
شوف حولك. الصحفيني بيكتبوا كل يوم رغم الرقابة عليهم، بيخرجوا من 

املعتقالت عشان يكتبوا تاين من جديد. اإلتحادات والنقابات بتنبت ىف كل مكان. 

املناصري مثال كرسوا  حاجز الخوف ىف اعتصام استمر  ثالث اشهر.... لجنة مالك 

أرايض مرشوع الجزيرة. أساتذة جامعة الخرطوم. املبادرات الشبابية أصبحت 

بتساعد الضعفاء وتعلم االطفال وتنظف الشوارع وتشتل الشجر...بدل الدولة 

البتدفع ليها  رضائبك عشان تقوم باملهام دي، هم  بديل يف الظل  بيقوموا 

بواجبات الحكومة. البديل إذن: أنو الناس أصال قد فوضوا من ميثلهم ويقوم بهذه 

الواجبات. الناس ما منتظرين يش من السلطة ألنهم قد عرفوا أنهم هم السلطة الحقيقية.  

سمرية و الزبادي: واقع املعلمني يف السودان
ملن قابلته سمرية كانت بتعاين من سعر الزبادي. 

سمرية معلمة و زوجها معلم ولكن مرات بسوق 

التاكيس بتاع خالو باملساء لزيادة الدخل. سمرية و 

زوجها شباب لىس و مع اطفالهم  الثالثة ، عايشني يف 

اوضة يف بيت االرسة. 

بتعمل سمرية اليوم كلو عشان تريب اجيال و لكن 

مبرتب ٤٠٠ جنيه يف الشهر ، ما قادرة تريب اوالده. 

االطفال لسه ما بياكلوا و عىل قوله ، عايشني عىل 

الزبادي  )بديل الرسيالك يا حليل زمن الرسيالك(. 

و الزبادي الكبري وصل ٦ جنيه و كل يوم 

الحاجات املا اكل اصالً بتبقى رفاهية. دا 

واقع املعلمني يف السودان يا جامعة، املعلم 

مرتبه بسيط عشان الدولة بتستقطع 

من املرتب لحاجات كترية و الدولة 

بترصف نسبة محرجة يف التعليم كل 

السنة عشان الباقي بيميش للدفاع و 

لتمويل الحروب.

حسع دي سمرية بتصارع لكن عايشة و اوالدة بياكلوا 

...الخوف ملن يكربوا و يبقوا دايرين اكل حقيقي 

عشان صحتم ... يعني زي اللحمة و الخضار. يا اما

 

سمرية و زوجها يهاجروا لدول املعلمني فيها 

بيحرتموهم او يدرسوا يف مدرسة 

خاصة و بذلك ، حتفقد املدارس الحكومية مدرسني 

اكرت...

ما عندنا تعريفة عشان تستقطعوا
املعلمني اصالً مرتباتم ضعيفة... لكن الحكومة ما 

عاتقاهم من االستقطاعات...يعني كل شهر من 

املرتب التعبان ، بيتسحب ١١ او ١٢ رضيبة  بدون 

اي مربر مقنع....يعني كل شهر،  يف ٥-٧ جنيه 

بتميش للتامني االجتامعي بتاع رشكة شيكان و لكن 

شيكان زاته قالت انو بتشيل ٣.٥ حنيه بس 

من املبلغ دا.....يعني الباقي 

بيميش وين؟ يعني يف 

١.٥ ايل ٣.٥ جنيه من ٣٧ 

الف معلم يف والية الخرطوم 

بتختفي كل شهر....و ما بتميش 

لتحسني البيئة املدرسية او 

خدمات للمعلمني!

البيحصل انو كل شهر ٢٥٪ من مرتب 

املعلم بيتم استقطاعه و كثري من االستقطاعات 

ما بتفيد املعلم ...مثالً كان يف استقطاع لبناء برج 

املعلم  )املبنى الفاخر  الجمب اشارة املرور يف 

شارع الجامعة(. الربج 

اكتمل و اتاجر لوكالة 

سفر و محل مفروشات و 

لكن لحدي هيس املعلمني 

ما شافوا مليم احمر 

مع انو قروش البنى من 

مواهيهم....هل يف استبداد 

اكرت من كدا؟

حق التعليم و الرعايه الصحيه

      يف السودان

العدد السادس        االحد ٢٨ ابريل ٢٠١٣

ده الزيت
الحكومة تغلق  حوادث مستشفى جعفر بن عوف 
مستشفى جعفر بن عوف أكرب املستشفيات الحكومية 

