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بيــــــــان المكـــتـــب الوطــنـــي

عمد المكتب الوطنً للنمابة المستملة ألطباء المطاع العام اجتماعا ً استثنائٌاً ،لتدارس الوضع الصحً فً ظ ِّل األزمة الراهنة
التً تُخ ٌِّ ُم على لطاع الصحة عموما ً ووضعٌة الطبٌب والصٌدلً وجراح األسنان على وجه الخصوص.
ٌختلف علٌه اثنان ،كما أضحى ال ْ
ٌخفَى على أح ٍد غٌاب ُرؤٌَ ٍة سٌاسٌ ٍة
لمد أصبح الوضع الكارثً لمطاع الصحة العمومٌة ال
ُ
َ
ب السكتة
حمٌمٌ ٍة وصادل ٍة إلنماذ الوضع ،خصوصا ً أمام افتمار أ ْ
صحاب المرار العمومً إلى أي خارطة طرٌك واض َح ٍة لت َ َجنُ ِ
ُ
الطبيب و معهُ
َان سياس ِة "الترقيع الصحي" و التجميل
ار
الملبٌة التً تُه ِ ّد ُد المطاع َك ُك ٍل،
ُ
ُ
حٌث ِص َ
المريض المغربي يرفُض ِ
ع ْنوانه غٌاب المعاٌٌر الطبٌة لعالج المرٌض المغربً و النمص الحا ِ ّد
اإلعالمي لواقع كارثي داخل ُج ِ ّل المؤسسات الصحية ُ
فً الموارد البشرٌة و ال ُم ِعدّات الطبٌة و البٌو طبٌة و االفتمار ل ُ
ْسط حموق
شروط الممارسة الطبٌة السلٌمة و االستهتار بأب ِ
الطبٌب المغربً رغم كل التضحٌات و نُ ْكران الذَّذات و حجْ ِم الم َعاناا التً تتكبَّذدُها هاته الفئة ٌومٌا ً.
لر ْرنا أن الولت لد َحان إلطالق م ْع َركتنا النضالٌة
إنّنَا داخل المكتب الوطنً للنمابة المستملة ألطباء المطاع العام ،عندما َّذ
"نكون أو ال نكون" لٌسمع الجمٌع صوت الطبٌب المغربً لم نمم بذلن من فراغ بل اللتناعنا أن الوضعٌة الحالٌة ال ٌُمكن أن
تستمر الى ما ال نهاٌة ،فَفوق طالة الطبٌب ال ٌُالَم ،وما حالة الغلٌان التً ٌعٌش على إٌماعها الجسم الطبً حالٌا ً إالَّذ انعكاسا
لسٌاسا ٍ
نزٌف االستماالت لمئات
ت شعبوٌة سارت و تسٌر بمطاع الصحة الى الهاوٌة و أ َ َّذزمت وضعٌة الموارد البشرٌة ولع َّذل
َ
ؤشر على ذلن.
األطر الطبٌة بالمطاع العام والهجرا الجماعٌة نحو المطاع الخاص ُم ٍ
إن اإلٌمان العمٌك والجماعً لألطباء والصٌادلة وجراحً األسنان بعدالة مطالبهم وعلى رأسها تخوٌل الرلم االستداللً
| |509بكامل تعوٌضاته ،كمدخ ٍل للمعادلة وإضافة درجتٌن بعد خارج اإلطار والرفع من مناصب الداخلٌة واإللامة وتوفٌر
والتحلًّ بالنفس الطوٌل
الشروط العلمٌة لعالج المرٌض ال ٌُوازٌه إال و ْعٌُهم بضرورا االلتفاف حول نمابتهم ال ُمناضلة
ِ
والنضال ال ُمستمر حتى إحماق الحك.
عندما انخرط أطباء المطاع العام فً كل جهات المغرب تلمائٌا ً و بكثافة فً كل األشكال النضالٌة للمرحلة السابمة  :ثالثة
إضرابات وطنٌة (أٌام  28شتنبر 16 ،أكتوبر و فاتح نونبر  )2017و الولفة االحتجاجٌة الوطنٌة ٌوم  16أكتوبر ،2017
أمام وزارا الصحة و بداٌة مرحلة فرض الشروط العلمٌة و الطبٌة لعالج المرٌض المغربً إضافةً إلى حمل الشارا 509
سها
و االمتناع عن استعمال األختام الطبٌةُ ،كنَّا
كجسم طبي نعتقد أن الحكومة المغربية ستت َ َ
ف بما يُ ْمليه عليها ِح ُّ
ص َّر ُ
ٍ
سارع إلى إيجا ِد الحلول للوضعية الراهنة ،لكن لألسف لم نر من حكومتنا المسؤولة
الوطني و مسؤوليتها السياسية ِلت ُ َ
األولى عن صحة المغاربة إلى هروبا ً إلى اإلمام و تجاهل ُمست ِفّز لمطالبنا.
