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 بيان المكتب الوطنً

 .5102ماي 52ويستمر النضال بإضراب ومسيرة الكرامٌ يوم 

 

القطاع العام وبعد مناقشٌ مستفيضٌ للوضع الصحً  طباءِاجتمع المكتب الوطنً للنقابٌ المستقلٌ 

المتأزم والوقوف علٍ مكامن الخلل بالمنظومٌ الصحيٌ بشكل خاص والسياسيٌ بشكل عام والتً 

خر جودا فً معاداة وضرب حقوق و مكتسبات الشػيلٌ المػربيٌ فً ظل تدنً الخطاب ذتِ أصبحت

وتجاهل المطالب المشروعٌ للشػيلٌ الصحيٌ السياسً إلٍ مستويات غير مسبوقٌ ومحاولٌ توميش 

التً تضرب فً العمق الحقوق  واإلداريٌبمختلف فُاتوا من خّل مجموعٌ من القرارات السياسيٌ 

 .5100ساسيٌ التً نص عليوا دستور ألا

 01ل المجلس الوطنً يوم خّالمسطر  لتصعيدياوبعد تقييم موضوعً لمحطات المسلسل النضالً 

حتجاجيٌ الوطنيٌ ِأبريل الماضً فإن المكتب الوطنً يسجل بارتياح النجاح الكبير الذي عرفتى الوقفٌ ا

وكذا اإلقبال المتزايد علٍ  5102أبريل  01ضراب الوطنً ليوم الخميس ِثم ا 5102مارس  50ليوم 

سنان المنخرطين بوذه يادلٌ وجراحً األطباء والصألا كل اتوقيع العريضٌ الوطنيٌ.لذا نحيً عالي

 المحطات النضاليٌ بكل تلقاُيٌ ومسؤوليٌ وانضباط.

إننا فً النقابٌ المستقلٌ ألطباء القطاع العام كنا وِ زلنا نؤمن بثقافٌ الحوار الجدي لحل المشاكل بل وكنا 

انت تسعٍ داُما لجعل َ لكن ولألسف الشديد فإن وزارة الصحٌ كِقوِ ذلك بالفعل  إلٍداُما سباقين 

محاولٌ التنصل من مسؤولياتوا والتزاماتوا فً ما آل إليى و فقط ل لقاءات الحوار شكليٌ لّستماعك

 .وانعدام استراتيجيٌ واضحٌ  تدبيرالوضع الصحً من احتقان وتردي بسبب السياسٌ المتبعٌ مع سوء ال

تصريحاتى الشعبويٌ التً أصبحت مألوفٌ ميٌ المتجاوزة و عِّالسيد الوزير من خّل خرجاتى احاول 

طر الصحيٌ فً محاولٌ ياُسٌ وباُسٌ هدفوا ألمسؤوليٌ فشل المنظومٌ الصحيٌ با مفضوحٌَ أن يحملو

طباء لزعزعٌ الثقٌ المبنيٌ منذ األزل بين أللعام بخطاب تحريضً يستودف خاصٌ اتػليط الرأي ا

يٌ والجسديٌ التً ظعتداءات اللفِو ا  التوديدات فً الطبيب والمريضَ مما ينذر بعواقب وخيمٌ تتجلٍ

 تتعرض لوا األطر الصحيٌَ وآخرها ما تعرض لى مستشفٍ السقاط بمندوبيٌ عين الشق بالبيضاء.

البيانات ومجموعٌ من جتماعات وِل اّسبق لنا أن حذرنا المسؤولين من خاننا فً النقابٌ المستقلٌ 

السكتٌ القلبيٌَ ل المستشفيات العموميٌ التً أصبحت موددة بميٌ من خطورة الوضع داخّعِالمنابر ا

ورُيس مجلس المستشارينَ كل من رُيس الحكومٌَ ورُيس مجلس النواب  إلٍت ّووجونا عدة مراس

أن ِ لوا ناقوس الخطرَ ولنضع أماموم الصورة القاتمٌ الحقيقيٌ لمستشفياتنا العموميٌ؛ اّندق من خ

ِ لجانى التفتيشيٌ للتأكدَ ا إرسالالسيد الوزير اتومنا بفبركٌ هذه الملفات والصورَ وتحدانا بالعمل علٍ 

