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الفرنسيين ممن يتمتعون بحقوق يحرم  الفرنسية األطباء األجانب رواتب متدنية مقارنة بزمالئهم  تمنح المشافي 
منها القادمون من الخارج، بسبب عراقيل معادلة الشهادات، ليصبح مصيرهم العمل في تخصصات صعبة ومناطق 

مهمشة وظروف مضنية

كفاءات تعاني تمييزًا في األجور والحقوق

األطباء األجانب 
في فرنسا

باريس ـ نجوى بن مبارك

مرت ريم التقي، طبيبة اإلنعاش 
الــتــونــســيــة فـــي مــســتــشــفــى ســان 
ــــدة 

ّ
ــتــــجــــربــــة مــــعــــق ــلــــي، بــ ــيــ ــبــ مــــونــ

وطويلة استمرت 5 أعوام من أجل الحصول 
ــادة املـــعـــادلـــة مـــن وزارة الــصــحــة  ــهـ عــلــى شـ
من  التحقق  اختبار  اجــتــازت  إذ  الفرنسية، 
الوطني  املركز  عليه  يشرف  والــذي  املعرفة 
الصحة، ومن  بالتنسيق مع وزارة  لــإدارة 
بــعــده عــمــلــت 3 أعــــوام فــي املــشــفــى بمسمى 
مشارك ممارس، ثم قدمت ملفها إلى لجنة 
التقييم، لكن األخيرة طلبت منها بعد عام 
أن تعيد التدريب في اختصاصها، واحتاج 
ــر مــنــهــا عــامــا إضــافــيــا قــبــل أن يتحول  األمــ
مــســمــاهــا إلـــى طــبــيــب، وتــنــال كــامــل حقوق 
وامــتــيــازات نــظــرائــهــا الــفــرنــســيــن، وهـــو ما 
في  يعملون  أجنبيا  طبيبا   5418 بــه  يحلم 
الــفــرنــســيــة، ويــشــكــلــون 30% من  املـــشـــافـــي 
إجـــمـــالـــي أطـــبـــائـــهـــا، بــحــســب إحــصــائــيــات 
الصادرة  األطــبــاء  لعمادة  الوطني  املجلس 

في عام 2019. 
بعد  للمجلس  األجــانــب  األطــبــاء  وينتسب 
الحصول على شهادة املعادلة طبقا للمادة 
4111 من الفصل الثاني في قانون الصحة 
الــعــامــة الــفــرنــســي لــعــام 1953 والــتــي تنص 
على أنه: »ال يمكن ممارسة مهنة الطب في 
تعادل  شــهــادة  على  الحصول  دون  فرنسا 
ــادة الـــطـــب الــفــرنــســيــة بــــإشــــراف وزارة  ــهـ شـ
واختيار  اإلجــــراءات  تعقيد  لكن  الــصــحــة«، 
عــدد محدود من األجــانــب كل عــام يفاقمان 

معاناتهم، بحسب مصادر التحقيق.

عراقيل في وجه األجانب
يــتــعــّن عــلــى الــطــبــيــب األجـــنـــبـــي أن يــتــقــدم 
املعرفة، حتى يتحول  التحقق من  الختبار 
مــســمــاه مـــن مـــتـــدرب مــســاعــد إلــــى مــمــارس 
مــشــارك، وبعد مضّي 3 سنوات على عمله 
في مشفى عام يمكنه تقديم ملفه إلى لجنة 
تعنى بمنح التفويض للطبيب ليتمكن من 
ممارسة تخصصه، وبالتالي يتمتع بنفس 
حــقــوق الــطــبــيــب الــفــرنــســي، أو إعـــادتـــه إلــى 
من  بــإجــراء جملة  ومطالبته  األول  وضــعــه 
التدريبات، قبل إعادة إيداع امللف من جديد، 
وفـــقـــا لــتــوضــيــح الــكــاتــبــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــابــة 
األجانب في فرنسا وداد  الوطنية لألطباء 

