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بسم هللا الرحمن الرحيم
ِوزارة التربية والتعليم
اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة

في افتتاح مدينة" المعلم" الطبية
وثيقة عهد وميثاق من معلمي السودان إلى القائد البشير
تقرير صحفي :مبارك عبدالرحيم صباحي:

أهمية الحدث الكبير تنبع من أنه يأتي في أعقاب القرارات االقتصادية األخيرة ،وما تلى ذلك
من تداعيات ،وتحركات -هنا ،وهناك -في مواقع التواصل االجتماعي؛ بإعالن العصيان
المدني ضد هذه القرارات؛ ولكن اللقاء أخرس كل األلسن؛ وجاء موائماً ،ومتسقا ً مع أشواق،
وتطلعات القاعدة العريضة من أهل السودان المؤيدين ،والمناصرين الذين تستند عليهم اإلنقاذ
في المحافظة على قاعدتها المؤسسية ،وأمن ،واستقرار البالد؛ قوامها شريحة المعلمين التي
تشكل"  " %90من موظفي الخدمة المدنية؛ ونجحت نِقابتهم العامة للتعليم في جمع هذا الحشد؛
وسط أجواء من التفاؤل ،واألمل ،والطموح ،واالستبشار خيراً بافتتاح هذا الصرح الطبي
الضخم الذي ستطال فوائده قبيلة المعلمين ،وكل شرائح المجتمع؛ وكان من نتاجه تسليم وثيقة
عهد وميثاق من المعلمين إلى السيد رئيس الجمهورية؛ بالمضي -قدما ً -في خطوات اإلصالح،
والتنمية.
في هذه اللحظات التاريخية ،والوطنية الفرائحية الخالصة ،وبعد إجراء مراسم االفتتاح
الرسمية ،وحضور وفد رئيس الجمهورية إلى قاعة المعلم؛ وسط أجواء مبهجة مفعمة
باألشواق ،واألناشيد الوطنية ،والتهليل ،والتكبير ،والترحاب بمقدم الرئيس المشير عمر حسن
أحمد البشير ،والضيوف من الوزراء ،وقادة العمل التعليمي ،وال ِّنقابي بوالية الخرطوم؛ بدأ
البرنامج هادئا ً متتالياً؛ ابتدره األستاذ عباس حبيب هللا رئيس ال ِّنقابة العامة لعمال التعليم الذي
أشار إلى الخطوات اإلجرائية التي اتبعت؛ إلنجاز هذا الصرح العمالق؛ مثمنا ً جهود الذين
سبقوه في هذا المجال من النقابات المتعاقبة ،ومحييا ً جهود المعلمين ،والعاملين في القطاع
التربوي العريض ،ودورهم الفعَّال ،والمؤثر في صون -وحفظ -أغلى ثروات الوطن؛ شاكراً
السيد الرئيس ،وداعيا ً له بالوقوف -دوما ً -إلى جانب المعلمين ،وتحقيق رغباتهم ،وأمانيهم،
وتطلعاتهم؛ بإيالء المزيد من الدعم ،واالهتمام ،واإلسراع في دفع خطوات إجازة قانون المهن
التربوية والتعليمية ،والمركز القومي لتدريب المعلمين؛ مشيراً إلى أن المعلمين سيكونون سداً

