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ي  السودان؟
ي  وقف القتل �ف

 ك�ف �مكن لل�ونغرس المساعدة �ف
ي  السودان.  

للوال�ات المتحدة أدواتها  الخاصة لمكافحة الفساد  وانتها�ات حقوق اإل�سان �ف
 وحان الوقت الستخدامها. 

ي  وجون ب��ندرغاست
 بقلم جورج  كلويف

 11 يونيو  2019
  

 تتعقب التي )،Sentry The )www.thesentry.org لمؤسسة مؤسسان شریكان ھما بریندرغاست وجون كلوني جورج
 إلى تسعى والتي الوطنیة، للحدود العابرة الحروب من والمتربحین اإلفریقیین الحرب بمجرمي المرتبطة المشبوھة األموال
 الدولي. المالي النظام عن العنف من المنتفعین إقصاء

 
 القرن من األول العقد منتصف خالل المجاورة الالجئین ومخیمات السودانیة دارفور منطقة أنحاء مختلف نجوب كنا عندما

 إذ الجماعیة. اإلبادة عملیات إحدى لتنفیذ السوداني مالنظا ابتدعھ الذي الوحش على مباشًرا دلیًال  شاھدنا والعشرین، الحادي
 النظامي الجیش مع جنب إلى جنبًا "جنجاوید"، باسم الوقت ذلك في ُعرفت ومنتشرة، ُمسلحة میلیشیات الحكومة نظمت

 میلیشیات اسالح ھما الجماعي واالغتصاب العرقي التطھیر فكان بالنظام. الخاصة القتل ماكینة في أساسیة أدوات باعتبارھا
 المفضلین. جنجاوید

 
 عن دیسمبر منتصف في السودان ربوع في اندلعت التي السلمیة، التظاھرات أسفرت الراھن: الوضع إلى سریعًا وباالنتقال
 والقادة المتظاھرین قادة تّوصل  مایو، وفي أبریل. شھر في عاًما 30 حكمھ دام الذي البشیر عمر السوداني بالدكتاتور اإلطاحة

 مرحلة على باالتفاق وذلك البالد، في المدني الحكم لترسیخ أولي اتفاق إلى االنقالب بعد الحكم مقالید تولوا الذین العسكریین
 واستمرت المدنیة. للسیطرة خاضعة لمؤسسات السلطة ومنح دیموقراطیة  انتخابات نحو تمضي سنوات ثالث مدتھا انتقالیة

 النھب على القائم الدیمقراطي غیر العنیف النظام تفكیك على المتظاھرون أصرّ  إذ وبعدھا، المفاوضات أثناء السلمیة لتظاھراتا
 البشیر. عھد في ُرِسخ الذي

 
 نھب حیث الترتیب، ھذا مثل في خسارة األكثر البشیر جنراالت ستكون االتفاق. ھذا في كبیرة واحدة مشكلة ھناك كانت ولكن

 ذلك بعد تتمتع لن التي الجنجاوید میلیشیات مع جنب إلى جنبا العقاب، من اإلفالت مع عاًما 30 لمدة البالد الجنراالت الءھؤ
 انتشارھا. مناطق في القانون إطار خارج المطلقة بالید

 
 میلیشیات فقتلت یونیو. 3 في رینللمتظاھ رئیسیًا ُمخیًما الجنجاوید میلیشیات بقیادة السودانیة األمن قوات ھاجمت لذلك، ونتیجةً 

 یزید ما الماضیة القلیلة األیام خالل السریع"، الدعم "قوات والمخادع الُمّسِكن بالُمصطلح معروفة اآلن أصبحت التي الجنجاوید،
 وجلدھم السودانیین المدنیین اغتصاب عن فضال النیل، نھر في الجثث من العدید وأغرقت ُمسلح، غیر متظاھر 100 عن

 أغارت كما حتفھم. لقوا قد یكونوا أن ویُخشى المفقودین عداد في آخرین مئات ھناك أن كما الخرطوم. أنحاء جمیع في سرقتھمو
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 من للحد والھواتف اإلنترنت شبكات وُحجبت الطبي. الطاقم أفراد على واعتدت المستشفیات من العدید على المیلیشیات ھذه
 ذلك، من وبدًال  المتظاھرین، مع أبرموھا التي االتفاقات العسكریون النظام قادة لغىأ ذلك، إلى وباإلضافة التواصل. فرص
 حتًما. لصالحھم بھا سیتالعبون والتي سریعة انتخابات بإجراء طالبوا

 
 في ودیموقراطیون جمھوریون جانبھ إلى یقف فالسودان كذلك. األمر فلیس منھا، میؤوس أخرى أفریقیة أزمة یبدو ذلك كان إذا

 وإدارة الحالي للكونغرس ویمكن والسالم. اإلنسان حقوق عن للدفاع واشنطن في المتعاقبة اإلدارات عن فضالً  الكونغرس
 تُدمر التي الجنجاوید ومیلیشیات النظام قادة على عواقب لفرض وأفریقیا؛ أوروبا في الحلفاء وكذلك اآلن، الكثیر فعل ترامب
 وتنھبھا. البالد

