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ي هذه السنة احتقانا 
 
ي أخدتعرف الساحة الطبية ف ي عىل الجسم الطب   كان سببه األساسي  التكوين برمته أبعادا لها تأثير سلب 

ء الذي يجب توضيحه بان  ي
ي األولي ، الذي فتح نقاشا وطنيا حول امتحان الداخلية و امتحان اإلقامة غير أن الش  الطب 

ي وصل إل الباب المسدود و إن طريقة التدريس بكلية الطب و مسارات الدراسة و االمتحان يجب أن  ي المغرب  التكوين الطب 
ي مجموعة من الدول

 
ي العمق كما هو معمول به ف

 
ا ف .تعرف تغيير  

ي عىل  القطاع و نعتي  كنقابة أن ما عرفته كليات الطب من توقيف لبعض األساتذة ستكون له تداعيات معنوية لها تأثير سلب 
ورة العمل عىل إرساء الوحدة ي القطاع العام الصحي برمته و هو ما يؤكد دعوتنا الدائمة لض 

 
، علما أننا ف ي  داخل الجسم الطب 

 الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرارعرفنا حاالت متعددة من التوقيف عالجناها لوحدنا و عرفنا تداعياتها لذا نطالب 
.  هذه المعاناة نفسحبى ال تتكرر  

 منها الدراسات الطبية والصيدلية، ال يسعه 
ً
ي وهو ُيتاِبُع بقلٍق شديٍد ما يقُع للجامعة العمومية، وخصوصا

إن المكتب الوطب 
، عن :  إال أن يعلن باسم كل أطباء وصيادلة وجراحي األسنان القطاع العمومي  

جماهير طلبة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان والٌمؤطرة من طرف التنسيقية ع ــــــــموط رــــشـــلالموالي ــــــلكــــه اامنــــــتض- 
 الوطنية لطلبة الطب بالمغرب،

ي اإعادة التأكيد عىل رفض النقابة المستقلة ل- 
 
ئ الفرص، وللعشوائية لتوجه الحالي ف

 
ب مبدأ تكاف ي الذي يض  لتكوين الطب 

ي  ي ظل غياب أرضية مناسبة للتداريب االستشفائية، وتأطير بيداغوح 
 
وع كليات الطب الخاصة، ف يل مش  ي وسمت تي  

البى
متكامل، مع الدعوة إل اإلفراج عن قانون واضح ورصيــــح، يخص إصالح الدراسات الطبية، والتداريب الموازية، مع توفير 

ي األمن والسالمة بالمستشفيات الجهوية
 
.ظروف تكوين الئقة، والحق ف  

ي تخص واقعة توقيف أساتذتنا األجالء- 
ي كل القرارات البى

 
وط مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ف

التضامن الالمش   
ام الحريات النقابية المكفولة دستوريا و إل إعمال صوت العقل و التحىلي بالحكمة و -  دعوة الحكومة المغربية إل احيى

.الرزانة إليجاد حل ألزمة السنة البيضاء بكليات الطب  
 
 سواء، الب ــــــع مطــامل مــــــلتعاھا في ــــــلیتوؤـــــل مســـــل كامـــلى تحمإومة ــــــلحكاو ـــــیر ندعـــــباألخو

ّ
ة ـــــــبنیالطلبة واألطباء، عىل حد

.ھاــــــتــــولیــــمــــي شـــــة فــــــحیــــــلصاة ـــومــــظـــي بالمنــــرقـــــلا  

 

.وعاشت الىقابت المستقلت ألطباء القطاع العام، وقابت عتيدة، ٌمستقلت، جامعت وموحدة وٌمىاضلت  

 
.عــــه المكــــــتــــــب الوطـــــىــــــي  
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