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يجب على الواليات املتحدة األمريكية التعجيل برفع اسم السودان من قائمة 
بني الذين يحاولون  الدول الراعية لإلرهاب وفرض عقوبات على شبكات املخرِّ

زعزعة السالم في البالد
12 ديسمبر 2019

لـقد آن األوان لـرفـع اسـم الـسودان مـن قـائـمة الـدول الـراعـية لـإلرهـاب، ومـن ثـم يـجب عـلى الـواليـات املتحـدة الـتعجيل بـاتـخاذ 
بـني مـن  هـذا الـقرار. وفـي الـوقـت ذاتـه، يـتعني عـليها دعـم جـهود اإلصـالح مـن خـالل فـرض عـقوبـات تسـتهدف شـبكات املخـرِّ
املــــسؤولــــني والــــعناصــــر الــــتمكينية الــــتي تــــعمل عــــلى زعــــزعــــة الســــالم، وانــــتهاك حــــقوق اإلنــــسان، وتــــقويــــض عــــملية الــــتحول 

الديمقراطي.

مـنذ أداء الـيمني الـدسـتوريـة قـبل ثـالثـة أشهـر، اتخـذ مجـلس الـوزراء بـقيادة رئـيس الـوزراء املـدنـي عـبد اهلل حـمدوك إجـراءات 
مــهمة لحــمايــة حــقوق اإلنــسان األســاســية، ومــحاربــة الــفساد، والحــد مــن نــفوذ وأنشــطة الجــماعــات املــتطرفــة الــتي تــشاطــر 
املــنظمات اإلرهــابــية الــدولــية اإليــديــولــوجــيات ذاتــها. ورغــم أن هــذه اإلجــراءات قــد أوفــت بــكثيٍر مــن بــنود االتــفاقــية اإلطــاريــة 
الــتي تــم الــتوصــل إلــيها بــني الــواليــات املتحــدة والــسودان قــبل تــنصيب الــحكومــة االنــتقالــية، إال أنــه مــا زالــت ثــمة حــاجــة إلــى 
احــراز مــزيــد مــن  الــتقدم  فــيما يــخص املــسائــل الــحيويــة مــثل تــوصــيل املــساعــدات اإلنــسانــية إلــى املــناطــق املــتضررة مــن 

الحرب.

وعــلى الــرغــم مــن ذلــك، وبــعد انــتهاء زيــارة رئــيس الــوزراء حــمدوك إلــى الــواليــات املتحــدة مــؤخــراً ومــا أعــقبها مــن اتــخاذ قــرار 
بـتبادل الـسفراء بـني الـدولـتني ألول مـرة مـنذ 23 عـامـاً، نـعتقد أن الشـروط الـضروريـة املـطلوبـة لـرفـع اسـم الـسودان مـن قـائـمة 
الــــدول الــــداعــــمة لــــإلرهــــاب قــــد تــــحققت وأن أهــــمية دعــــم جــــهود اإلصــــالح الــــتي تــــعمل عــــليها اإلدارة املــــدنــــية الجــــديــــدة فــــي 

السودان تفوق املخاطر املحتملة جراء رفع اسم السودان من هذا التصنيف في وقت مبكر.

صـــرح ســـليمان بـــلدو، كـــبير مســـتشاري مشـــروع "كـــفايـــة"، قـــائـــالً: "إن رفـــع اســـم الـــسودان مـــن قـــائـــمة الـــدول 
الــراعــية لــإلرهــاب لــن يــكون كــافــياً لجــذب االســتثمارات الــتجاريــة املــسؤولــة، لــذا ال بــد مــن إجــراء مجــموعــة مــن 
اإلصـالحـات االقـتصاديـة األسـاسـية وتـشمل زيـادة الـشفافـية فـي الـقطاع املـصرفـي، وإصـالح أنـظمة مـكافـحة 
غســل األمــوال فــي الــبالد، وتــطبيق قــوانــني الــتعاقــد واملشــتريــات الــعامــة. وبــدون هــذه اإلصــالحــات، مــن املــرجــح 
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أال تـسعى املـؤسـسات املـالـية وغـيرهـا فـي الـقطاع الـخاص الـتي تـقوم بـعملية الـتحقق املـالئـمة مـن خـالل إجـراء 
"اعـرف عـميلك" ومـراجـعات الـعنايـة الـواجـبة املـعزّزة إلـى مـمارسـة األعـمال الـتجاريـة فـي الـسودان اسـتناداً إلـى 

ما تجريه من تقييمات للمخاطر، وذلك بالرغم من رفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب".

مــن جــانــبه صــرح جــون بــريــندرغــاســت، الــعضو املــؤســس ملــنظمة "ذا ســنتري" واملــديــر اإلســتراتــيجي ملــؤســسة 
كـلونـي لـلعدالـة، قـائـالً: "ال زال الـتحول فـي الـسودان هـشاً بـعد عـقود مـن إحـكام شـبكة تـتسم بـالـعنف والـفساد 
مـن املـسؤولـني قـبضتها عـلى الـدولـة فـي عهـد الـرئـيس الـسابـق عـمر الـبشير املـطلوب تسـليمه لـلمحكمة الـجنائـية 
الـدولـية بـتهمة اإلبـادة الجـماعـية. ويـمثّل املفسـدون املـحتملون املـنتمون إلـى هـذه الشـبكة والـساعـون إلـى عـرقـلة 
هذا التحول الجذري في الحكم تهديداً من شأنه عرقلة التقدم الكبير الذي أحرزه القادة الجدد للسودان".

