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الوطني كتةالمتيان   
 

 و كنا  نناأ نؤكد مواطنة كنقابة فإننا طباءاأل لغٌاب القطاع تدهور مسؤولٌة تحمٌل فً الصحة وزٌر لسان على جاء ما على ردا
 كما تبقى طباءاأل غٌاب فحاالت, نصابها فً موراأل وضع ٌجب لكن العمل فً تهاون وأ مبرر غير غٌاب يأ ضد نزال ال

 الخدمات لتردي كتفسٌر تقدٌمها مٌـت أن عاقل ٌتصور ان ٌمكن ال و معزولة و فردٌة حاالت المغربٌة االدارات كل فً الحال
 ٌكون التً والموارد المؤسسات مجموع"   بأنه الصحي للنظام العالمٌة الصحة منظمة بتعرٌف  التذكٌر وجب هنا و الصحٌة

 كما. واتصاالت ونقل ومستلزمات، ومعلومات، وموارد، أفراد، إلى الصحً النظام وٌحتاج الصحة، تحسٌن هو األول هدفها
 حٌاة ٌطور الجٌد الصحً والنظام ءة،بكفا المواطنٌن ٌعالج بٌنما مالٌا وعادلة لالحتٌاجات ملبٌة خدمات تقدٌم إلى ٌحتاج

" ٌومٌا ملموس بشكل المواطنٌن  
 أٌضا و العالج، تقدٌم مؤسسات على و ،الصحً النظام لتموٌل المادٌة الموارد على تشتمل، الصحً النظام عناصر دراسة نا

.بالصحة المرتبطة الخدمات من وغٌرها ،وإدارٌٌن وممرضٌن أطباء من البشرٌة الموارد على  
 العدالة وتوفٌر بالتأمٌن، للمواطنٌن الشاملة التغطٌة على تقوم بأنها الصحٌة النظم كفاءة العالمٌة الصحة منظمة تعرف ماك

.التموٌل فً واالستمرارٌة ،اإلنفاق مقابل فعالٌة أعلى وتحقٌق والجودة والكفاءة،  
 وتوافر الجٌد، الغذاء فً تتمثل التً للصحة، جتماعٌةاال المحددات إلى النظر الهام فمن بالمغرب، الصحً النظام تقٌٌم وعند
 دورا تلعب كلها حٌث االتصال، ووسائل والطرق، االنتقال مرافق عن فضال ،التعلٌم الصحً، الصرف وسبل النقٌة، المٌاه

.الصحة مسألة فً حاسما  
 فً ٌتناقض الصحة وزٌر ان و ، الصحٌة اتالسٌاس فشل علٌها علقٌ التً الشماعة هو لٌس الطبٌب نأ كدلنؤ التعرٌف بهذا نابدأ

 على الصحة فتح ٌجب بالتالً و المحدودة التموٌل إلمكانٌات ترجع فأحٌانا الصحً النظام فشل سبابأ تحدٌد حول تصرٌحاته
 هال لٌس الصحة وزٌر تصرٌحات إن ، طباءاأل غٌاب إلى السبب ٌعود خٌراأ و السابقة الوزٌرة سٌاسة الى حٌنا و االستثمار

 تصرٌحات تتبعنا فلو جانباأل األطباء الستقدام العام يالرأ تحضٌر فٌها ٌتم قادمة لمرحلة تحضٌر هً بل الصحة من ساسأ
 النظام نأ فاعتبار ، نقٌضه ٌقول مرة و التصرٌح ٌقول فمرة ، متناقضة جد نجدها المنصب هدا تولٌه منذ الصحة وزٌر

 بداٌة فً المروحٌات هاته كانت ٌنأ نقول المستعجالت لقسم مروحٌات بشراء نوعٌة قفزة سٌعرف بالمغرب االستعجاالتً
 بالبنزٌن تشغل التً اإلسعاف سٌارات لةمسأ و ، بالرباط القدم كرة ملعب فضٌحة مثل فضٌحة هاته تعد الأ ، الجنوب فٌضانات

 طباءاأل عدد فً مهوال خصاصا ٌعرف بالمغر نأ إلى هنا اإلشارة تجدر و. الكازوال مع بالمقارنة التكلفة ٌعرف الكل و
 العدد اهذ  عالج مت لما الصحٌة الشغٌلة فئات باقً و طباؤناأ بها ٌقوم التً التضحٌات و المواطنة روح لوال و العام بالقطاع
 امام ابه تفتخر و بل  بٌاناتها فً الوزارة بها تعترف التً و الصحٌة المؤشرات من مجموعة تحسٌن و المواطنٌن من الهائل

 و العلمٌة الوسائل غٌاب و للممارسة المزرٌة الظروف رغم  القطاع فً البشري العنصر ٌحققها نتائج هً و الدولٌة المنظمات
 مع التوقٌع متـ و بل مرارا إلٌه شرناأ ما هو و المرضى لعالج الصحٌة المؤسسات فً توفرها الواجب الضرورٌة التجهٌزات

 علٌها المتفق الشروط هاته من االدنى بالحد لو و تلتزم لم الوزارة لكن العلمٌة الشروط بتوفٌر ٌقضً اتفاق على الصحة وزارة
.الطبٌب علىضدا  العام يالرأ تألٌب تحاول بتقصٌرها االقرار بدل االن و عالمٌا  

