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 استعجاليطلب تدخل  :الموضوع

 

عة الوطنٌة للصحة مضطرٌن اإلتحاد العام للشغالٌن  بالمغرب و الجام نجد أنفسنا الٌوم، نحن مناضلً

 .للجامعة الوطنٌة للصحةالرديء لمراسلتكم بخصوص األداء النقابً 

قطاع الصحً ال شك أنكم تتابعون الحراك الكبٌر و الرهانات المتعددة و القضاٌا الكبرى المطروحة فً ال

     مع النقابات 1522ٌولٌوز  50تفاق لوزارة الا بعدم تطبٌقمنذ ما ٌقارب السنة ، خصوصا ما ٌتعلق 

الشغٌلة الصحٌة فً القطاع الخاص، أو بملف طلبة معاهد التكوٌن فً  عململف بتعاطً الوزارة مع  و 

من أجور الموظفٌن،أو بتنظٌم شروط اإللتحاق بالمعهد الوطنً  شكل اإلقتطاعاتالمٌدان الصحً أو م

لإلدارة الصحٌة،أو بتقٌٌد الشروط للترشح لمناصب علٌا بالوزارة و غٌرها من القرارات اإلرتجالٌة 

 .لوزارة الصحة الحالٌة

اشوه مع بقطاع الصحة أن عموظفٌن و التحامل الذي لم ٌسبق لل أمام كل هذا، و أمام هذا الهجوم السافر

المكتب و أي وزٌر من الوزراء المتعاقبٌن على قطاع الصحة، انتظرنا طوٌال رد فعل الكاتب الوطنً 

  صحٌة األخرى التً لم تعدهذه الممارسات، إسوة بالنقابات العلى للجامعة الوطنٌة للصحة الوطنً 

الوطنً الدائر فً  فً النقاش تساهم بفعالٌة تغادر اإلعالم الوطنً المرئً و المسموع و المكتوب و التً

كل هذه الملفات، و تدافع عن مواقفها و تأزر المتضررٌن من الجور الوزاري، فً كل هذا ال نجد لنا 

التً فً الساحة النقابٌة عدا التوقٌع المحتشم على بعض البٌانات  موطأ قدمنحن اإلتحاد العام للشغالٌن 

 .خاتم الجامعة من الحٌن إلى األخر تقررها النقابات األخرى و نكتفً نحن بوضع 

 



 نا الكاتب العام،نتساءل أخو

أٌن هً  أٌن هً اللقاءات الوطنٌة؟كٌف ٌمثلنا؟  ٌمثلنا وطنٌا؟أٌن هً الجامعة الوطنٌة للصحة ؟ من 

 أٌن هً مواقف الجامعة؟ متابعة الهٌاكل؟ أٌن برٌق اإلتحاد العام للشغالٌن بالمغرب بالقطاع الصحً؟

للقطاع لماذا ال تواكب الجامعة الوطنٌة قراراتكم  الشجاعة و سٌاستكم الصرٌحة و قراءاتكم الواقعٌة 

و التً نحٌٌكم علٌها  -م للشغالٌن بالمغرب اكأمٌن عام لحزب اإلستقالل و ككاتب وطنً لالتحاد الع

ن المؤتمر الوطنً أٌ ؟ هل هناك من من مصلحته تقزٌم دور الجامعة الوطنٌة للصحة ؟ -بالمناسبة

 للجامعة؟ 

 نا الكاتب العام،أخو

هذا الصمت الرهٌب و الغٌاب الالفت ألي تأثٌر للجامعة الوطنٌة للصحة  ضاقنا ذرعا  نراسلكم بعدما  إننا

و التً ال مجال لمقارنتها مع )على الساحة النقابٌة للصحة التً أصبحت حتى النقابات الحدٌثة العهد 

 .تستأسد فً الساحة الصحٌة و أصبحنا ننعت نحن بالتواطؤ مع اإلدارة( اإلتحاد العام تارٌخ و نضاالت

إننا ندق ناقوس الخطر و كلنا ٌقٌن أنكم أدرى بالوضع التنظٌمً المتالشً للجامعة ، كما ال ٌخفى علٌكم 

ة لوضع حد استرجاع هٌبتها، و أنكم ستتخذون اإلجراءات المناسبو اإلمكانٌات الداخلٌة للنهوض بها 

 .لهذه اإلختالالت التً تضر ال محالة بالجمٌع

 .و تحية نضالية خالصة لكم و لكل الغيورين على اإلتحاد العام للشغالين بالمغرب

  


