
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 الفقراء وقتل الفقر صناعة في استمرار  ... االقتصادي المؤتمر

 لرت أو خبز، قطعة على للحصول الطوال الساعات الناس يقف كيلومرتات، عدة إىل متتد صفوف يف
 الغالء، انسند فبني ؛لشرائها باهظة أمثانا   الناس يدفع عليها احلصول عند مث الطبخ، غاز سطوانةأ أو وقود،

 ختمت الذي الوقت يف يطاق، ال جحيما   الناس حياة أصبحت االسرتاتيجية، بالسلع يسمى ما ندرة ومطرقة
 شعبية مظلة توفري خالله من أرادت الذي االقتصادي، املؤمتر م،28/09/2020 االثنني يوم احلكومة، فيه

 احلديث خبصوص الصحفي مؤمترها يف علي(، حممد )هبة املكلف املالية وزير قالتحيث  الفاشلة، لسياساهتا
 مبنظوماهتم املصلحة أصحاب كل إشراك يف تتمثل االقتصادي املؤمتر إقامة دواعي )إن: االقتصادي املؤمتر عن

 تدعمه شعبية مظلة أكبر له تتوفر وطين، مشروع صنع بغرض القرار واختاذ السياسات، وضع يف املختلفة،
 .ويستمر( لينجح

 أعجزا اللذين والندرة، الغالء، جحيم عنهم فرتفع البالد، أهل لصاحل املؤمتر خمرجات تأيت أن وبدل
 الضوء ألخذ حقيقتها يف املخرجات تأيت األساسية، حاجاهتم توفري عن البالد أهل من واسعة قطاعات
 )الدعم: ؤمترامل توصيات يف ورد حيث الدعم، برفع يسمى ما الفتة حتت األسعار، زيادة يف لالستمرار األخضر
 وغاز الكهرباء، خاصة الريف، سكان منه يستفيد وال التجاري، امليزان وعلى املوازنة على عبئا   ميثل السلعي
 قد التوصية هذه تالوة أن من وبالرغم. (تربيون سودان) مباشر( نقدي لدعم حتويله يستدعي مما الطبخ،
 األزمات، صناعة عرب الناس ترويض يف سائرة ةاحلكوم أن إال احلاضرين، من وهتافات قوي، برفض قوبلت
 وإهدار الدويل، النقد صندوق روشتة الكافر؛ الغرب إمالءات تطبيق يف واالستمرار للموازنة، تعديلها لتمرير
 مطاحن مديونية أن بدعوى اخلبز، أزمة فيه تتفاقم الذي الوقت ففي املستعمر، للكافر إرضاء   البالد ثروات
 حاجة بدعوى يوميا ، طوال لساعات الكهربائي التيار وينقطع نيوز(، )باج. دوالر ليونم 20 بلغت الدقيق
 تربيون(، )سودان ،القابضة السودان كهرباء شركة مدير تصريح حبسب للصيانة، دوالر مليون 161 إىل القطاع
 مبالغ )أن: محدوك الوزراء رئيس يعلن الوقت هذا يف والوقود، القمح فواتري سداد عن احلكومة وتعجز

 علما   (تربيون سودان)! جاهزة( كول واملدمرة ونريويب، السالم بدار األمريكيتني السفارتني تفجري تعويضات
 دوالر مليون 70و للسفارتني، دوالر مليون 335 منها ؛دوالر مليون 400 من أكثر هي املبالغ هذه بأن

 !!﴾ا  ِقَيام َلُكمْ  اللَّهُ  َجَعلَ  الَِّتي َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تُ ْؤُتوا َواَل ﴿: القائل العظيم اهلل وصدق كول، للمدمرة
 رصاصة إلطالق املزعومة الشعبية إلضفاء مجعها االقتصادي مؤمترها يف االنتقالية احلكومة مجعت لقد

 النقد صندوق بروشتة التزاما   وذلك الفقر، هوة إىل الناس من املزيد ولدفع السودان، أهل من الفقراء على الرمحة
 !!الدويل
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 :السودان في األهل أيها
 مصاحل برعاية ملتزمون فجميعهم مشكلة، لكم حتل لن والعسكري، املدين بشقيها االنتقالية، احلكومة إن
 مبصاحل هلما عالقة وال الفقراء، ويقتل الفقر يصنع الذي املتوحش الرأمسايل النظام وتطبيق املستعمر، الكافر
 نفسها، القدمية املعاجلات تدوير يعيدون إلرضائه، بالنهار الليل يصلون املستعمر، الكافر وكالء فهم الناس،
 فَِإنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ ﴿: القائل وتعاىل سبحانه اهلل وصدق وضنكا ، وشقاء ، بؤسا ، الناس حياة ليزيدوا

 .﴾َمىَأعْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوَنْحُشُرهُ ا  َضْنك َمِعيَشة   َلهُ 
 دولة تطبقه العظيم، اإلسالم بنظام إال يكون لن عمالئه، ومن املستعمر، الكافر ربقة من التحرر إن
 احلنيف، الشرع بأحكام الرعية يسوسون ربانيون، قادة يقودها النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة

 هؤالء الشئون، رعاية يف قصروا أو ظلموا، مه إن أدائهم على األمة وحتاسبهم التقوى، بدافع أنفسهم حياسبون
 واجلبايات الوضعية، التشريعات األغالل؛ إصر األمة عن ويضعون املستعمر، الكافر الغرب يد يقطعون القادة

 أمة خري لنرجع اهلل، بإذن احلال فينقلب تعد، وال حتصى ال اليت وثرواهتا مواردها وبني بينها وحتول تفقرها اليت
 فكونوا سبحانه، وعده وصدق اهلل وتوفيق الرجال، بعزائم العاجل القريب يف لكائن ذلك وإن ،للناس أخرجت

 .واآلخرة الدنيا فالح ذلك ففي مناصرهتا، أو اخلالفة، إلقامة بالعمل التلبس شرف كمن  يفوت وال منهم،
 اْلَمْرءِ  بَ ْينَ  َيُحولُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ُيْحِييُكمْ  ِلَما اُكمْ َدعَ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿

 ﴾ُتْحَشُرونَ  ِإلَْيهِ  َوأَنَّهُ  َوقَ ْلِبهِ 
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