رؤٌة الحزب الشٌوعً لحل اإلشكال االقتصادي
حوار مع القٌادي بالحزب الشٌوعً السودانً األستاذ سلٌمان حامد
حوار  :نهلة خلٌفة
ٌشهد العالم تحوالت متسارعة فً كافة المجاالت وخاصة فً المجال االقتصادي الذى أصبح عامال مهما بعد ظهور تأثٌرات
التكتالت االقتصادٌة الكبرى ،والسودان بموقعه المتمٌز ٌحتل حٌزا من االهتمام باقتصاده ومساهمته العالمٌة ضعٌفة قٌاسا
بإمكانات الدول الكبرى التً تفرض سٌطرتها االقتصادٌة بالرغم من إمكانات السودان الهائلة من ارض ومٌاه ومعادن
وبشر ٌمتازون بالخبرة واألداء المتمٌز.
وإدراكا لهذه الحقائق شرعت وكالة السودان لألنباء فً سبر غور معوقات األداء االقتصادي وكٌفٌة النمو وٌسرها ان تلتقى
بعدد من المهتمٌن بالشأن االقتصادي من خبراء وسٌاسٌٌن واكادٌمٌٌن سودانٌٌن كما ٌسرها ان تستضٌف فً استهالل هذا
الجهد المطلوب األستاذ سلٌمان حامد القٌادي بالحزب الشٌوعً السودانً.
س- :هناك ثمة مشكالت تعترض تطور االقتصاد السودانً ماهً تلك المشكالت فً رأٌكم ؟
ج  :بالطبع هناك مشكالت عدة اعترضت وتعترض تطور االقتصاد السودانً  -ففً األشهر األولى من االستقالل ،خاطب
السٌد إسماعٌل األزهري – رئٌس الوزراء فً ذلك الوقت  -رحمة هللا علٌه – ندوة جماهٌرٌة فً مٌدان المدرسة األهلٌة
بام درمان عند مطالبة الجماهٌر بتحسٌن االحوال المعٌشٌة قال فٌها( :هذه مرحلة تحرٌر ال تعمٌر) وهو بهذا دق أول
أسفٌن فً التنمٌة التً تمثل عصب تطور االقتصاد السودانً وتساءل كٌف ٌكون هناك تحرٌر بال تعمٌر؟
ورأًٌ أن السودان صار حبٌسا لهذه العقلٌة سنوات طوٌلة وحتى ٌومنا هذا لم تستفد الحكومات المتعاقبة من أراضٌه
الشاسعة الصالحة للزراعة وال من منتجات مشارٌعه الزراعٌة المروٌة والمطرٌة الهائلة المساحات والوافرة اإلنتاج
الزراعً والحٌوانً ،إلقامة صناعة تستفٌد وتستند على اإلنتاج ،وال استثنً أي حكومة من الحكومات التً تعاقبت على
حكم السودان رغم التفاوت فً األداء بٌنها فً هذا المجال ،إال أن النظام السابق وشرٌحة طبقة الرأسمالٌة الطفٌلٌة هم أكثر
األنظمة التً وقفت عائقا أمام تطور االقتصاد السودانً وساهمت بأكبر جهد فً تدمٌره ووصوله مرحلة االنهٌار التام ،فلو
بدأت الحكومات فً تطوٌر صناعة النسٌج على سبٌل المثال وأقامت مصانع للمالبس والمفروشات وغٌرها ،لكان ذلك أمرا
ممكنا باستثمار الفوائض التً ٌوفرها مشروع الجزٌرة والمناقل والمشارٌع األخرى وألستغنً شعب السودان من معظم
منتجات المالبس والمفروشات المستوردة اآلن بملٌارات الجنٌهات من الخارج وقدمنا للمواطن وأسرته هذه المنتجات
بأسعار زهٌدة.
