بسم اهلل الرمحن الرحيم
اإلسالمُُوحدهُىوُالمخرجُُمنُسياسةُُىيُمزيجُمنُالفشلُُوالكذب ُ
انتهى حبل الكذب ،وىو قصري ،وبان ادلستور ،وانكشفت حقيقة أزمة الوقود ،عندما حتدث وزير الدولة
بوزارة النفط أمام الربدلان ،يوم األربعاء 0202/20/20م ،حيث قال( :سبب األزمة ىو فشل احلكومة يف توفري
 020مليون دوالر لصيانة ادلصفاة واسترياد احتياطي من الوقود) "صحيفة اجلريدة العدد  "0202وحبسب
صحيفة السوداين العدد " "2202فإن الوزير ذرف الدموع حزناً على تفاقم أزمة الوقود ،وعجز الوزارة عن تعويض

ادلواطنني عن اخلسائر اليت حلقت هبم يف ادلشاريع الزراعية ،ونفوق حيواناهتم!!

وعلى ضوء ىذه اإلفادات ،ويف ظل مسلسل الكذب الطويل بوصول البواخر ،وانفراج األزمة خالل أيام أو
ساعات ،حيق لنا أن نتساءل ىل دتت صيانة ادلصفاة أم مل تتم صيانتها بعد لعجز الدولة مالياً؟! علما بأن الوزير

ذاتو يف حديثو يف جامعة السودان ،يوم الثالثاء ادلاضي ،قال إن اخلروج من األزمة سيأخذ وقتاً "صحيفة السوداين

 "2204مث حتدث يف اليوم التايل مباشرة أمام الربدلان ،قائالً (إن دخول ادلصفاة يتطلب ( 2إىل  )0أيام "صحيفة

اجلريدة  )"0202علما بأن ادلصفاة ،وحبسب الوزير نفسو ،توفر فقط  %20من استهالك اجلازولني و %40من
استهالك البنزين و %39من استهالك الغاز!
إن السياسات االقتصادية اليت بدأت احلكومة يف اختاذىا ،منذ بداية العام احلايل 0202م ،واليت يكتوي أىل
البالد بنرياهنا يف شكل غالء طاحن ،وأزمات متالحقة يف اخلبز والسكر والوقود ،بل ومجيع السلع ،ىذه
السياسات ادلدروسة تسري فيها احلكومة بتدبري كامل ،تنفذ روشتة صندوق النقد الدويل ،طمعاً فيما عنده من ربا

زلرم ،مؤذن حبرب من اهلل ورسولو ،ومن ذلك بدء احلكومة خبطوات لتعومي اجلنيو ،فقد خفضت قيمتو إىل
النصف ،وضاعفت اجلمارك بنسبة  %022مث اختذت خطوات لرفع الدعم عن السلع ،فتضاعف سعر رغيف
اخلبز ،وتضاعف سعر السكر ،وانعدم الوقود ،ونشأت السوق السوداء ،كمقدمة لقبول الناس الرتفاع أسعار
السلع ،يف إطار سياسة ترويض احلكومة للدخول يف الطاعة الكاملة لصندوق النقد الدويل!!!
ىذه ىي حقيقة سياسة احلكومة اليت أوصلت البالد ذلذه احلالة من االهنيار الكامل ،وقد اعرتف بذلك رئيس
رللس الوزراء ،بكري حسن ،يف حديثو أمام الربدلان يف  0202/22/92حيث قال( :اإلجراءاتُالتقشفيةُالتيُ
حملتها ُموازنة ُالعام ُ8102م ُكان ُيفترض ُأن ُتتخذ ُمنذ ُالعام ُ8100م ُعقب ُانفصال ُالجنوبُ ،ولكنُ
أُرجئتُتقديراُلظروفُالمواطنين) وكان البشري قد سجل االعرتاف ذاتو ،يف حديثو يف 0202/22/04م جمللس
شورى احلركة اإلسالمية حني قال( :الدولة ُتتجو ُاآلن ُلحلول ُجذرية ُلمشاكل ُاالقتصاد ُالسوداني) .إذن ىذا

الفشل ىو عينو سياسة الدولة باعرتافها ،أما زلاوالت التضليل بتسمية ىذا الفشل حلوالً جذرية ،فهو تكرار
ساذج ألقوال قراصنة االقتصاد؛ خرباء الصندوق؛ الذين يصفون حيناً روشتاهتم اللعينة بأهنا ترياق لعالج تشوىات
االقتصاد؛ وحيناً أهنا معاجلات جذرية؛ وغريىا من األكاذيب .لذلك فإن حديث احلكومة عن أن سبب االهنيار

االقتصادي ىو أفعال من تسميهم بالقطط السمان؛ أو جشع التجار؛ أو ىلع الناس؛ أو السوق السوداء؛ أو
التهريب ...كل ىذه األسباب ادلزعومة إمنا ىي زلض أكاذيب ،لصرف األنظار عن تآمر احلكومة مع صندوق
النقد الدويل ضد مصاحل العباد والبالد.
إن السبب احلقيقي لتدىور االقتصاد واألزمات ادلتالحقة ىو خروج احلكومة عن طاعة اهلل سبحانو وتعاىل،
وسعيها للدخول الكامل يف طاعة أعداء اهلل؛ أمريكا ومؤسساهتا؛ صندوق النقد والبنك الدوليني.
أيهاُاألىلُفيُالسودان:
إن احلل اجلذري ىو الذي حيملو لكم حزب التحرير؛ مبدأ اإلسالم العظيم ،لكونو أنظمة حياة من لدن
حكيم خبري ،تصلح معاشنا ومعادنا ألهنا توجب علينا التوكل على اهلل سبحانو وتعاىل ،مث االعتماد على الذات،
وترفع عنا إصر األنظمة الرأمسالية ،وأغالل جباياهتا اليت عطلت اإلنتاج ،وفرخت البطالة ،وأفقرت العباد ،ورىنت
البالد وثرواهتا لألعداء ،فانسد أفق احلل أمام احلكومة ،إال من التسول على أبواب األعداء .فقطعت حبل اهلل
ادلتني ،ووصلت حبال العدو ،وإن أوىن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون!
إن ادلرخرج ال يكون إال بتطبيق أنظمة اإلسالم يف دولة اخلالفة ،فكونوا دلشروع استئناف حياتكم باإلسالم
من العاملني ،فإن بو وحده يتحقق الفوز يف الدنيا واآلخرة.
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
www.khilafah.net

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير
www.alraiah.net

موقع الخالفة
www.htmedia.info

