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 بیان المكتب الوطني 
 باراكا من التشھیر باألطباء
 ارفعوا أیدیكم عن األطباء

 
دور في تكوین و وقایة األجیال، و إن أساس أیة دولة ھو احترام مؤسساتھا  االجتماعیة ، لما لھا من 

المتعارف علیھ دولیا أن أساس المجال االجتماعي للدول ھو الصحة و التعلیم ، لذا فإن ما قامت بھ الدولة في 
الثمانینات من تشییيء لرجال التعلیم بھدف التخلي عن مجانیة التعلیم و خوصصتھ ، ھو نفس ما تقوم بھ حالیا 

عض المحسوبین على اإلعالم من خالل حملة للتشھیر و تجییش للرأي العام بكل وزارة الصحة عبر تسخیر ب
قطاعاتھ ضد األطباء ، ھاتھ الحملة المسعورة لھا ھدف واحد ، ھو إخراج مفھوم الصحة كتعریف إنساني 
وحق اجتماعي یكفلھ الدستور إلى مفھوم الصحة كسلعة یشتریھا و یبیعھا كل من لھ اإلمكانیات من خالل 

.13-131انون ق  
 

 لكل ھدا نقول باراكا
 

باراكا من التشھیر باألطباء وكفى من تحمیلھم مسؤولیة فشل السیاسات الصحیة ، ھذا التشھیر بدأه وزیر 
الصحة في السنة الماضیة من خالل القرار السیاسي الذي ال رجعة فیھ الذي اتخذتھ الحكومة و الذي تراجعت 

ألطباء القطاع العام باالشتغال في القطاع الخاص نھایة األسبوع، ھذا االتفاق  ابریل الذي سمح 04عنھ، باتفاق 
الذي یحمل ایضا اعترافا ضمنیا من طرف وزارة الصحة بافتقاد الشروط العلمیة في جل المؤسسات الصحیة 

ارة الصحة العمومیة ، مع التعھد بإصالحھا، إال انھ عوض القیام بتجاوز ھاتھ النواقص و تحسینھا اختارت وز
سیاسة الھروب الى األمام حیث في أیة لحظة تقع فیھا مضاعفات صحیة النعدام وسائل عالج المرضى 

المتعارف علیھا عالمیا ، تتم متابعة الطبیب بل و التسرع في الخروج لإلعالم لتحمیلھ المسؤولیة و كذلك 
التولید بمكناس و التصریحات اإلعالمیة التسرع في اتخاذ قرارات خارج المساطر التأدیبیة ، كتوقیف أطباء 

المتسرعة لوزیر الصحة بغیة إعطاء االنطباع للرأي العام الوطني ، بان الوزیر ھو حامي حمى الصحة ، لكل 
.ھدا نقول لھ إن االتفاق بین الوزارة و النقابة المستقلة ملزم و من الواجب االلتزام بھ  

نار فاالحتقان قد بلغ منتھاه  و كفى من تجاھل الملف المطلبي باراكا من االستمرار في صب الزیت على ال
الرفع من األجور لتتناسب و القیمة االعتباریة عبر تخویل (المشروع لألطباء و الصیادلة و جراحي األسنان 

ابریل  04االلتزام باتفاق , درجتین خارج اإلطار,  معادلة الدكتوراه, بكامل تعویضاتھ 509الرقم االستداللي 
الذي ینص على توفیر الوسائل العلمیة لعالج المرضى و تنظیم اشتغال أطباء القطاع العام بالقطاع الخاص و 

...) إعادة االعتبار للطب العام من خالل تخویل االختصاص في الصحة الجماعاتیة  
مدخرات صنادیق التغطیة الصحیة  نقول باراكا من سیاسة شعبویة ستحطم المؤشرات الصحیة و ستمتص

.المحصل علیھا من جیوب المغاربة و التي ستذھب إلى حسابات اللویبات االقتصادیة الكبرى  
إن النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام لم و لن تكن في یوم من األیام لھا فكر ھیمني بل كل توجھاتھا مبنیة 

كل المؤسسات ذات البعد الوطني، لذا إن انتخابات الھیأة  على مبدأ التوافق و ضرورة إشراك الجمیع في
 الوطنیة تعتبر إحدى المحطات التي سنشارك فیھا الجمیع من كل القطاعات لكي نحصل على ھیأة وطنیة قویة 

 



 
 و دیمقراطیة ، عكس ما وقع في مؤسسة الحسن الثاني للشؤون االجتماعیة التي تم فیھا إقصاء أطباء القطاع 

ن تمثیلیتھم بھاتھ المؤسسة رغم موافقة الوزیرة السابقة ، ھذا للتذكیر إن منطق الھیمنة عانت منھ النقابة العام م
. المستقلة و تطالب مسئولي وزارة الصحة لرفع حیف التمثیلیة في ھاتھ المؤسسة  

لب  بتقنین معقلن إن النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ترفض التدبیر العشوائي للموارد البشریة و تطا
.كما وقع في ورزازات تللحركة االنتقالیة حتى ال تقع انزال قا  

إن ممتلكات وزارة الصحة تعتبر من الملك العام و إن ما أحوج نساء و رجاالت الصحة لكل ھاتھ الممتلكات 
ت النور ، لجعلھا فضائات اجتماعیة للترفیھ و االستجمام و ذلك من خالل المؤسسة االجتماعیة التي عرف

عوض القیام بتفویتھا و حرمان الشغیلة الصحیة كما وقع باكادیر لذا نطالب كل األجھزة الحكومیة المسؤولة 
.على حمایة الملك العام التدخل لتوقیف ھاتھ المھزلة و نحملھا المسؤولیة في ذلك  

ن األطباء ،فالشمس تسطع على ارفعوا أیدیكم ع" و أخیرا نذكركم بالكلمة المشھورة لألدیب الفرنسي مونتیني 
  “و قدرا نجاحھم،و األرض تدفن أمواتھم قضاءا

  
  وعاشت النقابة مستقلة مناضلة و موحدة

  
  
  
  

 
   

  الوطني عن المكتب                                               
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