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أعلنت تنسيقية املجتمع املدني بآيت يدين في 
بيان أصدرته، االثنني املاضي، أنها ستنظم يوم 25 
فبراير اجلاري ندوة صحفية حول موضوع »أيت 
يدين بني نبل وسذاجة أهاليها وسبات مجلسها 
العميق«، متبوعا باعتصام مفتوح أمام مقر القيادة 

يوم ثالث مارس املقبل.
الذي وقعته  البيان االستنكاري،  ويأتي إصدار 

للتربية والثقافة وجمعية  كل من جمعية الشعلة 
»اقرأ«، وجمعية أيت يدين للفالحة والبيئة، وجمعية 
أوملبيك أيت يدين للكرة احلديدية، وجمعية أمل أيت 
يدين، عقب األحداث التي شهدتها دورة احلساب 
سجل  التي   ،2014 لسنة  فبراير  برسم  اإلداري 
خاللها املجتمع املدني عددا من املالحظات السلبية 

التي تهم تدبير الشأن احمللي.
وأشار البيان، الذي توصلت »املغربية« بنسخة 
منه، إلى عدد من النقط األساسية في تدبير الشأن 

احمللي وسد اخلصاص احلاصل في عدة قطاعات 
حيوية، التي لم يبرمجها املجلس القروي بالرغم 
من طرحها في الوقت احملدد، من أبرزها عدم إدراج 
نقطة تتعلق بطلب تعيني طبيب باملركز الصحي، 
اقتراح حلول ملشاكل املعطلني واخلصاص  وعدم 
الذي تعرفه املؤسسات التعليمية في األطر التربوية، 
إضافة إلى ما سماه البيان أزمة الوداديات السكنية، 
التي تنعدم في منازلها أبسط ظروف العيش الكرمي 
من قنوات الصرف الصحي واإلنارة واملاء الصالح 

للشرب، رغم تأدية املنخرطني مصاريف الربط.
سمي  ما  إلى  الثانية  فقرته  في  البيان  وتطرق 
وصفها  أساليب  واستعمال  مبكيالني«،  بـ«الكيل 
للجمعيات  املنح  توزيع  بـ«السياسوية« في  البيان 
املجلس،  امتيازات  وانفراد جمعية معينة بجميع 
منها ثالث حافالت وميزانية سنوية ضخمة، على حد 
تعبير البيان، الذي ذكر فيه املوقعون غياب مخطط 
بقاطرة  للنهوض  واضح  وبرنامج  شامل  تنموي 
التنمية، وحل املشاكل العالقة باملنطقة، وعدم إشعار 

املجتمع املدني )جمعيات وأحزاب سياسية( بتاريخ 
احلساب  دورة  أن  يذكر  املجلس.  دورات  انعقاد 
اإلداري املنعقدة األسبوع املاضي شهدت احتجاج  
ممثلي اجلمعيات احمللية واملواطنني واملواطنات، 
بحضور السلطة احمللية وممثل الوكالة احلضرية 
للخميسات وممثل وزارة الشباب والرياضة ووسائل 
اإلعالم، بعدما تبني للفعاليات احمللية غياب برمجة 
أي مشروع تنموي يهم املنطقة وسكانها، ما تسبب 

في توقف أشغال الدورة.

يخوض ممرضو مركز تصفية الدم مبنطقة 
يعقوب املنصور بالرباط، منذ يوم اجلمعة 
املاضي، إضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجا 
على ما وصفوه بـ "األوضاع السيئة"، التي 

يعيشها املركز منذ أشهر.

املذكور،  املركز  ممرضي  إضراب  وجاء 
حسب تصريحات بعض ممرضي هذا املركز 
التي  املتكررة  الشكايات  بعد  "املغربية"  لـ 
بعثوا بها إلى املسؤولني املباشرين، وتعامل 

هؤالء معها بـ"سلبية".
بالغ  حسب  الشكايات،  هذه  وتتحدث 
توصلت اجلريدة بنسخة منه، عن الوضع 

الدم  تصفية  مركز  إليه  آل  الذي  املتردي، 
املشاكل،  من  عدد  بسبب  املنصور،  يعقوب 
العمل،  عن  املضربون  املمرضون  اختزلها 
التسيير  "سوء  في  املذكور،  بالغهم  حسب 
العالج  تلقي  في  والالمساواة  والتدبير، 
وتردي  الصحية،  اخلدمات  من  واالستفادة 
األوضاع الصحية للمرضى، وخصاص في 
األطر املؤهلة الطبية وشبه الطبية، وتالشي 

