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ر 2021 نوفمب   

 

 تفعيل التحول الديمقراطي في السودانلإستراتيجية 

 وجيه آر مايليبلدو  بقلم سليمان  

في   أبريل    25قام الجيش السوداني  في  البشير  انتقالية بقيادة مدنية تشكلت بعد اإلطاحة بالرئيس السابق عمر  . وقد  2019أكتوبر بحل حكومة 

راء  أسفر االنقالب عن إنهاء شراكة عسكرية مدنية لتقاسم السلطة كانت تهدف إلى تحول السودان إلى تبني الديمقراطية، حيث من كان املقرر إج

  التي تمت . ودفع االستيالء على السلطة شروع اآلالف باالحتجاج في شوارع الخرطوم سواء في يوم االنقالب أم أثناء املظاهرات  2023انتخابات عام  

نية األخرى،  أكتوبر. وقد قابلت األجهزة األمنية ذلك بقطع اإلنترنت وشبكات االتصاالت، ونشر القوات في كل أنحاء الخرطوم واملراكز السكا  30في  

 عن ضرب املتظاهرين وإطالق النار عليهم في وضح النهار، مما أسفر عن مقتل 
ً
 1شخًصا ومئات الجرحى في األسبوع التالي لالنقالب.  12فضال

 جوهرًيا في ديناميات السل 
ً

طة في الخرطوم، بل  ورغم أن االنقالب أدى إلى زعزعة االستقرار السياس ي واالقتصادي في السودان، فإنه ال يمثل تحوال

الس األزمة  ملعالجة  أمًرا ضرورًيا  مباشر  بشكل  الديناميات  هذه  مواجهة  عد 
ُ
ت األمنية.  لألجهزة  الخفية  الدوافع  هياكل  العام  للرأي  في أظهر  ياسية 

 إلى الحكم املدني. التحول السودان ودفع 

افز  جاء االنقالب نتيجة هياكل   وجاء االستيالء على السلطة من قبل األجهزة  التي تعود إلى عهد البشير.االقتصادية والسياسية املشوهة  الحو

الفترة االنتقالية فرض رقابة أو قيود مدنية، وامتنعت عن امل التوترات املتصاعدة. فقد قاومت األجهزة األمنية طوال  في أعقاب  ناقشات األمنية 

الو  التجارية والعالقات مع  حول املساءلة عن األعمال  وتقوم األجهزة    3,   ,2األجانب. الشركاء    حشية املاضية، وحافظت على مجموعة من املصالح 

الكِلبتوقراطية نظام  وتبني  الدولة  في  بالتحكم  السلطة  على  االستيالء  من خالل  السودانية  البشير.    األمنية  عهد  في  ساد  الذي  نهاية   4العنيف  في 

السي تتيح  املاضية املطاف،  االنتهاكات  عن  املساءلة  من  نفسها  تحمي  بينما  الثروة  لتجميع  متواصلة  فرًصا  األمنية  لألجهزة  الدولة  على  طرة 

 واملستقبلية. 

لبناء   ضرورًيا  املالي  الضغط  الالزمة  الضغوط  ُيعد  الصحيح. املالية  املسار  إلى  االنتقال  على    إلعادة  الدولي  املجتمع  فعل  رد  يواجه  أن  يجب 

هياكل   املشوهة    الحوافزاالنقالب  والسياسية  وتتطلب االقتصادية  العقاب.  من  واإلفالت  الجيش  ثروة  ا 
ً
مستهدف مباشر،  بشكل  األمنية  لألجهزة 

ا بإرث العقابالتحديد  بشكل أساس ي الدبلوماسية العامة املتعلقة بممارسة الضغوط املالية  
ً
وبات الذي يمثل تحدًيا في السودان، ويجب أن عتراف

شبكة   أصول  لتجميد  مستهدفة  عقوبات  فرض  الدولية  والوكاالت  الحكومات  على  ويجب  املضللة.  املعلومات  ملكافحة  مركزة  جهوًدا  تتضمن 

ارتكبتها   التي  الالحقة  االنتهاكات  عن  املسؤولين  وكذلك  االنقالب،  في  املتورطين  السودانيين  تلاملسؤولين  تستهدف  أن  ويجب  األمن.    ك قوات 

املالية  العقوبات شبكات الشركات الخاضعة لسيطرة األجهزة العسكرية واألمنية السودانية. ويجب أن تقدم شبكة إنفاذ القوانين املعنية بالجرائم 

ات الخاضعة لسيطرتهما. وأخيًرا، ينبغي إرشادات حول مخاطر غسل األموال املرتبطة بالقوات املسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والشرك