يورو، وفق إفادة الطبيب الفرنسي ماتياس 
وارجون، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى 

ديالفنتان العام في سان ساندني.
ــبـــاء  وتـــتـــركـــز مــــجــــاالت عـــمـــل 85% مــــن األطـ
يـــقـــبـــل  ــات ال  ــ ــاصــ ــ ــــصــ ــتــ ــ فـــــــي اخــ األجــــــــانــــــــب 
الـــفـــرنـــســـيـــون عـــلـــيـــهـــا، مـــثـــل الـــشـــيـــخـــوخـــة، 
والتخدير  النفسي  والــطــب  الــطــوارئ  وطــب 
واإلنـــعـــاش والــتــصــويــر اإلشـــعـــاعـــي، و%15 
ــراحــــون، بــحــســب بــيــانــات مجلس  مــنــهــم جــ

عمادة األطباء.
ولــكــن غــالــبــيــة هــــؤالء األطـــبـــاء ال يتمتعون 
بــوضــع مــســتــقــر، كــمــا هـــو الـــحـــال بالنسبة 
لفراس الطالبي، االختصاصي في التصوير 
بــاألشــعــة فـــي مــســتــشــفــى أنـــطـــوان شــونــتــان 
غرب باريس، والــذي قدم من املغرب بعدما 
له  أتيحت  ثــم  فــي مستشفى جــامــعــي،  عمل 
اتفاقية  بموجب  فرنسا  إلــى  الــقــدوم  فرصة 

عمل مع املستشفى الفرنسي.
التي  أنــه يــؤدي نفس املهام  الطالبي  ويؤكد 
ــــالؤه مـــن األطـــبـــاء الــفــرنــســيــن،  يــقــوم بــهــا زمـ
الليلية،  العمل واملناوبات  من حيث ساعات 
ويتحمل كل مسؤوليات اختصاصي األشعة، 
لكنه في املقابل ال يحصل على نفس الراتب 
مــثــلــهــم، وال يــتــعــدى مــا يــحــصــل عــلــيــه 1550 
يقدم  حــن  يهان  »الطبيب  أن  معتبرًا  يـــورو. 
، بينما يتلقى نظيره الفرنسي 

ٍّ
له راتب متدن

من ثالثة إلى أربعة أضعاف ما يتلقاه«. 
ويـــشـــاطـــر ســـامـــي عــبــيــد؛ طــبــيــب الـــطـــوارئ 
الـــجـــزائـــري بــرتــبــة مـــمـــارس مـــشـــارك، زميله 
فـــراس الــــرأي، ويــصــف الــوضــعــيــة الــتــي يمر 
»االســتــغــالل«، لكن  بــهــا األطــبــاء األجــانــب بـــ
وضعه ال يسمح له إال بالعمل، وإن كان ذلك 
براتب ال يتجاوز 2000 يورو، وال يقف األمر 
عــنــد ذلـــك، بــل يبقى غــيــر مــعــتــرف بتوقيعه 
عــلــى تــصــريــح بــخــروج مــريــض، أو شــهــادة 
ه غير مسجل في املجلس الوطني 

ّ
وفــاة، ألن

لعمادة األطباء، كما يقول.
ــلــــى الــــوضــــع  ــا عــ ــ ــــضـ ــر أيـ ــ ــــؤثـ هـــــــذه الـــــحـــــال تـ
إذ أجمع من  األجــانــب،  االجتماعي لألطباء 
التقتهم معدة التحقيق على وصف حالهم 
»غير املستقر«، في ظل صعوبة الحصول  بـ
ــة الــتــي يــجــب تغييرها  ــامـ عــلــى بــطــاقــة اإلقـ
مـــع انـــتـــهـــاء عــقــد الـــعـــمـــل، لــكــنــهــم يــصــبــرون 
 فـــي الـــوصـــول 

ً
عــلــى كـــل هــــذه املـــشـــاكـــل أمـــــال

التي  املــعــادلــة  شــهــادة  بنيل  مبتغاهم  إلـــى 
تمكنهم من تحقيق املستوى املهني واملادي 
املــريــح، والعمل فــي عــيــادات خاصة تحسن 

أوضاعهم.

