��ا ب��ني 35 و55 
سنة. أما املترشحون الذين تفوق أعمارهم 
55 سنة فعددهم 12 ضمن 35 أي ما يوازي 

 34C % من مجموع أعضاء الالئحة.
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برنامجنا االنتخابي يتضمن 10 التزامات أساسية تهم إمتام 
املشاريع املبرمجة برسم املخطط اجلماعي للتنمية 

عبد اللطيف أعمو وكيل الئحة حزب التقدم واالشتراكية بتيزنيت 

حسن نشيط وكيل الئحة حزب التقدم واالشتراكية بأكادير لبيان اليوم: 

<  حاوره: حسن عربي

أكادير تسجل خطوات إلى الوراء بسبب التجميد القاتل لالستثمار 
وملشاريع على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات األساسية 

< نحرص على الربط بني التنمية 
االقتصادية والتنمية االجتماعية 

وضمان التوازن املجالي/ الوظيفي
 مع استحضار البعد البيئي

ط
شي

ن ن
س

ح

صورة جماعية لالئحة أكادير إذاوتانان والجهة

<  إعداد: مصطفى السالكي 

واالش��ت��راك��ي��ة  ال��ت��ق��دم  ف��ي ص��ف��وف الئ��ح��ة ح���زب  التعبئة  وت��ي��رة  تتصاعد  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  احل��م��ل��ة  ع��ز  ف��ي 
نتائج  حتقيق  إل��ى  وي��ت��وق��ون  احلملة  يخوضون  ومناضلني  ملناضالت  جيدة  ص��ورة  تقدمي  أج��ل  م��ن  ب��أك��ادي��ر 
حتركات  على  الدينامية  م��ن  م��زي��دا  تضفي  قوية  تعبئة  احلالية.  االستحقاقات  خ��الل  حزبهم  مستوى  ف��ي 
امل��رش��ح��ات وامل��رش��ح��ني، امل��س��ان��دي��ن م��ن ط���رف أع����داد ه��ائ��ل��ة م��ن األن��ص��ار وامل��ت��ع��اط��ف��ني ال��ذي��ن ي��ت��وزع��ون 

باملئات عبر كل أرجاء عاصمة سوس.
ودي  حديث  ف��ي  وه��ن��اك  هنا  تلقاهم  فريقا  عشرين  ح��وال��ي  يشكلون  ومناضل  مناضلة   900 م��ن  أكثر 
أبوباها،  توصد  ال  تواصليا  مقرا    24 وأن���زا.  وتيكيوين،  وبنسركاو،  امل��رك��ز،   – أك��ادي��ر  ساكنة  مع  وج��اد 

م��رش��ح��ات ومرشحني  إش����ارة حملة  ره���ن  م��وض��وع��ة  اإلم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  م��ح��رك��ه��ا.  ي��ت��وق��ف  س��ي��ارة ال  و18 
على  الكتاب  ح��زب  ومناضلي  مناضالت  ب��ق��درة  امل��ؤم��ن  امل��دي��ن��ة،  بقضايا  ال��ع��ارف  نشيط  حسن  يقودهم 

فرض تسيير يرتقي بعاصمة سوس إلى مصاف املدن الكبيرة.
حتمل  التي  االنتخابية  احلملة  قلب  م��ن  انتزعناه  مي��ل.  وال  يكل  ال  ال��ذي  املناضل  نشيط  حسن  التقينا 
وما  أك��ادي��ر  ملدينة  احل��ال��ي  التسيير  ح��ول  وان��ط��ب��اع��ات��ه  احلملة  م��ج��ري��ات  ح��ول  ليحدثنا  امل��ع��ق��ول،  ش��ع��ار 

حتتاجه من إجراءات وتدابير ملواجهة النقائص، فكان احلوار التالي:

