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يف مداخلة األخ امبارك السباعي باسم الفريق الحركي خالل رده على التصريح الحكومي بمجلس املستشارين

املطالبة بإقرار سياسة عمومية مندمجة
لإلرتقاء بأوضاع الساكنة القروية

التعجيل بإخراج قانون الجبل حماية للسكان وتشجيعا لإلستثمار
مجلس املستشارين  /نجاة بوعبدالوي
أكد الفريق الحركي أن نصيب التنمية باملناطق القروية والجبيلة يظل دون املستوى املطلوب مقارنة باملدن واملناطق الرطبة التي تستحوذ على مؤشر التنمية مما يضع سكان املغرب وثلتهم
يف الجبال يعيشون وضع الهشاشة مما كان حسب تقدير الفريق الحركي سببا يف الحراك االجتماعي الذي تعرفه بعض املناطق.
الفريق الحركي ،وبمناسبة الجلسة الشهرية ،طالب الحكومة برسم معالم لسياسة عمومية مندمجة للنهوض بأحوال أرياف املغرب التي الزالت تعاني من غياب البنية التحتية والتجهيزات األساسية،
معتربا أن هذه املناطق لم يعد مقبوال أن تدفع ضريبة تنمية لفائدة مناطق أخرى.
وطالب الفريق الحركي ،باخراج قانون الجبل ،لحماية ساكنة الجبل من املتابعات والعقوبات الزجرية ،مقابل الدفع بعجالت االستثمار يف هذه املناطق الجبلية.
اعترب الفريق الحركي بمجلس املستشارين أول من أمس ،خالل الجلسة الشهرية ،أن مجهود الحكومة لتنمية املناطق القروية والجبلية ،هو مجهود يظل إىل حد اآلن دون مستوى الطموحات،
بسبب غياب مقاربة مندمجة مبنية على مخطط عملي يجمع التدخالت القطاعية ،كما أكد أن املخطط الذي يتطلع إليه حزب الحركة الشعبية ،ال زال ينتظر منكم السيد رئيس الحكومة
تحديد اختصاصاته بدقة ووضوح ،ورفع اللبس القائم حول مجاالت تدخله.
وبخصوص التنمية التنمية القروية ،أبرز الفريق الحركي أنها أشمل من التنمية الفالحية نظرا ألهميتها يف هذا الوسط ،مشريا إىل أنها أكرب من برنامج الربط باملاء والكهرباء والذي ال زال متعثرا،
على اعتبار أن املؤشرات املعلنة يف هذا الصدد هو تحديد عدد املنازل املستفيدة من هذا الربط ،وليس احتساب مراكز الجماعات التي وصلها الربط ،كما أنه لم يعد مقبوال أن تفرض
على املواطن القروي ومعه الجماعات القروية ،بميزانيتها املحدودة أثمانا خيالية ليستفيد من حقه املشروع يف املاء والكهرباء ،على خالف ساكنة املدن ،وقس ذلك على الطرق واملسالك،
وضعف التجهيزات األساسية ،من مدارس ومستشفيات وباقي املراكز االجتماعية.
وقال الفريق الحركي بمجلس املستشارين ،إنه لم يعد معقوال وال مقبوال أن يظل نصف ساكنة الوطن ،وثلتها يف الجبال ،يدفعون ثمن تمركز التنمية واالستثمارات العمومية والخاصة
يف جهات بعينها ،وهي الوضعية التي جعلتنا اليوم نتابع حراكا اجتماعيا يتنامى يف هذه املناطق ،جراء سياسات عمومية أهملت هذا املغرب العميق ،وبسبب غياب برامج تنموية ناجعة تستهدف اإلنسان ومحيطه.
كما أشار إىل أن التوزيع املنصف لالستثمارات العمومية من خالل إطالق يد الجهات والجماعات الرتابية املكبلة بنصوص تنظيمية مؤجلة ،ونقل اإلختصاصات مرفوقة باإلعتمادات الالزمة،
لتقوم هذه املؤسسات بصالحياتها يف تدبري الشأن الجهوي واملحلي ،بدل االستمرار يف إدارة شؤون هذه املناطق من مكاتب مركزية ،ويف هذا اإلطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن مصري
صندوق التضامن بني الجهات ،وهو الغائب األكرب يف ميزانية هذه السنة والسنة املاضية ؟.