نفس الشًء ٌمكن حدوثه بتصنٌع تعلٌب المنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة ومشتقاتها لتوفٌر غذاء دائم وآمن من عملٌات
(الفول المصري والفاصولٌا والطماطم والخضروات المختلفة) وربما نجحنا فً تصدٌر الفائض للبلدان المجاورة ،لٌس
ذلك وحسب ،بل أكدت التجارب أٌضا انه من الممكن صناعة الخٌش والورق من مخلفات هذه المنتجات الزراعٌة مضٌفا ان
خروج الدولة من الشراكة فً القطاع الزراعً المروي ومن اإلشراف على القطاع المطري ،وحل المؤسسات المسؤولة
عن إدارة وتقدٌم الخدمات وتوفٌر مدخالت اإلنتاج والري له ،وذلك بحل المؤسسات الزراعٌة ومؤسسة الزراعة اآللٌة
وأن التخرٌب طال مشروع الجزٌرة والمناقل وتم التخلص من القدرات الفنٌة مثل الهندسة الزراعٌة وإكثار البذور
والسكك الحدٌدٌة والمحالج وبٌعها جمٌعها للقطاع الخاص ،باإلضافة الى ان تموٌل العملٌات الزراعٌة بالبنوك والشركات
الخاصة ادى الى عجز المزارعٌن إال األغنٌاء مهم والذٌن ٌشكلون  %2من عدد مزارعً الجزٌرة والمناقل مثال فٌما ٌمثل
فقراء المزارعٌن  %69والمتوسطٌن %..29

وكذلك نرى ان من اسباب تدهور الوضع االقتصادي بالبالد تكرم النظام السابق بمنح اراضً السودان للمستثمرٌن األجانب
وشركات وافراد حٌث منحت البحرٌن  111آالف فدان ،وباعت  2ملٌون فدان فً الشمالٌة لمستثمرٌن مصرٌٌن و 2ملٌون
فدان فً الشرق لمستثمرٌن سعودٌٌن و 411ألف فدان للكوٌتٌٌن ،فضال عن تسلٌم  2ملٌون فدان من اراضً الفشقة
الكبرى اخصب االراضً فً السودان وإفرٌقٌا لإلثٌوبٌٌن وإٌجار  411ألف فدان من أراضً الجزٌرة لشركة كورٌة لمدة
 33عاما دون استشارة مالك األراضً وأهالً المنطقة ،وعامل آخر هو رفع الدولة ممثلة فً بنك السودان ٌدها عن
التموٌل الزراعً وتركه للبنوك الخاصة وتجار الشٌك وتدهور دور البنك الزراعً حٌث اعترف بذلك وزٌر الزراعة بقوله
(إن جملة ما تم توفٌره العام 2111م لم ٌتجاوز  2539ملٌون جنٌه أي ما ٌعادل  % 2من جملة التموٌل المصرفً ،وشكك
فً إمكانٌة تحقٌق االكتفاء الذاتً وتحدٌد حدة الفقر فً ظل استٌراد منتجات غذاء بقٌمة تزٌد عن ملٌار دوالر ،بٌنما ال
ٌتجاوز الصرف الكلً على األنشطة الزراعٌة  611ألف دوالر.
واكد ان صٌغ التموٌل اإلسالمٌة للبنوك تعتبر من أكبر معوقات التموٌل الزراعً فً السودان بسبب رفعها لتكلفة اإلنتاج
وزج المزارعٌن فً السجون وتقلٌل المساحات المزروعة وأحٌانا العزوف عن عملٌة الحصاد.
س :ما هً نظرة الحزب للتجارة الحرة وسٌاسة التحرٌر وهل تخدم األهداف الكلٌة لالقتصاد ؟
ج :سٌاسة االقتصاد الحر وتحرٌر السوق ادت إلى تدهور قٌمة الجنٌه السودانً ورفعت تكلفة المدخالت الزراعٌة
المستوردة من آلٌات وبذور وسماد ومبٌدات وخٌش وجازولٌن حٌث ارتفعت قٌمة الواردات الزراعٌة بنسبة  %23من
عائدات الصادرات الزراعٌة وارتفعت الى  %63فً المتوسط خالل االثنتً عشرة سنة األولى من حكم النظام السابق ،و
ان استٌراد ثالث سلع فقط هً السكر والقمح والدقٌق فً عام 2112م بلغ حوالً  %321من قٌمة صادراتنا الزراعٌة
!!
باإلضافة الى عبء استٌراد البذور من الخارج بعد ان رفعت الدولة ٌدها عن الصرف على البحوث الزراعٌة وإكثار البذور
وتحوٌله للقطاع الخاص المحلً وفشله فً إنتاج واستٌراد بذور فاسدة كما حدث على سبٌل المثال فً (قضٌة بذور عباد
الشمس) وألول مرة فً تارٌخ السودان منذ إنشاء البحوث الزراعٌة بالسودان نستورد تقاوى قطن من الخارج (القطن
المحور وراثٌا )
و أن العوامل كثٌرة ومنها حل مؤسسات تسوٌق اإلنتاج الزراعً (شركة الحبوب الزٌتٌة ،وإلغاء امتٌاز شركة الصمغ،
وحل شركة تسوٌق الماشٌة و تخرٌب شركة األقطان) مما أدى إلى تدهور أسعار المنتجات الزراعٌة وضعف عائد
المزارعٌن مما أدى بدوره إلى عزوف المزارعٌن عن الزراعة ،مع ارتفاع تكلفة اإلنتاج نتٌجة لخصخصة الخدمات
واستٌراد المدخالت.
