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بيان استنكاري
لقد ى
كبي ،تحميل إلسيد إلوزير إلمنتدب لدى
تلق إلمكتب
إلوطن للنقابة إلمستقلة ألطباء إلقطاع إلعام ،باندهاش ر
ي
ّ
وخاصة إألطباء رغم كل
للعاملي بالقطاع،
وزير إلدإخلية ،.مسؤولية تدهور إلخدمات إلصحية يف عدد من مناطق إلمغرب
ر
تضحياتهم .ؤن تدهور إلخدمات إلصحية حقيقة ال جدإل فيها ،و قد كانت إلنقابة إلمستقلة ألطباء إلقطاع إلعام إنطالقا
إلوطن سباقة يف جل بياناتها و منذ سنوإت ؤىل دق ناقوس إلخطر من إنهيار شامل للمنظومة إلصحية و
من حسها
ي
إالجتماع ،حيث قلنا رصإحة أن منظومتنا إلصحية مهددة بالسكتة إلقلبية ،ؤن لم تكن هناك ؤرإدة
تدإعياته عىل إلسلم
ي
سياسية و وطنية حقيقية الحتوإء إلوضع ،ول ـ ــكن إلمسؤولية ت ـع ـ ــود باألساس ؤل ـ ــى إلوزإرة إلوصية و من خاللها إلحكومة
إلن إختارت طريق إلحلول ى
ى
إاعالال".
إليقيعية و سياسة "إلتتميل
ي
إلمغربية ي
ٌ
عتي جد مهزوزة ،ألن أسباب بنائها منذ إلبدإية كانت تفتقر لألهدإف إالجتماعية
إلصح
ؤن ٌمرتكزإت إلنظام
إلمغرب ت ر
ر
ي
ي
ى
ى
ر
إتيح،
وشوط إلمساوإة إلدستورية وأن ترسع سياسات
وزرإء إلصحة ،كانت تبحث عن إليقيع عوض إلتخطيط إالسي ر ي
ّ
ٌ
ٌ
وضعف إامكانيات إلمادية ٌ
ٌ
ٌ
بالمستشفيات ،وخندقة ثلث إلمتتمع
قدال إلعالجات،
ونــذكر هنا بانعدإم إلمحفزإت لم ي
إلصح " رإميد " ،دون ؤيتاد تمويالت لهاته إلبطاقة ،مما جعل أغلب إلمستشفيات تدخل
إلمغرب يف خانة بطاقة إلتسول
ي
ري
يف حالة ؤفالس ،نظرإ ىليإكم مستحقات إلرإميد.
ؤفالس إلمستشفيات هذإ جعل إلمنظومة إلصحية إلمغربية ،تعلن عن وفاتها ،وإلدليل عىل هذإ إالنهيار ،هو ما أكدته
إألمم إلمتحدة من خالل أهدإف إأللفية ،مما يدفعنا ؤىل إلمطالبة بإيتاد آليات جديدة لتقديم إلخدمات إلصحية ى
حن
للموإطني ،عوض أن ٌيصبح إنعدإم هاته إلخدمات ٌيشكل ٌبؤرة تأجيج إالحتتاج.
تكون متال إستقطاب
ر
مطالبتنا بمنظومة صحية موإطنة يكون فيها إلموإطن متساويا يف إلخدمات سوإء بالقطاع إلعام إو إلخاص ويكون فيها
إلطبيب يشتغــل بكرإمة.
نقول كق من تعليق ؤخفاقات إلمنظومة إلصحية ،عىل شماعة إلطبيب ،إلذي يقوم بخدمات جليلة لصالح إلموإطن ،يف
للرسوط إلعلمية ،وإلمعايي إلطبية ،ف غياب تام ألي ى
ظروف تفتقر ر
إعيإف ولو معنوي ،مقابل أجرة ضعيفة ال تتالءم
ر
ي
ّ
وسنوإت إلدرإسة ،وال ثقل إلمسؤولية إلملقاة عىل عاتقه ....فمن ؤذن ٌ
للموإطن إلبسيط ،بعد هللا ﷻ ،بالمناطق إلنائية
إلتد ٌموإطنة؛ لسد فرإغات وؤخفاقات منظومة عرجاء.
وإلمعزولة ،سوى طبيب إلقطاع إلعام ،بحمالته إانسانية ٍ
ى
إلتشهي بل و إلتحريض عىل إلكرإهية.