لألطفال يف السودان وانشىء مببادرة من  دكتور

جعفر بن عوف يف عام ١9٧9 مببادرات من خريين 

ومتطوعني...وافتتح املبنى الجديد للمستشفى يف مايو 

٢٠٠٢م بعد دعم خريين ومتطوعني أيضا«.. ويقدم 

املستشفى العالج مجانا« لالطفال ما تيرس ذلك.. وكان 

باملستشفى أكرث من ٤٧٠ رسير.. ومختلف التخصصات 

من الكىل للمخ والقلب و السكري وغري ذلك.. حوادث 

مستشفى جعفر بن عوف حوادث تخصصية لألطفال.. 

وكان بها ٤٥ رسير..و٤ أرسة عناية وسيطة..وبها فحوصات 

الدم األساسية مجانية ما توفرت..وتقدم بها خدمات 

العالج والتنويم ملدة ٢٤ ساعة مجانا« ويف حالة حوجة 

الطفل يحول اىل مستشفى جعفر بن عوف ويقدم له 

العالج مجانا«..

حوادث مستشفى جعفر بن عوف وسطية..قريبة من 

مكان الحوجة ومن مكان تغطية الحوجة..املأساة تتمثل 

يف أنه مل يتم تحويل الحوادث فهذا تضليل لألعالم 

والرأي العام بل تم اغالقها.. فحواديث مستشفى ابراهيم 

مالك واألكادميي أصال« موجودتني..  واألدهى واألمر 

أن مجموع أرسة حواديث املستشفيني ال يعادل مجموع 

أرسة حوادث جعفر بن عوف.. فباألكادميي ١٠ ارسة 

لألطفال يف الحوادث و بابراهيم مالك ٢٣ رسير.. والحظ 

انهام أصال« موجودتني و«تعمالن« وقت عمل حوادث 

جعفر بن عوف.. ومستشفيي ابراهيم مالك واألكادميي 

بعيدتني عن مراكز الخدمات وال تتوافر بالقرب منهام 

معظم الفحوصات التي تتطلبها معظم الحاالت لتحديد 

خطورتها لتحويلها للمستشفى »املرجعي« لها.. وذلك غري 

أن األطفال باألمراض املزمنة ليس لديهمحوادث متخصصة 

لهم.. وكانت حوادث مستشفى جعفر بن عوف تعوض 

ذلك الغياب لهم حيث يلجأ لها األطفال املصابني بالرسطان 

يف حالة الحوجة للدم والصفائح والعالج لألمراض املصاحبة 

للرسطان وكذلك أطفال الكىل يف حالة فقدان الربوتني او 

غري ذلك و كذلك األطفال املصابني بأمراض الدم يف حالة 

الحوجة للدم أو للعالج الرسيع أو غري ذلك والكثري من 

إخوتهم يف األمراض املزمنة.. فقس عىل ذلك.. ويبقى أن 

نذكر أن حوادث جعفر بن عوف كانت تستقبل يوميا« ما 

بني ٤٠٠ اىل ٦٠٠ طفل..

وكان الله يف عون أطفال بالدي..

شكل جديد



اقبل مئات األعوام، صاح أبوذر الغفاري بأعىل صوت: ) عجبت ملن ال يجد القوت يف بيته ، كيف ال يخرج عىل 

الناس شاهرا سيفه...(. كان الصحايب الجليل ىف الشام ورأى فقرا وضيقا يف جانب، وقصور وضياع يف الجانب اآلخر، 

فمألته الحرسة، ومىض محاوال أن يذكر الناس أنهم ىف منظور الله متساوين.