البنوك، في ذلك  إذ يتعين على الشركات األجنبية، بما  انتظار الحكومات التخاذ إجراءات،  املالية والقطاع الخاص بشكل عام عدم    للمؤسسات 

 تقييم عالقاتها التجارية مع السودان للتأكد من أنها ال تمول عن غير قصد أجهزة األمن السودانية.
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السودان.  لشعب  املعلنة  األهداف  املفاوضين  أهداف  تعكس  أن  بقيادة    يجب  انتقالية  أساس تشكيل حكومة  على  اتفاق  أي  يقوم  أن  يجب 

إلشراف ورقابة مدنية. على الرغم من أن بعض   -خاصة مواردها املالية    -مدنية تتمتع بصالحيات تنفيذية كاملة. ويجب إخضاع األجهزة األمنية  

تكون ضرورية  االمتيازات   قد  األمنية  لألجهزة  تجنبها  املمنوحة  يمكن  البالد  وال  في  املربحة  االقتصادية  القطاعات  على  السيطرة  استمرار  فإن   ،

 والعفو عن مرتكبي األعمال الوحشية وجرائم الحرب يجب أن يكون خارج جدول املناقشة. 

 االنتقال الديمقراطيدمرت عملية  املشوهة  والسياسية  االقتصادية الحوافز هياكل  

 عن ك
ً
البالد، حيث حصلت األجهزة األمنية السودانية والقوات شبه العسكرية، فضال في اقتصاد  بار  تؤدي قوات األمن السودانية دوًرا مهيمًنا 

نية مصالح في كل مراحل سلسلة القيمة  قادتها، على مجموعة كبيرة من الفرص التجارية في عهد البشير. على سبيل املثال، للجهات العسكرية واألم

الذهب   احتياطيات  ومعالجة  والصناعي  الحرفي  التعدين  يشمل  بما  السودان،  في  باملعادن  كبيرةاملتعلقة  بكميات  ونقلها   املوجودة  البالد  في 

ألمن واملخابرات الوطني املنحل حالًيا إلى  وتصديرها. وقد أدى توحيد وإعادة توزيع املقتنيات التجارية التي كان يسيطر عليها حزب البشير وجهاز ا

إتاحة فرص جديدة للبحث عن الريع أمام عناصر الجيش التي بقيت في السلطة. وعلى الرغم من نشر بعض املعلومات حول الشركات اململوكة  

 ها بشكل محدد.للجيش خالل الفترة االنتقالية، لم يتم تحديد حجم الشركات التي تسيطر عليها الجهات العسكرية وقادت

ا في السودان. وتشمل املصالح التجارية لقوات الدعم السريع  
ً
التعدين تعد املصالح التجارية القوية واملتنامية لقوات الدعم السريع سًرا مكشوف

عليها من قبل عائلة اللواء  واإلنشاءات والعقارات والزراعة واملشتريات وغير ذلك الكثير، حيث ترجع ملكية العديد من التكتالت الرائدة والسيطرة 

منهم من أفراد عائلة حمي أيًضا أن قوات الدعم السريع وقادتها، وكثير  التقارير  العديد من  "حميدتي". تؤكد  بـ  دتي،  محمد حمدان دقلو امللقب 

املتحدة   العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  حرب  لدعم  املرتزقة  خدمات  عائدات  من  أيًضا  شركاتهم يستفيدون  وعائدات  اليمن،  في 

  7,  ,6,  ,5العائلية، واالتجار غير املشروع. 

التجارية للجيش    تتمثل جوهرة تاج اإلمبراطورية  البشير.  في عهد  النطاق  القوات املسلحة السودانية ممتلكات تجارية واسعة  في  باملثل، جمعت 

عرف سابًقا باسم هيئة التصنيع الحربي. تم إطالقها كشركة صناعات دفاعية في عام  
ُ
للحماية    1993منظومة الصناعات الدفاعية، التي كانت ت

العديدة  م العقود  مدار  على  كبير  بشكل  وتوسعت  تنوعت  وقد  الغربية،  الحكومات  من  األسلحة  واردات  تشهدها  التي  املحتملة  االضطرابات  ن 

الصناعات  منظومة  سيطرت  للجمهور. وقد  هيكلها  أو  عملياتها  أو  إيراداتها  التفاصيل حول  من  القليل  عن  إال  اإلفصاح  يتم  لم  ولكن   املاضية، 

وتعمل  الدفاعية   الحزب.  وأعضاء  املخلوع  البشير  أصدقاء  السابق  في  يديرها  التي  أو  اململوكة  الشركات  من  العديد  على  االنتقالية  الفترة  خالل 