آالت تصفية الدم وغياب الصيانة". 
"لم  املشاكل  هذه  أن  املمرضون  وأوضح 
جتد لها أذانا صاغية ما دفعهم للخروج من 
صمتهم"، ورفع شعارات "مركز تصفية الدم 
وجحيم  للمرضى  مقبرة  املنصور  يعقوب 

للممرضني".
يذكر أن املركز متت إعادة هيكلته وحتويله 
متخصص  مركز  إلى  والدة   دار  من  من 
"دون  نفسه،  البالغ  يضيف  الدم،  لتصفية 
املخصص  التحمالت  دفتر  معايير  احترام 

ملراكز تصفية الدم باملغرب".
ويبقى سؤال مدى جودة اخلدمات املقدمة 
ملرضى القصور الكلوي داخل هذه املؤسسات 
مطروحا، في ظل حديث وزارة الصحة عن 
ارتفاع عدد مراكز تصفية الدم إلى 88 مركزا 
تابع لها، حسب إحصائيات السنة املنصرمة، 
 100 إلى  العدد  هذا  أن يصل  املتوقع  ومن 
مركز في غضون السنة اجلارية، لتتمكن هذه 

املراكز من التكفل مبا يفوق 5500 مريض.

صورة وتعليقممرضون مبركز تصفية الدم بالرباط يحتجون على »تردي اخلدمات«

:::::

عزيزة أيت موسى

الخميسات: حسن نطير 

تنسيقية اجلمعيات احمللية تنتقد بشدة تسيير جماعة آيت يدين وتهدد باالعتصام

يتحديان الطبيعة من أجل العلم..
طفالن من إحدى القرى النائية بجبال األطلس يتحديان برودة الطقس 

وسقوط الثلوج، من أجل الوصول إلى المدرسة، التي تنعدم 
فيها وسائل التدفئة إال من نار حطب يحمله التالميذ واألستاذ 

لمقاومة شدة البرد داخل الفصل.

االستغناء عن القابض بحافالت البيضاء يطرح مشاكل للسائقني والركاب

باحلافلة رقم 35، كما هو األمر بالنسبة خلطوط 
أخرى، لم يعد متاحا الصعود على عجل ألخذ مكان 
فيها، فاآللة اإللكترونية املرصودة للركاب حتتم التريث 
حلظات لتسلم التذكرة من السائق، ومع كل راكب هو 
ملزم باستالم النقود، ورد الباقي ملن جتاوزت نقوده 4 
دراهم، ومع كل عملية ينشغل السائق بتوزيع التذاكر 

في موقف يعبر عن ارجتاله.
األلفة،  األولى النطالق احلافلة مبنطقة   باحملطة 
يبذل السائق جهده في مد الركاب بالتذاكر على عجل، 
في حني هؤالء يتدافعون نحو السائق دون انتظام 
للتسابق نحو املقاعد، ألن استالم التذكرة شرط أولي 
قبل اجللوس. يتحايل البعض على التدافع بالصعود 
من الباب اخللفي حلجز املقاعد بأغراض شخصية ثم 
استئناف الصعود من الباب األمام وتسلم التذكرة، أو 

بتكليف آخرين بالنيابة عنهم في دفع ثمن التذكرة.
كما لو أن السائق يسعى إلى فض الزحام من مدخل 
احلافلة كان يستعجل في تسلم النقود وتسليم التذاكر، 
لكن محاولته لم تكن لتشفع عند الكثيرين ممن أصروا 

على التدافع نحو الداخل قبل أن متتلئ املقاعد.

مهمة صعبة
أن  بوضوح  يعبر  املتدافعني  الركاب  مشهد  كان 
النظام اجلديد في حجز التذاكر ال يزيد األمر إال تعقيدا 
بالنسبة إليهم، فالضجة احملدثة في احلافلة ال تتوقف 
إال بعد انطالقها، ومع ذلك ففي كل محطة يجبر السائق 
على استقبال ركاب آخرين بالطريقة نفسها، ومتكني 
البعض من النزول من الباب اخللفي، وهكذا يصبح 
انتباه السائق موزعا على أكثر من مهمة.وألن السائق 
وحده املتكفل بتسليم التذاكر يفضل أن يخلص هذه 
املهمة قبل الشروع في السياقة، ومن ثمة فمدة الوقوف 
تذمر  يصاحبها  للحظات،  متتد  الواحدة  باحملطة 
الركاب اجلالسني، اعتبارا إلى أن خط الرحلة طويل 
واحملطات كثيرة ونهج املنوال نفسه في نقل الركاب 
نحو وجهاتهم، أصبح مكلفا للوقت أكثر من النظام 

املعمول بها سابقا، حسب رأي بعض الركاب.

