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السید باشا مدینة تیزنیت، ـ
، ممثلي المصالح الخارجیة للدولةادةالسـ

ادة المستشارین،ـ السیدات والس
ـ  السادة رؤساء أقسام ومصالح بلدیة تیزنیت،

.ـ أیھا الحضور الكریم

.للھجرة1434ھذه حلول شھر رمضان األبرك انعقاد دورة مجلسنا العادیة یصادف 
وبالمناسبة أتقدم للسیدات والسادة أعضاء المجلس البلدي ولكل موظفي وأعوان البلدیة، ومن 

ھذا الشھر د هللایعراجیا أن یبأخلص التھاني وعظیم األماني، لمدینة، خاللكم لكل ساكنة ا
رزقنا هللا یجعلنا ممن ینتھزون الوقت بالطاعات، ویعلینا وعلیكم بالیُمن والبركات، والفضیل 
.حسن الجزاءوإیاكم 

إنجازات نشطة وھم أأعلىفرصة للوقوف ة،عادالكھذه، انعقاد دورة مجلسنا العادیة عتبریو
بارتباط مع الوضعیة العامة 2013ویولیوزطیلة الفترة الفاصلة ما بین أبریلالجماعة

.للبالد

الكثیر من الوقت في مرحلة ، ومنذ شھر نونبر من السنة الماضیة،بالدناأضاعتفقد
داخل الفصائل المكونة للحكومة إلى تعطیل والتصدعات الخالفات فیھا سیاسیة دقیقة، أدت 

وھو زمن سیاسي .تنفیذ الدستور صالح التي كانت تستدعي اإلسراع بمتطلبات آلیات اإل
.والتقریر األخیر لبنك المغرب كان صارخا ومنبھا-ضائع من حیاة المغاربة

إن المرحلة تقتضي بالفعل مزیدا من الرزانة والحكمة والتعقل، ونتمنى أن تستدرك الحكومة 
وتیرة عملھا في مجال اإلصالحات المھیكلة المستعجلة، بتسریعالقادمة ھذا الزمن الضائع

كإصالح نظام المقاصة ونظام التقاعد والنظام الجبائي واتخاذ اإلجراءات السریعة لضبط 
.التحكم في عجز المیزانیة 

، وما الدرس الملكيفإن ،الدیمقراطیةفإذا كان الجدل الحاصل یدخل في خانة التمرین على 
جليالطریقة المثلى التي تعامل بھا جاللة الملك مع ھذه األموربزمة میز تدبیر ھذه األ

، مصححا عا عن الدستور وعن قواعد تأویلھ الدیمقراطيافدفكان م، بمعانیھ وعمق دالالتھ
بذلك األخطاء واالنحرافات التي یدفع بھا البعض في محاولة للتقلیل من روح التوجھات التي 

ومتطلبات تفعیل الحوار الدیمقراطي وتقویة حس المشاركةأتى بھا الدستور الجدید نحو
.التوافق في المرحلة االنتقالیة

سنةمنذومن جھة أخرى، فرغم حدة األزمة االقتصادیة التي وصلت دروتھا بالمغرب 
الوضع االقتصادي متحكم إن المتخذة للتحكم فیھا، فاإلجراءاتبالخصوص، ورغم 2011

.فیھ نسبیا حتى اآلن
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، مع ما یترتب عن ذلك ما زال مستقراومن إیجابیات المرحلة كذلك، أن الوضع االجتماعي 
فكل المؤشرات االقتصادیة، رغم التحسن الحاصل في المجال .من واجب الحیطة والحذر

وھو ما یمنح كل الفاعلین فرصة اتخاذ التدابیر الضروریة .الفالحي، لم تتدھور بشكل مخیف
على االقتصاد وانعكاساتھا السلبیة قالع ومحاصرة تبعات التطورات الدولیة لوضع ركائز اإل

