
 

 الرحيم الرمحن ا بسم

 0202 موازنة لتمويل تسعى يةنتقالاال الحكومة البائد النظام طريقة على
 السودان أهل من البسطاء جيوب من

 السودان، بأصدقاء يسموهنم من مؤمتر عرب م،ٕٕٓٓ موازنة متويل يف يةنتقالاال احلكومة أحالم تبخرت أن بعد
 من وازنةادل لتمويل البائد، النظام طريقة على احلكومة، جلأت م،ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٔٔ األربعاء اخلرطوم يف انعقد والذي

 دلناقشة االستثنائية، الوزراء رللس جلسة عقب اإلعالم، وزير صرّح فقد البالد، أىل من وادلسحوقني البسطاء جيوب
 سبقو قد وكان (،تدرجةم بصورة والجازولين البنزين عن الدعم رفع تقترح ميزانيةال): قائالً  م،ٕٕٓٓ العام موازنة
 عن الدعم رفع من بد ال إنه): سابق صحفي لقاء يف قال عندما جابر، إبراىيم الركن اللواء السيادة، رللس عضو

 وازنةادل أوردت وقد. (مٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٕ تربيون سودان). (بشأنه قرارات اتخاذ على اآلن يعملون وأنهم البنزين،
 وأن الغذاء، على دخوذلم من %٘ٚ ينفقون السكان نصف وأن الفقر، خط حتت السكان من %٘ٙ): اآلتية األرقام

 الناتج من %ٙٔ يكلف اروقات دعم وأن جيبو، من ادلواطن يتحملها %ٓٛ إىل تصل العالج على نفاقإلا نسبة
 الدعم أما %(،٘ٔ فريقيةاأل الدول يف النسبة بينما فقط، %ٙ السودان يف واجلمارك الضرائب عائدات وأن الي،

 ٖٖٗٔٔو للتعليم، جنيو مليون ٕٕٙٚو للصحة، جنيو مليون ٕٖٖٙ): مٜٕٔٓ العام خالل كان فقد احلكومي
 .للقمح( جنيو مليون ٕٕٕٔٔو للمحروقات، جنيو مليون

 :اآلتي نوضح الموازنة أرقام حول السودان، والية التحرير/ حزب في إننا
 البالد، أىل يعانيو الذي والظلم وادلرض، وادلسغبة، الفقر، واقع تصف ليتوا ،وازنةادل يف وردت اليت األرقام إن :أوالا 

 وادلرض، والفقر، وادلسغبة، الظلم، عنو وترفع اإلنسان، تكرم مبدئية بفكرة للعالج موضعاً  تكون أن جيب حقائق ىي
 جيب يف ما إىل يدىا متد وال كاماًل، اإلسالم تطبق النبوة نهاجم على راشدة خالفة رعاية؛ دولة ظل يف يكون إمنا وذلك

 .ادلواطن

 مع بادلقارنة - احلكومة رأي حسب - قليلة واجلمارك الضرائب أن على للتدل وازنةادل يف الواردة األرقام أما :ثانياا 
 السبب ىي واجلمارك الضرائب ألن!! جاىل عدو من إال يصدر ال ذلك فإن ؛زيادهتا يقتضي مما ،فريقيةاأل الدول

ْعتُ : َقالَ  َعاِمٍر، ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ  شرعًا، حرام وىي بالباطل، الناس أموال أكل وىي ،الطاحن الءللغ الرئيس  اللَّوِ  َرُسولَ  َسَِ
  ُولقولو. «َمْكس   َصاِحبُ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُ  اَل »: يَ ُقول  :« ِمْنهُ  نَ ْفس   ِبِطيبِ  ِإالَّ  ُمْسِلم   اْمِرئ   َمالُ  َيِحل   اَل». 