 نَ ليبقٍ الوضع علٍ حالى.ِأن لجانى ذهبت ولم تعد لحد ا

الصمتَ وخانتى شعبويتىَ ولم يجرأ علٍ اتوام المجلس األعلٍ للحسابات  لكن السيد الوزير التزم

بفبركٌ تقريره األخير الذي رسم صورة جد قاتمٌ وغير ورديٌ لوزارة "أحسن وزير" حيث خلص 

 تتوفر علٍ استراتيجيٌ واضحٌ."ِ التقرير إلٍ أن:"وزارة الصحٌ 

الحكوميين ونواب األمٌ فً الػرفتينَ وأمام هذا  هذا فقط جزء من كل ما وقع ويقع أمام أعين المسؤولين

 الوضع القاتم والمتردي فان المكتب الوطنً للنقابٌ المستقلٌ يعلن ما يلً:

اح المحطات النضاليٌ طباء والصيادلٌ وجراحً اِسنان بالقطاع العام فً إنجِت اِتثمين نضا-

 حقٌ.ّالسابقٌ وال

وزير الصحٌ التً تستودف كل مكونات القطاع والمتسمٌ مسؤولٌ ل ّميٌ الّعِإدانٌ الخرجات ا-
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 بخطاب محرض يستودف بالخصوص األطباء.

حل عاجل للملف المطلبً المشروع لألطباء و الصيادلٌ وجراحً األسنان  إيجادضرورة -

ج ّدة بالمؤسسات الصحيٌ العموميٌ لعنسانيٌ ومعايير الجوِا  وخصوصا:"توفير الشروط العلميٌ و

عتباريٌ عبر ِمٌ اير."الرفع من األجور لتتناسب والقمن الدستو 021للفصل يّالمػربً تفع المواطن

."الدكتوراة 5100يوليوز2بكامل تعويضاتى بدل ما ورد فً اتفاق  215لًِستدِتخويل الرقم ا

ت والتقاعد ِستقاِطار."التوقف عن الكيل بمكيالين فً اِالوطنيٌ."احداث درجتين بعد درجٌ خارج ا

 "  نسبً."..........".........".......ال

ث خطيرةَ حيِ عتداءات علٍ العاملين بالقطاع الصحً العمومً والتً أصبحت تأخذ أشكاِالتنديد با-

 مٌ الجسديٌ لألطر الصحيٌ.ّنحمل السيد الوزير مسؤوليٌ الس

والمحسوبيٌ فً كل  نحمل الحكومٌ مسؤوليٌ ما يقدم عليى وزير الصحٌ من اعتماد الزبونيٌ والحزبيٌ-

ما يرتبط بمناصب المسؤوليٌَ وإبعاد المسؤولين الشرفاءَ وترقيٌ المتورطين فً الفساد والصفقات 

 المشبوهٌ.

سات ماليٌ رصدها ّحقيقيين الذين ثبت تورطوم فً اختندين تػاضً الوزارة عن محاسبٌ المفسدين ال-

 هذا الملف. إقبارقضاة المجلس الجووي للحسابات بجوٌ سوس ماسٌ ومحاولٌ 

نسانً والحيوي ِشجب كل المحاوِت الراميٌ إلٍ الحط من كرامٌ وقيمٌ الطبيب وتبخيس دوره ا-

 داخل المجتمع.

صفوف لمواجوٌ طباء والصيادلٌ وجراحً اِسنان إلٍ التحلً بمزيد من اليقظٌ ورص الِدعوة كل ا-

  ج المواطنين.ٍّ ضرب المستشفٍ العمومً كفضاء لعكل المخططات الراميٌ إل

 ستعداد المطلق للمزيد من التصعيد وممارسٌ كافٌ األشكال النضاليٌَ وفً مقدمتوا:ِا-

ساعٌ بجميع المرافق الصحيٌ باستثناء أقسام  51خوض إضراب وطنً لمدة ■   

 .5102ماي52ثنين ِم ااإلنعاش و المستعجّت يو

الٍ مقر ِ قا من مقر وزارة الصحٌ ووصوِ"مسيرة الكرامٌ" انط ذتنفي■  

من صباح نفس يوم 00البرلمان عبر شارع محمد الخامس ابتداء من الساعٌ 

 .5102ماي  52اِثنين 
 

 وعاشت النقابت مستقلت مناضلت و موحدة
 . عن المكتب الوطني
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