واضح ان هذه الممارسات أدت فً المجال الزراعً إلى تدهور اإلنتاج فً السودان فاألراضً المزروعة قطنا كانت تبلغ
فً المتوسط فً الفترة (  1989 -1971 -1971م1991 -م) حوالً  875ألف فدان تدهورت فً العشرة سنوات األولى
لسلطة الرأسمالٌة الطفٌلٌة إلى متوسط  431ألف فدان وانحدرت فً موسم 2116 – 2115م إلى  13ألف فدان فقط،
وفشل النظام خالل خطته العشرٌة 1992م2112 -م فً إنتاج أي من أهدافها فً إنتاج الغذاء ألهل السودان فً مجاالت
الذرة والقمح والحبوب الزٌتٌة من فول سودانً وسمسم وزهرة عباد الشمس وما زال السودان ٌستورد ملٌون ونصف
الملٌون طن من القمح سنوٌا ،واصبح السودان مستوردا حتى لزٌت الطعام بعد أن كان مكتفٌا ذاتٌا فً نفس الوقت الذي
كان ٌصدر فٌه الحبوب الزٌتٌة..
س :وماذا عن القطاع الحٌوانً ؟
ج  :فٌما ٌتعلق بالقطاع الحٌوانً ،فالوضع أسوأ بالنسبة للثروة الحٌوانٌة ،فقد ظل هذا القطاع ٌعتمد على قدراته الذاتٌة
ومراعٌه الطبٌعٌة المتقلصة بسبب الزحف الصحراوي وتدهور الغطاء النباتً وبسبب الحروب فً  3والٌات ومن انفصال

الجنوب الذي افقد الرعاة المرعى الصٌفً لثروة تقدر لـ  8مالٌٌن مواطن من جمهورٌة السودان ،مضٌفا ان النظام السابق
أهمل هذا القطاع اهماال تاما انعكس على الثروة الحٌوانٌة ففً المٌزانٌة العامة لسنة  2115حٌث شكلت جملة منصرفات
الدولة حوالً  %5.5ولم ٌتغٌر الحال كثٌرا فً مٌزانٌات 2113م وغٌرها.
س  :كٌف ترى الوضع فً القطاع الصناعً والمشاكل التً اعترضت تطوره ؟
ج  :عندما استولى النظام السابق على السلطة كان السودان ٌمتلك صناعة زٌوت طعام طاقتها اإلنتاجٌة التصنٌعٌة تبلغ 3
مالٌٌن طن من الزٌوت ،فتدهور حتى بلغ فً عام 2113م حوالً  91ألف طن فقط ،ووصل أعلى إنتاج له فً عام
2118م وبلغ  161ألف طن فٌما كان هدف ما ٌسمً بالبرنامج الثالثً الذي استحدث بعد انفصال الجنوب إنتاج  181ألف
طن ،إال أن ما تحقق فً عام 2112م هو  159ألف طن فقط ،وكانت طاقة صناعة الصابون تبلغ  521ألف طن صابون
غسٌل بالقطعة و 46ألف طن بودره و 21ألف طن صابون حمام اآلن أصبح السودان مستوردا لكافة أنواع الصابون من
بلدان عرفت هذه الصناعة بعدنا بأكثر من نصف قرن.
أما صناعة الغزل والنسٌج والتً كانت تملك طاقة إنتاجٌة تصل إلى  51ألف طن غزل و 311ملٌون ٌاردة من األقمشة
و 21ملٌون قطعة مالبس جاهزة وترٌكو فقد توقفت كلٌة تقرٌبا عن اإلنتاج ولم ٌثمر برنامج لتعمٌرها اال بأقل من  %5من
طاقتها اإلنتاجٌة وانه تم بٌع المدابغ الحكومٌة ومصانع األحذٌة بأبخس األسعار.
س :وعن نظرة الحزب حول سٌاسة التحرٌر وهل تخدم االهداف الكلٌة لالقتصاد السودانً ؟
ج  :إن أول مهددات التطور الصناعً هو سٌاسة التحرٌر االقتصادي والتً تفتح السوق السودانً لمنافسة البضائع
األجنبٌة خاصة الصٌنٌة ومنتجات جنوب شرق آسٌا والمنتجات المصرٌة والسعودٌة.