عجز في الكادر الطبي
العاملن  يشكل األجــانــب 40% مــن األطــبــاء 
لرد  بــاريــس، وفقا  عــن  البعيدة  املناطق  فــي 
وزارة الصحة املكتوب على أسئلة »العربي 

الجديد«.
ويــرســخ الــقــانــون املــنــظــم لوضعية األطــبــاء 
ــات إقـــصـــائـــيـــة  ــ ــزعـ ــ ــي فـــرنـــســـا نـ ــ ــــب فـ ــانــ ــ األجــ
تــقــّيــد األجــنــبــي وتــحــصــره فــي مــرتــبــة أدنــى 
مـــن نــظــيــره الــفــرنــســي، لــيــصــبــح طــبــيــبــا من 
الــدرجــة الــثــانــيــة، وفـــق مــا يــقــولــه إيمانويل 
مــن أصــل جــزائــري،  الفرنسي  الطبيب  لــوب 
ورئــيــس نقابة األطــبــاء الــشــبــان، مضيفا أن 
عدم  مثل  لقيود،  يخضع  األجنبي  الطبيب 
توفر فرص العمل في املدينة وتركز األطباء 
األجـــانـــب فـــي املــنــاطــق الــبــعــيــدة واملــهــمــشــة، 
والعمل بال ترقيات أو عــالوات، ما يمنعهم 

من االستقرار املهني واملالي واالجتماعي.
وعلى الرغم مما تعانيه املشافي الفرنسية 
مـــن نــقــص فـــي الــــكــــوادر، بــحــســب مـــا تــؤكــده 

دراسة نشرت في فبراير/ شباط عام 2020 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــبـــحـــوث والـ ــة الـ وأجـــرتـــهـــا مـــديـــريـ
ــة لــلــمــعــهــد  ــعـ ــابـ ــتـ ــاء الـ ــ ــــصــ والـــتـــقـــيـــيـــم واإلحــ
الــوطــنــي لــإحــصــاء، فـــإن وزارة الــصــحــة لم 
ملمارسة  الالزمة  القانونية  التعديالت  تجر 
األطـــبـــاء األجـــانـــب املــهــنــة بــمــا يــســد النقص 
الــحــالــي، »بـــل تستغل وضـــع األجـــانـــب غير 
املــســتــقــر لـــخـــدمـــة ســيــاســاتــهــا الــصــحــيــة«، 
بــحــســب لــــــوب. وتـــصـــل نــســبــة الـــنـــقـــص فــي 
الــكــوادر إلــى 20% في كل التخصصات، في 
حــن بلغت نسبة الــنــقــص فــي الــطــب الــعــام 
باريس  في ضواحي  النقص  ويتركز   .%30
التي شهدت زيادة في الكثافة السكانية بن 
بينما   ،%  5.8 بنسبة  و2018   2015 عــامــي 
بلغت الزيادة 1.9% على املستوى الوطني، 
وفــقــا لــلــدراســة ذاتــهــا، ويحصل ســكــان هذه 
املناطق على أقل من 2.5 % استشارة طبية 
ــرد، بــحــســب مــؤشــر يــأخــذ  فـــي الــســنــة لــكــل فــ
بعن االعتبار ضرورة توفر األطباء وقربهم 
 عــن ذلــك تشهد باريس 