< سنواصل العمل
 على بناء اجلماعة 
املواطنة واملتضامنة

جميعا من أجل انبعاث أكادير 

اعتبرعبد اللطيف أعمو وكيل الئحة حزب التقدم واالشتراكية بتيزنيت، أن املجلس احلضري ملدينة تيزنيت انكب خالل الفترة املمتدة ما بني 2009 و2015 على إجناز مشاريع كبرى، أجنزت في 
وقتها احملدد، وحتولت مختلف شوارع وأحياء املدينة إلى أوراش مفتوحة ارتقت من خاللها إلى مصاف املدن املغربية النموذجية رغم اإلمكانيات املادية التي ال تفي مبتطلبات السكان وال باألفكار 

واملشاريع الكبرى التي يروم املجلس حتقيقها. وأضاف رئيس بلدية تيزنيت، في حوار مع بيان اليوم، أن البرنامج االنتخابي يتضمن 10 التزامات أساسية، تهم إمتام املشاريع املبرمجة برسم املخطط 
اجلماعي للتنمية 2011 – 2016 بجانب تعزيز مكانة اجلماعة كفاعل أساسي في البناء اجلهوي، إضافة إلى تقوية املوارد البشرية واملالية للجماعة ومواصلة بناء اجلماعة املواطنة واملتضامنة.

عبد اللطيف أعمو
  في سطور

- رئيس بلدية تيزنيت وعضو 
فريق التحالف االشتراكي 

مبجلس املستشارين
- املهنة:  محام                                      

- املهمة داخل احلزب: 
عضو الديوان السياسي

- اهتمامات وأنشطة جمعوية 
ونقابية: حقوقي ونقيب 

احملامني سابقا وعضو جمعيات 
مدنية عديدة..

> م���اه���ي أه�����م امل���ش���اك���ل ال���ت���ي ت��ع��رف��ه��ا م��ق��اط��ع��ة 
الصخور السوداء؟

م��ت��ع��ددة، يعيشها  ه��ن��اك مشاكل  <  طبعا، 
س���ك���ان م��ق��اط��ع��ة ال����ص����خ����ورال����س����وداء، وي��ب��ق��ى 
س��ك��ان ب��ع��ض دور ال��ص��ف��ي��ح، ك��م��ا ه���و ال��ح��ال 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل���س���اك���ن���ة ك�����ري�����ان�����ات، ال���ش���ي���ش���ان، 
ال���ط���ال���ي���ان، امل��ك��س��ي��ك، ال���ت���ي���ر، ط���وط���و وم���ك���ام، 
ه���م األك���ث���ر ت���ض���ررا م��ق��ارن��ة م���ع س��اك��ن��ة ب��اق��ي 
أح���ي���اء امل��ق��اط��ع��ة. ف���ه���ذه ال��س��اك��ن��ة ت��ع��ان��ي من 
أبسط ش��روط الحياة، فهي تفتقد إل��ى اإلن��ارة 
الصحي،  الصرف  بقنوات  والربط  العمومية، 
لدورهم  امل��ج��اورة  الحفر  حيث يعتمدون على 
الصفيحية، لصرف املياه العادمة، مما يلزمهم  
إف��راغ��ه��ا ك��ل م���رة، وف��ي فصل ال��ش��ت��اء، تتحول 
حياتهم إلى جحيم، حيث تفيض الحفر، مما 
ينجم عنه انبعاث روائ��ح نتنة تزكم األن��وف.. 
أي���ض���ا ه���ن���اك، م��ش��ك��ل ال���ن���ظ���اف���ة، ف��ب��ال��رغ��م من 
النظافة من ط��رف شركة خاصة،  تدبير قطاع 
إال أن املالحظ، أن مجموعة من األحياء تفتقد 
ل��ق��م��ام��ات األزب�����ال، م��م��ا يجعل األزب����ال مرمية 
على األرصفة ومختلف األزقة. كما تشكو هذه 
األحياء بدورها، من ضعف اإلن��ارة العمومية 
وانفجارها  الصحي  الصرف  قنوات  واختناق 