إعفاء القابض
أدرك الكثير من الركاب بعد اعتماد اآللة اإللكترونية، 
موقع القابض باحلافلة، فهذا األخير الذي كان يندس 
بني الركاب في غمرة الزحام أو دونه، لتسليم التذاكر، 
لم يعد موجودا بالعديد من احلافالت، وفي إعفائه من 
هذه املهمة، على الركاب أن ينهجوا النظام املعتمد، وإن 

كان الكثير منهم يساهم في االزدحام، بالتدافع على 
نحو ال يساعد السائق على مترير التذاكر مبرونة.

كان القابض في السابق، يتنقل بني الركاب حرصا 
منه على متكني اجلميع من التذكرة، وفي ممر احلافلة 
املمتلئ في الغالب، يسعى جاهدا إلى اختزال اجلهد  
التأخر بداخل احلافلة، خاصة  التقدم أو  عليهم في 
بعدما ينزوي كل واحد في مكان، ال يساعده االكتظاظ 

على مفارقته إال عند الوصول إلى الوجهة املطلوبة.

اآللة اإللكترونية
في  النظام  لعصرنة  اإللكترونية  اآللة  خصصت 
استعمال احلافالت، غير أن البعض يرى العكس في 
ذلك، حيث إن تكفل السائق وحده بها، أربك مهمته في 
السياقة كما أربك وتيرة التنقل إلى الوجهات احملددة، 
بعدما أصبح لزاما على السائق أداء مهمتني في آن 

واحد.
 كان السائق ميضي مشرفا على جميع الطرقات 
والشوارع املؤدية إلى نهاية السير بساحة ماريشال، 
وفي أكثر من محطة اجتازها دون توقف، فعدد الركاب 

بقلب احلافلة تعدى سعتها ولم يعد مالئما بالنسبة 
إليه، خاصة بالشوارع املزدحمة باملواصالت، استقبال 
أعداد أخرى بكل محطة، ثم اعتماد الطريقة ذاتها في 

حجز التذاكر.
مشهد احلافلة وهي تعبر وجهتها دون توقف، طمأن 
الذي  الوقت،  تدارك  يحاول  السائق  أن  على  الركاب 
ضاع في حجز التذاكر مبحطات سابقة، وهنا يفوت 
على مواطنني آخرين استعمال احلافلة والوصول إلى 
وجهاتهم في املوعد املقرر لديهم.باإلمكان إدراك قنوط 
الركاب من اضطرار السائق لتسليم التذاكر عند كل 
محطة، قبل استئناف رحلة احلافلة، الهمهمة والتأفف 
اللذان يعبران به عن تضايقهم من التوقف الطويل، لن 

يلغيا إكراه الوقت الذي فرضته اآللة اإللكترونية.

إجبارية البطاقة
مدير  اإلدريسي،  الودغيري  يوسف  موالي  صرح 
الرأسمال البشري بشركة نقل املدينة لـ«املغربية« حول 
اضطرار السائق إلى مد الركاب بالتذكرة، خالل هذه 
الفترة، أن اإلجراء مؤقت وزائل، في انتظار تعميم بطاقة 

احلافلة في اآلجال القريبة، موضحا أن اعتماد التذاكر 
اإللكترونية سيسهل على اجلميع استعمال احلافلة 
في ظروف يسيرة، ولهذا فاجلميع مجبر الحقا على 
اقتناء البطاقة لالنخراط في النظام اجلديد للحافالت، 
حيث إن التذاكر احلالية هي مؤقتة، إلى حني توعية 
املواطنني بضرورة احلصول على البطاقات املعتمدة.

وذكر الودغيري أن عدد القابضني في احلافلة تقلص 
إلى 1200 قابض موزع على 866 حافلة التي تشكل 
مبهام  اآلخرين  القابضني  تكليف  وجرى  األسطول، 
جديدة تتجلى في العمل بـ 16 وكالة جتارية متنقلة 
على شكل حافالت، سيرتفع عددها في الفترة املقبلة، 
مشيرا إلى أن جميع احلافالت اليوم هي مجهزة باآللة 
اإللكترونية، منها ما هو قيد العمل في غياب القابض.