یلقي على الحكومة والبرلمان مسؤولیة المبادرة بصفة السوق الداخلیة، وطویروتالوطني 
ةفعلیمستعجلة إلى فتح أوراش اإلصالح العمیقة والتوجھ بثبات وقوة نحو االستجابة ال

.سیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیةوالعاجلة لمطالب المواطنین ال

أیتھا السیدات، أیھا السادة،

ممیزات المرحلة تعزیز مسار تقویة نشاط الدیبلوماسیة المغربیة المتمحور أساسا إن من 
حول متطلبات دعم قضیتنا الوطنیة وتوسیع الحوار خصوصا على المستوى العربي ونحو 

وھو ما عزز دور المغرب كدولة یتقوى .بي وفي اتجاه الدول اإلفریقیةدول االتحاد األورو
جانبھا التأثیري والتفاوضي في القضایا الدولیة األساسیة ذات البعد الجیو استراتیجي ، وما 

أمللذلك من انعكاسات إیجابیة على الوضع الداخلي وتعزیز االستقرار وجعل المغرب بوابة 
.اب وقبلة للتعاون الدولي ووجھة لالستثمار واالستقط

أیتھا السیدات، أیھا السادة،

فرغم ما ھیئ من مشاریع في إطار تنفیذ مخططھا ، جھة سوس ماسة درعةصعید علىو
العام، والمرتبط االنتظارياالستراتیجي ، فإن تنفیذھا عرف بعض التعثرات، بسبب الوضع 

لیسایر مقتضیات الدستور المنتظر سعالمشروع الجھوي الموبباالرھاصات المرتبطةأساسا 
.الجدید

ھذا الورش الذي لم تظھر بعد بوادره العملیة وتجلیاتھ الترابیة والمجالیة في األفق،  مما خلق 
.وضعیة ترقب وانتظاریة تنعكس على جمیع الھیئات الترابیة، بما فیھا الجماعات المحلیة

لي الآلممركز  المندرجة في إطار التعاون إال أنھ مع ذلك، فإن بعض أوراش التعاون الدو
والذي یھم جزء منھ مدینتي تیزنیت ADECOTالجھوي ، قد تقدمت، ومن ضمنھا برنامج 

.وتفراوت

انعكاسات تدھور الوضع الصحي، والذي ، فقد عرف إقلیم تیزنیت، اإلقلیميعلى الصعید أما 
الخدمة العمومیة، ویؤشر إلى تردي وعجز مزمن في یطرح إشكالیة الصحة في عالقتھا مع 

، وعلى حسن أداء المرفق وھو ما لھ انعكاس على صحة المواطنین.تدبیر المرفق العمومي
.العام، وأثار احتجاج المواطنین والمجتمع برمتھ

وفي كل سنة یتزامن انعقاد دورة یولیوز العادیة للجماعة مع انتھاء السنة الدراسیة ومرحلة 
االمتحانات االشھادیة، حیث كانت نتائج الباكالوریا في دورتھا األولى متوسطة ، إال أن 
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االمتحانات االستدراكیة حسنت بكثیر من نسبة النجاح في المؤسسات التعلیمیة بداخل 
.%100الجماعة، إلى درجة أن بعض المؤسسات حصلت على نتائج قریبة جدا من 

لھا ، أن بوادر نتائج تنفیذ وأجرأة میثاق المدینة المربیة قد ومن المالحظات التي یمكن تسجی
بدأت تأتي أكلھا، وانعكست بشكل إیجابي على مختلف المؤسسات التعلیمیة ، وعلى أسر 

.وعائالت التلمیذات والتالمیذ داخل المجال الحضري، وكذلك على المدینة ككل

الجماعیة في سنتھ األولى حقق ومن جھة أخرى، فإن مستوى تقدم تنفیذ مخطط التنمیة 
ھذه .توجھات سیاسة المدینةكما تم إعداد اتفاقیة المدینة ، على أساس .المستویات المرتقبة

ولو وجدنا صعوبات كثیرة في إقناع الشركاء العمومیین من مختلف -االتفاقیة التي  
تفاق مبدئي إلنجاز ما فإننا مع ذلك توصلنا إلى ا–القطاعات للشراكة مع الجماعة في تحقیقھ 

