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ي األساسي   بالغ حول مستجدات الملف المطلبر
 

الوصول    أنبعد   بقرب  ا  األطباء خير و جر   إل استبشر  و صيادلة  األساسي ألطباء  ي  المطلب  للملف  شامل  األسنان  حل  احي 
االستداللي   الرقم  بتخويل  ي 

القاض  و  الصحة  وزير  السيد  الموقع من طرف  االتفاق  بعد  العام،  و   509بالقطاع  بتعويضاته 
تأكيده   و  اآلجال  اقرب  ي 

ف  باالجراة  ام  الي   مع  اإلطار  خارج  بعد  رئاسة   أندرجتير   و  المالية  وزارة  بموافقة  ي 
حض  الملف 

بعد   و  االجتم  أنالحكومة  المستقلة  عقدت  النقابة  بير   ما  التقنية  ثم   ألطباء اعات  الصحة حيث  وزارة  مع  العام  القطاع 
الملف رسميا إل وزارة المالية كنا ننتظر تعامال مسؤوال من طرف الحكومة المغربية  بعث  استكمال كل التفاصيل التقنية و  

ي ظل قساوة ما نعانيه و   وضعية الطبيب وصلت إل الحضيض بل إل أسفل أنمع ملفنا العاجل خصوصا 
من الحضيض، ف 

أبناءها و تهدم قطب الرح الذي بنيت عليه أال و هو األطباء الذين وصلوا اليوم إل   نقاسيه داخل منظومة صحية تأكل 
استجابوا  و  للحظة  ددوا  يي  لم  ي 

الوطب  الواجب  ناداهم صوت  ما  و حال  الظروف  لكنهم رغم هاته   ، اكتئاب جماعي حالة 
أبان عنها أطباؤنا إل لنداء الو  ي 

الب  الذات  العطاء و نكران  البذل و  التضحية و  العالية و حس  الوطنية  الروح  ي إطار 
طن، ف 

جائحة كوفيد   خالل  الصحية  الشغيلة  فئات  هروب    19جانب كل  علينا  يسجل  فلم  بالدنا  تعيشها  ي 
بل   أو الب  خذالن، 
ومتنا الصحية و شح وسائل الوقاية و قلة عددنا و جسامة بالعكس و رغم قساوة ظروف الممارسة الطبية و أعطاب منظ

 .المهام المطلوبة منا هب األطباء بكل عفوية إل الصفوف األمامية فداء للوطن و للمواطنير  
 

ي خطابه األخير و هو ما 
ي البالد حيث خصنا صاحب الجاللة بالشكر و التقدير ف 

اف أعىل سلطة ف  يف و إعي  و حظينا بتشر
ي للطبيب خصوصا، كمدخل أساسي لم تاخده ال ي تعاطيها مع قطاع الصحة عموما و الملف المطلب 

حكومة بعير  االعتبار ف 
ي  
ف  ضالته  ي  المغرب  المواطن  ليجد  الشاملة  الصحية  التغطية  تفعيل  و  الصحية  للمنظومة  الشامل  اإلصالح  ورش  إلنجاح 

، لكن شتان ما بير  ما يفرضه المنطق السليم و ما نجده عىل أرض واقع الممارسة الطبية فوقائع    القطاع الصحي العمومي
مطالب   و  حقوقا  أيضا  له  فإن  واجبات  الطبيب  عىل  فإن كانت  مفهوم،  غير  حكوميا  تخاذال  بالملموس  أظهرت  األمور 
يد إرصارنا ع الجائحة سير  األمامية لمواجهة  المواقع  ي 

ف  الثبات  و  نتنازل عنها، فبقدر عزمنا عىل االستمرار  لن  وعة  ىل  مشر
االستداللي   الرقم  بتخويل  األولويات  أولوية  رأسه  عىل  و  ي  المطلب  ملفنا  أجل  من  لرد   509النضال  مكموال كمدخل  كامال 

ي الطب دون نسيان لبقية الحقوق و من ضمنها درجتير  بعد خارج اإلطار، و تحسير  ظروف استقبال و 
االعتبار للدكتوراه ف 

، و تخويل االختصاص ي المغرب  المواطن  ، و    عالج  ي النسب  التقاعد  ي االستقالة و 
وع ف  العائلة، و تقنير  الحق المشر ي طب 