  في أنشطة تجارية تشمل   -شركة تابعة    24بما في ذلك تكتل جياد، الذي يضم    -الشركات والتكتالت السودانية البارزة األخرى املرتبطة بالجيش  

 9,  ,8استيراد السيارات واإلنشاءات والضيافة والطب. و تجميع 

ي  قوبل االنتقاد الصريح من قبل رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك للدور العسكري الضخم في االقتصاد بمقاومة القادة العسكريين. صرح حمدوك ف 

غير املقبول أن تقوم األجهزة العسكرية و/أو األمنية بذلك   : "كل جيش في العالم يستثمر في شركات الدفاع". "لكن من2020شهر ديسمبر من عام  

ووبخ رئيس مخابرات البالد، إلى جانب آخرين، حمدوك. وذكر تقرير لدبنقا أن    10في القطاعات اإلنتاجية، وبالتالي التنافس مع القطاع الخاص".

التابعة للجهاز األمني." وقال جمال عبد املجيد في لقاء تنويري مع    "مدير املخابرات العامة السوداني الفريق جمال عبد املجيد دافع عن الشركات

ر  ضباط الجهاز يوم الجمعة أن الشركات التابعة للجهاز قامت على أساس تنمية ودعم قدرات الجهاز لتأدية دوره الوطني وخدمة منسوبيه وتوفي

 11أسرهم."الخدمات األساسية والضرورية وكذلك توفير البيئة املناسبة للمعاشين و 
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إذ ت فيها دول الخليج ومصر،  شير  يتعزز الوضع السياس ي واالقتصادي املهيمن للقادة العسكريين بالعالقات الطيبة مع الحكومات األجنبية، بما 

اململكة العربية السعودية  بعض التقارير إلى أن قوات الدعم السريع والقوات املسلحة السودانية تلقت تعهدات بأكثر من مليار دوالر كدعم من  

"إن الدعم اإلماراتي والسعودي للمجلس العسكري االنتقالي الذي خلف البشير شجع اللواءات في األسابيع   12واإلمارات العربية املتحدة وحدهما.

دى إلى إحباط املطالب الثورية  ، وذلك أ2019يونيو    3الحاسمة التي أعقبت سقوطه، مما مكن املجلس العسكري االنتقالي من قمع املتظاهرين في  

جالوبي بابتيست  جان  عن  لتقرير صادر  وفًقا  وذلك  مهيمًنا"،  دوًرا  اللواءات  فيه  يؤدي  السلطة  لتقاسم  اتفاق  ظهور  وتمكين  املدني،  ن، بالحكم 

 13ح الجيش. الذي يزعم أيًضا أن اإلمارات العربية املتحدة سعت بنشاط لتقويض املكونات املدنية في حكومة السودان لصال

 استعادة الحكم املدني  

التي  املشوهة والسياسية االقتصادية الحوافز  سيتطلب إحياء التحول الديمقراطي في السودان معالجة االختالل األساس ي في توازن القوى وهياكل

التحول وإظهار االستعد  مالية كبيرة وموجهة  مهدت لالنقالب، مما يعني تحديد مجموعة أساسية من املعايير واملعالم لتوجيه  اد لفرض عواقب 

ح على أي شخص يتسبب في تأخير التقدم نحو تحقيق تلك األهداف أو في عرقلتها أو تقويضها. ويتعين على الحكومات، لكي يصبح ذلك ممكًنا، من 

واالنتهاك االنقالب  عن  املسؤولة  والكيانات  األفراد  حول  واألدلة  االستخبارية  املعلومات  لجمع  الدوافع  األولوية  هياكل  إلى  بالنظر  تلته.  التي  ات 

 الالزم إلعادة التحول إلى املسار الصحيح.  الضغوطات  املالية  الخفية للجيش، ُيعد الضغط املالي ضرورًيا لبناء 

 معايير استعادة الحكم املدني 

الجيش   مع  املفاوضات  في  واملدنيون  املدني  املجتمع  ممثلو  حدد  البشير،  املدني.  بعد سقوط  الحكم  إلى  للتحول  الرئيسية  األولويات  من  العديد 

ية  وينبغي أن نتوقع أن أي مفاوضات لحل أزمة سياسية قد ينتج عنها تنازالت أو مصالحات، حتى لصالح األطراف التي تتحمل املسؤولية القانون

ن األهمية بمكان أال تؤدي أي تنازالت ُتمنح للجيش إلى تقويض  عن األزمة نفسها، وذلك لتجاوز األزمة بشكل سريع. ومع ذلك، في حالة السودان، م 