كذلك ٌعانً القطاع الصناعً مثل القطاع الزراعً من مشكلة التموٌل ،إذ أن الصٌغ المسماة إسالمٌة ال تشمل صٌغة
مالئمة لتموٌل االستثمارات الرأسمالٌة وال رأس المال الدائر للمؤسسات الصناعٌة ،بجانب أن الصٌغ السائدة غٌر مالئمة
فهً صٌغ مرتفعة التكلفة وال تقارن بأي سعر فائدة ساد فً السودان من قبل أو ٌسود فً العالم اآلن.
س :هل ترون ان الخصخصة كانت سببا فً إعاقة االقتصاد السودانً؟
ج :أعاقت الخصخصة إلى حد بعٌد تطور االقتصاد السودانً فالمرسوم الدستوري الثالث لعام 1989م الذي أجازه مجلس
قٌادة (ثورة اإلنقاذ) أمر بالتصرف فً كل مرافق القطاع العام بالبٌع ألطراف غٌر الدولة ،أو إشراك أطراف من غٌر الدولة
بأي صورة ،صور المشاركة أو باألٌلولة والتصفٌة النهائٌة.
وٌعبر هذا عن الطبٌعة الطفٌلٌة لشرٌحة طبقة الرأسمالٌة التً ال عالقة لها باإلنتاج مطلقا ذلك ألن الرأسمالٌة الطفٌلٌة فئة
طبقٌة من فئات الرأسمالٌة تعمل مثل فئات الرأسمالٌة االخرى على االستحواذ على الفائض االقتصادي فً مجال التوزٌع
والتجارة الداخلٌة والخارجٌة والعمل المصرفً والمضاربات المالٌة بما فً ذلك تجارة العملة وتجارة االراضً والمضاربة
 ..وهً تبنً اقتصادا تابعا من خالل تبنٌها القتصاد السوق الحر وتأتً صفة اإلسالمٌة التخاذها من اإلسالم غطاء.
وتؤكد ما ذهبنا إلٌها ،خطابات رئٌس النظام المخلوع التً ٌكرر فٌها رفع الدولة ٌدها عن اإلنتاج الزراعً والصناعً
والحرفً ،بما فً ذلك الحج إلى بٌت هللا الحرام وتحوٌله للقطاع الخاص ٌفعل فٌه ما ٌشاء.
ولهذا فإن رفع الدولة ٌدها عن قٌادة االقتصاد وتخطٌط مسٌرة نموه وتطوره أدى إلى حد كبٌر الى الدمار واالنهٌار الذي
نشهده اآلن.
س :الى أي مدى تم استغالل الموارد وما اثر الفساد فً ذلك؟

جٌ :مثل إهدار الموارد أحد المعوقات األساسٌة فً تطور االقتصاد السودانً ،فالموارد التً أتٌحت للنظام السابق لم تتاح
ألي نظام فً تارٌخ السودان الحدٌث أو القدٌم باعتراف وزٌر مالٌة النظام إذ أنها (أهدرت باستخدامها فً استٌراد الكرٌمات
والزهور والطٌور وبناء العمارات واألبراج الشاهقة ،ولو أنها خصصت لزٌادة إنتاج السكر وزٌوت الطعام لما عاٌشنا هذه
الظروف) فإذا أخذنا عائد الصادرات من البترول فً  9سنوات 2111م وحتى 2111م نجد أنه وفقا ألرقام صندوق النقد
الدولً قد بلغت  54.2ملٌار دوالر ،وهً كافٌة إذا ما استخدمت للتنمٌة أن تحدث طفرة إنمائٌة كاملة فً السودان ،وإذا
استخدم نصفها فقط فً التنمٌة فإن معدل الصرف على التنمٌة خالل  9سنوات كان سٌكون  3ملٌارات دوالر سنوٌا ،وهً
كافٌة بكل المقاٌٌس إلحداث نهضة زراعٌة صناعٌة وفً الخدمات ،وكان من الممكن عن طرٌقها إصالح الزراعة المروٌة
وفً مقدمتها مشروع الجزٌرة ،وإحداث تحول نوعً فً التنمٌة المتوازنة فً الوالٌات وٌزٌل أسباب الحروب األهلٌة
وٌحدث طفرة حقٌقٌة فً تنمٌة الرٌف والمناطق المهمشة جمٌعها ولكنها وفقا لسٌاسة النظام الطفٌلً استخدمت فً
الصرف البذخً والرشاوى السٌاسٌة وشن الحروب على شعب السودان المطالب بحقوقه فً التنمٌة والتً كان من الممكن
أن تنجزها عائدات البترول.