 بتعطل او الطبٌة التحلٌالت بسطأ بغٌاب ئفٌفاج للعالج طلبا المستشفى إلى مرهأ على مغلوب مواطن ٌأتً نأ مثال ٌعقل فكٌف 
؟ الوزٌر مأ الطبٌب هنا المسؤول هل ؟ توفر ان السكانٌر جهاز  

؟ الوزٌر مأ الطبٌب هنا المسؤول هل ؟ الطبٌة لألدوات و لألدوٌة الكلً شبه الغٌاب نفسر بم   
 هنا المسؤول هل ؟ جراحٌة بعملٌة ٌتعلق االمر كان ان الدم على للحصول خرىأ مدٌنة إلى التنقل الى المواطن ٌحتاج لم 

؟ الوزٌر مأ الطبٌب  
 قد وأ تجهٌزا كثرأ مستشفى إلى لنقله االسعاف سٌارة رجوع حتى طوٌلة مدة المواطن ٌنتظر فقد المستعجلة الحاالت فً الماذ 

 ؤولالمس هل ؟ للخطر حٌاته تعرٌض و للخصاص نظرا للتخدٌر طبٌب غٌاب فً لمرٌض معقدة جراحٌة عملٌات إجراء ٌتم
؟ الوزٌر مأ الطبٌب هو هنا  
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 مواطن كل و طبٌب كل ٌعرفها التً و  اإلنسانً بواجبنا نقوم نأ ظلها فً نحاول التً المزرٌة للحالة  بسٌطة مثلةأ مجرد هاته  

 القطاع اقعو بالملموس تفضح ألنها ٌتجاهلها الوزٌر السٌد نأ ٌبدو لكن للعالج طلبا ما ٌوما العمومٌة المؤسسات ولج مغربً
  .المغربً الصحً

 نبأ قرأ مسؤول يأ نأ و ، الحكامة مقومات كأحد بالمساءلة مقرونة المسؤولٌة نأ تقول الحدٌث الدٌمقراطً التسٌٌر طرق ان
 اإلعالمٌة الفقاعات حدأ عن اال ٌزٌد ال التصرٌح و ، غلىأ المنصب نأ مأ ، استقالته ٌقدم نأ علٌه ، معٌنا فشال ٌعرف قطاعه

.االولى الدرجة وزراء من صبحأ قانون االستثمار عتمرٌر مشرو بعد بأنه ٌحس نهأ و خصوصا وزٌرنا علٌها تعود لتًا  
 التغطٌة مدونة إخراج إبان سبابهأ بعض تحدٌد تم البداٌة فً قدمناه الذي التعرٌف حسب المغربً الصحً النظام فشل ان

 مجموعة إعطاء تم و لفٌةاأل هدافأ حددت التً المتحدة االمم منظمة رٌحاتتص فً هبمسببات التذكٌر  اعادة تمت و ، الصحٌة
الصحٌة نظمةاأل اختالالت لتجاوز التحدٌات من  

 علٌها تغلب متتابعة صحٌة لسٌاسات باألساس ٌعود( طباءاأل لٌس و)المغربً الصحً النظام فشل ان المحترم الوزٌر السٌد 
.    الكفاءة على  البئٌسة الوزارة هاته تسٌٌر الى وصل حزب لكل الحزبٌة عشٌرةال بناءأ تعٌٌن منطق تغلٌب و الحزبوي  

   
 الهروب سٌاسة نهج منه محاولة الصحة وزٌر بها ٌقوم التً الخطٌرة و المغرضة االعالمٌة الحملة قاطع بشكل نرفض اننا  

 هاته من الهدف و المغربً المواطن عالج فً ورهابد القٌام عن عاجزة صحٌة لمنظومة فداء ككبش طباءاأل تقدٌم و ماماأل إلى
 لكذ من دهىاأل بل العمومً الصحً بالقطاع للنهوض واقعً برنامج يأ وضع فً الوزٌر السٌد فشل على التغطٌة فهو الحملة

 حًالص القطاع سٌعرض مما الخاصة  الرسامٌل مامأ االستثمار فتح مشروع فً ماض الوزٌر فالسٌد تحذٌراتنا كل رغم و
 الغٌورٌن كافة و طباءاأل ةهٌأ اكذ و االجتماعً و االقتصادي المجلس عنه عبر يالذ يالرأ نفس هو و االنهٌار الى العمومً

.المغربً المواطن صحة على  
 

 المٌزانٌة من بالرفع لكذ و مسؤولٌاتها تتحمل نأ المغربٌة الحكومة معها و الصحة وزارة نطالب المستقلة النقابة فً اننا
 و.  المواطن لصحة حماٌة العلمٌة الشروط و الطبٌة التجهٌزات توفر ان و الدول كل فً به معمول هو كما للصحة لمخصصةا

 سٌاسة فً االستمرار من رهانحذ كما معنوٌا و مادٌا العمل فوظر تحسٌن و الممرضٌن و األطباء من الكافً العدد توفٌر اكذ
 لتوفٌر حقٌقٌة صحٌة سٌاسة وضع لكذ من هماأل و لألمن امت شبه غٌاب فً وصاخص بالقطاع العاملٌن ضد المواطن تهٌٌج
.المغربً للمواطن الصحة فً الدستوري الحق  

 
 
 

  موحدة و مناضلة مستقلة النقابة وعاشت
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