الع بين  اإلشكالية  القوة  دينامية  استمرار  إلى  التنازالت  تؤدي  أال  وتعزيزه. ويجب  الديمقراطي  التحول  استعادة  في  املتمثل  العام  سكريين الهدف 

  -السياسية املهيمنة يزيد من احتمالية تكرار األزمة بشكل كبير. ويتعين  واملدنيين أو توسعها، إذ أن السماح للجيش باستمرار سيطرته على القوة  

قدًما   قابلة    -للمض ي  غير  الدولي  ودعمهم  املدني  واملجتمع  املدنية  االنتقالية  الحكومة  في  للديمقراطية  املؤيدة  العناصر  مراكز  بعض  تكون  أن 

 للتفاوض.

التنفيذية.  تسليم رئاسة مجلس السيادة لفرد مدني، ونقل    يجب منح الحكومة املدنية مطلق السلطات  الشرطة  االشراف علي  وعلى الجيش 

مدنية  بقيادة  حكومة  تتولى  أن  ويتعين  الدستوري.  اإلعالن  في  عليه  منصوص  هو  ما  الوزراء، وفق  مجلس  إلى  العامة  املخابرات    الوطنية وجهاز 

الرقابة    والشرطة ى كل أجهزة األمن  اإلشراف عل أن يكون اإلفصاح عن األصول وعرضها على  السودانية وأنشطتها وشركاتها االقتصادية. ويجب 

 املالية املدنية شرطين أساسيين ملنح أي تنازالت للجيش. 

الدولي.  والدعم  واالستقاللية  السلطة  املساءلة  وآليات  الرقابة  منظمات  الد   تتطلب  اإلعالن  لعام  حدد  من    2019ستوري  مجموعة  إنشاء 

إلى ديمقراطية بقيادة مدنية، بل   التحول  الهدف من  القائمة وبنائها. وال تمثل هذه املؤسسات  القدرات  الرقابة وتنشيط  إنها املؤسسات وآليات 

الصحيح.   املسار  على  التحول  إلبقاء  عنها  غنى  ال  ضمانات  وهي  التنفيذية  السلطة  على  مهمة  قيوًدا  تمكين  تمثل  يجب  الخصوص،  وجه  وعلى 

القومية، وديوان الضرائب، واللجنة الوطنية  املراجعة  املؤسسات املشاركة في اإلشراف على املالية العامة وتحقيقات مكافحة الفساد، مثل ديوان 

املوار  وتوفير  الوطنية،  الجمارك  وهيئة  املالية،  التحريات  ووحدة  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  التدخل ملكافحة  من  وحمايتها  لها،  الكافية  د 
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السياس ي أو الترهيب. ويجب على املجتمع الدولي أن يراقب بعناية تشكيل هذه املؤسسات ويجب أن يفرض عواقب على أي شخص مسؤول عن 

 تأخير التقدم أو عرقلته. 

.
ً
ا كامال

ً
ملكافحة الفساد واسترداد األصول العامة    املفوضية القومية  ال يزال قانون    يجب تنفيذ قوانين مكافحة الفساد واسترداد األصول تنفيذ

ت  ، الذي تم اعتماده في يوليو، سارًيا بالكامل، بدًءا من اختيار املفوضين، الذين تم استالم طلباتهم للمناصب السبعة في سبتمبر وكان2021لعام  

الدراسة عند وقوع االنقالب. ومن شأن اإل الترشيحات   في إنشاء  قيد  الكثير من الخالفات   مفوضيةسراع  في معالجة  مكافحة الفساد أن يساعد 

بلجنة   األمر  يتعلق  عندما  االنتقالية  املرحلة  في  واملدنية  العسكرية  العناصر  بين  و  والتوترات  يونيو  من  الثالثين  نظام  و  تفكيك  التمكين  إزالة 

 . االنقالب   تم تجميدها بعد التي مكافحة الفساد واسترداد األصول 

الجنود    -املدنيون   األمن.  -وليس  قطاع  إصالحات  يقودوا  أن  الجيش   يجب  يقود  أن  على  السودان  في  االنتقالية  للحكومة  السابق  القرار  نص 

قته  إصالحات قطاع األمن. فإذا تكرر ذلك، فسوف يقوض سلطة الحكومة املدنية ويؤدي إلى استمرار التحديات الهيكلية داخل الجيش وفي عال

واسع،  باملدنيين. ومن األهمية بمكان أن يقود املدنيون مثل هذه العملية في السودان باإلضافة إلى كون ذلك أفضل ممارسة معمول بها على نطاق  

 ن. وذلك بالنظر إلى هياكل الدوافع الخفية، والتنافس بين األجهزة، وعدم الثقة املوروثة في األجهزة األمنية من قبل الكثير من السكا

يجب على املفاوضين عدم إجراء مناقشات حول منح الحصانة   العفو عن مرتكبي جرائم الحرب واألعمال الوحشية ليس بالبداية الصحيحة. 

