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يف تدخل بلجنة املالية

األخ البقالي يكشف اقتراحات الفريق احلركي مبجلس
املستشارين خالل مناقشة مشروع القانون املالي لسنة 2019
الرباط /صليحة بجراف
دعا األخ الطيب البقالي ،عضو الفريق
احلركي مبجاس املستشارين ،احلكومة
إلى التعجيل بإخراج ميثاق الالتركيز
اإلداري إل��ى حيز الوجود بغية حتديد
اختصاصات املصالح اإلداري���ة محليا
وجهويا ،وتنظيم عالقاتها باملسؤولني
املنتخبني واإلدارة الترابية ،مؤكدا على
ضرورة متكني الفاعل اجلهوي واحمللي
من آليات قانونية وتنظيمية ليتفاعل مع
الدينامية اإلجتماعية واإلقتصادية التي
تعرفها اجلهات.
األخ ال��ب��ق��ال��ي ،ال���ذي ت��س��اءل ع��ن مدى
انعكاس مضامني اإلصالحات التي جاء
بها القانون التنظيمي منذ أربع سنوات،
في مداخلة باسم الفريق احلركي مبجلس
املستشارين خالل مناقشة مشروع القانون
املالي لسنة  2019بلجنة املالية  ،قال “إن
الفريق احلركي وبعد أرب��ع سنوات من
اإلطالق الفعلي لورش اجلهوية املوسعة
ال زل يتطلع وينتظر التوزيع املنصف
لإلستثمار العمومي مجاليا واجتماعيا
لتحقيق ه���دف ال���ت���وازن ب�ين اجلهات
والتوازن بني أقاليم نفس اجلهة”.
وبعد أن نوه البقالي ،مبجهودات وزارة
الداخلية في مواكبة دينامية اجلماعات
الترابية ،وفي إخراج مجمل النصوص
التطبيقية للقوانني التنظيمية املتعلقة
ب��ه��ا ،ذك����رأن ال��ف��ري��ق احل��رك��ي مبجلس
املستشارين ،أكد على ض��رورة مراجعة
معايير توزيع امليزانيات على اجلهات،
واقترح اعتماد معايير التنمية البشرية
ومؤشرات اخلصاص التنموي ،للرفع من
حجم التنمية باجلهات املتضررة التي
لم تستفد من ف��رص التنمية مند عقود
كجهة درع��ة تافياللت واجلهة الشرقية
وغيرها.
ع���ض���و ال����ف����ري����ق احل�����رك�����ي مبجلس
املستشارين ،ال��ذي دعا احلكومة أيضا
الى التعجيل برصد اإلعتمادات الالزمة
لصندوق التضامن بني اجلهات والـتأهيل
اإلج���ت���م���اع���ي ،دون إغ���ف���ال التنسيق
وال��ت��ك��ام��ل م��ع ص��ن��دوق تنمية املناطق
ال��ق��روي��ة واجل��ب��ل��ي��ة كآليتني يتوخيان
احلد من الفوارق املجالية واإلجتماعية،
التمس من احلكومة العمل على إخراج
قانون اجلبل ال��ى حيز ال��وج��ود ،أردف
قائال”:إنطالقا م��ن ك��ون تنمية العالم
ال��ق��روي ظ��ل��ت دائ��م��ا ف��ي ص��ل��ب برامج
وإه��ت��م��ام��ات احل��رك��ة الشعبية ،نقترح
وض��ع مخطط لتنمية ه��ذا الوسط املهم
ك��م��ص��در ل���ل���ث���روة ال��وط��ن��ي��ة وأساسا
لالستقرار ،ونلتمس العمل على إخراج
قانون اجلبل الى حيز الوجود وهو مطلب
للحركة الشعبية مند عقود كإطار لتنمية
املناطق القروية واجلبلية التي عانت من
وي�لات التهميش واإلقصاء” ،مبرزا أن
التنمية االقتصادية هي العمود الفقري
واخليط الناظم للسياسات العمومية،

ومسجال بتفاؤل ما ج��اءت به احلكومة
من مؤشرات متعلقة بنسبة النمو املتوقع
في 3.2%ونسبة التضخم في  2%ونسبة
العجز في ح��دود  ، % 3.7قائال”:إنها
مؤشرات تبقى طموحة ستساهم بشكل
كبير ف��ي ان��ت��ع��اش االق��ت��ص��اد الوطني
وخ��ل��ق ف���رص ال��ش��غ��ل وال��ت��ق��ل��ي��ص من
التفاوتات املجالية واإلجتماعية” ،مشيرا

اإلستثنائية وضعف م��ردودي��ة التدبير
امل���ف���وض وك���ذل���ك اإلن���دح���ار املتواصل
ل��ع��ائ��دات ح��ق��وق اجل��م��رك ال���ذي يعتبر
أمرا طبيعيا وحتميا نتيجة اإلنفتاح في
إط��ار اتفاقية الشراكة مع بلدان أخرى
واختالل ميزان ال��واردات والصادرات،
وبالتالي فإن البحث عن مداخيل جديدة
يعتبرأمرا ضروريا وحتميا مما ينطلب

وامل���ؤس���س���ات امل��ان��ح��ة ،م��س��ج�لا أيضا
وبإرتياح إق��دام احلكومة رغم الظروف
العصيبة ع��ل��ى تخصيص م��ب��ل��غ 195
مليار دره��م لإلستثمار العمومي،الذي
سينعكس إليحابيا على التنمية .
كما سجل عضو الفريق احلركي ،إيجابا
تركيز امل��ش��روع في أه��داف��ه على دعمها
ب����إج����راءات حت��ف��ي��زي��ة ،ول��ل��ح��ف��اظ على

