
 مداخلة النائب المحترم رشيد بهلول

 عضو الفريق االشتراكي في مناقشة
 الميزانيات الفرعية للقطاعات االجتماعية

 
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ،السيدات 

الميزانيات يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة  
التي تدخل في اختصاصات لجنة القطاعات االجتماعية والتي  الفرعية

 .سأقتصر فيها على قطاعات التشغيل والصحة والتعليم العالي

كفريق اشتراكي لم نجد في القطاع ما  إننافقطاع التشغيل ففي ما يتعلق ب
يقنعنا بكونه يرقى إلى مستوى التحديات الكبرى التي تواجهها البالد، 

ب وحاجيات المواطنين، وإلى مستوى المرحلة التي وإلى مستوى مطال
وعليه فاننا ننتقذ وبشدة تباطؤ . 1122ولجتها بالدنا باعتماد دستور 

الحكومة في تنزيل مجموعة من القوانين والتي التزمت بإخراجها في متم 
 . كأبعد تقدير خاصة القانون التنظيمي لإلضراب وقانون النقابات 1122

نسجل بكل اسف ارتفاع نسبة البطالة  اذ :  ة البطالةارتفاع نسب       
خالل اآلونة األخيرة، في حين التزمت حكومتكم بتقليصه إلى أدنى 

أن معدل  المندوبية السامية للتخطيطكشفت تقارير  في حين مستوى، 
 1122البطالة مازال مرتفعا إذ بلغ خالل الفصل الثاني من سنة 

ألف شخص  727العاطلين انتقل من في المائة و أن عدد  7,9حوالي
ألف عاطل خالل  22إلى مليون و  1121خالل الفصل الثاني من سنة 

،  وهذا ما يظهر غياب النظرة اإلستراتيجية 1122الفترة نفسها من سنة 
 1122اانا في الفريق نعتبر  ان سنة . لدى الحكومة في مجال التشغيل 

ذف آالف المناصب المالية هي سنة كارثية تميزت بتجميد الترقيات وح
 .وتوقيف الزيادة في األجور

الخطر الذي يهدد صناديق  إن:  دـــمشاكل صناديق التقاع           
خطيط ء التالتقاعد يؤكد  سوء التدبير الذي بصم  تراكم سنوات من سو



كفريق نطالب ونؤكد  فإننا، ولهذا  والتسيير تؤكذ اننا امام ازمة كبرى 
على ضرورة التحلي بشجاعة سياسية وإرادة حقيقية  إلنقاذ صناديق 
التقاعد من حافة اإلفالس، والرفض التام  ان يؤدي المواطن ثمن أخطاء 

 ،  اآلخرين

نسجل بكل أسف سوء فاننا  : على مستوى العدالة المجالية اما      
الحكومي نيتكم في تقليص  التدبير إذ سبق لكم ان طرحتم في البرنامج

جهة  21الهوة  بين الجهات إال أن واقع األمر يؤكد عكس ذلك بحيث ان 
جهات استفادت من نسبة اقل من  10منها    %12لم تستفد  اال بنسبة 

 بما فيها األقاليم الجنوبية  21%

فان المغرب بدا يعرف  الحماية االجتماعية للمسنينوفي ما يخص 
اذ ارتفعت نسبتهم  (سنة فما فوق 11)ألشخاص المسنينتحوال في نسبة  ا

تدابير لصيانة كرامتهم وحماية حقوقهم  ألجل دون أن يتم التفكير في 
مساعدتهم على تفادي أزمات المرض والمشاكل الصحية التي ترافقه 

نطالب بايالء هذه الفئة ، وعليه فاننا وضعية اقتصادية مزرية أمامخاصة 
 .اهمية خاصة 

سبق لنا فيالفريق ا ناثرنا مشكل : الشخاص في وضعية اعاقة اناة امع   
غياب أي مؤشر يظهر التزام الوزارة بمسؤوليتها االشخاص المعاقين و

تدارك األمر لدعم هذه الفئة وإدماجهم داخل طالبنا ب هذه الفئة ،تجاه 
في جميع المجاالت وخاصة استفادتهم من مناصب الشغل  المجتمع

 .كافة الحقوق وتمتيعهم ب،

أما فيما يتعلق بالميزانية الفرعية لوزارة الصحة ؛   : في المجال الصحي 
فرغم المجهود الحكومي في رفع االعتمادات المرصودة لهذا القطاع؛ 
والمجهودات المرتبطة بتشجيع الولوج الى الدواء عبر تخفيض األزمنة 

يتطلب إعادة النظر في  ؛ فواقع الهشاشة البنيوية التي يعاني منها القطاع 
كومية برمتها والتي توارثتها الحكومات المغربية ؛ والتي السياسة الح

ساهمت بقوة في تعميق ضعف الخدمة الصحية واستشراء الخصاص 
على كافة المستويات ؛ بنيات االستقبال ؛ الموارد البشرية ؛ من أطباء 

؛ ومهن طبية وشبه طبية ؛ ومشاكل التأهيل والتجهيز والتمويل باألدوية 



ً م ً فشلت المما أنتج وضعا كومة في تجاوزه أو على األقل في حزريا
  اقتراح حلول من شأنها أو الجرأة السياسية

من أجل إعالن فشل المنظومة الصحية واإلعالن عن حوار وطني 
يتجاوز منطق المناظرات الوطنية ذات الطابع العلمي والتقني إلى مقاربة 

االقتصادية  أشمل تعتمد المسألة الصحية كأرضية محددة االختيارات 
  والثقافية للدولة ؛ واالجتماعية