ية باإلضافة  ضد جرائم الحرب أو األعمال الوحشية املرتكبة في عهد البشير أو أثناء الفترة االنتقالية، إذ يتعارض ذلك مع األعراف والقوانين الدول

ملفوض   ووفًقا  السودانيين.  للمواطنين  الشعبية  املطالب  عن  انحرافه  تمنع  إلى  التي  العفو  "تدابير  فإن  اإلنسان،  لحقوق  السامي  املتحدة  األمم 

االنتهاكات  من  ذلك  وغير  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الجماعية  واإلبادة  الحرب  جرائم  عن  قانونًيا  مسؤولين  يكونون  قد  الذين  األفراد    مقاضاة 

 عن سياسة األمم املتحدة ".الجسيمة لحقوق اإلنسان، هي تدابير تتنافى مع التزامات الدول بموجب ال
ً
 14عديد من مصادر القانون الدولي، فضال

 واملعلومات  أولويات جمع األدلة 

املراقبين   من  فريق  قبل  من  ونشرها  وتحليلها  املدنيين  ضد  والعنف  االنقالب  عن  املسؤولين  ملحاسبة  الالزمة  واألدلة  البيانات  جمع  سيتم 

في ذلك املراسلين والص التنظيمية. ويجب أن    املعلوماتحفيين املواطنين واملجتمع املدني ووكاالت  السودانيين، بما  املالية والجهات  واملؤسسات 

تكوين األجهزة األمنية وهيكلها، وهويات الجنود والوحدات العسكرية املتورطة في االنتهاكات، واملعلومات  وجمع املعلوماتتشمل أولويات التحقيق 

 ية لكل جهاز أمني وكبار قادته وشبكاتهم. املالية عن املقتنيات التجار 

حدد عدد قليل من التقارير أسماء كبار العسكريين السودانيين الذين شاركوا بنشاط  وضع خريطة لعناصر أجهزة األمن املتورطين في االنقالب.

وصفت  قد  اإلخبارية  والتقارير  االجتماعي  التواصل  وسائل  منشورات  أن  ورغم  دعموه.  أو  االنقالب  والقوات    في  السريع  الدعم  قوات  انتشار 

 املسلحة السودانية في الخرطوم واملدن والبلدات األخرى في كل أنحاء السودان، فإن هناك مؤشرات على عدم وجود دعم جماعي لالنقالب داخل 

ا داخل الجيش حول االنقالب. 
ً
 عن دبلوماسيين، أن هناك خالف

ً
مع ذلك، لم ُينشر حتى اآلن سوى القليل  و  15قوات األمن. ذكرت وكالة بلومبرج، نقال

واملراسلين  من املعلومات حول األفراد املتورطين في االنقالب غير اللواء عبد الفتاح البرهان رئيس القوات املسلحة السودانية. ويجب على املحققين

أسمائهم من خالل قواعد   ومراجعةنقالب تحديد األفراد املتورطين في االنقالب العسكري، وجمع املعلومات املالية،  اال   تغطية  الذين يعملون على  

ع  
ً
فضال االنقالب،  في  املتورطة  العسكرية  والكيانات  األفراد  تحديد  الشركات. وسيوفر  املمتلكات وسجالت  على سجالت  تحتوي  التي  ن  البيانات 

ا أكثر دقة ملمارسة الضغط املالي واملساءلة.األصول الخاضعة لسيطرتهم
ً
 ، أهداف
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املدنيين. ضد  العنف  ممارسة  عن  املسؤولة  األطراف  انتهاكات حقوق   تحديد  توثيق  في  املشاركة  املنظمات  تعطي  أن  يجب  تقدم،  ما  على  بناًء 

باراتية محددة متورطة في أعمال عنف ضد املدنيين، اإلنسان والتحقيق فيها األولوية لجمع املعلومات املتعلقة بأفراد ووحدات عسكرية واستخ

متعون وتحليل تلك املعلومات ونشرها عند الضرورة. ويجب على الباحثين واملحققين أيًضا إعطاء األولوية لتحديد املسؤولين العسكريين الذين يت

هذه البيانات والحفاظ عليها الخطوة األولى نحو تطبيق    بسلطة القيادة واملسؤولية عن القوات التي ترتكب أعمال عنف ضد املدنيين. ويمثل جمع

 املساءلة والعقوبات ضد املسؤولين عن العنف واألعمال الوحشية.

