بسم ا﵁ الرمحن الرحيم
موازنة العام  9102ولدت من رحم النظام الرأسمالي
فلن تورث إال الفقر وضنك العيش
مع إطاللة كل عام خترج علينا احلكومة مبا يسمى موازنة العام اجلديد ،فتعدنا فيها بآمال وطموحات
وردية ،عن إصالح احلال وتغيري الوضع ادلتدىور ،ولكن بعد مرور أيام قالئل يزداد الوضع سوءاً ،وتتفاقم

س َراب
الضائقة ،ويكابد الناس ضنك العيش .فقد ظل ىذا السيناريو يتكرر منذ عقود ،والنتيجة ىي ﴿ َك َ
ِِ
سبُهُ الظَّ ْمآ ُن َماء﴾ .ففي ىذا العام ،ويف ىذا الظرف القاسي الذي يعيشو أىل السودان من ظلم،
بق َيعة يَ ْح َ
نتيجة لتطبيق سياسات فاشلة ،أحدثت حراكاً واسعاً وسط الناس ،جعلتهم خيرجون إىل الشوارع ،رافضني
للظلم ،وذلذه السياسات اليت أوصلتنا إىل الفقر ،يف ىذا الظرف خترج علينا احلكومة مبا يسمى موازنة العام
9102م ،وأبرز ما فيها مبليارات اجلنيهات ما يلي:
البند

األداء التقديري للعام

تقديرات العام 9102

الزيادة

مجلة اإليرادات

001.2

019.8

54.2

إيرادات ضريبية

54.0

010.9

91.0

اإلنفاق العام

010.9

901.4

44.3

العجز

55.9

43.5

2.4

منو القاعدة النقدية

%08.0

%31

-

التضخم

%02.4

%95

-

9102

وبالنظر ألرقام ادلوازنة ادلوضحة باجلدول أعاله وبادلقارنة مع موازنة العام السابق جند:
 /0أن اإليرادات ،واليت تغلب عليها اجلبايات ا﵀رمة ،من ضرائب ومجارك ،كانت يف العام السابق
 001.2مليار حولت احلياة جلحيم ال يطاق ،حيث عطلت اإلنتاج ،وأشعلت الغالء يف كافة السلع
باألسواق ،فكيف يكون احلال يف ىذا العام الذي سوف تزيد فيو ىذه اإليرادات إىل  019.8مليار جنيو،
بنسبة زيادة قدرىا %50؟!
 /9زادت احلكومة النفقات العامة ،من  010.9مليار جنيو إىل  ،901.4ويف السياق ذاتو رفض رئيس
الوزراء مقرتحات النواب بتقليل الصرف على القطاع السيادي واألمن والدفاع ،وحتويل ذلك إىل الصحة
والتعليم ،وىذا الرفض يعين استمرار تنصل الدولة التام عن رعاية الناس يف قطاعي الصحة والتعليم.

 /3لقد وعدت احلكومة ،وىي كذوب ،يف موازنة العام  9108أهنا تستهدف خفض معدل التضخم إىل
 ،%08.0مث خفضت قيمة اجلنيو أكثر من مرة ،فجاءت النتائج زيادة متوسط التضخم إىل  ،%13.9حيث
تآكلت العملة ،وسرقت مدخرات الناس وجهودىم ،واصطلى الناس بنريان الغالء ،فكيف يكون احلال عندما
تستهدف خفض التضخم إىل  !%95وىي مستمرة يف تعومي اجلنيو إرضاءً لصندوق النقد الدويل؟!!

 /5قالت احلكومة يف بداية العام السابق ،إهنا ستزيد القاعدة النقدية بنسبة  %08.0مث طبعت أوراقاً
نقدية جديدة من فئة ( )41جنيهاً فتضاعفت القاعدة النقدية ،يف الوقت الذي يعاين فيو الناس من انعدام
السيولة دتاماً ،فكيف يكون احلال عندما تستهدف زيادة القاعدة النقدية بنسبة  %31وىي تتحدث عن
طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات ( )411 - 911 - 011جنيو؟!
وحبسب صحيفة "الشرق األوسط  08كانون األول/ديسمرب 9108م" فإن وزارة النفط يف السودان،
طلبت من مجيع الشركات اليت تعمل يف التعدين والبرتول والسلع األخرى ،أن تشرتي احتياجاهتا البرتولية
بالسعر احلر للدوالر ،والذي حيدده سوق النفط العادلية يومياً .مما يعين مضاعفة أسعار الوقود احلالية.
لقد جاءت ىذه ادلوازنة دون أن حتمل أي حل لألزمة االقتصادية الراىنة ،ألهنا خرجت من ادلستنقع
اآلسن نفسو الذي سبب البؤس والشقاء ،أال وىو النظام االقتصادي الرأمسايل الكافر ،مع االرهتان الكامل
لروشتة صندوق النقد الدويل ،وكل ذلك ىو الذي ولد ىذه الضائقة اليت نعيشها اليوم.
أيها األهل في السودان :ىذه حقيقة ىذه ادلوازنة العبثية ،واليت ىي سيناريو متكرر ينقلنا يف كل عام إىل
ادلزيد من الفقر وضنك العيش ،فالتمسوا التغيري احلقيقي والعالج ،بتطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي يف دولة

اخلالفة الراشدة ،وعد ا﵁ سبحانو ،وبشرى رسولو  .فهو النظام الوحيد الذي يضمن إشباع احلاجات
األساسية ،من مأكل ،وملبس ،ومسكن ،لكل فرد من أفراد الرعية ،ويضمن رلانية التعليم والعالج ،وحفظ
األمن لكل الرعية ،ويعف عن أموالكم إال حبكم الشرع ،وحيرم اجلمارك ،ومجيع الضرائب غري ادلباشرة ،وديكن
الرعية من الثروات الظاىرة والباطنة ،ويفجر الطاقات ،ويقطع يد الغرب الكافر وسلطان مؤسساتو عن حياتنا
اإلسالمية ،ويضرب على أيدي الفاسدين ،من حكام وموظفني ،بعقوبات رادعة.
َّ ِ
استَ ِجيبُوا
آمنُوا ْ
ين َ
أال إن حزب التحرير يدعوكم خلريي الدنيا واآلخرة ،فكونوا لندائو رليبني﴿ .يَا أَيُّ َها الذ َ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما يُ ْحيِي ُك ْم﴾.
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