امحلد هلل وحده
تيزنيت في  7 :فبراير 9102

فريق التجمع الوطني لألحرار
جماعة تيزنيت

بـالغ
حول األحداث المؤسفة التي شهدتها دورة فبراير بجماعة تيزنيت
يف سياق التطورات االخرية اليت عرفها جملس مجاعة تيزنيت ،واليت أدت إىل تأجيل اجللسة األوىل لدورة فرباير
 ، 9102وتوقيف األشغال إىل اجللسة املوالية ،وما صاحبها من احتجاجات ،تطورت إىل أحداث كانت أن تكون
مأساوية بعد اقدام احد املواطنني على حماولة إحراق نفسه احتجاجا على عدم متكينه من أحد حقوقه األساسية
واملتمثلة يف "إدخال الكهرباء ".
وإننا  -كفريق التجمع الوطين لألحرار جبماعة تيزنيت  -إذ نتأسف على هذه الوقائع و التطورات اخلطرية اليت تساءلنا
مجيعا كمنتخبني ومسؤولني من خمتلف املواقع ،ومن منطلق حرصنا وتأكيدنا الدائم واملستمر على ضرورة إعمال
آليات الشراكة واإلشراك ،وتفعيل آليات التواصل مع كافة شرائح اجملتمع واملؤسسات اليت تربطه بها عدة مصاحل
حيوية ،وذلك يف إطار من التعاون واالنسجام بني كافة املتخلني واملعنيني حفاظا على مصاحل الساكنة وحقها يف
التنمية املستدامة.
ومن هذا املنطلق ،فإن فريق التجمع الوطين لألحرار جبماعة تيزنيت:
 يدعو إىل ضرورة اإلسراع مبعاجلة مشكل السيد املعين باحلادث املذكور اعاله ومتكينه من حقه يف الربطبالكهرباء والذي كان موضوع شكايات له مند  9102و التسريع أيضا بإجياد حلول سريعة وقانونية
جلميع امللفات املماثلة.
 يدعو اىل نهج سياسة القرب واإلنصات جلميع مشاكل املواطنني والتفاعل االجيابي معها  ،بتفعيل احللولاملمكنة وتبسيط املساطر اإلدارية ،والعمل يف إطار آليات الوساطة املعتمدة إىل حلحلة امللفات املرتبطة
واملتداخلة مع قطاعات أخرى ،واليت يعترب املواطن املتضرر األول فيها.
 يدعو إىل ضرورة إقرار سياسة تواصلية فعالة من طرف مجاعة تيزنيت و رئاسة اجمللس لالستجابة جلميعتطلعات الساكنة واجملتمع املدني ،ومعاجلة مجيع امللفات واإلكراهات اليت تعوق مسار التنمية باجلماعة.
 يطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع مجيع الفئات واجلمعيات واملواطنني ،وذوي احلقوق جتاه مجاعة تيزنيت،وذلك مبا يضمن جتاوز كافة املشاكل و زرع الثقة يف املؤسسات خدمة للصاحل العام .
 يدعو إىل تفعيل مقاربة تشاركية حقيقية داخل جملس مجاعة تيزنيت وخارجه تفعيال ملضامني دستوراململكة وجلميع القوانني التنظيمية خاصة قانون املنظم لعمل اجلماعات احمللية .
 يشدد على ضرورة تشجيع كافة املبادرات البناءة واجلادة اليت من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بالنفوذ برتابمجاعة تيزنيت ،وذلك مبا يضمن خدمة مصاحل الساكنة من خالل تفعيل مضامني برنامج عمل اجلماعة و
خلق مشاريع ذات األثر اإلجيابي واملباشر على الساكنة.
 يعترب أن هذه التطورات واألحداث األخرية واخلطرية ،تساءل مجيع األطراف املشكلة للمجلس وكافةاحلساسيات السياسية ومجيع اإلدارات واملؤسسات واملصاحل املعنية ،ويدعو اجلميع إىل العمل املشرتك بهدف
إجياد احللول اليت تستجيب النتظارات الساكنة و اجملتمع املدني .
وختاما نؤكد على جتند أعضاء التجمع الوطين لألحرار باجلماعة واخنراطهم الدائم يف العمل عن
قرب مع املواطنني ،والرتافع البناء من أجل املساهمة يف حتقيق اإلقالع التنموي املنشود ،تستفيد منه مجيع
الفئات االجتماعية ،كما يؤكد استعداده الدائم للعمل املشرتك مع مجيع الفاعلني السياسيني
واالقتصاديني واجلمعوين واملؤسساتيني من أجل جتاوز مجيع اإلكراهات احلالية وبلورة تصور تنموي
حقيقي جبماعة تيزنيت ،والرتافع جنبا إىل جنب – بعيدا عن أية حسابات  -من أجل إحقاق العدالة اجملالية
واحلق يف التنمية عامة.
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