وغالًبا ما يتجنب كبار املسؤولين العسكريين املتورطين في أنشطة تجارية   فضح شبكات األجهزة األمنية من الجهات املمكنة وامليسرين والوكالء.  

مشروعة   السري لألسلحة    -غير  الشراء  أم  الدولة  أصول  نهب  كانت  أو    -سواء  امللكية  أو صكوك  العقود  أو  الشركات  ملفات  في  أسمائهم  وضع 

ع ويجب  ملستهدفاتها.  املالي  الضغط  أدوات  إصابة  لضمان  األهمية  بالغ  أمًرا  يستخدمونهم  الذين  الوكالء  تحديد  وُيعد  املصرفية.  لى الحسابات 

 أيًضا إعطاء األولوية لجمع األدلة حول بنوك الجيش ومقدمي الخدمات واملوردين. ين علي جمع املعلوماتالعاملاملحققين وو 

تشويهها.   أو  اقبتها  مر أو  املعلومات  تدفقات  تعطيل  محاوالت  في    إبراز  املشاركة  في  يتمثل  ا 
ً
إرث السودان  في  واألمنية  العسكرية  األجهزة  تمتلك 

ر املعلومات املضللة. ويتضح أن هذه الديناميات استمرت منذ سقوط البشير وربما تسارعت بعد االنقالب الذي  املراقبة، وتعطيل األجهزة، ونش

في   الكيانات العسكرية والوكالء األجانب وشركات الدفاع والتكنولوجيا الخاضعة   25حدث  في هذه األنشطة  الكيانات املشاركة  أكتوبر. وتشمل 

الذين تم االستيالء عليهم أو إجبارهم من قبل األجهزة لسيطرة القوات املسلحة السوداني ة أو قوات الدعم السريع ومقدمي خدمات االتصاالت 

املتحدة  األمنية. وخالل عهد البشير، كانت األجهزة األمنية قادرة على شراء أجهزة التشفير وفك التشفير ومعدات البرامج من شركات في الواليات  

حتى عندما كان النظام يخضع لعقوبات دولية صارمة. وتضخمت أيًضا جهود التضليل كما يتضح من إزالة فيسبوك   واململكة املتحدة وإيطاليا،

جب على  آلالف الحسابات املشاركة في جهود التضليل املرتبطة بقوات الدعم السريع واملصالح املؤيدة للبشير ووكالة أبحاث اإلنترنت الروسية. وي

التكنولوج وشركات  الواليات الحكومات  حكومة  على  ويجب  عنها.  واإلعالن  األنشطة  هذه  لكشف  خطوات  اتخاذ  املدني  املجتمع  ومجموعات  يا 

التي قد يكون لديها معلومات حول ظروف أو أصول اضطرابات الخدمات وحمالت التضليل،    املعلوماتاملتحدة إصدار طلبات بيانات إلى وكاالت  

وقيادة القومي  األمن  وكالة  ذلك  في  فعلى   بما  كافية،  تفسيرات  أو  أدلة  عن  ذلك  يسفر  لم  وإذا  املركزية.  االستخبارات  ووكالة  الخاصة  العمليات 

 مجلس األمن القومي إصدار طلبات جديدة للحصول على تلك املعلومات.

 نشر أدوات الضغط املالي

من   أيام  غضون  في  السوداني  الجيش  على  تتراكم  املالية  التبعات  تعليق  بدأت  األمريكية  الحكومة  وأعلنت  من    700االنقالب.  دوالر  مليون 

تتوقف   أن  أيًضا  املرجح  ومن  العسكري.  االنقالب  أعقاب  في  املساعدات  فجّمد  حذوها  الدولي  البنك  حذا  وقد  للنظام.  املقدمة  املساعدات 

زمة. وعلقت كل الجهات املانحة واملؤسسات املالية الرئيسية  املفاوضات حول إعادة هيكلة الديون مع الحكومات األجنبية األخرى حتى يتم حل األ 

ر الدعم االقتصادي الذي تعهدت به وخصصته، بما في ذلك فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة وصندوق النقد الدولي. ورغم أن هذه الخطوات تشي

ية تمتلك األدوات ملمارسة الضغط املالي على مستهدفات أكثر دقة إلى أن االنقالب سيؤدي إلى عواقب مالية على املسؤولين، فإن الحكومات األجنب 

 مع الحد من التأثير السلبي على السودان بشكل كبير. 