 
 اإلنسان: حقوق وانتھاكات الفساد لمكافحة یُصدق ال نحوٍ  على فعالة جدیدة أداة ،2016 عام في ألمریكي،ا الكونغرس اعتمد
 في الفاسدین والمسؤولین اإلنسان حقوق انتھاكات مرتكبي معاقبة األمریكیة للحكومة یُتیح الذي العالمي، ماغنیتسكي قانون وھي
 إدارة من رسمیًا تطلب أن والشیوخ النواب مجلسي في الخارجیة الشؤون لجنتي من كلٍ  لقیادة حالیًا ویتسنى العالم. أنحاء جمیع

 عن المسؤولیة من األكبر القدر عاتقھم على یقع الذین التجاریین وشركائھم السوداني النظام مسؤولي من قائمة معاقبة ترامب
 الحالي. العسكري النظام رئیس نائب دقلو، حمدان حمدم الفریق الجنجاوید میلیشیات قائد من بدًءا الدولة، ونھب المستمر العنف
 استخدام العالمي ماغنیتسكي قانون بموجب الممنوحة السلطات تتیح فردي، بشكل اثنین أو مسؤول معاقبة مجرد من وبدًال 

 تأثیر إحداث عم العام الفساد معاقبة و/أو اإلنسان حقوق انتھاكات في متورطة كاملة شبكة معاقبة یمكن حیث شبكیة، عقوبات
 بكثیر. أكبر

 
 عقوبات إلى وباإلضافة مستخدمة. غیر ولكنھا المتاحة السیاسة أدوات استغلت أنھا لو كبیر أثر تحقیق ترامب إلدارة یتسنى
 المصارف آلالف األموال غسل مكافحة بشأن استشاریة آراء إصدار الخزانة لوزارة یمكن للشبكات، العالمي ماغنیتسكي قانون

 االقتصاد انھیار مع الماضي العام خالل السودان من الخارجة المشروعة غیر المالیة التدفقات لمراقبة العالم أنحاء عجمی في
 غیر طةاألنش بعض على أدلة جمع على ،Sentry The الخاصة، مبادرتنا تعمل لذا، السیاسیة. األزمة حدة وتصاعد

 تستعین فسوف وأوكرانیا، فنزویال بشأن فعلت كما االستشارات، ھذه من واحدة الخزانة وزارة أصدّرت إذا ولكن المشروعة،
 النظام خالل من غسلھا یتم التي المسروقة األصول عن للبحث العالم مستوى على المصرفي االمتثال بمسؤولي الفور على

 الدولي. المالي
 

 نقطة بمثابة سیكون الدولي المالي النظام عن المسؤولین ھؤالء بعض وإقصاء علیھا واالستیالء األصول تلك بعض تجمید إن
 النظام قادة إقناع محاولین الخرطوم على الدبلوماسیون یتوافد اإلنسان. وحقوق السالم أجل من ُمستغلة وغیر رئیسیة ضغط

 وروسیا الخلیج دول من النظام بھ یحظى الذي للدعم نظًرا ولكن یمقراطي.ود مدني حكم إلى والنتقال السابق االتفاق إلى بالعودة
 وأروبا أفریقیا في الدبلوماسیون سیتمكن كما القاتلة. المعادلة ھذه لتغییر وعوود مجرد من أكثر سیستغرق األمر فإن والصین،
 الربح حسابات على التأثیر من التجاریین، مومعاونیھ النظام قادة على كبیرة مالیة عواقب فرض خالل من المتحدة، والوالیات
 مساعد سیزور اآلن. حتى عقاب أي من اإلفالت مع عقود ثالثة مدار على وقتلوا نھبوا الذین الخرطوم، لجنراالت والخسارة

 سدى یةالدبلوماس مساعیھ تذھب وسوف األسبوع، ھذا الخرطوم ناجي تیبور األفریقیة للشؤون األمریكیة الخارجیة وزارة وكیل
 المشروع غیر المالي النشاط من النوع ھذا بشأن األمریكیة الخزانة وزارة تتخذھا التي للتدابیر االستثنائیة القوة تدعمھا لم إذا

 لسنوات. السودان قادة مارسھ الذي
 

 لعقود. حالیًا لمستقلا السودان جنوب شعب وتدمیر دارفور في الجماعیة اإلبادة جرائم ارتكاب على العقاب من النظام ھذا أفلت
 ترتكب التي نفسھا ھي الجنجاوید میلیشیات تزال وال یحكم،  الذي ھو نفسھ النظام یزال ال ولكن السلطة، خارج البشیر یكون قد

 لفرض ثانیة بفرصة األوربي واالتحاد األفریقي االتحاد مع جنب إلى جنبًا التنفیذیة والسلطة الكونغرس یحظى والیوم، الفظائع.
 وھناك السودان. في المدني الحكم إلرساء المستوى رفیعة دبلوماسیة في واالستثمار الخطیرة، الجرائم على وخیمة اقبعو

 كما السودان، من الالجئین تدفق زیادة دون السودان في الحالیة األزمة حل سیُحیل بذلك. للقیام تدعو التي األسباب من الكثیر
 ویمنع البشیر، نظام یدعمھا التي المتطرفة المنظمات نشاط ویواجھ األخرى، الدینیة اتواألقلی المسیحیین الضطھاد سیتصدى

 العالم. مستوى على مثیل لمعاناتھ یكون ال یكاد بلد في الجماعیة الفظائع من أخرى سلسلة وقوع
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