صناع السوق والتغيير الحقيقي
الخبر:
)SMC
طالب عبد الحمٌد سراج الناطك الرسمً باسم آلٌة صناع السوق فً تصرٌح لـ(
بضرورة إعطاء اآللٌة الفرصة الكافٌة بغرض تحمٌك التغٌٌر الحمٌمً بتثبٌت أسعار سعر الصرف.
التعليق:
آلٌة صناع السوق واحدة من آلٌات التحاٌل على الناس وتضلٌلهم ،فً سبٌل إرضاء صندوق
النمد الدولً الذي طالب الحكومة فً السودان بتحرٌر سعر صرف الجنٌه السودانً أمام العمالت
األجنبٌة ،وبخاصة الدوالر فأنشأت الحكومة السودانٌة هذه اآللٌة والتً ادعت أنها آلٌة محاٌدة وال
سلطان للدولة علٌها ،كل ذلن ذرا ً للرماد فً العٌون فال ٌمكن لهذه اآللٌة أن تمرر بمعزل عن
الحكومة ،فكان أول لرار لهذه اآللٌة بعد إنشائها أنها خفضت لٌمة الجنً ه السودانً أمام الدوالر فً
ولت كان فٌه سعر صرف الدوالر أمام الجنٌه فً السوق الموازي (األسود)  46جنٌها ً.
فما كان من اآللٌة إال أن أعلنت سعرا ً للصرف أعلى من سعر السوق الموازي ،حٌث لررت أن
سعر صرف الدوالر هو  47.5جنٌها ً مما ٌؤكد أن الحكومة السودانٌة تسعى لتنفٌذ روشتة صندوق
النمد الدولً الخاصة بتحرٌر سعر صرف الجنٌه أمام العمالت األجنبٌة ،ولكن لٌس بصورة
صرٌحة ،بل من وراء حجاب اآللٌة ،التً لٌل إنها مستملة .أما حدٌث الناطك الرسمً باسم اآللٌة
من أنهم ساعون لتحمٌك التغٌٌر الحمٌمً بتثبٌت أسعار الصرف فإن التغٌٌر الحمٌمً ٌبدأ باالنعتاق
من ربمة صندوق النمد الدولً وروشتاته الكارثٌة التً ما طبمتها دولة من الدول إال كانت وباالً
علٌها ودمارا ً اللتصادها.
وهذا التغٌٌر ال ٌمكن أن ٌتم عبر هذه المنظومة الحاكمة الخائنة والخانعة للغرب الكافر سٌاسٌا ً
والتصادٌا ً وعسكرٌا ً وغٌرها ...إن التغٌٌر الحمٌمً الذي ٌثبت سعر الصرف للعملة المحلٌة هو
إسنادها بالذهب والفضة ،تغٌٌر تموم به دولة مبدئٌة تموم على أساس عمٌدة اإلسالم العظٌم ،أال وهً
دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة .ولمثل هذا فلٌعمل العاملون.
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