قصة أخرى؟ عملت متطوًعا ىف عيادة طبيية قبل كم سنة. كانت العيادة مدرسة من ثالثة فصول؛ حولها األهايل 

إىل عيادة مسائية. قبل كدا ، ما كنته قعدته  ىف نفس الغرفة مع تسعة مرىض بالسل الرئوي،وما شفته امرأة بجرح 

عميق ىف جبهتها ليه أسبوع كامل ولكن مينعها الفقر من رشاء مضاد حيوي. وال قابلت مريضا يعاين من آالم حادة 

ىف ظهره، يخفي يده املبتورة أسفل كم قميصه، ويجرجر رجله االصطناعية املهرتئة... مكسور الروح والبدن ومع ذلك 

مرفوع الرأس. سألته فأجابني باقتضاب شديد: »منريي....منريي قطعه يل.«

قبل شهر واحد تقريبا، تم تنفيذ حد الحرابة عىل رجل خرج شاهرا كالشينكوفه عىل الناس. وأعلنت صحف 

الحكومة عن ذلك كمن يعلن عن مقتل الفقر بسيف عيل بن أيب طالب. ذكر الخرب أن األطباء »اتبعوا اإلجراءات 

الطبية السليمة.« أي يشء سليم ىف وطن يقتله الفقر واملرض سوى أطراف الرجل قبل أن يقطعها لصوص املؤمتر 

الوطني؟ أي يشء؟ إننا لو رأينا ما حدث من منظور أباذر لغضبنا عىل زمان النهب املنظم من رجال السلطة وتجار 

الدين أوال، والستنكرنا زمان مأمون حميدة وزمان األطباء الذين تركوا الزينة بأحشاء تتدىل خارج بطنها ىف مستشفى 

الزيتونة ملدة ٤٥ يوما حتى ماتت وانشغلوا يبرتون أيادي األصحاء. إنه زمن الحدود التى يتحملها الفقراء وحدهم.

خصخصة املستشفيات
فقد تم إغالق حوادث النساء والتوليد وتحويلها اىل 

داخل مستشفى الخرطوم حيث عنابر النساء والتوليد 

التي كانت يف األصل ال تسع الحاالت املوجودة اضافة 

لحوادثها..

وجاري اغالق الكرنتينة او عنابر العزل التي يتواجد 

بها مرىض الناسور واالمراض املزمنة التي تحتاج ملثل 

هذا العزل ومرضاها الذين يعانون من نبذ املجتمع 

ورفضه لهم سيعانون ايضا« من عدم تواجد مراكز 

صحية تتوىل عالجهم..

وكذلك متت ازالة مرشحة مستشفى الخرطوم..

وتحويلها ملستشفى 

سوبا..

وذلك يف اطار سياسة 

ازالة الخدمات 

الصحية من وسط 

الخرطوم..

ومتت ازالة مكان 

حوادث االطفال 

القديم..

والغريب أن االزالة 

حتى االن تركزت 

عىل أكرث رشيحتني حوجة لزيادة فرص عالجهم 

وتحسينها وذلك ألمراض النساء والتوليد و أمراض 

األطفال.  فالسودان صاحب معدالت عالية جدا« يف 

وفيات االمهات اثناء الوالدة و أيضا« نسبة عالية جدا« 

يف وفيات األطفال..

العنرصية تجلب الكراهية وتفكك السودان
قبل سنتني كنت يف الجنوب يف سوق ) فُلُج(، سألت زول 

البس مليك عن مكان رصيد يب وطلع رائد يف الجيش 

الشعبي أول حاجة أداين كف وقال يل تسألني انا من 

)رِسيد( أنا تاجر يا جنا مندكور يا حقار !! يا لواج تعال 

دّور زول دا وديهو تاترس/تاترش املهم إتلمو فيني ناس 

كتار وكمية من الرضب واإلهانات، أيقينت إنو دا آخر يوم 

يل يف الحياة فخفت لحدي ما وصلت مرحلة الالمباالة 

بقيت أعاين جوة عيونهم شفت أهوال الحروب، القتل، 

التنكيل، الدماء، اإلبادات، الكراهية وكل قوافل الرقيق 

بعد داك اي بتلقي أي صفعة بسعادة من يسدد ديونه 

التاريخية .

ملا شارفت عيل االغامء الرائد قال ليهم جيبوه، قعدوين 

يف األرض وبدا الرائد يتكلم عن الجنوب والشامل يتكلم 

ويسكت مرات يبقي موضوعي ومرات منفعل وبدون 

سبب يقول يل ) الله اكرب يف عينك( ملا جاتو لحظة تعاطف 

قال ليهم جيبو ليهو موية عشان نحن بنحرتم حقوق 

انسان دي فطوايل قلت ليهو انا داير برية )هينكان( فجأة 

كدا الجو كلو إتغري وكلهم حسو بإرتياح نحوي رضبت 

البرية السااااقطة واحد سألني قال يل يف مريسة ترشب 

إبتسمت وقلت ليهم اصال انا جيعان املهم رضبت يل كورة 

كبرية خففت عني الوضع شوية بعد شوية املوضوع قلب 

ونسة وضحك ومشيت.