وعكس ذلك نجد أن السودان لجأ لالقتراض من الخارج لبناء الطرق والجسور والخزانات وإمداد شبكات المٌاه والكهرباء
للمدن ،حتى بلغت مدٌونٌة السودان الخارجٌة  46ملٌار دوالر.
وعن الفساد نقول إن ما هو متداول فً الصحف السودانٌة والقنوات العالمٌة عن حجم الفساد الذي مارسه النظام السابق
ٌغنً عن أي اسهاب فً هذا الموضوعٌ ،كفً أن نشٌر إلى الملٌارات التً ضبطت فً منزل الرئٌس المخلوع ،وما حصر
من أموال حزب المؤتمر الوطنً الحاكم والتً بلغت أكثر من ترٌلٌون جنٌه ومئات المالٌٌن من الدوالرات إلى جانب آالف
العربات الفارهة ومحتوٌات الدور التً تبلغ اآلالف واألموال المهولة التً تصرف على مئات التنظٌمات التابعة للمؤتمر
الوطنً.
س  :ماهً نظرة الحزب للتجارة الحرة وتحرٌر السوق ؟
ج  :نظرة الحزب للتجارة الحرة وسٌاسة تحرٌر السوق فً واقع اقتصادي متخلف مثل بالدنا تعنً فتح السودان للواردات
األجنبٌة والتً ال ٌستطٌع اإلنتاج المماثل لها فً السودان منافستها ألسباب عدة ،بٌنها رخص التكلفة اإلنتاجٌة للسلع
المستوردة ،ربما جودتها أٌضا ورخص اسعارها وهذا ٌعنً بوار السلع المنتجة محلٌا وإغالق المصانع وتشرٌد آالف
العمال وإفالس للرأسمالٌة السودانٌة المنتجة وهذا ما حدث فً السنوات الراهنة من حكم الشرٌحة الطفٌلٌة وهو أحد
االسباب الرئٌسٌة فً تدهور االقتصاد السودانً ،ولهذا فهو ال ٌخدم األهداف الكلٌة لالقتصاد السودانً.
س  :سبق للحزب فً فترة ماٌو أن اتهم بانهم وراء سٌاسة التأمٌم والمصادرة التً تسببت فٌما آلت إلٌه األوضاع
االقتصادٌة و فً تحجٌم المستثمرٌن ما هو رد الحزب؟
ج :اتهام الحزب الشٌوعً بانه وراء سٌاسة التأمٌم والمصادرة والتً تسببت فٌما آلت إلٌه األوضاع االقتصادٌة وهو سبب
إحجام المستثمرٌن ،اتهام بعٌد عن الواقع ،وقد كشف عبد الخالق محجوب عن خطأ التأمٌن الممارس من قبل الدولة
الماٌوٌة والذي شمل بعض المقاهً والمطابخ وامتد إلى بعض المؤسسات.
وقد أوضح المرحوم عبد الخالق اوضح أن ضعف البالد الماثل فً مجاالت اإلنتاج الصناعً والزراعً والخدمً
ٌستوجب وضع كل المحفزات التً تجعل رأس المال المنتج مساهما فً تطوٌر مؤسساته الخاصة المنتجة وفقا للخطط
االقتصادٌة التً تضعها الدولة وتقود عبرها اإلشراف التام على التطور اإلنتاجً فً البالد ،ولٌس تأمٌم هذه المؤسسات ،
ألن الدولة لٌس لها القدرة وحدها على تطوٌر اإلنتاج الصناعً والزراعً والحٌوانً والخدمً فً هذه المرحلة من تطور
البالد ،و إشراك الرأسمالٌة السودانٌة بكل ما ٌجعلها مساهما حقٌقٌا فً تطوٌر اإلنتاج هو ما ٌفرض حماٌة إنتاجها من
اإلغراق بالصناعات المستوردة  ،وتقلٌل تكلفة مدخالت اإلنتاج وتوفٌر البنً التحتٌة المالزمة الستقرار الصناعة  ،مثل
تعبٌد الطرق وتوفٌر الكهرباء وكل ما ٌعٌن على اإلنتاج مثل الجازولٌن وغٌره.

ورأى حامد ان السبب المباشر إلحجام المستثمرٌن ٌكمن فً عدم توفٌر البنً التحتٌة المساعدة فً خلق الجو المالئم
لالستثمار إضافة إلى الضرائب الباهظة  ،وطلب الرشوة من بعض القابضٌن على تصدٌقات االستثمار من المستثمرٌن
والفساد المستشري.
