
 

 

 ؟العام املال على  اخلالفة دولة حتافظ   كيف

 ملبارك   القدمية  الفضيحة  لنرتك: "...  يلي  ما  األسوار  خلف  عمودها  يف  الرحيم  عبد  سهري  االنتباهة  بصحيفة  الصحفية  أوردت
 أنه  ضيفرت  والذي أردول  مبارك  .ساعة 24  بعد  عليها متض مل فضيحة آبخر خنربكصوص صفقة برج الضمان االجتماعي و خب  أردول
 ". الذهب  اآلونة  هذه  يف   للبالد   األول   املورد  على حريصا   يكون   أن ينبغي  والذي  املعدنية  للموارد  القومية  الشركة  مدير

 كل   تدفع  أن  التعدين يف تعمل  اليت الشركات  من فيه طلب   التعدين( شركات حتادالسيد أرسل رسالة يف )جروب واتس( امسه )ا
عزاء السالم األ   اإلخوة ):  الرسالة  تلك  يف   جاء   وقد!!!  لدارفور  مناوي   أركو  من   السيد   رحلة  أجل  ن م  ابلقدمي  جنيه  مليار   مبلغ  شركة

 مليون  وهو  شركة  لكل  املرصود  املبلغ  لتوفري  قصوى  أمهية    هنالك   أن  إىل  اللجنة  أعضاء  اإلخوة  مع   توصلنا  بركاتهعليكم ورمحة هللا و 
خالل  ل  التنفيذي  املكتب  إىل  تسلم  أن   وأرجو ،  غري  ال  سوداين  جنيه صديق  منصور  املهندس  نسبة  اآل  من   ساعة  48ألخ  ن 

 . (دارفور  إىل   سفره الستعجال األخ احلاكم و 

 على  أحد  جيرؤ  مل،  واجلزرة  ابلعصا  التلويح  أسلوب  على   ولكن  متاما    همييد أ  يف  سقطأ  التعدين  شركات  أصحاب  السادة
 التال   اليوم  يف   برسالة   األمر  أعقب  بل  بذلك  أردول  يكتف  مل   .!!!طفق  ساعة   48  مهلة   واضحة  كانت  الرسالة  أن  خاصة    عرتاضاال

 ومن   .نتهىا  (ابلشركة  اجملتمعية  املسؤولية  ارة إد  مدير  وهو  أصول  ود  مساعد   حسن  صديق  األخ  ابسم  الشيكات  تكتب):  فيها  جاء
 يف   العامة  األموال  جرائم  الفساد  مكافحة  نيابة  يف  بالغات  تدوين  سودانيون   بدأ  ،مفاده  خربا  اإلخباري  التغيري  موقع  أورد  أخرى   جهة

 يف  فساد  شبهة  لوجود  تشري  مالية  مستندات  تداول  خلفية  على  البالغات  وأتيت.  أردول  مبارك  املعدنية  املوارد  شركة  مدير  مواجهة
 والنفط  الطاقة  وزارة   أذرع   إحدى   املعدنية  للموارد   السودانية  الشركة   وتعترب.  مناوي  أركو   من   دارفور  إقليم  حاكم   تنصيب   حفل   تربعات

 .التعدين  شركات   عمل  تنظيم  عن مسؤولة  وهي  السودانية،

 وليته  حيدث   مل  هذا  من   يءش  ولكن  أردول   مبارك  املدعو  تصرف  اءجر   املعادن   وزير  من   قوي    فعل  رد  ننتظر  كنا   !هللا  وسبحان
 وزير":  عنوان   حتت   6/8/2021  يف  اخرب   سبر   سودان  أوردت  فقد   !املستميت  دفاع  الفاسد   هذا   عن  دافع   بل  ابلسكوت   ى كتفا 

 اختذها  اليت اخلطوات كافة  عن منو بوأ بشري حممد املعادن وزير دافع " :فيه جاء  ، "لدارفور أردول بدعم  القيامة تقوم أال   أرجو: املعادن 
 ومل   لوزير   يتبع   موظف   أردول   ن إ   تويرت   على  له   تغريدة   يف   منو  بو أ  وقال.  أردول  مبارك  املعدنية  للموارد  السودانية  للشركة   العام   املدير

