بسم اهلل الرمحن الرحيم

يا عمالء البنك وصندوق النقد الدوليين
كفانا غالء وفقرا وذل!!
يف خطوة تكشف عن عمالة حكام السودان ،وطاعتهم العمياء لصندوق النقد والبنك الدوليني ،وخيانتهم ألهل السودان ،بسعيهم لصناعة
الفقر ،وقتل املزيد من الفقراء ،وسريا على خطا النظام البائد ،يف تطبيق سياسة الصدمة ،واليت أعلن عنها رئيس وزراء النظام البائد معتز موسى يوم
األربعاء 2018/09/12م ،حيث حدد أولويات حكومته ،بأنه سينفذ برناجما اقتصاديا يبدأ بربنامج صدمة قصيرة األجل (النيلني
2018/09/14م) ،سريا على النهج نفسه ،أعلن وزير الطاقة والتعدين يف بيان صحفي أصدرته الوزارة يف 2020/10/10م" ،أن الترتيبات
جارية لتنفيذ سياسة تحرير البنزين والجازولين"( .سودان تربيون) .يأيت ذلك على خلفية مصادقة جملس املديرين التنفيذيني جملموعة البنك الدويل
اخلميس 2020/10/08م ،على ختصيص  400مليون دوالر ،وحبسب بيان البنك الدويل ،فإن املبلغ هو لتمويل جهود احلكومة السودانية لدعم
األسر الفقرية ،أثناء تنفيذ اإلصالحات االقتصادية القاسية ،ويهدف الربنامج إىل محاية األسر السودانية املتضررة من اإلصالحات االقتصادية،
وغيرها من الصدمات قصيرة األجل( .سودان تربيون).
إن حترير سعر السلع ،أو رفع الدعم ،أو ترشيد الدعم ،أو عالج تشوهات االقتصاد ،أو اإلصالحات االقتصادية ،أو الصدمة ،كلها عبارات
هلا معىن واحد ال غري ،وهو زيادة أسعار السلع لتباع بالسعر املضاعف ،مبعىن مضاعفة سعرها أضعافا مضاعفة ،خاصة مع تآكل قيمة اجلنيه بفعل
سياسة احلكومة الفاشلة ،وارتكاهبا ،حبسب قانوهنا الوضعي ،جلرمية شراء الدوالر من السوق املوازي ،ما أفقد اجلنيه  %40من قيمته خالل أيام،
وبالرغم من إنكار احلكومة هلذه اجلرمية ،ولكن شهد شاهد من أهلها؛ نائب رئيس جملس السيادة (محيديت) ،الذي قال يف مقابلة له مع قناة :S24
"إن شراء احلكومة ألموال تعويضات أسر ضحايا تفجري السفارتني ،واملدمرة كول ،كان له أثر كبري يف رفع أسعار الدوالر يف السودان".
أيها األهل في السودان:
إن احلكومة االنتقالية العميلة للغرب الكافر املستعمر ،مل تكتف باحلالة املزرية اليت أوصلتنا إليها ،وإمنا هي ماضية تتقرب بإفقارنا ،وإذاللنا،
إرضاء ألسيادها يف صندوق النقد والبنك الدوليني ،فلم يشف غليلها هذا الغالء الطاحن ،وندرة السلع ،والصفوف املرتامية األطراف ،واإلحباط،
وانسداد األفق الذي أوجدته احلكومة يف نفوس أهل السودان ،بل هي تسعى ملزيد من الغالء ،واإلفقار ،واإلذالل ،فلماذا أنتم ساكتون؟!
إن العالج اجلذري هلذه احلالة من الرتدي املعيشي ،إمنا يكون باستهداف سببها ،والذي هو يف حقيقته أننا حُن َكم بالنظام الرأمسايل املتوحش،
حيرسه أركانه ،فيتغري احلكام وال يتغري النظام ،فالقاسم املشرتك بني معتز موسى يف احلكومة العسكرية البائدة ،وعبد اهلل محدوك يف احلكومة املدنية

االنتقالية ،هو روشتة صندوق النقد الدولي ،والصدمة قصيرة األجل!!

فلنشمر عن ساعد الجد عمال لتغيير النظام ،وهو ل يكون إل بحمل اإلسالم ،بوصفه نظاما للحياة ،ل مجرد شعارات جوفاء ،فأنظمة
اإلسالم في الحكم ،والقتصاد ،وسياسة التعليم ،والسياسة الخارجية وغيرها ،هي عينها ثقافة حزب التحرير التي يسعى إليصالها إلى سدة

الحكم ،باستجابة المخلصين من أهل القوة والمنعة ،واسترداد سلطان األمة المغتصب .فلخيري الدنيا واآلخرة ،يستنفر حزب التحرير/
ولية السودان طاقاتكم ،من أجل الوعي ،والعمل إلقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،لتطبيق أنظمة اإلسالم.
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