س :ما هً رؤٌة الحزب فٌما ٌخص الجمعٌات التعاونٌة وهل ٌشجع تطورها ؟
ج :الحزب الشٌوعً لم ٌكن ٌشجع تطور الجمعٌات التعاونٌة فحسب  ،بل كان له دور فاعل فً قٌامها وتطورها  ،حدث ذلك
فً معظم أقالٌم السودان وعلى سبٌل المثال الجمعٌات التً قامت فً مشروع الجزٌرة مثل مطاحن قوز كبرو ومطاحن حلفا
الجدٌدة التعاونٌة وغٌرها  ،ذلك ألن الحزب الشٌوعً بقراءاته للواقع السودانً توصل إلى أن نمط التعاونٌات السائد فً
السودان هو شكل اجتماعً تشاركً نابع من صمٌم العادات والتقالٌد السودانٌة الجماعٌة.
وهذا ٌختلف عن النظرة القاصرة لجماعة اإلسالم السٌاسً الذي عمل على التقلٌل من دور التعاونٌات باعتبار أنها تمثل
شكال فٌه ابعاد من االشتراكٌة  ،وهذا ٌخالف نهجهم وسلوكهم الفردانً القائم على الذاتٌة المحضة.
واشار الى ان التعاونٌات فً األصل ولٌدة النظام الرأسمالً فهً قد بنٌت على نمط الشركات التجارٌة مع بعض التعدٌالت
فً الفكرة االساسٌة لتصبح أكثر جماعٌة وال تكون تابعة لفرد أو عدد محدود من االشخاص  ،وٌكرس دورها فً تخفٌف
أعباء الحٌاة على من ٌنتسبون إلٌها.
وقال  :النظام السابق لم ٌقم بحل الجمعٌات التعاونٌة كما فعل مع بقٌة التنظٌمات واألحزاب السٌاسٌة والنقابات إال أنه فً
إطار سٌاسة التمكٌن التً انتهجها عمل على االستٌالء على الجمعٌات التعاونٌة بسن القوانٌن المختلفة التً تحولها إلى
سٌطرة العناصر الموالٌة للنظام وتسخٌرها لمصلحتهم  .وصارع الحزب الشٌوعً ضد هذه االتجاهات ومازال ٌعمل على
إلغاء كافة القوانٌن التً تحرف العمل التعاونً عن دوره االساسً
س :ماهً وجهة نظر الحزب فً االستثمارات االجنبٌة؟ وهل تؤمنون بالشراكات المتعددة مع المؤسسات األجنبٌة
واالستثمارات االجنبٌة ؟
ج :الحزب ال ٌرفض االستثمارات األجنبٌة  ،عكس ذلك فإنه ٌري من مصلحة تطور االقتصاد السودانً هو اإلقبال الواسع
لالستثمار األجنبً فً بالدنا  ،مع وضع االعتبارات اآلتٌة:
أن تحدد الدولة مجاالت االستثمار التً تحتاجها البالد تفادٌا لكل الممارسات الشائه والفاسدة التً مارستها ( اإلنقاذ )
طوال الثالثٌن سنة الماضٌة ،أن ٌكون االستثمار قائما على سٌاسة النفع المتبادل الذي ٌعود للبلدٌن بالفائدة المرجوة ،أن
ٌخدم االستثمار األجنبً وٌساعد فً تطور التنمٌة الزراعٌة والصناعٌة والخدمٌة وفقا للخطة التً تضعها الدولة كقائدة
لإلنتاج فً مجاالته المختلفة.
س :إدارة المشروعات الكبٌرة فً السودان ماذا تحتاج ؟ وإلى أي مدى ٌتأثر اإلنتاج بشكل السلطات اإلدارٌة؟
ج :تحتاج المشروعات فً السودان خاصة تلك المتعلقة باإلنتاجٌة الكبٌرة إلى اآلتً  :توفٌر التموٌل الالزم لهذه المشارٌع،
واختٌار الكادر العامل فٌها على أساس الكفاءة والمقدرة على العطاء ولٌس على أساس الوالء الحزبً كما ٌحدث اآلن
،وتوفٌر جو العمل المناسب بالنسبة للعاملٌن ،وذلك ٌعنً وضع اللوائح التً تكفل تنظٌم العاملٌن فً نقاباتهم واتحاداتهم او
غٌرها وٌتوفر فٌها دٌمقراطٌة وحرٌة العاملٌن فً تأسٌس تنظٌماتهم بال وصاٌة من المخدم ،باإلضافة الى األجر المناسب
الذي ٌحفز العامل على العطاء واالبتكار ،وحماٌة المشارٌع المنتجة بوضع القوانٌن التً تسهم فً تحقٌق منافسة السلع
األجنبٌة للمنتجات المحلٌة  ،وتخفٌض الضرائب وأسعار مدخالت اإلنتاج وغٌرها من اإلجراءات التً تجعل األسعار فً
متناول محدودي الدخل.