ثانيا:

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة،
ت��ف��ع��ي��ل م��ي��ث��اق ع����دم ال���ت���م���رك���ز ،ونقل
ال��ص�لاح��ي��ات إل���ى امل��س��ؤول�ين اإلداري��ي�ن
ل���م ي��ع��د م��ع��ق��وال وال م��ق��ب��وال أن يظل ج��ه��وي��ا وم��ح��ل��ي��ا ،حتى ي��ج��د املنتخب
نصف ساكنة الوطن ،وثلتها في اجلبال ،محاورا مباشرا ق��ادرا على اتخاذ القرار
يدفعون ثمن متركز التنمية واالستثمارات وصناعته.
العمومية واخل��اص��ة ف��ي جهات بعينها،
وهي الوضعية التي جعلتنا اليوم نتابع
حراكا إجتماعيا يتنامى في هذه املناطق ،ثالثا:
جراء سياسات عمومية أهملت هذا املغرب
العميق ،وبسبب غ��ي��اب ب��رام��ج تنموية م��راج��ع��ة معايير ت��وزي��ع امل��ي��زان��ي��ة على
ناجعة تستهدف اإلنسان ومحيطه.
اجل��ه��ات واجل���م���اع���ات وف���ق اخلصاص
وعلى هذا األساس ،نعتقد ،السيد رئيس التنموي  ،ع��وض االستمرار في معايير
احلكومة ،أن معاجلة هذه الوضعية تتطلب غير منصفة .
ما يلي:
رابعا:

أوال:

تفعيل برنامج احلد من الفوارق املجالية
واالجتماعية ،من خالل التزام القطاعات
احلكومية املعنية بتخصيص اإلعتمادات
املستحقة لصندوق تنمية املناطق القروية
واجلبلية ،على غرار اجلهات التي إلتزمت
بحصتها.

توزيع منصف لالستثمارات العمومية
من خ�لال إط�لاق يد اجلهات واجلماعات
الترابية املكبلة بنصوص تنظيمية مؤجلة،
ونقل اإلختصاصات مرفوقة باإلعتمادات
الالزمة ،لتقوم هذه املؤسسات بصالحياتها
ف��ي تدبير ال��ش��أن اجل��ه��وي واحمل��ل��ي ،بدل
االستمرار في إدارة شؤون هذه املناطق خامسا:
من مكاتب مركزية ،وفي هذا اإلطار نسائلكم
السيد رئيس احلكومة عن مصير صندوق التعجيل بإخراج قانون اجلبل إلى
التضامن بني اجلهات ،وهو الغائب األكبر حيز الوجود إلنصاف املناطق اجلبلية
في ميزانية هذه السنة والسنة املاضية ؟ التي ال ملجأ لها إال املوارد الغابوية،

مطالبني ف���ي ه����ذا ال���ص���دد بإعفاء
ساكنة هذه املناطق املتابعني بالذعائر
الغابوية ،خاصة اللذين لم يتورطوا
في إحراق الغابة أو إتالفها ،إلى جانب
خلق ب��دائ��ل اقتصادية لتمكينها من
العيش الكرمي ،وبالتالي حماية املوارد

ق��ادر على تفهم تأخر ثمار التنمية،
الغابوية.
وختاما ندعو ،السيد رئيس احلكومة ،ولكن شريطة أن يثق أنها في الطريق
إل��ى عقد مناظرة وطنية ح��ول تنمية إليه ،فلنزرع هذه الثقة من أجل مجتمع
املناطق القروية واجلبلية والغابوية ،قروي مستقر.
لبلورة مخطط وطني يلحق هذه املناطق
مبسار التنمية ،علما أن املواطن اليوم
والســــــــــالم عليكم

لم يعد مقبوال أن تفرض على املواطن القروي و الجماعات القروية بميزانيتها
املحدودة أثمانا خيالية ليستفيد من حقه املشروع يف املاء والكهرباء
الـمــديـــر
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