
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 اجلنويب بورتسودان ميناء خصخصة

 !!الكافر الغرب إىل احلكومة هبا تتقرب أخرى جرمية

 توطئة اجلنويب، بورتسودان ميناء معاينة يف رغبتها وغريها، وفلبينية، فرنسية، عاملية؛ شركات مخس أبدت
 نئاملوا هليئة اجتماع وكان م(،05/8/2017 الصيحة )صحيفة. امتيازه عطاء يف التقدمي إمكانية لبحث

 اهليئة، إدارة مقرتح على وافق قد والنقل، ابملالية، الدولة وزيري حبضور م،2017 يوليو/متوز 30 يف البحرية،
 تنفيذا   ذلك وأييت. اجلنويب امليناء خصخصة يعين والبحث؛ التطوير عمليات يف لإلسراع اجلنويب، امليناء بفصل
 اجلنويب احلاوايت ميناء طرح )ضرورة إىل خلصت واليت م،2016 العام يف النقل، وزير كلهاش اليت اللجنة لقرار

 !!املواين( يف تعمل اليت األجنبية للشركات امتياز عطاء يف
 يستقبل وهو السودان، يف للحاوايت الوحيد امليناء هو خصخصته، املراد اجلنويب، بورتسودان ميناء إن

 الساعة، يف حاوية (55) يلحوا يعين أدىن، كحد  شهراي ، حاوية ألف (40) دلمبع العام، يف ابخرة (300)
 ويدخل عامل، (2000) يلحوا به ويعمل رافعة، أو ساحبة أو جسرية آلة (250) من أكثر ابمليناء وتوجد

 احلكومة تسعى ملاذا إذا   سنواي (، جنيه ترليون 2) حبوايل ةاملقدر  نئاملوا عائدات أغلب امليناء هذا طريق عن
 العامة اخلزينة يف تصب أن من بدل   عائداته لتجعل وراحبة، انجحة، مؤسسة وهو اجلنويب؟ امليناء خلصخصة

 السياسات حرمت حيث التصالت، لقطاع سابقا   حدث كما  الرأمسالية، الشركات جيوب يف تصب للدولة،
 هلذا احملتكرة التصالت شركات جيوب يف سنواي   تصب اليت الدولرات، مليارات من البالد أهل املشبوهة
 !القطاع
 ويشرد طائلة، أموال   للدولة، العامة اخلزينة فقدان عليها يرتتب للحاوايت، الوحيد امليناء خصخصة إن
 ول تطول اليت البطالة، قوائم إىل وإضافتهم أسرهم، منها يعولون اليت وظائفهم، عن عامل (2000) حوايل

 َوال   ِمن   َما»: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول احلكم، ومسئولية األمانة يف وتفريط للرعية، خيانة هو إمنا ذلك وكل تقصر،
ِلِميَ  ِمن   رَِعيَّة   يَِلي َنَّةَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َحرَّمَ  ِإال ََلُم   َغاش   َوُهوَ  فَ َيُموتُ  ال ُمس   .«اجل 

 ملكية من وإخراجها اهتا،وثرو  البالد، ملؤسسات خصخصة من سيتبعه وما اجلنويب، امليناء خصخصة إن
 فبعد العاملية، التجارة ملنظمة النضمام متطلبات من هو إمنا املسعورة، الرأمسالية الشركات ملكية إىل أهلها،
 م،1994 أكتوبر/أول تشرين يف لالنضمام بطلب تقدم الذي السودان، عضوية ملف جتميد من سنوات
 ا  دعم م،12/07/2017 بتاريخ جنيف، يف عقدت ليتوا النضمام، مفاوضات من الرابعة اجلولة شهدت
 لستكمال السودان جبهود أزفيدو(، )روبرتو العاملية التجارة ملنظمة العام املدير وأشاد بل ،ا  دولي ا  وأتييد
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 مع يتسق وهذا ،م(17/7/2017 األوسط الشرق )صحيفة .أشهر تسعة تتجاوز ل مدة خالل املتطلبات،
 لستيفاء داخلية، ترتيبات تنفيذ يف شرعت بالده )إن سليمان(، دريسإ )اهلادي لدويلا التعاون وزير قاله ما

 !(م5/8/2017 اجلديد العريب) العاملية( التجارة منظمة إىل النضمام شروط
 اتفاقية أنقاض على الغرب، يف الكربى الصناعية الستعمارية الدول أنشأهتا العاملية، التجارة منظمة إن
 احلماية من عالية أسوار خلف متقدمة، صناعة الدول هذه أنشأت أن بعد وذلك )اجلات(، اجلمركية التعرفة

 حرية أفكار وطرح احلواجز، مجيع إزالة يقتضي وذلك الضعيفة، الدول ثروات لنهب خرجت مث اجلمركية،
 هذه ترفد مستهلكة، وأخرى صناعية إىل الدول قسموا أن بعد والثروات، األسواق إىل الوصول ألجل التجارة،

 هذه يف الناشئة الصناعة تطور متنع بذلك وهي ملنتجاهتا، سوقا   وتكون األمثان، أبخبس اخلام ابملواد الدول
 للمواد مصدرا   الدول هذه تظل وبذلك اجلمركية، احلواجز إبزالة متكافئ غري صراع حلبة يف إبدخاهلا الدول،
 ما وهذا! العمل عن عاطال   أو فا  مستنز   عبدا   فيها اإلنسان ويظل الية،الرأمس للشركات ثرواهتا كل  تسّلم اخلام،
 :ابلصادرات املتعلق م2015 لعام املركزي السودان لبنك السنوي التقرير يؤكده

 خام )مواد املعدنية الثروة - %(26.3 خام )مواد الزراعية الثروة - %(28.7 خام )مواد احليونية الثروة
 .%0.7 صحيح واحد من أقل فهي املصنعة، املواد أما - %(19.8 خام )مواد طيةالنف الثروة - %(23.8

 اخلام، املواد يف متمثلة ثرواته، تنهب الرأمسالية، للشركات مزرعة إل هو ما السودان، أن يوضح التقرير هذا
 منظمة يف لسودانا عضوية عرب استمراره، تكريس يراد الوضع وهذا هلا، وجود فال الصناعة أما األمثان، أبخبس
 !!العاملية التجارة

 خيانة من تنتقل الدائمة، الشرور خزانة هي األمة، عقيدة عن املنفصلة األنظمة، هذه إن: املسلمون أيها
 ساعد عن ولنشّمر الرويبضات، هلؤلء كفى  مجيعا ، فلنقل منها، أسوأ أخرى إىل جرمية ومن أكرب، خيانة إىل

 الساسة حيث النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة اإلسالمية؛ احلياة ستئنافل ابلنهار، الليل نصل اجلد،
 املستعمر الكافر الغرب سيعلم وعندها سبحانه، هللا ملرضاة ويسعون الشئون، رعاية حيسنون العظام، الرابنيون

 .ينقلب منقلب أي
َتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ ﴿  ﴾ُُي ِييُكم   ِلَما َدَعاُكم   ِإَذا ولِ َولِلرَّسُ  ّلِلَِّ  اس 
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