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يــــب الوطنــــان المكتـــــبي   
  رصخة الطبيب

 

ة ل  ي الذكرى العاشر
 
2011ماي  25ف  

ي 
اب وطن  ة  48ل  إرص  الوطنيةساعة و اإلعداد للمسير

 

 
ي و نكران الذات، خالل 

بعد كل ما أبان عنه األطباء والصيادلة وجراحو األسنان بالقطاع العام، من تضحيات جسام، وتفان 
ي يمر بها وطننا الحبيب من جراء تداعيات جائحة كوفيد

ل عليهم أي تردد سج  حيث لم ي   19هذه الظروف العصيبة والت 
ي تأدية واجب

 
ي ظل منظومة صحية متهالكةأو تهاون أو تخاذل ف

 
 ،هم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل ف

ي العادل الذي  وصلت اىل باب اإلفالس بشهادة الجميع، الزالت الحكومة المغربية تدير ظهرها وتتنكر لملفهم المطلت 
 
 
ي إحدى تدخالته أمام إحدى ال قطع أشواطا

 
لمانيةجد متقدمة بشهادة المسؤول األول عن القطاع ف  م   ،لجان الب 

 
أن  ؤكدا
ي ترفض 

ي هذه النقيشة السحرية؟ ومن الجهة الن 
 
ي لم تعد تنقصه إال "نقيشة" فمن  ستأت ملف الطبيب المغرن 

؟! وتحول دون نقشها عىل أرض الواقع  
 

رات والحجج الواو إن أطباء وصيادلة وجراحي األسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز   از كل المب   
ي اشمب 

هية الت 
ي العادل  ،تتوارى وراءها حكومتنا الموقرة ام بوعودها، ويطالبونها  بالتعامل مع ملفهم المطلت 

للتهرب والتنصل من االلب  
ي تنهجها  ،بكل جدية ونزاهة

عىل غرار ما قامت به إزاء  ملفات فئات أخرى، كما يستنكرون سياسة الكيل بمكيالي   الت 
ي التعاطي مع ملف األ 

 
  : طباء، ويتساءلونالحكومة ف

 
وكل ما تعلق  ملفات فئات أخرى بكل سالسة ويرس؟ ىو  س  لماذا ت

 
 
 ر الحكومة تخاذال غب  مفهوم؟ظه  األمر بملف األطباء والصيادلة وجراحي األسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، ت

د، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب فإن كان ذلك عن قص !! عن قصد أو عن غب  قصد  ؟وتجاهال يصل اىل درجة االستفزاز 
فعليها أن تستغل فرصتها  ،قد نفد؛ أما وإن كان ذلك عن غب  قصد  ألطباء والصيادلة وجراحي األسنانبالنار، ألن صب  ا

ة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات األوان.   األخب 
 
  

 
 و يتحرس عأن الطبيب لم يعد لديه ما يخرسه أ فعىل حكومتنا أن تعي جيدا

 
 ليه، وإن كانت عليه واجبات، فإن له أيضا

 
 
وعة طال انتظارها وحان وقت نيلها، ألنه لن يتنازل عنها  حقوقا . ومطالب مرسر  

 ،إننا داخل النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام نسجل بكل امتعاض وأسف شديد، أنه كلما تعلق األمر بملف األطباء  
 
 
 ت
 
 قن  م   الواهية والغب  تلق األعذار  خ

ي بها، ع 
ي ننتظر من حكومتنا أن تف 

ة من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف والوعود الت 
از إكمال   ل بكل فخر واعي  

 
 سج

 
ة الكرامة التاريخية؛ كما ن ة ل 25 ماي 2011 ومسير ونحن عىل مشارف الذكرى العاشر

ابات ووقفات وطنية  ات وإض  ي شهدت مسب 
السنة الرابعة لمعركنا النضالية تحت شعار: "نكون أو ال نكون" والت 

 ع  م  أس   ،وجهوية
 
ي وطنيا   ت صوت الطبيب المغرن 

 
ي بإجماع كل المتتبعي   عىل واقعيته  ،ودوليا ي خاللها الملف المطلت 

وحظ 
ي اختارت نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها 

اف الجميع، إال الحكومة المغربية الت  وعدالته، ونال تضامن واعب 
ي مع قضية األطباء والصيادلة وجراحي األسنان بالقطاع العام؛ متجاهلة بذلك الوضع ل بدالتاريخية،  التعاطي اإليجان 

ي واالنهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي  بوطننا العزيز 
. الكارن   
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ي يشهدها القطاع و  ولعل االستقاالت الجماعية والفردية 

ي التخرج عن االلتحاق عزوف األطباءالت 
بقطاع الصحة  حديت 

ة إىل دول أخرى، خب  دليل عن الوضع القاتم  مؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة األطباءو  المغاربة بأعداد كبب 
. واإلفالس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية  

 
ي مسلسل ال 

 
تسويف إننا اليوم بكل أسف، نسجل داخل النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام، تمادي الحكومة ف

ي التعامل مع 
 
ي العادلوالنقيشات، وحقيقة اإلهمال والتعنت ف  509و عىل رأسه تخويل الرقم االستداللي  ملفنا المطلن 

. وتبف  أسباب هذا الموقف الحكومي مبهمة وعصية عىل الفهم، رغم أن بكامل تعويضاته و درجتير  بعد خارج اإلطار

األطباء والصيادلة وجراحي األسنان بالقطاع  ببالدنا، يقتضيان تحفب    الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي 
 العام. 

