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ن  
  بيان المكتن الوطين

 
، لكن  ي فة سيخلدها التاري    خ الطب  ي بالقطاع العام يعود إىل سنوات خلت عايشنا خاللها محطات نضالية مشر إن ملف الطبيب المغرب 
ا عىل ورق و لم تعرف طريقها اىل التنفيذ كل هذا و الطبيب بالقطاع العام  ي ظلت حب 

ي المقابل عرفنا خيبات الوعود الحكومية الب 
ف 

ي تأدية مهمته اإلنسانية بالقطاع العام طيلة هاته السنوات من 
ين سنة عىل هضم حقوقه و مستمر ف  صابر طيلة ما يقارب العشر

ي الزمن 
ة ف  ، و ما أشبه األمس باليوم فلقد قاربت معركتنا النضالية األخبر ي ي الصادق و خدمة للمواطن المغرب 

منطلق حسه الوطب 
السياسي سنة و نصف ، و قد عايشها وزيران للصحة و انطلقت بعد أن ضاق األطباء ذرعا بما يعيشونه من افتقار لكل الحاجيات 

ي المعدات الطبية و البيوطبية و الوضعية الكارثية بالمؤسسات الصحية و 
ي عدد األطباء و النقص ف 

الدنيا من قبيل الخصاص الحاد ف 
وط العلمية للممارسة الطبية و كذا بعد التهييج الغريب الذي تقوم به الحكومة تجاه القطاع الصحي فعوض االنكباب  غياب الشر
ي صارت وشيكة، هناك 

يل حلول عملية إلخراج المنظومة الصحية من قاعة اإلنعاش و إنقاذ القطاع من السكتة القلبية الب  عىل تب  
ي ما يشبه الهروب إىل األمام 

إرصار غريب عىل سياسة التجميل اإلعالمي و عىل تحميل الطبيب مسؤولية االعطاب المزمنة للصحة ف 
وي    ج  ة هاته أن المردودية رغم ألطروحةتارة بالحديث عن الغياب و تارة بالب   مرتبطة عضويا باإلمكانيات المتوفرة من قبيل األخبر

وطة   بالحكامة الجيدة و التسيبر المعارص و أيضاقاعات الفحص و المركبات الجراحية و أدوات و وسائل التشخيص و العالج و مشر
ي و المستدام للمؤسسات الصحية و ألنظمة التغطية الصحية

( الراميد كمثالنظام فشل ) التمويل الكاف 
  

ي عب  عنها كل من المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي و المجلس األعىل للحسابات و 
ي ظل الوضعية الحالية لقطاع الصحة الب 

إنه ف 
ي خطابه األخبر بمجلس النواب ، الزالت الحكومة تردد خطابا من طرف بعض أحزابها و بعض من وزرائها 

عب  عنها صاحب الجاللة ف 
ي بالتشخيص السطحي أو باإلقرار 

ي تكرار نفس الخطاب الذي يكتف 
ي أي زمن سيكون هذا الحل؟ و هل يكف 

أنها تريد الحل و لكن ف 
؟ أم كان لزاما عليها كحكومة منتخبة و   سياسيا أن تبادر جديا إىل توفبر عرض صحي و مسئولةبنواقص و اعطاب نظامنا الصحي

ي الصحة؟ كنا نتمب  لو أنها عوض أن تزايد 
ي و تستجيب لحقه الدستوري ف  ظروف للممارسة الطبية توازي تطلعات المواطن المغرب 

ء اىل الصورة الحقوقية للمغرب و يعود بنا اىل ممارسات و سنوات خلت أن تقر بمسؤوليتها  بالوطنية أو تلوح بخطاب تهديدي يسي
ي عالج مسببات و دوافع االحتجاج و 

تحيولنأانتعرفنأسبيبنهجرةن ألوبيءنوأسبيبنالواضحة عن األزمة الحالية و تقر بالفشل ف 
نمنظلمكهن اصحبة  

ين
 . سكقياةن ألوبيءنونأسبيبنرفعندعيوىن ألوبيءنونأسبيبنفقد ان الل ونن اثقةنف

  
ي الضعيف الحال الذي يعرف أن ملجأه األخبر هو  نقول لكم كالمنا هذا و نحن أكبر وطنية و أكبر مصداقية تجاه المواطن المغرب 