 يف   املسلحة  للقوات  الشركات  هذه  دعم  إىل  وأشار .  الرابعة  احلملة  تعترب  حاليا   أردول  له  يتعرض  ما  أن   مؤكدا  ، ومزاجه  لوحده   يتصرف
 ك مبار   ألن   القيامة  تقوم   ال أ  رجوأ  منو  أبو  وأضاف.  الشمالية  يف  السيول  آاثر  ختفيف  دعم  جبانب  عطربة،  ىمستشف  ودعم   الفشقة
 . "دارفور  يف  احلكم  دعم  عن   أعلن   أردول 

  شركة  شراء  صفقة   أاثرت ":  فيه  جاء  " اجلدل  تثري "  أردول"  صفقة":  عنوان   حتت  خربا  نيوز  ابج   موقع   أورد  24/1/2021  ويف
 50 بقيمة خلرطوم اب إفريقيا بشارع  والعمل االجتماعية التنمية لوزارة التابع  االجتماعي للضمان االستثماري اجلهاز  برج املعدنية املوارد
 . "االجتماعية  املنصات  على   جدال    دوالر   مليون

 معنية   حكومية   وحدة  عرب  تكون   أنّ   ينبغي  اإلجراءات  أنّ   على  االجتماعية   املنصات   على  انتشرت  اليت   االنتقادات  وركّزت
 الصفقة  وعقدا  احمللية،  ابلعملة  يعرتفان  ال  كأهنما "  والبائع   املشرتي"  الطرفني  أنّ   إىل  االنتقادات  بعض  ذهبت  بينما  واحملاسبة،  ابلرقابة

 . الصعبة  العمالت   نضوب  من   العامة   اخلزانة  فيه  تشكو  وقت    يف   األمريكي  ابلدوالر 
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  مدير  محدوك هللا  عبد الدكتور الوزراء  رئيس  استدعى" :يلي ما  "أردول فساد يغطي محدوك": عنوان  حتت العرب  املرصد  موقع وأورد
 التعدين   شركات  من  مالية  مسامهة  طلبه  خبصوص  اإلعالم  يف   رشح   ما  حول  الستيضاحه   أردول   مبارك  املعدنية  للموارد  السودانية  الشركة
  الشركة   مدير  وبنّي   ،الوزراء  جملس  وشؤون  واملعادن،  االقتصادي،  والتخطيط  املالية  وزراء  حبضور  وذلك  دارفور،   إقليم  حكومة  لدعم

 يف   مماثلة   جتارب  لديها  الشركة  أن  وأكد  دارفور،  إقليم   حكومة   لدعم  موارد  حلشد   املسامهة   ن كا  منه  طُلب   ما   أن   املعدنية  للموارد  السودانية
  والشمالية   النيل  هنر  والييت  يف  والسيول  األمطار  كارثة   آاثر  وختفيف  البالد،  شرق   يف  اجليش   ودعم  االسرتاتيجية  السلع  حمفظة   منها  السابق
  السودانية  الشركة ألن خاطئة، بطريقة  كانتا  احلادثة تلك  يف  اتبعتا اللتني واألسلوب الطريقة أن إىل االجتماع وخلص . املاضي العام  خالل

 . "مصاحل  تضارب   شبهة   يف   معها تدخل  أن  جيب  ال  ولذلك  الشركات،  لعمل  منظمة  جهة  هي  املعدنية  للموارد
 ارتكبوه   ما  حيال   عقاب  أو  حماسبة  أي  دون  فقط،  نظرهم   بلفت  ىُيكتف  ومرات  مرات  فسادهم  تكرر  الذين  الفاسدون  !هللا  سبحان

 تصبح   العام  املال   على   احلرص   غياب   ويف.  أموال  كلأو   واإلفساد  الفساد  على   تقوم   اليت   الرأمسالية  النظم   يف   طبيعي   وهذا  فساد   من
 على  واضح ال  التعدي  وهذا   الشنيعة  األفاعيل  هذه  ملثل   يعودوا  ال   حت   عليهم  تنزل   رادعة  عقوابت   فال   ، ودب  هب  من   لكل  مستباحة 