إننا داخل النمابة المستملة ألطباء المطاع العام نُ َؤ ِكد للجمٌع أن ِنضالنا ُمست َ ِم ُر َوأن الطبيب المغربي قرر عدم التنازل حتى
ص ْمت الحكومة لن ٌزٌده إالَّذ إصرارا ً َو ْ
عزماَ ،وأمام الوضعٌة الحالٌة لرر المكتب الوطنً ما ٌلً ˸
تحقيق مطالبه وأن َ
 إضـــــــــراب وطـــــنـــي يـــــوم الخمـــيس  21دجـــنبــــــر  2017بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام اإلنعاشوالمستعجالت.
 إضـــــــــراب وطـــــنـــي يـــــوم الثالثاء  16ينــــــايــــر  2018بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام اإلنعاشوالمستعجالت.
 مســــــيــــرة وطـــــنيـــة مـع وقــــفــــــة يـــــوم الســـــبـــت  10فبـــــرايـــر  ،2018انـــطـــــالقـــــا من وزارةالصــــحــــة بالــــربـــــاط فـــــــي اتجـــــــــــاه البـــــرلمــــان.
 استـــمـــــرار ُمقــــاطعــــــة استـــــعمــــال األخـــتـــام الطبيـــــة وحمــــــل الشـــــارة  509كـــامـــــالً.ُـــــــروط العـــــلميـــــة والطـــبيــــة بكــــافـــة المــــؤسســــات الصـــحيــــــة.
 تعمـــــيـــم فـــــ َ ْرض الشُ

 وقفــات احتــجـــاجيــــة جـــهويـــة مـع نــــدوات صحــفيــة لتــــسليــــط الضـــوء عـــــلى واقــــع الصــحــةبالمـــســتشفيــــــات العمــومية بمختلف جهات المغرب ،وتوضيـــح الصورة للمجتمـــع المدنـــي.
 استمرار تواصلنا وتَشبُّثِنَا بش َِري ِكنَا في النضال التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب وبحث سبل خوض محطاتنضالية مشتركة للدفاع عن القضايا المشتركة والتي تهدف إلى الرقي بقيمة الطبيب المغربي.
ب ك َّذل ما ٌم ُع داخل الساحة الصحٌة بالمغرب ،تلمَّذى
إن المكتب الوطنً للنمابة المستملة ألطباء المطاع ،وهو ٌُتا ِب ُع عن كث ٍ
وإندهاش با ِلغٌَ ِْن تصرٌحات منسوبة الى رئٌس الهٌئة الوطنٌة للطبٌبات واألطباء بالمغرب فً بٌان إحدى نمابات
ب
ٍ
بإستغرا ٍ
ُ
ْتمر عن ممرات عملهم ّ
وأن لدٌ ِه ِشكا ٌَا ٍ
ت فً هذا الموضوع.
المطاع الخاص،
ب ال ُمس ِ
حٌث إت َّذ َه َم أطباء المطاع العام بالغٌا ِ
إن المكتب الوطنً ٌستنكر وٌ ُ
ار ما ٌمو ُم به أطباء ،صٌادلة
ُدٌن بشداٍ مثل هذه التصرٌحات المسٌئة التً تحاول
تمزٌم وإ ْن َك َ
َ
وجراحً األسنان المطاع العام بالمغرب من تضحٌات داخل مستشفٌات المملكة رغم لل ِة التجهٌزات ونٌ ْذ َرا الموارد البشرٌة
دائم وعلى مدار السنة ِخ ْد َمةً للمواطن
وهم من ٌتحملون لوحدهم استمرارٌة الخدمات الطبٌة أي "المداومة الطبٌة" بشكل ٍ
المغربً بجمٌع أرجاء المملكة وخصوصا ً النائٌ ِة منها.
ب
لف ولضاٌا الطبٌب المغربً بكل فئاته فً ُ
ص ْل ِ
إننا فً النمابة المستملة ألطباء المطاع العام ُكنَّذا دائِما ً والَ ِز ْلنَا نض ُع ِم َ
اهتماماتنا
ِّ
بغض النظر عن إنتمائ ِه "لطاع عام وخاص" ،وتعاملنا ونتعام ُل بمنط ِ
ك الجسم الطبً الواحدِ ،ال فرق بٌن لطاعٍ
خاصِ ،أل َ ّن طبٌب المطاع العام الٌوم لد ٌكون طبٌب المطاع الخاص فً المستمبل ،وٌشهد لنا بذلن التارٌخ ،حٌث
ٍ
ٍ
عام ولطاعٍ
ً
ت
إ
ب
و
الثابتة
بموالفنا
وذلن
الخاص
المطاع
فً
إخواننا
مصلحة
عن
الدفاع
فً
ل
َّذا
ب
س
ا
دائم
ُكنَّذا
ص ِطفا ِفنَا إلى جانبه ُكلَّذما دع ِ
ٌِنَ
ِِ ْ
نشر التفرلة و َب َّذ
ك
ث
ِ
الضرورا إلى ذلن .ل ِكنّنَا الحظنا فً اآلونة األخٌرا أن بعض الجهات تُحا ِو ُل جاهدا ً َ
أفكار مسموم ٍة ِل َخلٌ ِ
ٌض العاللة األخوٌة واألزلٌة بٌن أطباء المطاع العام وإخوانهم بالمطاع
ون بٌن مكونات الجسم الطبً بالمغرب وتمٌ ِو ِ
َج ّ ٍو م ْش ُح ٍ
ف بحكم ٍة وٌت َبنّى سٌاسة
الخاصِ ،ل َذا فإن المكتب الوطنً للنمابة المستملة ألطباء المطاع العام ،وإن كان لح ِ ّد اآلن
َّذ
ٌتصر ُ
حك طبٌب المطاع العام خصوصا ً بعد
ضبط النفس ،فإنّهُ لن ٌبمى مكتوف األٌدي أمام الهجمات
ُّ
والتحرشَات ال ُمت َ َك ِ ّر َرا فً ّ ِ
ضغط المواعد ،التً أصبحت تُطالبهُ بِإ ِ ِت ّخا ِد مولفٍ من هاته التصرٌحات المنسوبة إلى رئٌس الهٌئة الوطنٌة للطبٌبات
ِ
ُ
ُ
َ
ب
ب السيد الرئيس
بتقديم توضيحا ٍ
ت حول ما ن ِ
س َ
واألطباء بالمغرب ،والتً كانت بمثاب ِة وضعِ الملحِ على ال ُج ْرحِِ ،لذا نطا ِل ُ
ِ
ُ
س ْمعَ ِة أطباء القطاع العام ،على أن تكون لنا عودا لتناو ِل هذا الملف
س بكرام ِة و ُ
إليٌ ِه من تصريحات تحمل أحكام مسبقة ت ُم ُّ
بالتفصٌل الحما ً.
كما ال ٌفوتنا ،وبصفتنا نمابة مواطنة تهتم بمضاٌا وطنها وأمتها ،أن نستنكر إعالن القــــدس الشـــريـــف ،عاصمة للدولة
ـــــقــــررة ليـــــوم األحـــــــد
الغاصبة إسرائيل ،وندعو الطبيبات واألطباء للمشاركة في المــــســـــيرة الوطنـــــيـــة ال ٌم
ّ
 10دجنــــــبر  2017بالـــــــــرباط.
وفً األخٌر ٌدعو المكتب الوطنً للنمابة المستملة ألطباء المطاع العام كل المناضالت والمناضلٌن من أطباء ،صٌادلة
وجراحً األسنان المطاع العام بالمغرب ،للمــــشـــــاركة بكثــــافــــ ٍة في المحــــطــــات النضاليـــة القادمــة وااللتفــــاف
وحزم للمؤامرات التً ت ُ َحانُ ض ّد
حول إطـــارهم النقــــابي العتيـــد ،النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ،للتَّذص ّدِي بكل لواٍ
ٍ
أطباء ،صٌادلة وجراحً األسنان المطاع العام بالمغرب.

وعـــاشت النقابــة المستقــلة ألطباء القطاع العام صامدة ،مناضلة ،مستقــلة
وجامــعة
عـــــن المكــــــتــــب الوطــــــنـــي

النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام
tel : 0661103084
الفاكس 0535646191 :
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