بسم ا﵁ الرمحن الرحيم
عالج مشكالت االقتصاد
يقتضي التفكير خارج صندوق الرأسمالية والرجوع إلى مبدأ اإلسالم العظيم
يف حديثو أمام الربدلان يوم األربعاء 5102/01/52م ،أقر النائب األول لرئيس اجلمهورية ،رئيس الوزراء،
بكري حسن صاحل ،بفشل احلكومة يف معاجلة األزمة االقصاايية ،وطالب مبدرسة جديدة ،حيث قال" :إن
المدارس السابقة إلدارة االقتصاد رغم اجتهادها إال أن (الحكاية واقفة) لذلك اقتصاد البالد بحاجة
إلى مدرسة جديدة" (سويان تربيون األربعاء  52تشرين األول/أكصوبر 5102م) .ومع سابق قناعصنا بفشل
احلكومة ،بايرنا يف حزب الصحرير /والية السويان ،إلقامة ندوة عامة مبركز الشهيد الزبري ،بعنوان( :اقصااي
السويان ...حصمية الصفكري خارج الاندوق) ،لرسم اخلط ادلسصقيم؛ ﴿ ِمن لَ ُدن َح ِكيم َخبِير﴾ ،أمام اخلطوط
ادلعوجة لصكون حلا دلشكةة االقصااي ،وطوق جناة حلكام السويان ،لو أهنم كانوا خمةاني .غري أهنم قابةوا
ّ
احلسنة بالسيئة ،حيث ريوا عةى طةبنا بعد ثلثة أسابيع من ادلماطةة ،والوعوي الكاذبة ،ولسان حاذلم أهنم

خيشون أن تعةم األمة احلقيقة ،يف وصف الواقع ،ويف معاجلات ىذا الواقع الفاسد بالوحي ادلبني ،فنطق لسان
مقاذلم مبنع إقامة ىذه الندوة!! إن حزب الصحرير قد عاىد ا﵁ أن يكشف احلقائق لةناس ،ال يضره كيد
ك يض ِرب اللَّه الح َّق والب ِ
ِ
ب
اط َل فَأ ََّما َّ
اخلائنني ،وال ختذيل ادلنافقني ،يقول سبحانو وتعاىلَ ﴿ :ك َذل َ َ ُ ُ َ َ َ
الزبَ ُد فَ يَذ َه ُ
ث فِي األَر ِ
ض﴾.
َّاس فَ يَم ُك ُ
ُج َفاء َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
إن الصدىور االقصاايي ادلريع ادلصمثل يف حالة الغلء الطاحن ،اليت يكصوي هبا أىل السويان ،وتراجع قيمة
ا﵀رمة ،وغريىا ،كل ذلك إمنا ىو مثرة لعقوي من تطبيق النظام
اجلنيو ،والصضييق عةى أعمال الناس باجلبايات ّ
الرأمسايل ،والصفكري ياخل منظومة ىذا النظام الفاشل يف معاجلة مشكلت الناس ،بل ىو مثرة االناياع الصام
لروشصة صندوق النقد الدويل( :ما يسمى برفع الدعم  -تقةيل اإلنفاق احلكومي عةى مااحل الناس من علج
وتعةيم ومياه وبيئة وغريىا  -خاخاة مؤسسات الدولة لصمكني الشركات الرأمسالية من هنب ثروات البلي)،
ويراي من تةك ادلنظومة من ادلعاجلات الرأمسالية الفاشةة تأىيل البلي لدفع القروض الربوية (صك العبويية
الدائم)!!
إن معاجلة األزمات االقصاايية ،تبدأ بالصفكري خارج صندوق الرأمسالية ،وال شك أن الصفكري العميق
ادلسصنري ،إمنا يقوي إىل اإلسلم العظيم وأحكامو ،بوصفها العلج الناجع ذلذه ادلشكلت االقصاايية ،وجلميع
مشكلت اإلنسان ،ومن ىذه األحكام:

حرم اإلسلم الضرائب غري ادلباشرة ،وادلكوس (اجلمارك) ،يقول الرسول « :ال يَد ُخ ُل ال َجنَّةَ
أوالّ :
ِ
ا﵀رمة ال شك أهنا السبب ادلباشر لةغلء الطاحن ،وتعطيل اإلنصاج وزياية
َ
صاح ُ
ب َمكس» وىذه اجلبايات ّ
البطالة.

ثانيا :إن أساس النقد يف اإلسلم إمنا ىو الذىب والفضة ،الذي لو قيمة حقيقية يف نفسو ،بدالا عن ىذه

الورقة ادلةونة ،ادلسماة بالدوالر ،واليت ال قيمة ذلا يف نفسها ،بل ىي جتسيد لسيطرة أمريكا ،وابصزازىا لدول
العامل ،وسرقة ثروات الشعوب وجهويىا.
تشجع الرعية عةى العمل ،وحيازة الثروات ،وإحياء األرض ادلوات،
ثالثا :الدولة يف اإلسلم يولة رعايةّ ،

وتذلّل الاعوبات ،وحتصضن الكفاءات ،وتقرض من بيت مال ادلسةمني من غري ربا ،لصمويل الزراعة ،والاناعة،
والصجارة.
رابعا :إن ادلةكيات يف اإلسلم ثلث (مةكية فريية ومةكية عامة ومةكية يولة) حسب واقع ادلاية
االقصاايية ،فمثلا ادلناجم الاةبة كادلعاين ،والسائةة كالبرتول ،والغازية كالغاز ،حيرم حتويةها إىل مةكية فريية
لألفراي أو الشركات كما يف حالة اخلاخاة.

الربَا﴾ ،لذلك
َح َّل اللَّهُ البَ ي َع َو َح َّرَم ِّ
حرم الربا ،فقال سبحانوَ ﴿ :وأ َ
خامسا :إن ا﵁ سبحانو وتعاىل قد ّ
جيب عةى احلكام أن يصوقفوا عن سداي فوائد القروض الربوية ،فل يدفعوا إال أصل الدين (رأس ادلال) ،قال
ِ
وس أَم َوالِ ُكم ال تَظلِ ُمو َن َوال تُظلَ ُمو َن﴾
سبحانو وتعاىلَ ﴿ :وإن تُبتُم فَ لَ ُكم ُرءُ ُ
أيها المسلمون ،أيها األهل في السودان :إن تطبيق ىذه األنظمة الرأمسالية ىو سر الفشل ،وإن جناح
ىذه األمة وهنضصها يبدأ بوعيها عةى مبدئها ،وسر حياهتا؛ مبدأ اإلسلم العظيم ،فل نعدل عن شريعة
اإلسلم ،بل نثبت قوالا وعملا يال الةيل بالنهار ،إلقامة اخللفة الراشدة الثانية عةى منهاج النبوة؛ الطريقة
الشرعية لصنفيذ ىذه ادلنظومة من األحكام ،وغريىا من أنظمة اإلسلم.
ودلزيد تفايل يف أحكام النظام االقصاايي يف اإلسلم ،ديكن مراجعة شباب حزب الصحرير ،ومكاتبو.
َّ ِ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما يُحيِي ُكم﴾.
آمنُوا استَ ِجيبُوا لِلَّ ِه َولِ َّ
ين َ
قال تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
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