﷽
إصدار عمﻼت ورقية جديدة يفاقم من مﺷكﻠة النقود وﻻ يحل مﺷكﻠة اﻻقتصاد
الخبر:
من خﻼل متابعات البنك المركزي السوداني فقد تبين انتشار كميات كبيرة من فﺋﺔ الخمسين جنيها مجهولﺔ
المصدر وغير مطابقﺔ للمواصفات مما أدى إلﻰ زيادة الكتلﺔ النقديﺔ ،وأثر بصورة مباشرة ﻋلﻰ حياة الناس ،وﻋليه
ووجهت المصارف التجاريﺔ وفروﻋها باستﻼم العمﻼت من فﺋﺔ
فقد تقرر إصدارﻋملﺔ ورقيﺔ فﺋﺔ الخمسين جنيهاًُ ،
الخمسين جنيها من جمهور الناس وتوريدها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم ﻋبر وساﺋل الدفع
المختلفﺔ .والناس الذين ليس لديهم حسابات طرف المصارف ستقوم المصارف بتسهيل ﻋمليﺔ فتﺢ الحسابات لهم.
التعﻠيﻖ:
إن إصدار العمﻼت من غير أن يكون لها غطاء ذهبي هو سرقﺔ ﻷموال وجهود الناس ،ومن المعلوم أنه منذ
أن تنصلت أمريكا من اتفاقيﺔ بريتون وودز أصبﺢ الدوﻻر هو المستأسد ﻋلﻰ ﻋمﻼت العالم تنهب به أمريكا ثروات
وجهود الناس وقبل ذلك كانت العمﻼت تستند إلﻰ الذهب والفضﺔ أي لها قيمﺔ ثابتﺔ ،فامتازت تلك الفترة باﻻستقرار
في الحياة اﻻقتصاديﺔ .حتﻰ إن قيمﺔ الجنيه السوداني في تلك الفترة كانت تعادل  3.3دوﻻرا ً .أما ما ذكره البنك
المركزي من مبررات ﻹصدار هذه العملﺔ فهي في حقيقتها مواصلﺔ في التبعيﺔ وخدﻋﺔ للناس .فقد أصدر البنك
المركزي مع بدايﺔ العام 2018م ما يعادل  63في المﺋﺔ من الكتلﺔ النقديﺔ الموجودة أي أن هذه الحكومﺔ طبعت من
اﻷوراق النقديﺔ ما يعادل أكثر من ضعف َمن سبقتها من حكومات السودان ،مما دفع بمحافظ بنك السودان السابﻖ
صابر ﷴ الحسن للتحذير من خطر طباﻋﺔ هذه الكميﺔ فهي تؤثر مباشرة في ارتفاع اﻷسعار مع ﻋدم اﻹنتاج في
السلع اﻷساسيﺔ .إذا ً فإن طباﻋﺔ فﺋﺔ الخمسين جنيها الجديدة للحفاظ ﻋلﻰ ﻋدم ارتفاع اﻷسعار ،هو ذر للرماد في
العيون ودجل تمارسه الحكومﺔ ﻋلﻰ الشعب .أما ما يتعلﻖ بالمبرر الثاني ﻹصدار هذه الفﺋﺔ الورقيﺔ من الخمسين
جنيها بحجﺔ أن هنالك تزويرا ً في هذه الفﺋﺔ من النقود أيضا ً ،فلو افترضنا صحﺔ هذا القول ،فكان اﻷولﻰ أن يقوم
البنك بجمع هذه الفﺋﺔ النقديﺔ وإﻋطاء الناس ما يقابلها من الفﺋﺔ الجديدة ،ولكن هذا لم يحصل بل طلب من الناس أن
يودﻋوا أموالهم لدى المصارف في حساباتهم وﻋند استردادها تدمﻰ أرجل الذين ليس لديهم مركبات لهثا ً وراء
الصرافات اﻵليﺔ من مصرف ﻵخر ،وأما صاحب المركبﺔ فيسابﻖ طواحين الهواء من صرافﺔ إلﻰ صرافﺔ حتﻰ
ينفد وقوده ،وإذا وجد مصرفا ﻻسترداد نقوده ﻻ يستردها كاملﺔ ،بل يحدد له البنك جزءا من هذه النقود مما يزيد
معاناة اﻹنسان المغلوب ﻋلﻰ أمره إذﻋانا ﻷمر فرﻋون السودان ومن وراﺋه الفرﻋون اﻷكبر صندوق النقد الدولي!
فأصل الداء هو أنه ليس هنالك إنتاج حقيقي في البﻼد بسبب تنفيذ روشتات الفرﻋون اﻷكبر ،وكما قلنا ،إن هذا
اﻷمر جعل الحكومﺔ تصدر  %63من الكتلﺔ النقديﺔ الموجودة والذي أدى إلﻰ ارتفاع أسعار السلع والخدمات
بصورة خياليﺔ ،ﻻرتفاع سعر الدوﻻر مقابل الجنيه السوداني ﻻرتباطه به .فقامت الدولﺔ بحزمﺔ من القرارات منها
معاقبﺔ الذين يتعاملون بالدوﻻر خارج النطاق الحكومي ،ﻋقوبات قاسيﺔ تصل إلﻰ السجن لمدة ﻻ تقل ﻋن ﻋشر
سنوات ،وأيضا أصدرت قرارا ً بمنع التعامل بالذهب بيعا وشراء إﻻ ﻋن طريﻖ البنك المركزي ،فكان اﻷولﻰ بدﻻ ً
ﻋن هذه القرارات التي تحرم الحﻼل )بيع العمﻼت( وارتكاب المعاصي ﻋن طريﻖ احتكار الذهب ،كان اﻷحرى
تطبيﻖ أحكام اﻹسﻼم التي تتعلﻖ بالعملﺔ ،بجعل الذهب والفضﺔ أساس ﻋملﺔ البﻼد ،وبالتالي التحرر من التبعيﺔ
اﻻقتصاديﺔ المتعلقﺔ بالدوﻻر ،ولكن هذا ﻻ يكون في ظل حكام رويبضات باﻋوا آخرتهم بدنيا غيرهم من أجل
اﻻستمرار في كراسي معوجﺔ القواﺋم ،وإنه لسلطان زاﺋل بإذن ﷲ ،بقرب قدوم الخﻼفﺔ الراشدة الثانيﺔ ﻋلﻰ منهاج
النبوة ،وإن هذا زمانها ،ﻋندها يفرح المؤمنون بنصر ﷲ ،أﻻ إن نصر ﷲ قريب.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
منذر عبد الرؤوف – الخرطوم
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