 
ي للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام:   

 ولكل ما سبق فان المكتب الوطن 
  
ي العادل، ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه ◄  ي التعامل مع ملفنا المطلن 

 
يندد ويستنكر موقف الحكومة المبهم ف

. األوضاع مستقبل   
 

ي ◄
اب وطن  ي كل المؤسسات  2021ماي  26و  25و األربعاء الثلثاء  يومي ساعة  48ل إرص 

 
ف

باستثناء أقسام اإلنعاش والمستعجلت. الصحية   
 

ة وطنية بالرباط من وزارة الصحة ع وقفة احتجاجية م◄ سيعلن عن وزارة المالية  إلمسير
 تاريخها الحقا بعد اتخاذ كل اإلجراءات اللزمة من تصاريــــح و تدابير وقائية

 
 ليدعو  ◄ 

 
ي تم تعليقها سابقا

ام التام باألشكال النضالية الن   : للي  
  .”509“ لبذلة السوداء و بحمل شارة الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء ا -
وط السلمة للمريض المتعارف عليها” العشوائية“استئناف مقاطعة الحملت الجراحية  - م المعايير الطبية و شر

ي ال تحي 
 .الن 

وط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع است - وط العلمية للممارسة الطبية و شر ثناء إستمرار فرض الشر
 .الحاالت المستعجلة فقط

 .تقديم اإلستقاالت الجماعية والفردية -
 للمعايير الطبية و اإلدارية -

 
 .مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد األدت

ي الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات -
 
وط الواردة ف ي ال تستجيب للشر

 مقاطعة تغطية التظاهرات الن 
اب األختام الطبية - ي إرص 

 
  .االستمرار ف

ي  - يــــح الطن 
 .مقاطعة التشر

 .إستمرار مقاطعة القوافل الطبية -
 : إستمرار مقاطعة جميع األعمال اإلدارية الغير طبية -
 .التقارير الدورية .

ي 
وع إحداث وظيفة صحية عمومية حيث أن المكتب الوطن  وهنا البد من الوقوف حول مستجدات مشر

اف بخصوصية قطاع الصحة والمهن  ثمن هذا التوجه باالعي 
 
للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام، وإذ ي

إل اعتماد المقاربة التشاركية خلل كل  زارة الصحةو الصحية الذي طالبنا به منذ سنوات، فإنه يدعو 
ي  عىل تفعيل   لتنصيص الدستور المغرت 

 
يل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذا مراحل إعداد و صياغة و تي  

ي اإلعداد و التفعيل و التنفيذ و التقييم للسياسات العمومية من جهة و لتوفير 
 
المقاربة التشاركية ف
وط الموضوعية إل  وع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش اإلصلح الشر نجاح هذا المشر

ية لقطاع الصحة تشكل قطب الرىح ألي نظام   أن الموارد البشر
 
الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصا

وع ي أحادي للمشر
 
يل فوف ورة  صحي ناجح وفعال؛ كما نحذر من أي توجه لصياغة أو تي   ونؤكد عىل رص 

ي يتضمنها  تضمير  النظام
األساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق األساسية والمكتسبات الن 

النظام األساسي للوظيفة العمومية، مع مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلل التنصيص داخل 
ي مراسلتها 

 
ي وجهتها نقابتنا للوزارة ف

وعة الن  الوظيفة الصحية العمومية عىل جميع المطالب المشر
وع حن  ال نحكم عليه بالفشل         ي حول المشر

 الجوابية و ندعو وزارة الصحة عاجل إل فتح نقاش وطن 



 .سجلت المرتفقير   .

 .اإلحصائيات باستثناء اإلخطار باألمراض اإلجبارية الترصيــــح .

 .دارية باستثناء شواهد الوالدة و الوفاةالشواهد اإل  .

 .االجتماعات اإلدارية و التكوينية .

 

مير  بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 فقط من خلل أيام العمل القانونية  ◄ونبق  ملي  

الخمسة من االثنير  إل الجمعة، وندعو وزارة الصحة إل حذف يوم السبت حفاظا عىل نجاعة الموارد 
ية المجندة لذلك.   البشر

 
◄  . ، بير  العام والخاص من القطاعير  اكة باالتجاهير  ونجدد مطالبتنا بتفعيل الشر  

 
ط  االنتقاالت وااللتحاقونطالب بالتفعيل الفوري لكل ◄ ها بشر

ُّ
هنت كل ي ر 

باألزواج والتخصص عي  اإلقامة، والن 
جحف، والذي رزح عىل صدور المعنيير  لسنوات.  عوض الم   الم 

 
ي االستقالة. كما نط◄

 
  الب بحقنا ف

 
ي األخير ندعو كل األطباء والصيادلة جراىحي األسنان بالقطاع العام إل التعبئة الشاملة ورص ال

 
صفوف وراء إطارهم وف

ي الصامد.   النقات 

: ر ـــه األمـــن يهمـــل مـــي، ولكــــام المغربـــرأي العـــن للـــونعل  
ان،ـــي األسنـــة وجراحـــاء وصيادلـــا كأطبـــأنن  

  نطلـــق رصخــــة الطبيب قبـــل فــــوات األوان
ث؟! ـــغين م  ـــل مـــفه  

 
وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام نقابة عتيدة مستقلة جامعة موحدة  

 ومناضلة

  . عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي                            
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