ً
مــن الــســكــان، فــضــال

حيث  من  العشرين  مقاطعاتها  بن  تفاوتا 
مار  األطــبــاء، وتشهد مقاطعتا ســان  تــوفــر 
وسان ساندوني في ضواحي باريس نقصا 
فــادحــا فــي عـــدد األطـــبـــاء، بحسب الــدراســة. 
أطباء  فــي فرنسا 3.3  األطــبــاء  ويبلغ معدل 
الــبــنــك  ــانـــات  ــيـ بـ لـــكـــل 1000 شـــخـــص، وفـــــق 

الدولي الصادرة عام 2018.
ــعــــود ذلــــــك، بــحــســب تــــقــــديــــرات األســـتـــاذ  ويــ
الــســابــق بكلية الــطــب فــي بــاريــس جــوزيــف 
ــز املــــشــــرف عـــلـــى إجـــــــراء الـــــدراســـــة، إلـــى  ــ دريــ
الصعبة  املعيشية  األمـــن والــظــروف  انــعــدام 
ــيـــة، األمــــر  ــلـ ــواحـــي الـــداخـ ــــدد مــــن الـــضـ فــــي عـ
الــــذي يــثــنــي األطـــبـــاء عـــن االســـتـــقـــرار هــنــاك، 
في  يحتملون  ال  الذين  الفرنسين  وخاصة 
هـــذه املــنــاطــق أكــثــر مــن عــامــن لــلــتــدريــب ثم 
ــغــــادرون لــلــعــمــل الـــخـــاص. بــيــنــمــا ال يجد  يــ
الطبيب األجنبي فرصا متاحة سوى العمل 

في مشافي املناطق البعيدة واملهمشة.
الطوارئ  أقسام  في  العاملن  نسبة  وتصل 
إلــى 90%، ويقضي غالبيتهم  األجــانــب  مــن 
بـــن 60 إلــــى 80 ســـاعـــة عــمــل فـــي األســـبـــوع 
ليتمكنوا من توفير نفقاتهم في ظل تدني 
األجــــــــور، كـــمـــا يـــوضـــح الــطــبــيــب الــتــونــســي 
محمد غنام املتخصص في القسطرة والذي 

يمارس املهنة منذ 40 عاما في فرنسا.
ــدولـــة الــفــرنــســيــة  وتــــرد كـــاريـــن دلــبــي بــــأن الـ
ــانـــب فـــي ظل  ــاء األجـ ــبـ بــصــدد تــوظــيــف األطـ
نقص األطباء، وخاصة اختصاصيي الطب 
الــعــام، وطــب الــطــوارئ الـــذي هــجــره األطــبــاء 
إلى  مشيرة  األجــانــب.  ويغطيه  الفرنسيون 
بانتظام  املمارسن  األطــبــاء  عــدد  انخفاض 
الــبــالد بنسبة تصل إلــى 10% منذ عام  فــي 

.2007
بالعمل  الفرنسيون  األطباء  وبينما يتمتع 
فـــي بــيــئــة وتــخــصــصــات ال تــجــبــرهــم على 
واملناوبات  الصعبة  العمل  ظــروف  معاناة 
ــــدن، بحسب  الــلــيــلــيــة، كــمــا يــتــركــزون فـــي املـ
مصادر التحقيق، وتعاني مناطق مختلفة 
ــاء رغــــــم قـــربـــهـــا مــن  ــ ــبــ ــ ــي األطــ ــ ـــن نـــقـــص فـ مــ
العاصمة، لكونها غير آمنة، وفق رّد وزارة 
الــصــحــة، لـــذلـــك تـــم إنـــشـــاء وكـــــاالت صحية 
ــــن أجــــــل جـــذب  ــــي عــــــام 2012 مـ فـ إقـــلـــيـــمـــيـــة 
التي  املــنــاطــق، بحسب دلــبــي  األطــبــاء لتلك 
الدولة  تشجيع  وراء  السبب  أن  على  تصّر 
لألطباء األجانب على تغطية هذه املناطق 
ألنها  بــل  التفرقة،  مبدأ  تعتمد  ألنها  ليس 
الطبية«  بحاجة إلى أن تغطي »الصحاري 

كما تقول.