االنقالب،    في  املتورطين  السودانيين  املسؤولين  شبكة  أصول  لتجميد  مستهدفة  عقوبات  فرض  الدولية  والوكاالت  الحكومات  على  يتعين 

اقبة أو عرقلة النشطاء والصحفيين، وممارسة العنف ضد املدنيين.   وكذلك في االعتقاالت السياسية،   وتعطيل االتصاالت، والتضليل، ومر

ضرورة   يعني  مما  والفعل،  بالقول  للديمقراطية  املؤيدين  والناشطين  املتظاهرين  مع  تضامنها  تبدي  أن  عقوبات  تفرض  حكومة  أي  على  يجب 
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ستخدم لفرض عوا
ُ
 بأن العقوبات ست

ً
قب على مرتكبي أعمال العنف ضد املدنيين والتحرك بسرعة لضمان أال تكون الوعود واهية. التصريح علنا

غنيتسكي  وتتوفر هذه السلطات بالفعل في الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة واالتحاد األوروبي بموجب برامج العقوبات على غرار قانون ما

الحك يعلن كبار املسؤولين  في السودان. وفي حال عدم استعادة الحكم املدني  العاملية. ويجب أن  أنهم سيستخدمون هذه السلطات   
ً
علنا وميين 

بات وكانت معايير التعيين في السلطات الحالية غير كافية لتحقيق كل األهداف املحتملة، يجب على السلطات القضائية النظر في وضع برامج عقو 

في السودان. ويجب أن للرد على االنقالب  التي تسيطر عليها   جديدة  الكيانات  تعيين تستهدف  القبيل معايير  من هذا  تتضمن أي برامج عقوبات 

برنامج العقوبات الجديد اإلجراءا إلى ذلك، يجب أن يشمل  في قطاعي الدفاع والتعدين. باإلضافة  التي األجهزة األمنية، ال سيما تلك املوجودة  ت 

صول إلى وسائل اإلعالم واإلنترنت، كما يجب أن تكون أي برامج عقوبات جديدة مصحوبة بتراخيص  تحظر أو تحد من حرية التعبير والتجمهر والو 

 أو إعفاءات إنسانية واسعة النطاق للحد من تأثير العقوبات على املدنيين.

السودانية. واألمنية  العسكرية  األجهزة  الخاضعة لسيطرة  الشركات  شبكات  العقوبات  تل  تستهدف  أن  أ  ويجب  املستهدفات  ويتعين  تكون  ن 

مناصب   يشغلون  الذين  القادة  وكذلك  السريع،  الدعم  وقوات  السودانية  املسلحة  بالقوات  املرتبطة  الشركات  هي  املالية  للضغوط  األساسية 

بع وعشرين شركة  قيادية داخل هذه الشركات. ويتمثل أبرز مكونات اإلمبراطورية التجارية للقوات املسلحة السودانية في تكتل جياد، إلى جانب أر 

قوات  على  الضغط  يركز  أن  ويتعين  املتعددة.  االتجاهات  وشركة  زادنا  شركة  مثل  قابضة  وشركات  الدفاعية،  الصناعات  ومنظومة  له،  تابعة 

ت خدمات  الدعم السريع على الشركات التي تسيطر عليها عائلة دقلو، مثل شركة الجنيد لألنشطة املتعددة، وخاصة الشركات املعروفة بأنها قدم

ى  إلى قوات الدعم السريع، مثل شركة جي إس كيه لألعمال املتقدمة وشركة تراديف للتجارة العامة املحدودة. إلى جانب هذه الشركات، يجب عل

 املحققين إيالء اهتمام كبير لقطاع التعدين، نظًرا إلى كثرة الشركات املرتبطة باألمن املتورطة فيه. 

ا  إنفاذ  بالقوات املسلحة السودانية  يجب أن تقديم شبكة  املالية إرشادات حول مخاطر غسل األموال املرتبطة  بالجرائم  لقوانين املعنية 

وتتمتع شبكة إنفاذ القوانين املعنية بالجرائم املالية بسلطة إصدار إرشادات عامة وغير   وقوات الدعم السريع والشركات الخاضعة لسيطرتها.

