
 الرحيم الرمحن ا بسم

 والشقاء العيش وضنك الفقر من مزيد.. للسودان العامة ةموازنال

 ظل يف ،العيش وشظف ،الغالء يكابدون اً،قاسي اً اقتصادي اً ظرف دانالسو  أىل فيو يعيش الذي الوقت يف
 ىذه ظل يف ،جحيماً  الناس حياة جعلت بطالةو  ،%ٖ٘ إىل يصل وتضخم ،%ٙٗ تفوق ،عالية فقر معدالت
 ٔ.ٖٚٔ) يلحوا إمجايل لبل مب مٕٛٔٓ اجلديد العام وازنةمب الوطين الوفاق حكومة سمىت ما علينا خرجت ،ادلعاناة
 ينماب. %ٖٙ يعادل ما أي جنيو، مليار (ٛ.ٛٓٔ) اجللبايات أي ؛الضريلبية اإليرادات شّكلت حيث ،(جنيو مليار
 من %ٕٖ بنسلبة ،جنيو مليار (ٖ.٘٘) بـ ادلصريف النظام منو  ،اجلمهور من واالستدانة ،اخلارجية القروض تقدر 

 ،جنيهاً  (ٛٔ) إىل ،اً جنيه (ٜ.ٙ) من ،اجلمركي الدوالر سعر رفع عن ادلالية وزارة أعلنت كما. ادلوارد إمجايل
 حتت القمح، سعر توحرر  ،الكهرباء أسعار يف زيادة كومةاحل طلبقت وقد ،%ٕٓٓ حوايل بلغت زيادة بنسلبة
 ،ضمناً  يعين ما وىو ،أمحر خطٌ  اجلازولني عن الدعم رفع أن ،ادلالية وزارة ذكرت كما ،ادلزعوم دعمال رفع ذريعة
 ىو مبا الناس دتوعّ  الذي ،الوزير حديث ،بلة الطني يزيد مماو . ا(وغريمه واللبنزين )الغاز اروقات بقية عن رفعو
 !"اسيةق إجراءات التخاذ سنضطر ضاقت كلما": قال عندما ذلك، من أسوأ

 :الموازنة ىذه حول اآلتي نوضح ،السودان والية التحرير/ حزب في إننا

 ألموال أكلٌ  ألهنا اإلسالم، حرمها جلبايات ىي ،ادلختلفة ياهتاممبس ،رسوموال ،ادللباشرة غري الضرائب إن :أوالً 
 كس،ادل هيف اجلمارك أما. «ِمْنوُ  نَ ْفسٍ  ِطيبِ  َعنْ  إال ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َمالُ  َيِحل   ال»:  لقولو باللباطل، الناس
 الدوالر سعر رفعب ،زيادهتا عن ناىيك ،«َمْكسٍ  َصاِحبُ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  ال»:  ا رسول فيو قال الذي

 القيمة ضريلبة من زيدي كما أضعاف، ةبثالث ،الواردات على ادلفروضة اجلمارك رسوم من زيدي يذال ،اجلمركي
 حمرم وذلك ،تغليهاف السلع سعر يف تدخل وألهنا ،ذاهتا النسلبةب الوارد سلع على ادلفروضة األخرى والرسوم ،ادلضافة
 اْلُمْسِلِمينَ  َأْسَعارِ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َدَخلَ  َمنْ »:  اللَّوِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َيَسارٍ  ْبنِ  َمْعِقلِ  عنْ  احلديث يف جاء ،شرعاً 

 إمنا الدولة أن على تأكيد ذلك وكل. «اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  النَّارِ  ِمنَ  ِبُعْظمٍ  يُ ْقِعَدهُ  َأنْ  اللَّوِ  َلىعَ  َحقًّا َكانَ  َعَلْيِهمْ  لِيُ َغلَِّيوُ 
 !.اجملتمع( أفراد من األموال مجع الدولة مهمة )إن: قال حيث ،ادلالية وزير أكده ما وىو جلباية، دولة ىي