في بعض األحيان.
ال  فاملقاطعة  الرياضي،  للمجال  وبالنسبة 
تتوفر سوى على ملعب واح��د، ولألسف فهو  
مغلق لحد الساعة، مما حرم مئات من الشباب 
من ممارسة رياضته املفضلة كرة القدم. نفس 
الشيء بالنسبة ملسجد الشهداء الذي ما يزال 
أن��ه يخضع إلص��الح��ات، لكن  ب��دع��وى  مغلقا، 
امل����الح����ظ، أن م����دة ه����ذه اإلص����الح����ات ق���د ط��ال 
أمدها، مما يجعل املصلني يتوجهون إلى حي 

تيسير ألداء صلواتهم.
ه����ن����اك م����ش����اك����ل أخ����������رى، ق�����د ي����أت����ي ال����وق����ت 
للتفصيل فيها، وأريد باملناسبة أن أشير إلى 
م��وض��وع ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ني ال����ذي ي��ه��م امل��ئ��ات 
م��ن األس����ر، وال����ذي يتطلب ف��ع��ال ح��ال واق��ع��ي��ا، 
ي��راع��ي م��ن جانب وضعيتهم وم��ن جانب آخر 
ا  وضع حد للفوضى التي يتسببون فيها بدء

باحتالل امللك العمومي وعرقلة حركة السير .

> م���اه���ي أه�����م ال���خ���ط���وط ال���ع���ري���ض���ة ل��ب��رن��ام��ج��ك��م 
االنتخابي؟

ال����ت����ق����دم  ل�����ب�����رن�����ام�����ج ح���������زب  ب����ال����ن����س����ب����ة   >
واالشتراكية بمقاطعة الصخور السوداء، فأود 
اإلشارة أوال، أن صياغته، تمت بإشراك بعض 
الجمعيات والفعاليات املحلية، باالستماع إلى 
برنامجنا  جاء  وهكذا  واقتراحاتها.  مطالبها 
متكامال مع البرنامج االنتخابي الوطني لحزب 

مستوى  على  واالش��ت��راك��ي��ة، خصوصا  التقدم 
بدوره  برنامجنا  يرتكز  إذ  العامة،  التوجهات 
ثقة  واس��ت��رج��اع  الجماعي  العمل  تخليق  على 
املواطن في مؤسسة الجماعة ومفهوم الخدمة 
العمومية، وذلك من خالل العمل على تحديث 
البشرية  امل��وارد  تدبير  وعقلنة  املحلية  اإلدارة 
وم���ح���ارب���ة ك���ل م��ظ��اه��ر ال���ف���س���اد. وب��رن��ام��ج��ن��ا 
أي��ض��ا مجموعة م��ن اإلج����راءات ت��روم  يتضمن 
أساسا تنمية موارد املقاطعة، ودعم الجمعيات 
ال����ج����ادة، وت��ح��س��ني ظ�����روف ال���ح���ي���اة ل��ل��س��ك��ان، 
م���ن خ����الل ت��ج��وي��د وس���ائ���ل ال��ن��ق��ل، وت��رص��ي��ف 
الشوارع وإحداث الولوجيات الخاصة وتعزيز 
الفضاءات  وتوسيع  العمومية  اإلن���ارة  شبكة 
النقل  وت��ح��س��ني  بالبيئة  وال��ع��ن��اي��ة  ال��خ��ض��راء 

الحضري العمومي.
إنشاء  نقترح  املتجولني،  للباعة  وبالنسبة 
إط��ارات  ف��ض��اءات خاصة بهم، وتنظيمهم في 
مهنية م��ن أج���ل إدم��اج��ه��م ف��ي ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة 

ال��ب��اع��ة املتجولني. فيما  ق��ط��اع  أف��ق هيكلة  ف��ي 
ي��ق��ت��رح ب��رن��ام��ج��ن��ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��س��اك��ن��ة األح��ي��اء 

الصفيحية، إعادة إسكانهم في نفس املكان.

