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 الرحيم الرمحن للا  بسم

 !! الدعم  رفع تتعجل االنتقالية احلكومة األورويب االحتاد  سفراء من أبمر
  جبهات  جتماعاتا السودان،  ف  أوروبية دول سفراء عقد عن كبلو(  )صدقي والتغيري احلرية إعالن  بقوى  االقتصادية اللجنة  عضو كشف

  شروطه وتنفيذ الدويل، البنك من بتوصية  إال االنتقالية  للحكومة السودان أصدقاء دعم واستبعد ،فورا   الدعم رفع بضرورة إلقناعها سياسية
 !(3052 العدد )اجلريدة! االقتصادي  التحرير ف املتمثلة

  ة ركيز  على يصر  الرجل انفك فما الدويل، النقد صندوق روشتة إال االقتصاد  ف يفهم  ال  الرأمسايل، االقتصاد  ف  اخلبري ، املالية وزير أن يبدو
  قوى سابقا   تدخلت فاحش،  بغالء املطحون الشارع ضغط  أتثري  فتحت ! واخلبز احملروقات  وخباصة  السلع نع الدعم رفع  اللعينة؛ الروشتة هذه

  أن  غري دم،القا آذار/مارس ف عقده املزمع ،االقتصادي  املؤمتر انعقاد موعد إىل الدعم رفع أتجيل على وزيرال مع  واتفقوا والتغيري، احلرية إعالن
  ، فورا   السلعتني هاتني عن الدعم رفع ف البدء ف الفصل  القول له  كان  ،للحكومة التنفيذي  للجهاز  حلقيقيةا احلاضنة األوروبية؛ السفارات ضغط 
  أسعار  رفع  عن والتعدين الطاقة  وزارة أعلنت حيث واخلبز، للبنزين سعرين حتديد خالل من ملتوية؛ بطريقة الدعم رفع  ف  احلكومة شرعت لذلك
:  والتجارة الصناعة  وزير أعلن كما .  جنيهات (6)  عن بدال   ( 28) مببلغ اللرت ليباع اجلاري،  فربايرشباط/ منتصف من  اعتبارا   جتاراي ،  املباع البنزين

 .م14/02/2020 األوسط  الشرق ،مدعوم( غري خبزا   ستبيع جتارية  خمابز  يوما 45 غضون ف أيضا   ستطبق احلكومة )أن
  جباية،  حكومة ،رأمسالية  حكومة بوصفها  ، اجلشع التاجر بعقلية  رعاايها  مع تتعامل وهي  واخلبز، البنزين لسلعيت حمتكرة احلكومة  كانت   ملاو 

  ابجتاه  الناس يدفع مما  تجارية،ال السلع مقابل ف عليها احلصول صفوف متتد سوف لذلك نتيجةو  ،املنال عصية  تكون  سوف دعومةامل السلع فإن
 !املزعوم الدعم رفع ف  جناحه ،الدويل النقد صندوقو  األورويب،  االحتاد نعمته؛  ألولياء املالية  وزير ليعلن التجارية، لعالس

 إجراءات )تنفيذ يوم 200لـ اإلسعاف برانجمه بنود من أن ، القسم أدائه عقب م2019 سبتمربأيلول/ شهر ف أعلن الذي  املالية وزير إن
  قبضتها  أحكمت قد املعيشية الضائقة أن جيد الواقع إىل ينتقل من لكن!! (املعيشية الضائقة وختفيف األسعار لتثبيت  ية،وجزائ وانظمة إسعافية

  احللقوم، الروح  وبلغت  قيمته،  من  %30 من أكثر السوداين اجلنيه وفقد ومرات، مرات األساسية السلع أسعار  وتضاعفت  الناس،  رقاب  على
 !! املالية وزير قال كما  للدائنني إرضاء   الدعم، رفع  ف ابلشروع البسطاء على جتهز  أن إال اليةاالنتق احلكومة  من كان  فما

 ، األجنبية اجلوازات محلة من سياسيني رأسكم على ونصبت ثورتكم، اختطفت اليت والتغيري احلرية إعالن قوى  إن: السودان يف األهل أيها
  يكتفوا  ل  إهنم  ث  املعاانة،  زايدة  إىل  ستفضي  اليت ، الدويل النقد صندوق روشتة  تطبيق نفسها؛  البائد النظام  بسياسة عدوكم  يرضي ملا يقودونكم

 لتظلوا الرأمسالية، الشركات إىل وغريها، واملعادن احليوانية والثروة الزراعة لبكر؛ا البالد ثروات تسليم إىل االستثمار الفتة حتت يسعون بل بذلك،
  طلب وما  احلديث، االستعمار  طليعة  هم إمنا  األجنبية، السفارات أبوامر  أتمتر  اليت السياسية  والقوى  احلكومة هذه. والعوز واجلوع  الفقر حالة  على

  إال  السادس،  الفصل حتت ،املتحدة األمم  من سياسية بعثة  وصاية حتت السودان بوضع م،29/01/2020 ف املتحدة ألمما من الوزراء رئيس
 !الكرازاايت هؤالء عن خترب  اليت السر كلمة

  نظاما   بوصفه اإلسالم؛ بتبين بل الرأمسايل، النظام ظل ف يكون ال وذلك جذوره، من االستعمار ابقتالع يكون إمنا احلقيقي التغيري إن
 إمالءاتو  املستعمرين ي أيد عن بعيدا   ، بثرواتكم للا  إبذن  ، تنعمون سوف عندها النبوة،  منهاج على  الثانية الراشدة اخلالفة  دولة  تطبقه  للحياة،

  خريي  فألجل. العاملني إىل وحيملونه اإلسالم، يطبقون العظيم، ابلوحي يقودونكم إمنا اخلالفة، ظل ف الرابنيون فالقادة وسفاراهتم، مؤسساهتم 
 . العاملني من فكونوا التحرير، حزب يدعوكم واآلخرة الدنيا

 ﴾ُُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسولِ  لِِلَِّ  اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذينَ  أَي َُّها يَ ﴿
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