وإلن تروم
ر
نقول كق من إلخطابات إلشعبوية ،إلمتانية ،إلمتانبة للصوإب ،ي
إلصح للطبيب سيحل إلمشاكل بل هو ال يقوم ؤال بتعقيد
وإهم من يعتقد إنه بخطاب شعبوي يحمل وزر إعطاب إلقطاع
ي
ْ
بتن ثروإت هائلة بعد إلعمليات إلترإحية" هذإ وهم أم إلتباس⁈ ونحن
إلوضعية إلحالية فكيف لطبيب إلقطاع إلعام " ي
نعلم أنه يتقاض ثالث درإهم ونصف كتعويض عن كل ساعة ؤضافية لكل حرإسة ؤلزإمية بعد منتصف إلليل‼
ّ
إلتقصيية لوزإرة إلصحة ،بعد
وقول إحتالل إلمشاكل إلصحية للمرتبة إألوىل يف مسببات إالحتتاجات ،مردﮦ للمسؤولية
ر
ّ
ّ
صيﮦ ،وقلت حيلته ،يف "ترقيع منظومة صحية ٌمختلة" ،مع تزإيد طلبات إلعالجات ،مقابل ضعف
أن إستنفد إلطبيب ر
ى
إلميإنية إلمخصصة سنويا للصحة و تناقص حاد يف أعدإد إلشغيلة إلصحية باعيإف إلحكومة ...مما رييهن عىل موقع
ر
إالجتماع
إلطبيب إلمحوري يف تماسك إلمنظومة ببدله متهودإ مضاعفا لتغطية إلنوإقص ،ودورﮦ إلريادي يف إلسل ـ ـ ــم
ي
ًا
إلحكوال.
إلمسؤول
لسان
عىل
ورد
ما
عكك
عىل
تماما
ي

ّ
ًا
مثال ،لرضيع خنيفرة ،أن ى
ببن مالل ،وقد ٌو ّجه للبيضاء ،لو ٌوفرت له حاضنة إلضوء إألبيض بمسقط
حتفه
يلق
فكيف
ي
ّ
ٌ
رأسه دون إلحاجة للمازوط ،و عناء إلعائلة بالتنقل ..فما مسؤولية طبيب إلقطاع إلعام يف هذه إلنازلة رغم توإجدﮦ⁈
إلصح يف غياب وزير ؟
و هل إلطبيب مسئول عن غياب وزير للصحة لشهور و مناقشة قانون إلمالية يف شقه
ي
فال ـ ــكفـ ـ ــاءإت هـ ــاهـ ــي ‼ٌ .........
وإلم ــست ــلزمـ ــات فين ـ ــا ه ـ ــي ⁇
ؤن إلموإطنة حقوق و وإجبات و يضمن إلدستور إلمغرب إلمساوإة لكل إلموإطني كما يمنع إلتميي وهنا نستنكر ‹ ًّن
من’›
ر
ر
ري
ى
غيهم من إلكوإدر وإألطر إلوطنية ،ومطالبتهم باسيجاع مبالغ
إلدولة عىل إألطباء ،درإستهم إلعليا بالمتان ،من دون ر
خيالية‼رغم أن إلتعليم حق دستوري مكفول لكل أبناء إلوطن.
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
تغىل يف عروقه روح
ؤن مما ال يغفرﮦ طبيب إلقطاع إلعامٍ ،
ألي كان موقعه ،أن ينعته بألالوطنيةًا بكل برودة  ،وهو إلذي ي
إلمسؤولية ّ
إلفياضة ،وإلتضحيات إلتسام يف سبيل إلوطن ،وال يسم ــح أب ـ ــدإ للتشكيك أو إلمزإيدإت عليه يف هذإ إلمتال.
ّ
وباألخي فإن طبيب إلقطاع إلعام ،لن ىييإجع عن إلدفاع عن ملفه إلمطلن ،من حيث موقعه بالنقابة ٌ
إلمستقلة ،ولن يتخىل
ر ٌ
ر ي رّ
ٌ
توفي إلرسوط إلعلمية و إلطبية للعالجات؛ وقد كان
ولو قيد أنملة ،عن إلمطالبة
بتحسي ظروف إستقبال إلموإطن ،مع ر
ر
ٌ
ّ
ٌ
ى
إلحي عىل
وإلن مع إألسف إلشديد ،لم تفعل ما خطه ر
هذإ يف صميم إتفاقات سابقة لنقابتنا إلمستقلة ،مع وزإرة إلصحة ،ي
ّ
طرة إلورق‼..
و يف هذإ إاطار ندعو إلهيئة إلوطنية لألطباء ؤىل تحمل مسؤولياتها دفاعا عن مهنة إلطب و من خاللها صحة إلموإطن
إلطن سوإء يف إلقطاع إلعام أو إلخاص ندعو إألطباء و إلصيادلة و
ري
إلمغرب و ؤذ نمد يدنا للتميع لتحقيق وحدة إلتسم ر ي
مسية وطنية يوم 10
إح إألسنان بالقطاع إلعام ؤىل إاللتفاف حول نقابتهم و كذإ ؤىل إلمشاركة إلمكثفة يف إلوقفة مع ر
جر ي
ى
إلمعايي إلطبية للعالج.
إلمغرب يف مؤسسات صحية تحيم
رفيإير دفاعا عن كرإمتهم و عن حق إلموإطن
ر
ري
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