 فائقة   عناية  العام   املال   أوىل  الذي  العظيم   اإلسالم  عقيدة   أساس   على   تقوم  ال   وظيفية  كرتونية  دولة  ظل  يف   طبيعي   األمر  فهذا  ،األموال
ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  رسول  خليفة  خليفة  هو  وها  ،عليه  احلرص  أشد  حريصة  فكانت  فقط  النظر  لفت  فيها  يكفي  ال  ،خطريا  ا  جرم  عليه  التعدي  وعدّ 
 "حرام؟  من  أم   حالل،  من   أهي":  الناس  من  جيبوهنا  اليت   األموال  عن  مكانتهم  كانت  همام  عماله،  سؤال  على  حيرص  اخلطاب  بن  عمر

 عمر  له  فقال  ،ألف  مخسمائة  بلغ   وقد  وهجر،  البحرين  من   جباه   مبا   العام  هناية   يف  أييت  عنه  هللا   رضي   هريرة  أبو  اجلليل   الصحاب   هو  هاو 
 فإنه  وهللا   ال" :  هريرة  أبو   قال   "أرملة؟  أو  يتيم،  مال   أو  مظلوم،   دعوة  فيه  هذا،  من   أكثر  -  قط  -  جممعا  ال ما  رأيت  ما ":  عنه  هللا   رضى 
 . "ابملؤنة  أذهب  وأن  ابملهنأ،  أنت  ذهبت  إن  إذن،  أن   الرجل  -  وهللا   -  بئس

 أخرج  العراق، مال  إليه ُجيب ا مل أنه ثبت فقد  وقوعا، أكثر غريه  حق  يف  فإنه الشبهات،  فوق  صحاب  حق  يف  منه يقع  هذا كان  وإذا
 . معاهد  وال  مسلم،   ظلم   فيه   ما  لطيب،  إنه  ابهلل  شهادات أربع  يشهدون   البصرة   أهل  من ومثلهم   الكوفة،  أهل  من   عشرة

 خري :  فقالوا  قرط،  بن   هللا   عبد   واليهم  عن   محص   أهل  من   زاره   وفدا    سأل   أنه"  عنه   هللا   رضي   اخلطاب   بن   عمر  عن   أيضا   ورد  وقد
 ث   قرط،   البن  بخ   بخ !!  الناس  على   هبا  يتشامخ..  فارهة  دارا  :  عمر  ويردد...  فارهة  دارا    لنفسه  بن   قد  أنه  لوال  املؤمنني،  أمري  ي..  أمري
 عن   عمر  اخلليفة  فيمتنع  بواليها   ويعود   محص،  إىل   الرسول   ويسافر.  إل  به  ائت   ث ..  ابهبا  فأحرق   ابلدار  ابدأ :  له  يقول   رسوال    إليه  يوفد
 حلته،   خيلع  أن   عمر  أيمره   حت   يقبل،  الرجل  يكاد   وال  . وأغنامها  الصدقة  إبل  تعيش   حيث   احلرة   يف   يستقبله  ث  الرابع،   اليوم   حت  لقائه

 أبوك   كان  اليت  العصا  من  خري  "وهذه:  له  ويقول  عصا،  يناوله  ث  أبوك،  يلبس   كان  مما  خري  هذا:  له  ويقول  الرعاة  لباس   مكاهنا   ويلبس
 ". هللا  عبد   ي وارعها  اتبعها:  له  ويقول   اإلبل   إىل  بيده  يشري  ث  غنمه  على   هبا  يهش

املسؤولني و   بن  عمر  املؤمنني   أمري   يقدم  لمف تعامله مع   قدم   بل  وااللتماس،  اإلعذار  مفردات  وال  الظن   حسن  الوالةاخلطاب يف 
 .النهبويسلم املال العام من التعدي و   األمور  تستقيم   حت  واالهتام  الشك

 هنج   على  يسري  خليفة   علينا   ننصب  مل  ما  التعدي  هذا   يقف  ولن.  العام  املال   على  اخلالفة  دولة  حافظتو   اإلسالم   حافظ  هكذا
 . عقوبة  أشد  عليه  وتفرض   به  املساس   نفسه  له  تسول   من  كل  من  العام  املال  فيحرس  ،اإلسالم

 إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير   كتبه
 اخلالق عبدون علي   عبد
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