توظف  أن  للمستشفيات  ويــمــكــن  عـــابـــدي. 
الــطــبــيــب األجــنــبــي قــبــل اجــتــيــاز االخــتــبــار، 
بشرط ممارسة املهنة وصرف الدواء تحت 
مسؤولية أحد األطباء الحاصلن على حق 
 2516R_632 مــمــارســة املــهــنــة، وفــقــا لــلــمــادة

من قانون الصحة العامة، بحسب عابدي.
ــذا اإلجـــــــراء يــنــتــقــده الـــعـــديـــد مـــن األطـــبـــاء  هــ
الطبيب يمضي  »املعرقل«، ألن  بـ ويصفونه 
ــلـــى شـــهـــادة  ســــنــــوات عــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عـ
ــه بــــإعــــادة اخــتــبــار  ــة، وال يــســمــح لــ ــادلــ ــعــ املــ
ــــرات فـــقـــط، بــعــدهــا يصبح  الــتــحــقــق إال 3 مـ
معرضا للطرد واملنع من العمل، وفي كل عام 
يتم قبول عدٍد ضئيل من املتقدمن الختبار 
الــتــحــقــق مـــن املــعــرفــة، مــمــن قــضــوا ســنــوات 
يعملون بأجر ال يفوق 2000 يــورو، ومنهم 
ــارف عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد دون الــحــصــول  ــ مــــن شــ
على شهادة املعادلة، وعلى سبيل تم قبول 
600 طبيب عــام 2015 مــن أصــل أربــعــة آالف 

تقدموا لالختبار وفقا لعابدي.
لــكــن وزارة الــصــحــة تــبــرر ذلـــك بــأنــه إجـــراء 
ضـــــروري لــلــحــفــاظ عــلــى املــســتــوى الــعــلــمــي 
والــطــبــي لــفــرنــســا عــاملــيــا، وتـــوضـــح كــاريــن 
دلبي؛ املمثلة اإلعالمية ملكتب وزارة الصحة 
الفرنسية، في ردها على »العربي الجديد«، 
واحد  أجنبي  فيها طبيب  فرنسا يوجد  أن 
من بن كل 4 أطباء، وتضيف أن الوضعية 
مــولــودون  أطــبــاء  يــوجــد  إذ  تختلف بينهم، 
فـــي فــرنــســا لــكــنــهــم حــصــلــوا عــلــى شــهــادات 
مــن خارجها وهــنــاك أجــانــب لكنهم درســوا 
فـــي فــرنــســا وحــصــلــوا عــلــى شــهــاداتــهــم من 
الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة، وهـــنـــاك مـــن قــدمــوا 
أكملوا  من  أيضا  وهناك  اللجوء  عن طريق 
األنماط  وهــذه  فرنسا،  في  العليا  دراستهم 

جميعها ينظمها القانون.

تمييز في األجور
ظلت أجور األطباء األجانب على حالها منذ 
ســنــوات رغـــم املــطــالــبــات الــنــقــابــيــة برفعها، 
إذ يــتــقــاضــى الــطــبــيــب األجــنــبــي تــحــت اســم 
شهادة  على  حصوله  قبل  مساعد  مــتــدرب 
املعادلة 1500 يــورو، مقارنة بنظيره حامل 
الشهادة الفرنسية الذي يحصل على 3500 
يــــورو شــهــريــا. ويــحــصــل الــطــبــيــب املــمــارس 
يــورو شهريا،   2000 على  األجنبي  املساعد 
الــراتــب أحيانا إلــى 2600 يــورو،  وقــد يصل 
فـــي حـــن يــتــقــاضــى زمــيــلــه الــفــرنــســي 5600 

يشّكل األجانب 
40% من األطباء 

العاملين في 
المناطق النائية

يتقاضى الطبيب 
األجنبي قبل 

حصوله على 
شهادة المعادلة 
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