ف 
المنظم   الذي يحمله اإلطار  الظلم  ي االنتقال، و مراجعة 

العام، و الحق ف  القطاع  بالقطاع الخاص ألطباء  الممارسة  تنظيم 
 …للحراسة و اإللزامية

 
عي و  

ي شكلت دائما داخل النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام كممثل شر
ي إطار الرصاحة و الوضوح و روح المصداقية الب 

ف 
المسئولير   اتجاه  أو  األطباء  اتجاه  سواء  الجاد  و  المسؤول  ي  النقاب  العمل  ي 

ف  بوصلتنا  و  منهجيتنا  العام  القطاع  لطبيب 
ي ظل المع

، فقد وصلنا اليوم ف  الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى   أن  إلطيات و المعلومات المتوفرة  الحكوميير 
ي رغم كل الوعود بالتسوية  ي ملفنا المطلب 

 .ف 
 

فكيف يعقل أنه داخل قطاع الوظيفة الحكومية تمت و لو نسبيا تسوية و تحسير  وضعية الكثير من األطر بساللسة و يش  
ي صمت ؟

 بل و بشعة و ف 
 

ي  لكن كلما تعل
ق األمر بملف األطباء تختلق األعذار الواهية من هنا و هناك، و يبدأ مسلسل التسويف أحيانا و الوعود الب 

ل   التاريخية  ة  للمسير ة  العاشر الذكرى  مشارف  إل  اليوم  وصلنا  حب   أخرى،  أحيانا  النسيان  إال    2011يطالها  تفصلنا  ال  و 
ابات و وقفات و  شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية  ات و إرص  ي تخللتها مسير

تحت شعار نكون أو ال نكون و الب 
اف الجميع، إال   ي باعي  ي خاللها ملفنا المطلب 

ي أسمعت صوت الطبيب إعالميا و شعبيا و حض 
كل أشكال النضال المتاحة الب 

ي 
ي اختارت الصمت المؤلم، و تجاهلت تمظهرات السكتة القلبية الب 

بت من قطاع الصحة، و ما حكومتنا المغربية الب   اقي 

http://www.simsp.orgا/


المغاربة بعدد كبير إل دول  العامير  عن اإللتحاق بقطاع الصحة و هجرة األطباء  االستقاالت الجماعية و عزوف األطباء 
ئ مع ملفنا  .أخرى، إال غيض من فيض لمن احتاج إل دليل عىل التعامل و التفاعل السبر

 
 ب ؟ من يقف ضد ملف الطبي : ليبقى السؤال مطروحا

 
البد أن نصارح قواعدنا بحقائق األمور ألننا نقف عىل حلقة أخرى من مسلسل التسويف و حقيقة    أسفاليوم و بكل    إننا 

المتكرر منذ   الذي تبق     2011اإلهمال المستمر و  المغربية  عصية عىل الفهم   أسبابهلملف الطبيب من طرف الحكومة 
ي    أنفرغم  

تقتض  ببالدنا كانت  الصحية  الذي  الظرفية  فالمسار  الجائحة  لمواجهة  األطباء  هذا    أخدهتحفير   الملف خالل 
ه   نعتي  و  بخير  يبشر  ال  فإن    إجحافا الشهر  هذا  لكل  و  برمتها  الصحية  المنظومة  حق  ي 

ف  بل  فقط  للطبيب  ليس  تنكرا  و 
ي 
 : المكتب الوطب 

 

ي  اإلهماليستنكر بشدة  -  الحكومي لملفنا المطلبر
 
إق - النقابية  الهياكل  لنقاش كل يدعو  المتاحة  التواصل  بطرق  عاجلة  اجتماعات  لعقد  جهويا  و  ليميا 

ي قبل بعث األساليب النضالية و 
حات إىل الكاتب الوطب     2020شتنبر   27المقبى

 
ي يوم الخميس   -

لبحث الوضعية الحالية و اإلعالن عن    2020شتنبر    30اجتماع عاجل للمكتب الوطب 
نامج النضاىلي بأشكاله المختلفة    البر

 
 

 لجنة التواصل
ي 
 عن المكتب الوطب 

 
 

 

 .وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، ٌمستقلة، جامعة وموحدة وٌمناضلة
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