 من تنصل إال ىو نإ ،اوغريمه والكهرباء ،القمح مثل ،واخلدمات السلع عن الدعم برفع يسمى ما إن :ثانياً 
 ،ادلأكل توفري يستوجب الذي الناس، شؤون رعاية وىو ،اإلسالم بو اكلفه الذي ،الشرعي واجلبها عن الدولة
 اإِلَمامُ »:  قال حيث ،األساسية احلاجات ذلذه اإشلباعه وضمان الرعية، أفراد من فرد لكل ،وادلسكن ،وادلللبس

 ،الدويل النقد صندوق روشتات أحد ىو ،معروف ىو كما ،الدعم رفع أن على عالوة. «رَِعيَِّتوِ  َعنْ  ولٌ َوَمْسئُ  رَاعٍ 
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 وذلك ذمة، وال إال فينا ترقب ال اليت ،ستعماريةاال عدوال دلؤسسات ،واخلضوع ،لبعيةالت على قطعية داللة يدل مما
 ﴾.َسِبيال اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى لِْلَكاِفرِينَ  اللَّوُ  َيْجَعلَ  َوَلنْ : ﴿عاىلت لقولو حمرم

 كوهنا فوق خارجية كانت وإن ،الربا فهي داخلية كانت إن القروض، على ةادلوازن عجز تغطية ستنادا: ثالثاً 
 ،الكفار كاشر  يف والوقوع السياسي، نتحاراال من ضرب ىو الذي ادلقرضة؛ والدول لمؤسساتل لبعيةالت فهي باً رِ 

 ستٍ  من اللِ  عند أعظمُ  رِبا ِمنْ  درىمٌ »:  وقال ،﴾الصََّدقَاتِ  َويُ ْرِبي الرِّبَا اللَّوُ  يَْمَحقُ : ﴿تعاىلو  سلبحانو قال
 .«زَْنية وثالثين

 الرأمسايل، االقتصاد منظومة ضمن تفكري ىي إمنا فات،و صر وادل اإليرادات جانلبيها؛ يف ادلوازنة ىذه إن: رابعاً 
 الديون بفوائد هاتأغرق أن بعد ،ادلستعمر الكافر للغرب اللبالد ثروات ترىنو  العيش، ضنك الناس تأورث يتال

 ،﴾َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلوُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َمنْ و ﴿ ،والعلباد اللبالد تفأفقر  ،الربوية
 إيرادات لتصلبح أحكامو، من ادلعاجلات وأخذ اإلسالم، إىل بالرجوع يلبدأ ة،هلكادل الدوامة ىذه من اخلروج وإن

 .العادلني لرب الناس تعلّبد اليت الشرعية، األحكام على ملبنية ،ومصروفاهتا الدولة

 ،اجللبايات بسياط ظهورنا تلهب ،ادلختلفة مبسمياهتا ادلتعاقلبة، احلكومات ستظل: السودان في األىل أيها
 ،وشرعو ا منهج عن بعيدة تاحلكوما ىذه كانت طادلا ،وبالربا ،الدعم رفعب يسمى امبو  ،باللباطل ناأموال وأكل
 نتللبس أن ،أعناقنا يف معلق واجب وىو ،اإلسالم أساس على بالتغيري يكون إمنا احلل إن! ساكناً  ركحن ال وحنن

 الشرعي حبقها والاألم تأخذ اليت ،النلبوة منهاج على راشدةال اخلالفة بإقامة ،ا شرع لتطلبيق اجلاد بالعمل
 على قتضي   وال ،اجلمارك وال ،ائبالضر  تفرض فال ،األمة جتاه الرعاية بواجب وتقوم الشرعي، بوجهها هاوتصرف
 اخلري فتلبسط الناس، شؤون رعاية حبق يتعلق ما وكل وادلسكن، ،وادلللبس ،ادلأكل ذلم توفر بل معاشهم، يف الناس

 الكفر ظالم من إلخراجهم ،للناس ومحلو ،األرض يف ا شرع تطلبيق بنعمة مكرمني اً علباد الناس فيعيش ،اللبالد يف
 َعَمَلُكمْ  اللَّوُ  َفَسيَ َرى اْعَمُلوا َوُقلِ ﴿. ا بنصر ادلؤمنون يفرح ويومئذ رهبا، بنور األرض رقفتش ،اإلسالم نور إىل

 .﴾َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُوُ 
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