ية حول املخاطر الرئيسية لغسل األموال أو تمويل اإلرهاب. نظًرا إلى االحتمالية الكبيرة للتدفقات املالية غير  مؤسسة مال  22,000عامة ألكثر من  

املا بالجرائم  املعنية  القوانين  إنفاذ  شبكة  على  والحكومي، يجب  العسكري  اإلنفاق  على  املحدود  اإلشراف  فترة  السودان خالل  في  لية  املشروعة 

ط الضوء على مخاطر غسل األموال من قبل الحكومة العسكرية السودانية. ويتعين أن تحذر اإلرشادات البنوك من  تقديم إرشادات عامة تسل

قطاع  وعائدات  املراقبة،  معدات  أو  الدفاعية  املعدات  أو  لألسلحة  غامضة  ومدفوعات  األجنبية،  الحكومات  من  املحتمل  السري  املالي  الدعم 

بالذهب، ونقل املسؤولين الحكوميين ألصول خارج البالد في صورة ممتلكات أو سلع فاخرة. ويجب أن تسلط  التعدين، خاصة التدفقات املرتبطة  

وتوف العسكرية.  العسكرية وشبه  الكيانات  عليها  تسيطر  التي  املالية  باملؤسسات  املرتبطة  األموال  غسل  مخاطر  على  أيًضا  الضوء  ر  اإلرشادات 

حول "انتهاكات حقوق اإلنسان التي    2018ول "مخاطر الفساد السياس ي في جنوب السودان" وفي يونيو  ح  2017اإلرشادات املنشورة في سبتمبر  

ويتيعن أن تتضمن    17,   ,16دعمها شخصيات سياسية أجنبية بارزة فاسدة وميسريهم املاليين" نقطة انطالق ملثل هذه اإلرشادات بشأن السودان.

 ت املدنية واإلنسانية من أجل الحد من أي عقبات أمام التدفقات املشروعة وإزالتها بشكل مثالي. اإلرشادات نًصا صريًحا حول تسهيل املعامال 

العامة   الدبلوماسية  تحديًد   املتعلقةتتطلب  املالية  السودان.   االعتراف  بالضغوط  في  تحدًيا  يمثل  الذي  العقوبات  فكرة   بإرث  أن  ورغم 

 العقوبات لها ثقل كبير في السودان، فهناك مؤشرات على أن العديد من السودانيين سيدعمون فرض عقوبات مالية على املسؤولين عن االنقالب

ة القصد  استجابة سكان السودان للعقوبات املوجهة ضد الجيش محددة سلًفا. ومن األمور املهمة للغاي  وليستوممارسة العنف ضد املدنيين.  

يد  والدقة والرسائل املحيطة بممارسة الضغوط املالية. فال يكفي ضمان أن تكون العقوبات مستهدفة من الناحية الفنية، بل يجب أن يقترن تحد 

إلى البنوك   العقوبات بدبلوماسية عامة قوية ومبادرة توعية توضح أهداف السياسة النهائية لإلجراء، وأهمية تعزيز التنمية االقتصادية والوصول 
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التضليل  ملواجهة  استراتيجية  العامة  الدبلوماسية  هذه  تتضمن  أن  ويجب  عام.  بشكل  املواطنين  على  ذلك  تأثير  من  الحد  في  والرغبة    الدولية، 

 اإلعالمي حول العقوبات والحكومة املدنية ودور الحكومات األجنبية.

انت  ويتعين على كيانات القطاع الخاص تقييم    ظار الحكومات التخاذ إجراءات،وينبغي للمؤسسات املالية والقطاع الخاص بشكل عام عدم 

للجيش   الضخمة  االقتصادية  للمصالح  نظًرا  السودانية.  األمن  أجهزة  قصد  غير  عن  تمول  ال  أنها  من  للتأكد  السودان  مع  التجارية  عالقاتها 

العناية   إجراء  املالية  املؤسسات  على  يجب  األمنية،  واألجهزة  أي  السوداني  يخص  ما  في  املعامالت  ومراجعة  املستمرة  واملراقبة  املعززة  الواجبة 

ماؤهم معامالت تتعلق بقطاعي الدفاع والتعدين في االقتصاد السوداني. ويجب على املؤسسات املالية إضافة أسماء األفراد والكيانات الواردة أس

يتعين عليهم تكليف وحدات االستخبارات املالية الخاصة بهم بالتحقيق وتحديد  في هذا التقرير إلى مرشحات الفرز الخاصة بهم. عالوة على ذلك،  

التي  الشركات اإلضافية التي لها صالت بالجيش وقوات األمن وإضافة تلك إلى مرشحات الفرز الخاص بهم. ويجب على البنوك العاملية واإلقليمية  

البنوك مع  التعامل  السودانية  البنوك  مع  مراسلة  عالقات  األفراد   لها  مع  العالقات  لقطع  الضرورة،  عند  عليها،  والضغط  املراسلة  السودانية 

 والكيانات املذكورة في هذا التقرير، وكذلك أي أفراد آخرين يثبت أن لديهم صالت بالقوات العسكرية واألمنية.
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