ي كل مناطق المغرب القريبة من المحور و النائية و يقدم العالج رغم افتقاده لإلمكانيات ، و يعالج 
طبيب القطاع العام الذي يعمل ف 

ي  ها وزارة الصحة دون معرفة حاجيات المواطنير  و طلبات مقدمي العالجات،  ونأننينرغمنتقديلنيناالسكقياةنكند ءنبأدوية تشب 
ناللصياحن اطببةنون الر كزن اصحبةنرغمن سكغيثة ن اطببع  ننسهرنعىلن اسير نأانفإننينمينزانينإىلن ايلمنجنتن الريضن الغرب  

ن“يعينلانمننن صيروأغلببةن ألوبيءن نجليا   
 .” ككتيبنووبيين

  
ي السياق و منطق المقاربة الشمولية للمنظومة 

 
ي مع كل األحزاب الصحية،و دائما و نحن ف

ي حقيف 
 ما أحوجنا إىل فتح حوار وطب 

ي الحكومة أو المعارضة باعتبارنا النقابة األكبر تمثيلية لفئة األطباء حول ما نريد و ما يريد المواطن
 .سواء المشاركة ف 

ي واقع الممارسة بمنظومتنا الصحية، 
امات حول الصحة ال وجود لها اليوم ف  فما يريده المواطن الذي تعطوه برنامجا انتخابيا فيه الب  

ي جودة خدمات القطاع العام، و ذاك ليس بسبب الطبيب و 
فالمواطن يلجأ إلينا من اجل العالج و يخرج كله يأس و فقدان لكل أمل ف 

 .لكن بسبب افتقاد كل ما يحتاجه المواطن من أبجديات التداوي
  

ن اقينلان ألسىمناللللكةنيمفلن احرييتن انقي بة  و من هذا المنطلق قمنا بممارسة حق دستوري للطبيب إان ادسكلرن اذينيعكي 
ي التعببر عن قضاياه و مطالبه و بكل األشكال الحضارية الممكنة، و عوض أن يتحاور معنا رئيس الحكومة باعتبارنا المحور األساسي 

ف 
 صاغية، رئيس حكومة تمنينا أن يستيقظ فيه صوت الطبيب و صوت السياسي لكننا إىل أذاناللمنظومة الصحية لم نجد إىل اليوم 
 القطاع العمومي عن طواعية و اقتناع ضحية تماطل حكومي رغم ااختارو مغاربة أسناناليوم ال زلنا كأطباء صيادلة و جراحي 

 .استعجالية المرحلة
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ي 
و بما أن مجموعة من األبواق الشعبوية خرجت بترصيحات بعيدة كل البعد عن الواقع الصحي المرير فإننا نقول أن األزمة الب 

تعيشها المنظومة الصحية هي أزمة بنيوية تدفع بنا للبحث عن حلول ناجعة من اجل إخراجها من أتون التخلف ،والبحث عن 
ي ، و هذه  ي تؤدي بنا جميعا إىل الوصول إىل بر األمان خدمة للمرتكزات أألساسية للنظام الصحي المغرب 

وط الحكامة الجيدة ، الب  شر
ورية  ي كرافعات رص  وط التكوين الطب  المرتكزات تنطلق من رجاالت التسيبر و بناة الحوار االجتماعي و المحفزات االجتماعية و شر

ي القطاع الصحي 
ي ف   . إلعادة الثقة للمواطن المغرب 

  
و عندما نتحدث عن رجاالت التسيبر ال نطلب شيئا فيه الذات و االنحياز لجهة معينة بل نطلب الكفاءة و الموضوعية والتحليل 
ت نضالها األخبر منذ خمسة عشر شهرا بعد ان استنفدت كل سبل  يه و عدم إلصاق التهم الواهية، الن النقابة المستقلة باشر الب  
الحوار و لم تكن خطواتها تمليها الظرفية أو من اجل لحظة استحقاقية ،بل هو برنامج نضاىلي مسطر و مستمر اخذ بعير  االعتبار 