منيعا ً أمام كيد األعداء ،والمتربصين ،والمعوقين.
المهندس يوسف علي عبدالكريم رئيس االتحاد العام لنِقابات عمال السودان :حيَّا جهود
المعلمين ،وحيَّا هذا اليوم العظيم الذي تزامن مع احتفاالت البالد ،والمسلمين كافة بمولد الهدى؛
محمد -صلى هللا عليه ،وسلم ،-وأشار إلى وحدة الحركة النقابية ،وتماسك النسيج االجتماعي-
ال ِّنقابي ،والعمالي ،-وفلسفة الحوار المجتمعي لكل قضايا العمال ،وكذلك االهتمام بقضية
األجور ،والتشريعات العمالية ،وضرورة االهتمام بقضية أجور العاملين اهتماما ً كبيراً؛ عبر
مشروعات متعددة الفوائد ،والمنافع؛ تقلل من حجم الضغوط االقتصادية؛ واصفا ً الحدث بأنه
أقوى مشروع وطني قومي؛ لتوطين العالج بالداخل.
بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بوالية الخرطوم :أشاد بالجهد الكبير الذي بُذل من
جانب النقابة العامة لعمال التعليم؛ باعتبار أن المستشفى يُعد من أهم المواعين الصحية التي
كثير من الدول الخارجية؛ وهذا
تحتاجها الوالية؛ شأنها في ذلك شأن المستشفيات العالمية؛ في
ٍ
فتح للعمل الطبي بالسودان تحتاجه البالد بأن تكون كل مؤسساتنا الطبية بهذا المستوى ،وأكد
حميدة أنهم أشرفوا على كل النواحي الفنية لقيام هذا الصرح ،وباعثا ً تطمينات ،وإحصاءات
كشفت عن مدى التقدم الذي طال المنظومة الصحية بالعاصمة الخرطوم ،والواليات ،ويدحض
ما تجود به أيدي الكي بورد ،واألسافير ،وبعض الصحف؛ من افتراءات ،وتهكم منا ٍ
ف للواقع،
والحقيقة؛ منوها ً -في هذا الصدد -إلى أن األوطان ُتبنى بالبذل ،والعطاء ،والنماء؛ وليس
باالعتصامات ،والدعوة للعصيان ،وتهتك المجتمع.
األستاذة سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم :أطلقت عدداً من الرسائل؛ من خالل
مخاطبتها لالحتفال ،و أعلنت عن انحيازها الكامل لقضايا التعليم ،والمعلمين؛ مشيدة باإلنجاز
الطبي الكبير الذي تحقق ،وشارك فيه المعلمون باالستقطاع الطوعي من مرتباتهم ،ومثمنة
االهتمام الكبير الذي توليه رئاسة الجمهورية في كل المشروعات ،والبرامج التي طرحتها،
والتي وجدت التجاوب -واالستجابة -الفورية من رئيس الجمهورية .وقالت السيدة الوزيرة أن
أكثر من"  " 250ألف معلم ،ومعلمة منتشرون في السودان الوطن الفسيح؛ ينثرون المعرفة،
ويبددون ظالم الجهل؛ ال يعرفون شدة ،أو راحة؛ وهم على استعداد لدفع مسيرة الوطن؛ دعوة،
وبذالً ،وجهاداً؛ وهؤالء الشرفاء األنقياء لهم علينا دَين مستحق؛ وواجبنا أن نرد لهم هذا ال َّدين،
وهذه األمانة ،ونعمل ألجلهم ،ونتفانى في خدمتهم.
السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير :بدأ مستبشراً ،ومستهالً حديثه ببيت
الشعر األشهر :قم للمعلم وفه التبجيالً كاد المعلم أن يكون رسوالً
معدداً أفضال المعلم ،ومكارمه ،ودوره المحوري في بناء األمة ،والمجتمع ،ومعبراً عن فخره،
وإعزازه بهذا اإلنجاز الطبي الذي كان يتابعه عن كثب ،وينتظر اليوم الذي يتم فيه تحقيق

اإلنجاز؛ مؤكداً أنهم جاؤوا؛ إلنصاف المعلم ،ورفع الضيم ،والغبن عنه؛ حتى يؤدي واجبه
على أكمل وجه ،ويؤدي دوره الرسالي في غرس القيم ،والفضائل ،وعبر عن اهتمامه بالمعلم،
وحرصه على حضور هذا اليوم البهيج ،وأعلن عن تب ِّنيه لقضايا المعلمين كافة ،ووقوف رئاسة
الجمهورية؛ لسد جميع الثغرات التي ال توفرها بطاقة التأمين الصحي؛ حتى يحظى المعلم
باالستفادة من الخدمات الصحية كافة؛ والتي توفرها هذه المدينة الطبية المتكاملة.
ومن ضمن رسائله؛ أشار رئيس الجمهورية إلى مفهوم مجانية التعليم ،ومقارنته بمخرجات
التعليم الخاص؛ بالسعي إلى إعادة هيكلة استيعاب التالميذ في المدارس -بحسب قدراتهم،
وإمكاناتهم ،وظروفهم ،-وتخصيص عائدها المادي لهذه المؤسسات الحكومية التعليمية؛ ل ُتجوِّ د
أعمالها ،وتحكم رسالتها ،كما أشار السيد رئيس الجمهورية إلى تكريس جهود الدولة ،وتسخير
إمكاناتها؛ لدعم الحملة القومية لمحو األمية؛ ليكون السودان -بحول هللا -خاليا ً من األمية؛ في
العام 2020م ،ووجه إلى تسجيل كل األراضي الحكومية التي أقيمت عليها هذه المرافق،
َّ
تحفظه على قرار إيقاف
والخدمات؛ لصالح ال ِّنقابة العامة لعمال التعليم؛ ولم يخفِ السيد الرئيس
عقوبة الجلد؛ على الرغم ما سيثيره هذا االنحياز من جدل تربوي واسع ما بين مؤيد ومعارض
لمبدأ العقاب البدني بالمدارس؛ منطلقا ً من حكمة سودانية مأثورة ":لينا العضم ،وليكم اللحم".
جرى في ختام المشهد الوطني الفريد تكريم عدد من رموز العمل ال ِّنقابي؛ عبر مشواره الحافل
بالتضحيات ،واإلنجازات ،وانتهى المشهد الوطني البهيج؛ والكل يم ِّني نفسه بما يملك من
ً
رؤى ،وأشواق وليدة اللحظة؛ وربما ستتحول من مواجهة مزلزلة للواقع المتغير إلى الثابت
الذي يحتضن الحلم بغ ٍد مشرق ،وسعيد؛ ألمة السودان ،وقبيلة المعلمين -على وجه الخصوص-
.

انتهى