دعوة الحكومة إلى القيام باإلجراءات الالزمة إلدماج
األمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة مع التعجيل
بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي الى حيز الوجود و رصد اإلعتمادات
الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
إلى أن هذه املعطيات واألرقام واملؤشرات
تستوقفنا لنطرح أكثر من عالمة استفهام
ح��ول تركيبة امل��ي��زان��ي��ة ،ال��ت��ي أضحت
تتسم باحملدودية على مستوى املداخيل
وامل����وارد خ��اص��ة بعد ت��راج��ع املداخيل

تدبير أم��ث��ل مللف املديونية اخلارجية
الذي يشكل ضغطا على ميزانية الدولة،
من خالل التوجيه األمثل للقروض بغية
توظيفها في مجاالت منتجة حتى حتافظ
على رص��ي��د الثقة القائمة ب�ين بالدنا

تنافسيتها ،داعيا احلكومة واجلماعات
ال��ت��راب��ي��ة التعجيل ب����أداء متأخراتها
املتراكمة لفائدة امل��ق��اوالت التي أنهت
أشغالها واإلس����راع ف��ي تنفيذ األحكام
القضائية احلائزة لقوة الشيء املقضي

به والتعويض عن نزع امللكية.
و اقترح الفريق احلركي مراجعة القانون
امل��ن��ظ��م ل�لأراض��ي ال��س�لال��ي��ة واجلموع
الذي يعود إلى سنة  1919بشكل يضمن
إدماجها في الدورة اإلستثمارية ،ويضمن
أيضا مصالح ذوي احلقوق ،مشيدا أيضا
باملجهودات املبذولة في مجال اإلستثمار،
قائال”:صحيح أنه انعكس إيجابا على
تصنيف امل��غ��رب ف��ي التقارير الدولية
ذات الصلة ،لكن هذا ال مينعنا من تقدمي
بعض املالحظات واإلقتراحات” ،داعيا
احل��ك��وم��ة إل���ى إص�ل�اح ج���ذري ل�ل�إدارة
املغربية ،واستكمال ورش إصالح العدالة
وم��راج��ع��ة م��دون��ة ال��ض��رائ��ب وإصالح
نظام اجلبايات ضمانا لتوسيع القاعدة
وحتقيقا للعدالة اجلبائية.
كما لم يفت األخ البقالي اإلشادة مبختلف
اإلجراءات والتدابير االجتماعية الواردة
في مشروع قانون املالية لسنة ،2019
كالتربية والتكوين وإعادة اإلعتبار ألدوار
املدرسة من خالل برامج دعم التمدرس
ومحاربة الهدر املدرسي ،وجعل التعليم
األول��ي إلزاميا ،مؤكدا انحراط الفريق
احل��رك��ي ف��ي م��ب��ادرة إص�ل�اح املنظومة
املتمثلة في رؤية  ،2030-2015ومتطلعا
إل���ى إج������راءات ت��س��اه��م ف���ي ال���رف���ع من
ج��ودة العرض املدرسي وتقليص نسب
ال��ه��در واالك��ت��ظ��اظ امل��درس�ين خصوصا
بالعالم ال��ق��روي ،عبر تعميم املدارس
اجل��م��اع��ات��ي��ة،وال��ن��ه��وض بالتعليم
ال��ع��ال��ي ،و البحث العلمي ومعاجلة
اختالالت املنظومة الوطنية للصحة،
عبر تفعيل املخطط الوطني للصحة
ف��ي أف��ق  ،2025و ال��ع��دال��ة واملساوة
بني اجلهات والفئات ،وإص�لاح نظام
امل��س��اع��دة الطبية ال��رم��ي��د وتصحيح
اختالالته وضمان جناعته وتعميمه،
وجعل مفعول هذه البطاقة مثل مفعول
بطاقة التعريف الوطنية ،توفر العالج
لكل مواطن وفي مختلف جهات اململكة
وإص�ل�اح ص��ن��دوق امل��ق��اص��ة ،والقيام
باإلجراءات الالزمة إلدماج األمازيغية
في مختلف مناحي احلياة العامة ،مع

التعجيل بإخراج القانون التنظيمي
امل��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��دي��د م���راح���ل تفعيل
الطابع الرسمي ال��ى حيز الوجود
و رصد اإلعتمادات الكفيلة بتحقيق
هذا الهدف ،و التأكيد على ضرورة
حتصني املكتسبات من قبيل ترسيم
حرف تيفناغ ومراعاة مبادئ التعميم
والتوحيد واإللزامية ،وبلورة سياسة
ل��غ��وي��ة وط��ن��ي��ة مندمجة ف��ض�لا عن
التطلع ال��ى العناية باوضاع افراد
القوات املسلحة امللكية ورجال الدرك
امل��ل��ك��ي واالم����ن ال��وط��ن��ي والقوات
املساعدة والوقاية املدنية للجهود
اجل��ب��ارة التي تقوم بها في الدفاع
عن حوزة الوطن وسيادته.

إصالح نظام املساعدة الطبية الرميد وتصحيح اختالالته وضمان جناعته وتعميمه
وجعل مفعول هذه البطاقة مثل مفعول بطاقة التعريف الوطنية توفر العالج للمغاربة