ي للوطن
ي استوعبناها من مدارس معرفية و من ممارسة نابعة عن حب حقيف 

ي بالمواطنة الب 
 .اإليمان الحقيف 

  
ح يهير  الطبيب كفتات  أما فيما يخص الحوار االجتماعي فان النقابة المستقلة منذ نشأتها و هي تناضل و تحتج وترفض كل مقب 

ي كل محطة
ي أصحاب الري    ع االستنضاىلي للركوب عىل اللحظة  (2011-2007)التعويض و قانون الحراسة و اإللزامية ، و ف 

ي “يأب 
الب 

ي العمق مطالب الطبيب و اليوم يدفع الطبيب و المواطن معا ثمن تضييع ” كانوا فيها غبر فاعلير  
ب ف  من اجل توقيع اتفاق يرص 

ي كل محطاتها لم تكن من اجل الدعاية األشكالسنوات من زمن اإلصالح ، أما 
ي أبدعت فيها النقابة المستقلة ف 

 النضالية النوعية الب 
 . أو الستغالل اللحظة و إنما كانت من اجل الطبيب و المواطن

  
ي حد ذاته، و هنا وجب أيضا

ي كل مناسبة عن فتح الحوار، و كان الحوار صار هدفا ف 
 تتحدث وزارة الصحة منذ شهور طويلة و ف 

الوضوح و التوضيح، إن النقابة المستقلة كانت و ال زالت نقابة النضال كما الحوار فنحن سعينا دائما إىل عالج المشاكل و األزمات 
يلها عىل ارض الواقع و الوفاء بالوعودمسئول حوار، بل حوار جاد و أيبالحوار لكن ليس   . هدفه إيجاد حلول عملية و تب  

 
ي إطار الوضوح فان 

ن اللقعنيلمهنو دائما ف  وعبةنأانيلضحنبياللللسن2018ن ككوبرن26 الحضين نوز رةن اصحةن الغرببةنتقرنبلشر
ن وط و المعايبر الطبية 509 و عىل رأسها تخويل الرقم االستدالىلي مطياتن اطببتن الغرب   ورة توفبر الشر  بكامل تعويضاته و كذا رص 

ك  أنهناحدن اسيعةنامنتسكجتن احملمةن الغرببةنإىلنأيةنبالمؤسسات الصحية، كما يبدو جليا من خالل نفس المحرص  المشب 
ن  . الجميع ينتظر الرد الحكومي من رئاسة الحكومة و وزارة المالية لعالج مسببات االحتجاجأن و نقطةنأسيسبةنمنن الللن الطلط  

  
ي مؤسسة 

ي ما يخص المحفزات االجتماعية ، و عىل أساسها تمثيلنا ف 
و هنا البد لنا أن نلفت انتباهها و نذكر بما فعلت مع الطبيب ف 

ي فئة األطباء و ضمن النقابات األكبر تمثيلية بقطاع الصحة و هذا ما أكدته انتخابات 
ي باعتبارنا النقابة األكبر تمثيلية ف 

الحسن الثاب 
أس هذه المؤسسة شخص بعيد كل البعد عن وزارة  اللجان الثنائية ، كما أنه يجب فتح سؤال هل القطاع الصحي يعتب  عاقرا حب  يب 

ائب لذا يجب أن  الصحة و وصل إىل المسؤولية بالصفة الحزبية، إن هاته مؤسسة تمول من انخراطاتنا و من أموال دافعي الرص 
ي هذه المؤسسة و أن نعرف 

نعرف و بكل شفافية أين تذهب هذه األموال و نطلب من المجلس األعىل للحسابات أن يقوم بعمله ف 
 .أين تذهب التعويضات

  
ي تحدثنا عنها تعتب  دعامات للنهوض بالصحة ، و منها التكوين 

نعود و نقول أن أزمة الصحة هي بنيوية و أن كل هذه المرتكزات الب 
ي  ي عمق التاري    خ الطب 

ي المستمر هذا التكوين الذي تسهر عليه الجمعيات العالمة و من هاته الجمعيات من جذورها ضاربة ف  الطب 
ها أساتذة اجالء أعطونا العلوم الطبية بنفحات األخالق و المحافظة عىل هدفها العلمي بمنأى عن كل لبس  ي بل سبر المعارص المغرب 

ي تؤدي إىل خرق القانون من قبيل 
، بل علمنا أساتذتنا أن العلمي يجب أن يبتعد عن تضارب المصالح الب  ي تفوح منه رائحة النقاب 

ات األدوية و التعامل معها  .تكريم مختب 
  

ي للنقابة المستقلة إن
ي غياب ألطباء المكتب الوطب 

اما بقرارات أي القطاع العام و ف  ي للطبيب و الب    استجابة حكومية للملف المطلب 
ي للنقابة فقد قرر 

  : إوالقن الرحلةن ار بعةنمننمعرككنين انضيابةالمجلس الوطب 
  

نمنن ◄-  
نسيعةنبكلن الؤسسيتن اصحبةنون الصياحنبيستثنيءنأقسيمن إلنعيشنون72إضين بنووطين

ن   :  السكعجالتنعىلن الكلن اكيىل 
نلن +  

ن24إضين بنووطين ين ن19نسيعةنيلمن الثنير  2018ننلني 
نلن +  

ن اخلبسنون اجلعةن48إضين بنووطين ن23نون22نسيعةنيلم   ن2018ننلني 
  

نال ئحن السكقياةن اجليعبةنبجليعن اجهيتنالضعهينبيالديرييتن اجهويةن ◄-  
 
 اكشي    عنبجلعنبيف

 الصحة
  



وطن اعللبةناللليرسةن اطببةند خلن الؤسسيتن اصحبةنبد يةن◄- نافرضن اشر  اكفعبلن اعلىل 
ن الكيتتن اجهويةنون الكيتتن القلبلبة ين  .بيالركبيتن اجر حبةن كنسيقن ير

  
ن28يلمنحد دنوببتن اقطيعن اعيمنبيرتد ءن ابداةن اسلد ءنيلمهن ألربعيءن ◄-  2018ننلني 

  
الينبةنونمعن اجلعبيتن احقلقبة ◄-  .عقدناقيء تنمعن افرقن اي 

  
   : ن ىلن سكلر ريةن ألشكيلن انضيابةن اد ئلةبيإلضيفة

 للمعايبر الطبية و اإلدارية◄-
 .مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد األدب 

ي ◄- ي    ح الطب   .مقاطعة التشر
ي الهجرة الجماعية◄-

ي حول رغبة األطباء ف 
  .إجراء بحث ميداب 

  : استمرار مقاطعة جميع األعمال اإلدارية الغبر طبية◄-
 .التقارير الدورية –
 .سجالت المرتفقير   –
 . اإلحصائيات باستثناء اإلخطار باألمراض اإلجبارية الترصي    ح-

ي اإلحصائيات، رغم مقاطعة األغلبية الساحقة لألطباء  –
ي تستعملها ف 

طلب توضيحات من وزارة الصحة حول مصدر األرقام الب 
 للتقارير الدورية و السجالت

 .الشواهد اإلدارية باستثناء شواهد الوالدة و الوفاة –
 .االجتماعات اإلدارية و التكوينية –
 .مقاطعة تغطية التظاهرات الغبر معوض عنها –
 .مقاطعة القوافل الطبية –
اب األختام الطبية و حمل الشارة  – ي إرص 

  509االستمرار ف 
ي ◄-

اب المصالح الحيوية و المستعجالت حب  يتم تعميمه عىل كل المستشفيات  النطالق العملية اإلدارية و اإلجراءاتالبدء ف   إرص 
ورية، من منطلق مسؤوليتها عىل صحة المغاربة و  بجهات المملكة دون استثناء ليتسب  للحكومة المغربية اتخاذ اإلجراءات الرص 

 
ًال
  .تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه األوضاع مستقبب

  “ نم                  لانأونالننم                   لا“فإم                                    ينأان
 .وعيشتن انقيبةن السكقلةنألوبيءن اقطيعن اعيم،ننقيبةنعكبدة،نٌمسكقلة،نجيمعةنوملحدةنوٌمنيضلة

 

 

 عن المكتب الوطني
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