ف نظام المساعدة الطبية وهذا ما يبرر الفشل الحكومي في تحقيق أهدا
للفقراء ؛ والذي خيب االنتظارات التي حشدها هذا المشروع الوطني ؛ 
والذي شهد مجموعة من االختالالت المرتبطة بالحكامة خصوصا في 

واستفادته من االعتمادات المرصدة  االجتماعيعالقته بصندوق التماسك 
تشكله المشاريع ؛ كما نؤكد في الفريق االشتراكي على التهديد الذي 

الحكومية في تدبير الموارد البشرية من أطباء وممرضين وباقي مكونات 
األسرة الصحية ؛ وآخرها مشروع الخدمة الوطنية اإلجبارية الذي كاد 
يشق السلم المؤسساتي ويشرخ عالقة الطلبة األطباء بمواطنتهم وثقتهم ؛ 

؛ وأسباب تبنيها  في سالمة المشاريع الحكومية وأهدافها ويشكك األسر 
لطروحات تقوم على تبديد الرأسمال البشري واحباط مساهماته في بناء 
وطنه ؛ كما نعبر عن رفضنا اختباء الحكومة وراء مفهوم وطني يحظى 
باجماع وطني والمتعلق بالخدمة الوطنية ، من أجل شرعنة التسريح 

الفريق  المؤجل للكفاءات الوطنية بعد سنتين من التعاقد ؛ كما يعبر
االشتراكي على تضامنه مع األطباء الداخليين واألطباء المقيمين جراء 
تفعيلهم لحقهم الدستوري في المطالبة بحقوقهم في ضمان شروط تعاقد 
وعمل مناسبة من أجل تأدية واجبهم ؛ كما نستغرب غياب التجاوب مع 

ة مطالب فئة الممرضين وقوة المقترحات المقدمة من أجل تحسين فعالي
 .الخدمة الصحية القائمة على كل هذه الفئات

ألهمية الخدمة الصحية وتطويرها في بناء فعالية  واستحضاراً منا    
منا  ؛ وتقديرا تقدمها الدولة لمواطنيها  حقيقية للخدمة االجتماعية التي  ًً

الهمية ضرورة احداث تغيير شامل للمقاربة ؛ فإننا نصوت كفريق 
 .الفرعية لوزارة الصحة  اشتراكي ضد الميزانية

  



فرغم أن التعليم يحظى بأهمية مركزية  بخصوص قطاع التعليم        
بعد القضية الوطنية، وبالرغم من اإلجماع الوطني على أن المنظومة 
التعليمية تعاني من اختالالت كبيرة تحول دون بلوغ مشاريع اإلصالح 
المتتالية لألهداف المسطرة لها، نسجل بالنسبة للحكومة الحالية أن 

تراوح مكانها، رغم اإلجماع الوطني  حصيلتها في مجال التربية والتعليم
حول األزمة التي يعاني منها التعليم ببالدنا كما سبقت اإلشارة، وتتمثل 
هذه األزمة في هشاشة البنيات التحتية التي تفتقد الشروط الدنيا لتوفير 
مناخ تربوي سليم، هذا فضال عن االكتظاظ والخصاص المهول الذي 

لتدريس إذ يوجد في بعض المدارس قسم يطال الموارد البشرية وهيئة ا
واحد لكل هذه المستويات،  وأستاذواحد تدرس فيه كل المستويات، 

إضافة إلى النقص الكبير في تخصصات ضرورية مثل الرياضيات 
 .والفيزياء واللغات الوظيفية

وبخصوص الجهود المبذولة،  : الرفع من تمدرس الفئات العمرية 
سنة، الذي  22إلى  1رس الفئات العمرية من فيما يتعلق بالرفع من تمد

عرف منحى تصاعديا منذ حكومة التناوب إلى اآلن، نسجل أن الهدر 
المدرسي واالنقطاع عن الدراسة يبقى هو التحدي الكبير، األمر الذي 
يؤكد أن الحكومة الحالية لم تقم بأي مجهود في هذا المجال، وأنها لم تف 

صريح الحكومي، و من بين أهمها أن الحكومة بالتزاماتها المسطرة في الت
تأخرت كثيرا في إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي لم 
يتم إخراجه إلى حيز الواقع ليساهم بقسط وافر في وضع السياسة اللغوية 
التي تخدم المنظومة التعليمية، وبهذه المناسبة، نثمن مبادرة وزارة التربية 

تكوين المهني، المتعلقة بإحداث الباكلوريا الدولية الهادفة إلى الوطنية وال
بناء وتعزيز قدرات التالميذ في مجال تدريس وتعلم اللغات الوظيفية 
باعتبارها منافذ لتوسيع مجاالت التحصيل والمعرفة، ونتطلع إلى تعميم 

وندعو كذلك إلى . هذه المبادرة لتستفيد منها المدن الصغرى والهامشية
سراع بإحداث أكاديمية  دمح السادس للغة العربية لكي تكون أداة اإل

 .مساعدة للنهوض باللغة العربية

أمام هذا الوضع التعليمي المأزوم، نسجل مفارقة صارخة بين  
مشروع المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الممثل في 



لقطاع التربية  لإلصالح، والميزانية المرصودة اإلستراتيجيةالرؤية 
الوطنية، التي رغم أنها تشكل ربع الميزانية العامة، فإنها تظل مع ذلك، 

لإلصالح ودون ما يتطلبه مجال  اإلستراتيجيةدون طموحات هذه الرؤية 
 .التعليم من إمكانيات مادية وبشرية

 