س :هل ٌوجد اقصاء فً االقتصاد كما فً السٌاسة وكٌف ذلك؟

ج :نعم ٌوجد اقصاء فً االقتصاد وهو امتداد لإلقصاء السٌاسً هذا ما جسده النظام السابق ،فقد هدفت هذه الشرٌحة من
خالل انقالبها فرض قٌادتها على الرأسمالٌة السودانٌة والمجتمع السودانً واستخدام العنف واألٌدٌولوجٌة فً سٌطرتها
على موارد البالد االقتصادٌة غٌر أنها لم تستطع اكتساب المشروعٌة بقبول الجماهٌر لها ولهذا عملت على تصفٌة كل
الرأسمالٌٌن الوطنٌٌن الذٌن ال ٌخضعون لحزبها.
س :ما هً المشكالت فً مجاالت البنوك المصرفٌة هل هً فساد أم خلل فً التنظٌم اإلداري أم ماذا ؟
ج :المشكالت فً مجاالت البنوك المصرفٌة هو فساد وخلل فً التنظٌم والقوانٌن واإلدارة مجتمعة قامت بها شرٌحة طبقة
الرأسمالٌة الطفٌلٌة ففً أولً أٌامها فً السلطة شرعت فً السٌطرة على الجهاز المصرفً بصفة خاصة  ،فتم انتهاك
واسع ألعراف وسرٌة النظام المصرفً .وأصبحت الحسابات المودعة فً كل المصارف مكشوفة عبر الموالٌن أمام السلطة،
ووضعت تحت تصرفها وسنت قانون مصرفً جدٌد فً العام 1991م لتركٌز السلطة فً ٌد محافظ بنك السودان الموالً
للسلطة بدٌال لسلطة مجلس إدارة البنك  ،وأصدرت قوانٌن تجبر المودعٌن  ،عندما تم تبدٌل العملة ،على دفع تكلفتها بخصم
 %2من أي رصٌد وحجز  %21من أي رصٌد ٌزٌد عن  111ألف جنٌه.
أطلقت هذه القوانٌن حرٌة نشاط المصارف الموالٌة للنظام وقٌدت نشاط المصارف التجارٌة ومصارف القطاع العام ثم
أنشأت سوقا لألوراق المالٌة ووجهت المصارف التجارٌة والشركات العامة وشركات التأمٌن لطرح أسهمها فً السوق
لتمكٌن التجار الموالٌن ومؤسساتها من السٌطرة على قمم االقتصاد الوطنً وامتصاص الفائض واستقطاب الثروة فً ٌد
الجماعات المتنفذة والذٌن بدأوا ٌنضمون إلى الرأسمالٌة الطفٌلٌة  ،وأقصت الرأسمالٌة السودانٌة المستثمرة فً مجاالت
اإلنتاج المختلفة واحتكرت السوق والعمل فً التجارة الخارجٌة.
س  :ما هو المطلوب من رئٌس الوزراء المقبل فً شأن االقتصاد فً الفترة االنتقالٌة حسب وجهة نظر الحزب ؟
ج :المطلوب منه اآلتً :وقف التدهور االقتصادي ومحاصرته ،تحقٌق التوازن الداخلً والخارجً  ،محاصرة الضائقة
المعٌشٌة وتخفٌف وطأتها وتحسٌن األحوال المعٌشٌة للمواطنٌن و ٌتم بإٌقاف العمل بمٌزانٌة 2119م وإصدار مٌزانٌة
مؤقتة مع أعادة تبوٌب أولوٌات الصرف وإعادة التوازن الداخلً والخارجً ألن المٌزانٌة الجارٌة لعب فٌها اإلنفاق
الحكومً الجاري دورا أساسٌا فً تدهور االقتصاد  .وفً مقدمة هذا اإلنفاق  ،اإلنفاق األمنً دون التأثٌر على القدرات
القتالٌة للقوات المسلحة وقدرتها على حماٌة الوطن والمواطنٌن وتخفٌض األنفاق على القطاع السٌادي ( مؤسسة الرئاسة
ومجلس الوزراء الخ)،وتقلٌص مجلس الوزراء وتجنب تعٌٌن وزراء دولة بحٌث ال ٌزٌد عدد الوزراء عن عشرٌن وزٌرا.