كم مرة بشوف إعالن مقاطعة صحيفة االنتباهة النها 

برتوج للعنرصية والكراهية هي فعال كدا والنظام كلو 

مبني عيل العنرصية بداللة جرائم اإلبادات اليومية يف 

جبال النوبة ودارفور وجنوب النيل األزرق لكن عشان 

نكون واضحني الحكومة استغلت االستعداد الشعبي للمد 

العنرصي والخطاب الحكومي كلو مضمونو نحن األسياد 

والباقني عبيد ُغلف مع انو مكتسبات اليادة تأتت عرب 

نضاالت مشرتكة وطويلة وأبرز اتنني يف ثورة ٢٤ هم عيل 

عبداللطيف وعبد الفضيل املاظ واالتنني من الجنوب .

 الليلة الصباح كنت يف قريب من جودة ونفسيا ما قادر 

اقبل انو دي اخر نقطة يف حدود السودان . ألنو كان يف 

بايل من حلفا يل نوميل

يقطعون اطراف الفقراء  وال يقتلون الفقر

katamat.katmat@gmail.com للمشاركه والتعليقات ولو بس عايز تفضفض راسلنا

ذاكرة ملغومة : بالدي تصادر األحالم   
لليوم  الثاين عىل التوايل بصحى عىل حلم مزعج  يتلوه نهار متوعك املزاج واكتئاب , الليله االوىل حلمت اين يف شارع 

املورد يف ة أمدرمان ، أقود عربتي , فجأه اسمع صوت صافرات االنذار و أخذ جانب من الطريق عشان كميات من 

السيارات املحمله بالجنود , يرتدون زي اقرب ايل زي النجدة والعمليات و جهاز األمن الوطني . السيارات كانت  ذات 

الدفع الرباعي و محملة بأكياس فيها جثث القتىل يف أكياس بالستيكيه, بعض الجثث متخشبه وكأنها مومياءات وملفوفه 

بأكياس بالستيكيه ايضاً , انقسم رتل العربات املحمله بالجنود لقسمني , احدهم أخذ شارع داخيل يف املوردة جوار مدرسة 

املؤمتر الثانوية , والبقية من السيارات واصلت صوب السالح الطبي أمدرمان , اصبت بصدمة واحباط كبريين , تسمرت 

خطى عربتي و سارت وكأنها تغوص يف الوحل  رغم أنني 

كنت أحاول االرساع يف املسري من هذا الوطن املتخرس

امبارح : شفته نفيس مايش يف شارع ضيق يشبه شارع الربملان 

البيمر جوار جامعة الخرطوم ومكتب القبول , الشوارع 

مغلقه , و عدد من أفراد الرشطة يسدون املنافذ , طالب 

يشبهون طالب داخليات جامعة الخرطوم يتحركون بحذر 

مبالبسهم العاديه كأنهم عائدون من تظاهرة , حاولنا مرور 

عدد من الحواجز والخوف يلفنا , دلفنا اىل شارع النيل 

ووجدناه مسور مبساطب من االسمنت , عند مرورنا أماما 

أحد البوبات كان الجنود منترشين بصورة واضحة و هم 

يرشعون األسلحة , ما متذكر كيف انتهى هذا الحلم لكن 

متذكر أين كنت برفقة اثتني من االصدقاء و كنا نحاول الهروب 

عرب محطة مواصالت تفوح من جنباتها رائحة تبول املاره.

أن تعيش يف السودان يف عهد اإلنقاذ و تشاهد كل يوم 

كابوس  يف اليقظه هذا قد خربنا أمره ,   نصحو عىل كابوس 

متزق الوطن اىل أشالء و نلوك أوجاعنا حرسات ومنىض , نصحو 

عىل كابوس الحرائق يف دارفور  و جنوب  كردفان والنيل 

األزرق  ونتناىس , نصحو عىل الفقر  و فقدان فرص العمل و 

منيض مرسعني. لكن أن تصلوا ألحالمنا وغدنا , عندها يجب 

أن نفكر مرات ومرات يف اقتالعكم


