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لم یشھد تاریخ تسییر وزارة الصحة ما شھده في عھد الحكومة الحالیة من التفاني  والتحدي  من أجل             
لیس لھ مثیل "دھاء "ین ضد المرفق العام وضد موظفیھ إال أن القراءة المتأنیة لصیرورة  ذلك تبین تمریر قوان

فبدءا . من اجل تدمیر المرفق العام الصحي حتى یتسنى النجاح التام لالستثمار الخاص في مجال الصحة 
بھم بدعوى اإلھمال  بالحملة التشویھیة التي مست مھنیي الصحة عامة و األطباء منھم خاصة والتشھیر

وما تال ذلك من توقیفات ھنا وھناك عبر ....والتقصیر و عدم تقدیم المساعدة لمرضى في حالة االستعجال 
أقالم و  نمقتھوما صاحب ذلك من دیكور یھز صورة المرفق العام في عیون المواطن البسیط ,ربوع المملكة 

  :تحكم سیاسة الكیل بمكیالین ة ومھولةعدسات من یخدم المصالح الضیقة في سیناریوھات مروع
توقیف مندوب الحسیمة بسرعة فائقة بعد وفاة مواطن نتیجة الخصاص الحاد في مادة الدم ، و عدم تفعیل ھاتھ -

السرعة في توقیف المدیر الجھوي الكادیر  رغم إصدار تقریر المجلس الجھوي للحسابات  حول ھدر المال 
  .العام في میزانیة الصیانة 

الوزیر یعترف بقیام طبیبات البیضاء بواجبھن المھني اتجاه الحالة  ، ورغم ذلك یتم توقیفھن تحت ضغط  -
االعالم في تناقض صارخ، و ھنا نتسائل ھل على االطباء في إطار طب القرب  اقتناء دراجات ناریة للبحث 

ھا لننسجم مع شعبویة وزیر عن كل الحاالت المستعجلة في الشارع العام من والدة و غیرھا وحل مشاكل
  ھاتھ الحاالت ؟مثل  الصحة؟ ام على وزارة الصحة ان توفر الظروف العلمیة و اللوجیستیكیة حتى ال تتكرر 

  .ظاھرة االسھال في  اخراج المراسیم الصیفیة  -
 نقول ان الھدف من كل ھاتھ الخرجات ھو التأسیس الستیعاب اإلصالح المنشود والترخیص لتقنین خضوع

وفي نفس السیاق لم تنكب الوزارة على إیجاد .قانون ممارسة الطب '' اصالح''الصحة لمنطق السوق عبر 
الحلول الكفیلة بالحد من االختالالت البنیویة التي یعانیھا القطاع العام  وخاصة منھا  الخصاص المھول 

القطاع العام لغایة في نفس یعقوب للعنصر البشري وتنمیتھ وذلك إیمانا منھا أن ذلك سیزید من تشویھ خدمة 
  .  قضاھا 

لم یقف دھاء الحكومة على ھذا الحد بل اجتھد في توفیر الضمانات القانونیة والمادیة إلنجاح المشاریع الطبیة  
الشركات لمنطق التوزیع الذي تفرضھ /فالضمانات القانونیة تتجلى في عدم إخضاع ھذه المؤسسات,المرتقبة 

تبریرات وزیر الصحة  كون , وبالقانون,المخططات الجھویة لعرض العالجات مما یفند الخریطة الصحیة و
ھذه المؤسسات الصحیة من شأنھا أن تساھم في تسھیل ولوج المواطنین في المناطق النائیة التي تعرف 

من قانون التقاعد جاء  44أما الضمانات المادیة فتعدیل الفصل ,لخدمات الصحة- خصاصا في البنیات التحتیة 
لیحرم األطباء األكفاء والذین راكموا تجربة ھامة خالل عقدین من الزمن  من حق التقاعدالنسبي حتى إذا أراد 

 .لن یجد سوى تلك الشركات الحتضانھ , بدون معاش, أحدھم أن یغادر القطاع العام
حة أن یتعبأ ویستعمل الجھد الذي كرسھ لتمریر ھذا المشروع في ما  یخدم المرفق األحرى بوزیر الص - فكان

كما تم تداولھ في إحدى وسائل اإلعالم لم یكن ال مشروعا ,الصحي العام وخاصة أن تحریر رأس المال الطبي 
  .حكومیا وال حزبیا لوزیر الصحة 

كنقابة مشاركة عبرت النقابة المستقلة ألطباء  فرغم مشاركتھا الفعالة ولعب ودورھا االقتراحي المنوط بھا
  القطاع العام عن موقفھا الصریح تجاه ھذا التوجھ خاصة وأن الضمانات لعدم انحراف نبل الخدمة الصحیة

  
  
  



  
  
فكیف لحكومات متعاقبة لم تتمكن من ضبط التملص الضریبي و ,وزیغھا عن قیمھا تبدو غیر متوفرة  

.....  ,cnops ,cmr, cih ,ram(قتصادي غیر المھیكل والحفاظ على المال العام التخفیف من وطأة القطاع اال
  .أن تراقب ما یجري داخل تلك المصحات؟؟؟.......والقضاء على اقتصاد الریع ) 

  :أما ما یحضر لھ من طرف الحكومة في مشروع قانون التقاعد فھو
، و تكون بذلك نسبة االقتطاع   %14لى ا %10الرفع في مساھمات الموظفین في صندوق التقاعد من  -

 .درھم 800درھم و طبیب خارج االطار ھي 600للطبیب  ھي 
  سنة حالیا 60عوض .سنة  65ـ الرفع من سن التقاعد إلى 

سنة ،  65نقطة عن كل سنة عمل ، بمعنى أنك إذا بقیت حیا إلى  2ـ تخفیض نسبة احتساب راتب التقاعد إلى  
نقطة اي  2.5عوض % )  100سنة عمل لتصل إلى نسبة  50تلزمك (من راتبك ،  فتخرج حتما براتب أقل

     .سنة  40إذا اشتغلت % 100
سنوات األخیرة بمعنى أنك لن تنفعك ترقیتك األخیرة في السلم إذا لم  10ـ احتساب راتب التقاعد على معدل 

 .وض الشھر األخیر قبیل التقاعد حالیا سنوات ، عملیا ترقیتك قبل التقاعد لن تفیدك في شيء ع 10یمر علیھا 
 15سنة عوض  20سنة للموظف و  21سنة عوض  26ـ الرفع من المدة األدنى لطلب التقاعد النسبي إلى 

  سنة للموظفة حالیا
  .المعمول بھ حالیا% 2عند التقاعد النسبي عوض % 1.5ـ احتساب نسبة

  
ام ضرورة معالجة الملف المطلبي للصیادلة و جراحي دات و االختالالت المتكررة و امذه المستجأمام كل ھ

  :االسنان و االطباء یدعو المكتب الوطني للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام إلى 
  

ذھا في د جموع عامة محلیة و جھویة  مستعجلة یتم فیھا اقتراح األشكال النضالیة المزمع اتخاعق -
 . معاركنا المرتقبة 

  2014بر نشت 27عادي یوم  عقد المجلس الوطني ال -

و المكتب الوطني و ھو یعي دقة المرحلة و أھمیتھا یدعو جمیع األطباء الصیادلة و جراحي األسنان إلى 
  .في المحطات النضالیة القادمة  يالتعبئة و الحضور االیجاب

  
 

  عن المكتب الوطني
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