 مال أن يعلما أن وحكومتو ادلالية وزير على الواجب فإن بالدعم، يسمى ما تصف اليتو  ،الواردة األرقام ماأ :ثالثاا 
 لرعاية يوضع أن واألصل ة،رعيال مال ىو بل م،وأمهاهت آبائهم بيوت من وال ،بيوهتم من ليس ،ىذا ادلزعوم الدعم

َمامُ »:  يقول ،اشئوهن  .«َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئول   َوُهوَ  رَاع   اْْلِ
 صندوق خرباء ادلالية، ووزارة الوزراء رللس يف أمرىا على يقوم يتوال معاجلات، أي عن العاطلة يةنتقالاال احلكومة إن

 معاجلاهتا جاءت لذلك الرأَسايل، ادلبدأ صندوق خارج االقتصاد ملف يف تفكريىا يكن مل الدويل، والبنك الدويل النقد
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 مزيد أجل من وودز بريتون ؤسساتدل إرضاء نفسو؛ البائد النظام لعقلية امتداداً  األزمة، حمر  من االقتصادية للمشكلة
 طبق على وادلعدنية واحليوانية الزراعية البالد ثروات لتقدمي العقبات وإزالة القوانني، لتعديل والسعي الربوية، القروض من
 ىو الذي الدويل، النقد صندوق بروشتة الكامل االلتزام مع األجنيب، االستثمار الفتة حتت العادلية، للشركات ذىب من

 !!بالدنا يف الطامع احلديث االستعمار بوابة نفسو الوقت يف وىو للثروات، الناىبة العادلية الشركات طليعة
 قنفااإل وتقليل العملة، وتعومي دمات،واخل السلع عن الدعم إلغاء: الدويل النقد صندوق روشتة عناصر أبرز من إن

 فتدىور البائد، النظام على الصندوق يفرضها ظل اليت نفسها الروشتة وىي ،ورأسياً  أفقياً  الضرائب وزيادة ،احلكومي
 واليت ،نفسها بالسياسة يةنتقالاال احلكومة تسري واآلن ،النظام واهنار الناس فثار كارثية، بصورة االقتصادي الوضع

 !!األخرى ىي سرتديها
 القروض فوائد تسديد على احلريصني ،الغربيني الكفار مصاحل عن تعرب إمنا الدويل النقد قصندو  روشتة عناصر إن

 البالد أىل شواغل عن حتدث قد القسم، أدائو عقب ادلالية وزير كان وقد!! دوالر مليار (ٕٙ) بلغت واليت ية،الربو 
 سوف): مٜٕٔٓ/ٜٓ/ٛٓ يف قال يثح خفضها، يف يبدأ مث األسعار، بتثبيت تعهد حيث الغالء، بنريان ادلصطلني

 ثالثة بعد اآلن حدث الذي ما مث! (المعيشية الضائقة وتخفيف األسعار، لتثبيت إسعافية إجراءات تنفيذ في نبدأ
 يف ،العادلي ادلال أرباب بشواغل مشغول ،الهٍ و  ،ساهٍ  والوزير السلع، أسعار تضاعفت ؟ذباالك تصرحيو من أشهر

 !ىذا ألجل ُصنعوا إمنا ىؤالء فأمثال عجب، وال ،الضريبية ادلظلة وتوسيع ،الدعم لرفع يسعى ،وودز بريتون مؤسسات

 :السودان في األهل أيها
 تكون إمنا والبداية بالدنا، من ،ومؤسساتو ادلستعمر الكافر الغرب ورذج علبق إال يتحقق لن احلقيقي التغيري إن

 عن بعيداً  مشكلة أي عالج يتصورون ال الذينو  السفارات،و  الدولية ادلنظمات همركحت الذين احلكام ىؤالء كشفب
 من أغىن فنحن ذلك وفوق والباطنة، الظاىرة وثرواهتا ،ونسائها ،برجاذلا غنية مةأل إننا. ومنظماتو الكافر الغرب أيدي

 وحنن إليو، داأرش وما والسنة الكتاب الوحي؛ ىو مصدرىا واليت ومعاجلاهتا، التشريعية، وثروتنا بأفكارنا، األمم كل
 عن مبعزل ،طاقاتال وتفجر ،وتشريعاتو ومؤسساتو، الكافر الغرب استعمار من ناحترر  مبدئية دولة بناء على قادرون

 .ادلستعمر الكافر الغرب تسول
 على الراشدة اخلالفة إقامةب اإلسالمية، احلياة استئناف أجل من عمللل ندعوكم واآلخرة، الدنيا خريي فألجل

 .لنهضةلو  تغيريلل الوحيدة انةالضم فهي وة،النب منهاج

 ﴾ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ِللَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها يَا﴿
  

 التحرير حزب                                    ى ٔٗٗٔ اآلخر ربيع ٜٕ
  نالسودا والية                    مٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙ


