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بيـــــان مساوـــــدة وتضامــــــه

األساس التكوين
الطب برمته كان سببه
سلب عىل الجسم
تعرف الساحة الطبية يف هذه السنة احتقانا أخد أبعادا لها ر
ي
ي
تأثي ي
الشء الذي يجب توضيحه بان
الطب
األول  ،الذي فتح نقاشا وطنيا حول امتحان الداخلية و امتحان اإلقامة ر
ي
ي
غي أن ي
المغرب وصل إل الباب المسدود و إن طريقة التدريس بكلية الطب و مسارات الدراسة و االمتحان يجب أن
الطب
التكوين
ي
ي
تغييا يف العمق كما هو معمول به يف مجموعة من الدول.
تعرف ر
سلب عىل القطاع
و نعتي كنقابة أن ما عرفته كليات الطب من توقيف لبعض األساتذة ستكون له تداعيات معنوية لها ر
تأثي ي
الطب ،علما أننا يف القطاع العام
الصح برمته و هو ما يؤكد دعوتنا الدائمة لضورة العمل عىل إرساء الوحدة داخل الجسم
ي
ي
حاالت
متعددة من التوقيف عالجناها لوحدنا و عرفنا تداعياتها لذا نطالب الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرار
عرفنا
ى
حب ال تتكرر نفس هذه المعاناة.
ً
ُ
إن المكتب الوطب وهو يتاب ُع بقلق شديد ما ُ
يقع للجامعة العمومية ،وخصوصا منها الدراسات الطبية والصيدلية ،ال يسعه
ٍ
ي
ٍ
ِ
العموم ،عن:
القطاع
األسنان
اح
ر
وج
وصيادلة
أطباء
كل
إال أن يعلن باسم
ي
ي
ٌ
جماهي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان والمؤطرة من طرف التنسيقية
 تﻀ ـ ـامن ــه الك ـ ـلﻲ والﻼم ـﺸـ ـروط م ـ ـ ـعر
الوطنية لطلبة الطب بالمغرب،
ئ
الطب الذي يضب مبدأ تكاف الفرص ،وللعﺸوائية
الحال يف التكوين
 إعادة التأكيد عىل رفض النقابة المستقلة للتوجهي
ي
ى
بيداغوح
وتأطي
الب وسمت تييل مشوع كليات الطب الخاصة ،يف ظل غياب أرضية مناسبة للتداريب االستﺸفائية،
ر
ي
ي
توفي
متكامل ،مع الدعوة إل اإلفراج عن قانون واضح ورصي ــح ،يخص إصﻼح الدراسات الطبية ،والتداريب الموازية ،مع ر
ظروف تكوين الئقة ،والحق يف األمن والسﻼمة بالمستﺸفيات الجهوية.
ى
الب تخص واقعة توقيف أساتذتنا األجﻼء
 التﻀامن الﻼمشوط مع النقابة الوطنية للتعليمي
العال يف كل القرارات ي
 دعوة الحكومة المغربية إل ىالتحىل بالحكمة و
احيام الحريات النقابية المكفولة دستوريا و إل إعمال صوت العقل و
ي
الرزانة إليجاد حل ألزمة السنة البيﻀاء بكليات الطب.
ّ
وباألخ ـ ـﯿر ندع ـ ـو الحك ـ ـومة إلﻰ تحم ـل كام ـ ـل مس ـ ـؤولﯿت ـ ـﮭا فﻲ التع ـ ـامل م ـع مط ـ ـالب الطلبة واألطباء ،عىل حد سواء ،بنﯿـ ـ ـة
ال ـ ـرقـ ـﻲ بالمن ـﻈـ ـوم ـة الص ـ ـحﯿ ـ ـة ف ـ ـﻲ شـ ـمـ ـولﯿـ ـت ـ ـﮭا .

وعاشت الىقابت المستقلت ألطباء القطاع العام ،وقابت عتيدةٌ ،مستقلت ،جامعت وموحدة و ٌمىاضلت.
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