، والمخصصة للمشاریع الواردة في االتفاقیة التي ھي 2016ملیون درھم في أفق 230قیمتھ 
.اآلن في مرحلة التوقیع

ویجدر بنا أن نسجل بأن إشكالیة النقل الحضري الذي تعاني منھ المدینة قد وجدت بدایة لحلھا 
، والذي تعتبر مدینة تیزنیت نقطة من خالل االنخراط في مشروع النقل بین الجماعات

.محوریة لتوزیع الخطوط الرابطة بین الجماعات والخطوط الداخلیة للمدینة

ھذا المشروع الذي تم اإلعالن بخصوصھ عن طلب العروض بعد إنھاء دراسة الجدوى، 
نوم.التدبیر المفوضإطارإسناد استغالل المرفق في فأعلن عن المقاولة الفائزة في إطار 

المتوقع أن تنطلق خطوط النقل الحضري والنقل ما بین الجماعات مع بدایة السنة الدراسیة 
لبيسیو،التنقل لدى الساكنة بمختلف مناطق اإلقلیممن صعوباتوھو ما سیحد .القادمة

.حاجیات الساكنة من خدمات النقل العمومي بواسطة الحافالت

أیتھا السیدات، أیھا السادة،

العامة للمدینة خالل الفترة األخیرة، فإنھا كالعادة تزداد تنوعا وتعددا في نشطةاألخصفیما ی
المجاالت الثقافیة والریاضیة واالجتماعیة بمبادرات من جمعیات المجتمع المدني، وبدعم من 

.المدینة

عالمشاریوحملوال یسعنا في ھذا المقام، إال أن نحیي كل الفاعلین المبادرین إلى رفع
لتحقیق مزید من االنسجام واالندماج بین ساكنة المدینة، وتوفیر حق التكوین المختلفة 

.وتوسیع المعرفة والمشاركة في اإلبداع والترفیھ وتحسین جودة الحیاة لفائدة السكان

أما آلیات التواصل والتشاور والشراكة مع ساكنة الجماعة، فقد عرفت ھي أیضا حركة 
تقبال المباشر لكل المواطنین لتدارس مشاكلھم في الجماعة وتنظیم من خالل االسوبةذؤ

اجتماعات مع مختلف الھیئات والمؤسسات والجمعیات في المواضیع التي تھم الجماعة، 
وكذلك تنشیط مبادرات األحیاء بشكل یقرب الساكنة من مصدر مشاكلھا والكشف عن 

.رة وضمان نوعیتھا وحسن توظیفھااإلمكانیات المشتركة للحفاظ على التجھیزات المتوف
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، والتي انتھت تیزنیتللریاضات بمدینة"ءاناروز "القاعة المغطاةوتجدر اإلشارة إلى أن 
أشغالھا منذ مدة، فأصبحت جاھزة لالستعمال، قد تقرر فتحھا لألندیة الریاضیة المتالئمة 

فتحت للتداریب منذ شھر قدأصال أنشطتھا مع وظیفتھا في آخر الصیف الحالي، وإن كانت 
.یونیو الماضي

، فإن مدینة تیزنیت كعادتھا عرفت ازدھار قیم السخاء بدایة شھر رمضان األبركومع 
جماعیة تجمع كافة شرائح موائد إفطارالعمومي والكرم االنساني النبیل، من خالل تنظیم 

بعض اإلعانات ، وكذلك توفیروعابري السبیل، وبالخصوص الفقراء والمعوزینالمجتمع
وتساھم الجماعة في كل ھذه .الضروریة كالمواد الغذائیة والمالبس وغیرھا للمحتاجین

تضامنیة أساسیة في إنسانیةاألنشطة من أجل ضمان استمرارھا والرفع من معانیھا كقیمة 
.كل مجموعة بشریة متضامنة ومتعاضدة ومتآزرة