أما التوازن الداخلً فٌتطلب خلق مصادر لإلٌرادات دون االعتماد على الضرائب غٌر المباشرة التً تثقل كاهل المواطن
وتشكل سببا رئٌسٌا فً تفاقم الضائقة المعٌشٌة وهذه المصادر تتمثل فً :زٌادة الوزن النسبً للضرائب المباشرة فً هٌكل
اإلٌرادات الضرائبٌة  ،خاصة من األنشطة غٌر اإلنتاجٌة وتخفٌفها على األنشطة اإلنتاجٌة خاصة الزراعٌة والصناعٌة،
وإلغاء اإلعفاءات الضرٌبٌة ( ضرٌبة أرباح األعمال واإلعفاءات الجمركٌة) الممنوحة للشركات التً ال تعمل فً المجاالت
اإلنتاجٌة خاصة التً ٌغلب الطابع الطفٌلً على نشاطها  ،وكذلك المنظمات المختلفة التً تحصل على هذه اإلعفاءات تحت
غطاء العمل اإلنسانً وغٌره ،واسترداد األموال المنهوبة من قبل منسوبً النظام السابق ومصادرتها ،ومصادرة أصول
المؤتمر الوطنً وكافة ممتلكاته ،وإعادة النظر فً المفوضٌات بالدمج واإللغاء  ،إعادة النظر فً معاشات الدستورٌٌن خالل
فترة الدٌكتاتورٌات العسكرٌة.
س :ما هً رؤٌتكم لتحسٌن الظروف المعٌشٌة ؟
ج :تتمثل رؤٌتنا فً الغاء كافة الضرائب االتحادٌة والوالئٌة على الزراعة وقطاع الثروة الحٌوانٌة ،وإلغاء االزدواج
الضرٌبً الذي ٌؤدي إلى زٌادة العبء على المنتجٌن وٌلتهم ارباحهم وٌقعدهم عن اإلنتاج وٌؤدي إلى ارتفاع االسعار
النهائٌة للسلع ومن ثمة زٌادة تكلفة المعٌشة ،والغاء ضرٌبة القٌمة المضافة على منتجات القطاع الصناعً (الغذائٌة –

السكر  ،الدقٌق  ،الزٌوت  ،وكذلك على المنسوجات وتخفٌضها لباقً السلع إلى  ،%5والغاء كافة الضرائب والدمغات
المستحدثة  ،والغاء الرسوم الجمركٌة على مدخالت اإلنتاج الزراعً والصناعات الغذائٌة ،وتخفٌض الضرائب المباشرة
على الصناعات الغذائٌة بنسبة  ،%51والغاء كافة الرسوم التً ٌتحملها المواطن فً قطاعً الصحً والتعلٌم كرسوم
المستشفٌات والرسوم فً التعلٌم العام والعالً الحكومً واالستعاضة عنها بزٌادة الموارد المخصصة من الخزٌنة العامة
لقطاعً الصحً والتعلٌم ،وتوحٌد سعر الكهرباء وتخفٌضها على القطاع الصناعً من أجل خفض تكلفة اإلنتاج ،وإعادة
بناء الجمعٌات التعاونٌة اإلنتاجٌة واالستهالكٌة ،وفتح باب التعٌٌن لخرٌجً كلٌات التربٌة والزراعة والبٌطرة والطب فورا.
أما التوازن الخارجً فٌتحقق بمحاصرة العجز فً كل الموازٌن المكونة لمٌزان المدفوعات( مٌزان التجارة المنظورة،
مٌزان التجارة غٌر المنظورة ،مٌزان حركة رأس المال ) ،والضغط على الواردات القابلة للضغط وتشمل واردات السلع
الكمالٌة والتركٌز على استٌراد  :القمح  ،واألدوٌة ومدخالت اإلنتاج ،و الجازولٌن  ،وتشجٌع الصادرات خاصة الزراعٌة (
خفض تكالٌف إنتاجها وزٌادة قدرتها التنافسٌة فً األسواق الخارجٌة ،والسعً للحصول على اإلعفاء من الدٌون كلٌا أو
جزئٌا  ،والرقابة اللصٌقة للدولة على تعدٌن الذهب والحٌلولة دون تهرٌبه ،واسترداد األموال المنهوبة المودعة فً البنوك
األجنبٌة والمخزنة فً البٌوت.
حتاما نشكر القٌادي بالحزب الشٌوعً السودانً األستاذ سلٌمان حامد على هذه اإلضافات المهمة المساهمة فً اٌجاد
حل لمشكلة االقتصاد السودانً عبر القاء الضوء على تصور الحزب الشٌوعً وآرائه بصفته اٌضا كخبٌر اقتصادي.

