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بيان في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر املجيدة

الى جماهير الشعب السوداني،
الى عموم األطباء والعاملني بالحقل الصحي داخل وخارج السودان،

الى أطباء بالدي باململكة املتحدة،

نـحييكم تـحية الـنضال وثـورة ديـسمبر املـجيدة تُـكمل عـامـها الـثانـي والزالـت نـيران ثـورتـها 
مـتّقدة. ونـحن إذ نـحييكم نـحي فـيكم الـصمود ضـد الـنظام الـشمولـي مـنذ عـشية ٣٠ يـونـيو 
٨٩ املـشئومـة والـذي اسـتمر تـراكـمياً إلـى أن اتّـقدت شـعلته فـي ديـسمبر ٢٠١٨. فـي مـثل 
هـذه األيـام انـتفضت جـماهـير الـشعب الـسودانـي فـي كـل بـقاع الـسودان؛ شـمالـه وجـنوبـه، 
شــرقــه وغــربــه، ريــفه قــبل حــضره لــتعلن رفــضها لــالســتبداد بســلمية أبهــرت الــعالــم. خــرجــت 
الجــــماهــــير لــــتطالــــب بــــالحــــريــــة وبــــالســــالم فــــي وطــــن ارهــــقته الحــــروب، تــــناشــــد بــــالــــعدالــــة 
واملــساواة، وألجــل وضــع اقــتصادى ومــعيشي أفــضل. قــالــت كــلمتها بــكل وضــوح، تــسقط 

بس، مغلقة املجال أمام أي خيار ثان.

الي جماهير شعبنا:

إذ تــــمر عــــلينا ذكــــرى ديــــسمبر كــــان لــــزامــــاً عــــلينا أن نــــنادي بــــاســــتكمال مــــطالــــب الــــثورة 
وااللــتزام بــتشكيل كــامــل هــياكــل الســطلة بــما فــيها املجــلس التشــريــعي. نــؤكــد فــي نــقابــة 
األطـــباء الـــسودانـــيني بـــاملـــملكة املتحـــدة عـــلى ان الـــضامـــن الـــوحـــيد إلحـــالل الســـالم ووقـــف 
الحــروب يــكمن فــي تــرســيخ الــعدالــة االجــتماعــية، وجــبر املــظالــم، واعــادة تــوطــني الــالجــئني 
والـــــنازحـــــني، وإشـــــراك أصـــــحاب املـــــصلحة الـــــحقيقية واملـــــتضرريـــــن مـــــن الحـــــروب كشـــــرط 
اسـاسـي لـتحقيق السـالم، وبسـط االمـن فـي امـاكـن الـنزاع مـع تـنمية مـتوازيـة، وكـذلـك حـل 

املليشيات، نزع السالح، وتكوين جيش قومي موحد.
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تـــأتـــي ذكـــرى ديـــسمبر أيـــضاً والجـــماهـــير تـــعانـــي مـــن ضـــائـــقة مـــعيشية فـــي قـــوت يـــومـــها 
بـــصورة جـــعلت أبســـط تـــكالـــيف الـــحياة التـــطاق، لـــذا نـــطالـــب الـــحكومـــة بـــاتـــخاذ اجـــراءات 
وســياســات اقــتصاديــة عــاجــلة تــخفف الــعبء عــن كــاهــل املــواطــن وتــوفــر الحــد املــعقول مــن 

أشراط العيش الكريم.

إلى أطباء بالدي والعاملني بالحقل الصحي:

كــان لــألطــباء والــعامــلني فــي الــحقل الــصحي دوراً طــليعياً فــي مــجابــهة اســتبداد األنــظمة 
الـــشمولـــية، ولـــن يـــكن ديـــسمبر آخـــرهـــا. وفـــي ذكـــرى ديـــسمبر الـــثانـــية تـــقف نـــقابـــة االطـــباء 
الــسودانــيني بــاملــملكة املتحــدة مــع شــرعــية مــطالــب نــواب االخــتصاصــيني. وليســتمر نــضال 
األطـباء حـتى يـتأتّـى واقـع صـحي يـليق بـاملـواطـن الـسودانـي، ويـتوقـف الـتدهـور املـريـع فـي 
املـجال الـصحي، وحـتى يـتم حـل أزمـة الـدواء، وإرسـاء قـانـون االعـتداء عـلى الـعامـلني فـي 

املجال الصحي في أماكن عملهم.

فــي ظــل جــائــحة الــكوفــيد-١٩، نــترحــم عــلى األرواح الــتى فــقدنــاهــا إثــر اإلصــابــة بــفيروس 
الــكورونــا، ونــخص بــالــتعزيــة الــزمــالء فــي الــصفوف األمــامــية مــن الــعامــلني فــي املــجاالت 
الـصحية، الـذيـن أصـيبوا وهـم يـقدمـون واجـبهم. نُـهيب الجـماهـير بـتوخـي الحـذر وااللـتزام 
بـالـتباعـد االجـتماعـي ولـبس الـكمامـات فـي األمـاكـن الـعامـة، كـما نـناشـد الـحكومـة بـتوسـعة 
رّة الســـتيعاب املـــرضـــى، والـــعمل عـــلى زيـــادة ســـعة الـــعنايـــات  مـــراكـــز الـــعزل، وتـــوفـــير األسِـــ

املكثفة وتوفير األكسجني، والتركيز على التثقيف الصحي. 

فــــي الــــختام، ونــــحن إذ نــــهنئكم بحــــلول الــــذكــــرى الــــثانــــية لــــثورة ديــــسمبر املــــجيدة، نجــــدد 
تعهـــدنـــا فـــي نـــقابـــة االطـــباء الـــسودانـــيني بـــاملـــملكة املتحـــدة بـــالـــعمل ســـويـــاً مـــع زمـــالئـــنا فـــي 
املهجــــر وفــــي الــــداخــــل مــــن أجــــل إعــــادة بــــناء الــــنظام الــــصحي بــــالــــسودان ورفــــع الــــكفاءة 
الـــتدريـــبية والـــتعليمية لـــلطبيب الـــسودانـــي، كـــما نـــلتزم بـــدعـــم جـــهود الـــداخـــل فـــي مـــواجـــهة 

جائحة الكورونا والتحديات الصحية كافة.

عاشت وحدة أطباء السودان، ودمتم ودام نضال الشعب السوداني ..

اللجنة التنفيذية
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