البنك الدولي مصيدة لتدمير الشعوب واألمم
ولم يكن يوما مؤسسة إنسانية
الخبر:
لالت وزارة التربٌة والتعلٌم بالسودان إنها تلمت دعما من البنن الدولً بمبلغ  76.5ملٌون دوالر لصالح تحسٌن
بٌئة التعلٌم بالبالد( .سودان تربٌون الخرطوم  11نٌسان/أبرٌل 2016م) .وأٌضاً ،تم بوزارة المالٌة والتخطٌط
االلتصادي التولٌع على اتفالٌة منحة من البنن الدولً لمشروع الحماٌة االجتماعٌة بمبلغ  3,5ملٌون دوالر ،إلى ذلن
أوضح علً دمحم خٌر وكٌل وزارة الرعاٌة والضمان االجتماعً أن مشروع وثٌمة شبكة األمان االجتماعً ٌدعم وزارة
الرعاٌة والضمان االجتماعً ،ولال إن وزارته وفرت متطلبات المشروع ،مبٌنا ً أن شبكة األمان االجتماعً تعتبر
تجربة رائدة وبأنها تمود المتلمً للدعم لمرحلة اإلنتاج واالستثمار( .سونا)
التعليق:
البنن الدولً هو أحد األذرع التً تستخدمها الدول الغربٌة للحفاظ على هٌمنتها االلتصادٌة ،ومصالحها فً العالم
وهو لٌس بالمؤسسة الخٌرٌة كما ٌتبادر إلى أذهان البعض وإنما هو أداة للسٌطرة والنفوذ .وما من شن فً أن البنن
الدولً هو سبب ما تعانٌه األمم والشعوب المغلوبة على أمرها من أزمات ،وٌرجع ذلن لما رسمه من خطوط عرٌضة
للتنمٌة االلتصادٌة ،والتً تتبع المنهج الرأسمالً الذي ٌتبناه البنن ،الذي ٌسٌطر علٌه ساسة الغرب الجشعون ،وعلى
الرغم من أن الهدف المعلن للبنن الدولً هو محاربة الفمر ،إال أن الواضح أنه ٌؤدي إلى زٌادة الفمر ،حٌث ال توجد
دولة واحدة نستطٌع أن نعتبرها أنموذجا لنجاح سٌاسات البنن الدولً فً تخفٌض نسبة الفمر بٌن رعاٌاها منذ نشأة هذا
البنن عام 1444م حتى اآلن.
إن البنن الدولً لم ٌكن ٌوما "مؤسسة إنسانٌة" ترعى األمم والشعوب وتبذل أمواال لذلن ،بل ٌعد البنن من ركائز
السٌاسة األمرٌكٌة وتترأسه شخصٌة أمرٌكٌة ،والسرٌة التً تحٌط بمعظم أنشطته وحرمان معظم دول وشعوب العالم
من اتخاذ المرارات أو الرلابة على مشروعاته .وٌعمل مجلس إدارة البنن فً جو من السرٌة المطلمة مما ٌهدد مبدأ
الشفافٌة وإتاحة المعلومات المنصوص علٌها باالتفالٌات الدولٌة التً تعد حبرا ً على ورق ،ولد اعترف البنن الدولً
مؤخرا ً بأضرار هذه السٌاسة السرٌة.
وفً هذا السٌاق أكد مركز األرض لحموق اإلنسان فً تمرٌره على أن البنن الدولً كٌان مرٌض بالشٌزوفرٌنٌا؛
حٌث تمثلت لوانٌنه وأهدافه منذ إنشائه ،فً محاربة الفمر وتملٌص عدد الفمراء ،وفً الولت ذاته نجد سٌاساته التً
ٌتبعها ،تزٌد من معدالت الفمر والفمراء على مستوى العالم ،حٌث جاء ذلن فً تمرٌر مركز األرض لحموق اإلنسان
رلم " "44من سلسلة األرض والفالح تحت عنوان" :سٌاسات البنن الدولً فً مصر ...تارٌخ من المؤامرات".
اختراق لطاعً التعلٌم والنظام االجتماعً بواسطة مراكز لوى دولٌة تحت مزاعم الدعم ،لها عوالب تلظى
بنارها الكثٌرون ،منهم مصر الكنانة ،التً أصبحت مرتعا لمخططات البنن الدولً الفاشلة المفسدة ..فماذا فً جعبته
اآلن من مؤامرات بشأن التعلٌم والناحٌة اإلنسانٌة فً السودان غٌر المؤامرات والدسائس ودس السموم فً عمول
ب َوال ا ْل ُمش ِْر ِكينَ أ َ ْن
الطالب ،وتخرٌب األسر وإفسادها؟ ٌمول المولى عز وجلَ ﴿ :ما يَ َود الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
علَ ْي ُك ْم ِم ْن َخيْر ِم ْن َر ِبّ ُك ْم﴾ ،فهل البنن الدولً مؤسسة تستحك كل هذه الثمة من الحكومة؟
يُنَ َّز َل َ
إن هذه الدول المطرٌة الضعٌفة ال تستطٌع أن تفعل أي شًء مهما كبر أو صغر دون إسناد من منظمات األمم
المتحدة التً تدس السم فً الدسم ،وحصاد ذلن بالطبع ،الفشل والفساد ،ولن ٌتم االنعتاق إال بدولة صاحبة سٌادة؛ تجمع
المسلمٌن وتحررهم من هٌمنة الدول االستعمارٌة ،وما ذلن على هللا بعزٌز.
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