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بٌان صحفً

الحكومة االنتقالية تلغي الدوالر الجمركي
مواصلة تنفيذ سياسات أسيادها إرهاقا ألهل السودان
قامت الحكومة االنتقالٌة الثالثاء 2222/6/22م ،بإلغاء الدوالر الجمركً فً تقٌٌمها للسلع المستوردة.
وبموجب القرار ٌنبغً على المستوردٌن دفع قٌمة البضائع والسلع للجمارك بالسعر الجاري للصرف مبلغ
 432جنٌها للدوالر الواحد ،بعدما كان فً السابق ٌتم الحساب على أساس  22جنٌها للدوالر الجمركً.
من المؤكد أن هذه الحكومة جاءت للقٌام بوظٌفة معٌنة وهً إفقار أهل السودان ،وتدمٌر اقتصاده ،وتسلٌم
ثرواته للمستثمرٌن األجانب ،فكل قراراتها هً زٌادة فً معاناة الناس وتضٌٌق معاشهم ،بتنفٌذ إمالءات
صندوق النقد والبنك الدولٌٌن؛ أدوات الدول االستعمارٌة ،ففً شباط/فبراٌر الماضً أعلنت الحكومة االنتقالٌة
تخفٌض سعر العملة المحلٌة بنحو سبعة أضعاف ،مع ضرائب باهظة على الخبز والوقود والكهرباء باسم رفع
الدعم وما زالت تخطط للمزٌد.
وتزعم الحكومة أن هذا القرار ال ٌتسبب فً ارتفاع السلع األساسٌة المستوردة التً تمس حٌاة الناس ،أو
مدخالت الزراعة والصناعة موهمة الناس أنها ألغت الرسم اإلضافً وضرٌبة أرباح األعمال التً تؤخذ
مقدما ،أو تخفٌض فئات الجمارك إلى الحد األدنى حٌث تصبح صفرٌة لبعض السلع األساسٌة المستوردة .فهذا
محض كذب وتضلٌل للناس فإن الجمارك فً طبٌعتها كضرٌبة كارثٌة ستؤثر على أسعار السلع والخدمات،
وما صرح به مدٌر هٌئة الجمارك بأن" :هذا القرار ٌأتً فً صالح المواطنٌن وال ٌؤثر فً زٌادة األسعار بل
ٌعمل على تخفٌفها ..داعٌا المواطنٌن إلى التمسك بأسعار السلع وعدم السماح بزٌادتها" ،هو مجرد لعب
بالعقول ،وبث للفتنة بٌن الناس والتجار ،فإن سبب الغالء معروف عند الناس نتٌجة لسٌاسات الدولة
وخضوعها إلمالءات الكفار المستعمرٌن ،ولٌس الخالف بٌن الناس والتجار.
فبدال من أن تلغً الحكومة الجمارك استجابة ألمر هللا ،إذ هً محرمة ،كما أنها سبب رئٌسً فً االرتفاع
الفاحش ألسعار السلع المستوردة ،إال أنها قامت بزٌادة الجمارك من  22جنٌها إلى  432جنٌها للدوالر الواحد
ب م ْكس ي ْعني ا ْلع َّ
شار» ،وصاحب المكس؛ وهو
فً جرأة تحسد علٌها! ٌقول النبً ﷺ« :ال يدْ ُخل ُ ا ْلج َّنة صاح ُ
الع ّشار فٌدخل فٌه آخذ الجمارك .وقال ﷺ« :منْ دخل في ش ْيء منْ أ ْسعار ا ْل ُم ْسلمين ل ُي ْغلي ُه عل ْيه ْم فإنَّ حقا
على َّ
ّللا تبارك وتعالى أنْ ُي ْقعدهُ ب ُع ْظم منْ ال َّنار ي ْوم ا ْلقيامة».
إن واجب الدولة فً اإلسالم هو رعاٌة شؤون الناس ،وتٌسٌر سبل الحٌاة لهم ،والعمل على تخفٌض
األسعار بأحكام اإلسالم .إذن ال عالج ألهل السودان ،بل للعالم أجمع إال بأن ٌنفضوا أٌدٌهم من النظام
الرأسمالً المتوحش ،وإقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قرٌبا بإذن هللا رب العالمٌن.
اعل ُموا أنَّ َّ
ّللا ي ُحول ُ ب ْين ا ْلم ْرء وق ْلبه
سول إذا دعا ُك ْم لما ُي ْحيي ُك ْم و ْ
لر ُ
استجي ُبوا َّلِل ول َّ
﴿يا أ ُّيها الَّذين آم ُنوا ْ
وأ َّن ُه إل ْيه ُت ْحش ُرون﴾
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