تكوين  في  إليها  احتكمتم  التي  املعايير  ماهي   <
الالئحة؟

< ح���اول���ن���ا أن ت���ك���ون ال���الئ���ح���ة م��م��ث��ل��ة ل��ك��ل 
ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة، م���ع ان���ف���ت���اح ع��ل��ى ال��ش��ب��اب 
مناضلي  ع���ن  ن��اه��ي��ك  والطاقات والكفاءات، 
وم��ن��اض��الت ح���زب ال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة. وم��ا 
ي��ث��ل��ج ال�����ص�����در، أن ال���ج���م���ي���ع م��ص��م��م ع���ل���ى أن 
يحقق ال��ح��زب ن��ت��ائ��ج س���ارة ف��ي ه���ذه االق��ت��راع 
املقبل، حتى يتسنى له تطبيق برنامجه الذي 
امل��ج��االت.  ك��ل  ف��ي  ال��س��ك��ان  يستحضر مصالح 
ولحد اآلن، هناك تجاوب كبيرمن طرف فئات 
واسعة من املواطنني، في حمالتنا االنتخابية، 
ويتجلى ذلك في االستقبال الذي نحظى به في 
جل جوالتنا، وفي حلقات النقاش مع املواطنني 

عامة والشباب على الخصوص.
وأم���ل���ي أن ي��م��ر م���ا ت��ب��ق��ى م���ن أي�����ام ال��ح��م��ل��ة 
االنتخابية في أج��واء تنافسية، رغم أن بعض 
املفسدين لن تروقهم مثل ه��ذه األج���واء، حيث 
الحرام،  امل��ال  توزيع  إل��ى  سيعمدون كعادتهم، 
وشراء الذمم، وبالتالي على السلطات اإلقليمية 
م��ن حديد  ت��واص��ل مراقبتها وال��ض��رب بيد  أن 
ع��ل��ى ك��ل م��ن س��ول��ت  ل��ه ن��ف��س��ه خ���رق ال��ق��وان��ني 
املعمول بها في إطار الحمالت االنتخابية. كما 
إلى ساكنة  املناسبة ألتوجه بنداء  أنتهز هذه 
املشاركة  أج��ل  م��ن  ال��س��وداء  الصخور  مقاطعة 
املكثفة يوم االقتراع مع التصويت لفائدة رمز 
"ال���ك���ت���اب" ال����ذي ي��م��ث��ل��ه أب���ن���اء وب���ن���ات مقاطعة 

الصخور السوداء.

< حاوره: حسن عربي

عمرصافيح وكيل الئحة حزب التقدم واالشتراكية مبقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء
إعادة إسكان دور الصفيح وإحداث فضاءات خاصة للباعة املتجولني

قال عمرصافيح وكيل الئحة حزب التقدم واالشتراكية بمقاطعة الصخورالسوداء بالدار البيضاء، إن هناك مشاكل متعددة، يعيشها سكان مقاطعة الصخور السوداء، ويبقى سكان 
بعض دور الصفيح، كما هو الحال بالنسبة لساكنة كريانات، الشيشان، الطاليان، املكسيك، التير، طوطو ومكام، أكثر تضررا مقارنة مع ساكنة باقي أحياء املقاطعة. وأضاف عمر 

صافيح، في حوار أجرته معه بيان اليوم، أن هناك تجاوبا كبيرا من طرف فئات واسعة من املواطنني، ويتجلى ذلك في االستقبال الذي يحظى به حزب التقدم واالشتراكية في حمالته 
االنتخابية والتجاوب الكبير مع برنامجه االنتخابي الذي يعبر بشكل كبيرعن مطالب السكان.  فيما يلي الحوار:

عمرصافيح  في سطور
رجل أعمال

النائب الثالث جلمعية أصدقاء الطاس
فاعل جمعوي

 عضو املكتب احمللي حلزب التقدم واإلشتراكية  
مرشح سابق بالالئحة الوطنية للشباب