كاميرات للمراقبة
في السياق ذاته، أوضح الودغيري أن اعتماد التذاكر 
اإللكترونية في احلافالت جاء بناء على دراسات عميقة 
منذ سنوات، تهدف إلى تعزيز اإلجراءات السلسلة في 
استعمال احلافالت في ظروف سهلة ومتمدنة، تخول 

للمواطنني أجواء مريحة وآمنة.
وفي هذا الصدد قال الودغيري، إن هناك حوالي 
400 وكيل جتاري موزعني الستقبال الزبناء وتوعيتهم 
ظروف  حتسني  أجل  من  البطاقة  استعمال  بفوائد 
تنقلهم عبر احلافالت، مضيفا أن هذه األخيرة أصبحت 
مجهزة بأربع كاميرات بكل حافلة، إذ أصبح من املمكن 
املراقبة واملتابعة اآلنية للمجريات واملواقف باحلافلة، 
حتسبا ألي طارئ قد يشوش على راحة وسالمة وأمن 
الركاب، خاصة أن الكاميرات تتوفر على إمكانية حفظ 

تسجيالت ملدة 15 يوما.

866 حافلة مجهزة

أكد الودغيري أن اآللة اإللكترونية ال تعيق فاعلية 
النظام باحلافلة، بقدر ما تسهله، غير أنه خالل هذه 
الفترة على املواطنني االنخراط أكثر في احلصول على 
البطاقات لتسهيل األهداف، التي أنشئت من أجلها 

التذاكر اإللكترونية.
نقل  شركة  أن  الودغيري  أفاد  ذاته،  اإلطار  وفي 
اإللكترونية،  التذاكر  نظام  فترة،  منذ  فعلت،  املدينة 
الذي من شأنه املساعدة على حتقيق اندماج التسعيرة 
وخلق مبدأ »الشبكة املوحدة« وتنظيم املراسالت مع 
التراموي. كما مت جتهيز أسطول حافالت نقل املدينة 
بالبطاقات  التأشير  بآليات  حافلة   866 من  املكون 
بإنشاء  خاصة  آليات  ونشر  الدفع   املسبقة  الذكية 
مستوى  على  موف«  »مدينة  بطاقات  تعبئة  وإعادة 

الشبكة التجارية.
كما عمدت شركة نقل املدينة إلى جتهيز حظيرة 
الكاميرات  طريق  عن  للمراقبة  بنظام  حافالتها 
األقمار  والتتبع عبر  الالسلكي  االتصال  وأجهزة 
باملساهمة  املراقبني،  عدد  وتقوية  الصناعية، 
شأن  من  إذ  الوطني،  لألمن  الضروريني  والدعم 
هذه اإلجراءات احلد من معدل االعتداءات على منت 
احلافالت، بعدما سيتيح النظام التدخل الفوري 

وضبط محكم ملجريات اخلدمة.

اقتناء حافالت جديدة
تطرق مجلس املدينة في ندوات سابقة إلى أن 
اخلدمات  جودة  من  للرفع  حثيثة  مساعي  هناك 
ومن  بالدارلبيضاء،  النقل  قطاع  يقدمها  التي 
املنتظر أن يخصص غالف بقيمة 200 مليون درهم 
القتناء حافالت جديدة للنقل العمومي، لفك معضلة 

االكتظاظ بشوارع املدينة.

يف انتظار تعميم بطاقة الركوب الإلكرتونية

تقنية األداء الجديدة خلقت اكتظاظ أمام الباب األمامي للحافلة       )سوري(

ميضي العدد متزايدا للركاب عند الباب األمامي للحافلة حلجز التذكرة، السائق معني في هذه األثناء باستخالص ثمن تذاكر الركاب مبوازاة السياقة، إنه أسلوب جديد في تسيير النظام باحلافالت 
في الدارالبيضاء، ولو قاد هذا األمر إلى االكتظاظ والتدافع صوب السائق لنيل التذكرة، ثم اإلسراع نحو املقاعد الشاغرة.فاالستعاضة عن القابض، بآلة إلكترونية تدفع بوريقات مسجل بها ثمن وتاريخ 

وتوقيت الرحلة، أعاق راحة السائق امللزم بالتركيز على السياقة دون تشويش من أحد، لكنه إجراء جديد حتم على السائق والركاب اخلضوع له، على األقل قبل تعميم البطاقة

< سناء أرحال

صورة للبطاقة اإللكترونية التي سيتم تعميمها قريبا          )خاص(

 )خاص(