وعــليه، فــيجب أن تــظل الــواليــات املتحــدة وغــيرهــا مــن الــدول الــتي تــدعــم الســالم والــديــمقراطــية فــي الــسودان عــلى اســتعداد 
ملـمارسـة سـلطاتـها فـي فـرض الـعقوبـات ومـكافـحة غسـل األمـوال لـلتصدي لهـذه التهـديـدات والسـتهداف املُفسـديـن املـتورطـني 
فـي عـمليات الـفساد وانـتهاكـات حـقوق اإلنـسان. فـعلى سـبيل املـثال، مـا زالـت قـوات الـدعـم السـريـع وغـيرهـا مـن الجـماعـات 
املســلحة الــتابــعة لــنظام الــبشير مســتمرةً فــي شــن الهجــمات واالســتيالء القســري عــلى األراضــي فــي دارفــور، لــذا يــتعني 
عـــلى الـــواليـــات املتحـــدة والـــدول األخـــرى فـــرض الـــعقوبـــات عـــلى مـــثل هـــذه الشـــبكات املـــسؤولـــة عـــن نشـــر الـــعنف فـــي دارفـــور 

وغيرها من املناطق التي مزقتها الحرب في السودان.

تــبلور مــوقــفنا مــن هــذه الــقضايــا  عــلي ضــوء  وفــرة  وكــثافــة الخــطوات الــتي اتخــذتــها الــحكومــة االنــتقالــية والــتي يــتضح مــن 
خاللها عزم إدارة حمدوك على التحرك اإليجابي وتشمل هذه الخطوات اإلجراءات التالية.

إنــهاء املــعامــلة الــضريــبية الــتفضيلية: اعــتمدت الــحكومــة فــي أواخــر شهــر نــوفــمبر تــوصــيات قــّدمــها وزيــر ◄
املــالــية ونــّصت عــلى إلــغاء اإلعــفاءات مــن ضــريــبة الــدخــل واألعــمال الــتي اعــتمدهــا نــظام الــبشير لــتشمل 
كــيانــات لــها أغــراض ســياســية واقــتصاديــة خــاصــة  بــذلــك الــنظام مــن ضــمنها دعــم املــنظمات املــتطرفــة. 
ويــبعث إلــغاء هــذه اإلعــفاءات وغــيرهــا مــن املــزايــا املــالــية رســالــًة إلــى املــنظمات الــداعــمة لــإلرهــاب الــدولــي 
مــفادهــا أنــه لــم يــعد لــهم حــلفاء فــي الخــرطــوم. وتــزامــنًا مــع الــتصريــحات األخــيرة الــتي أدلــى بــها رئــيس 
الـــوزراء حـــمدوك بـــشأن تـــعويـــض ضـــحايـــا اإلرهـــاب، يـــأتـــي اتـــخاذ هـــذا اإلجـــراء دلـــيالً واضـــحاً عـــلى نـــبذ 

سياسات النظام السابق.

إلـغاء قـوانـني الـنظام الـعام ومـراجـعتها: ألـغت الـحكومـة فـي الـتاسـع والعشـريـن مـن نـوفـمبر قـانـون الـنظام ◄
الــعام الــقمعي الــذي كــان يــحكم مــمارســة الــنساء لــألنشــطة الــعامــة ومــا يــرتــديــنه مــن مــالبــس وتــخضع كــل 
مــن تــخالــفه لــعقوبــات بــدنــية قــاســية بــاإلضــافــة إلــى الــسجن. و تــقوم  لــجنة مــن املســتشاريــن الــقانــونــيني 
بـــرفـــع تـــوصـــيات  بـــلوزيـــر الـــعدل بـــمراجـــعة الـــقوانـــني الـــقمعية األخـــرى  الـــي حـــني إنـــشاء مـــفوضـــية وطـــنية 
لــإلصــالح الــقانــونــي الــتي ســتتولــى مــسؤولــية إجــراء مــراجــعة شــامــلة لجــميع الــقوانــني فــي الــسودان قــبل 

االنتخابات املزمع إجراؤها خالل ثالث سنوات.
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الــتحقيق فــي أعــمال الــعنف وانــتهاكــات حــقوق اإلنــسان وأعــمال الــفساد: أعــلنت الــحكومــة فــي الــحادي ◄
والعشـريـن مـن سـبتمبر عـن إنـشاء لـجنة مسـتقلة مـؤلـفة مـن سـبعة أعـضاء لـلتحقيق فـي هـجوم يـونـيو عـلى 
املــتظاهــريــن الســلميني الــذي أســفر عــن وفــاة مــتظاهــريــن عُـــزَّل وارتــكاب جــرائــم اغــتصاب مــن قِـــبَل قــوات 
األمـن. وقـد بـدأت الـلجنة عـملها رسـمياً فـي أواخـر شهـر أكـتوبـر بـرئـاسـة املـحامـي الـضليع واملـدافـع عـن 
حــقوق اإلنــسان، نــبيل أديــب، وشــرعــت فــي إجــراء الــتحقيقات بــعد شهــر مــن بــدء الــعمل. وفــي األول مــن 
ديـــسمبر، شـــّكل الـــنائـــب الـــعام لـــجنة تـــحقيق بـــشأن األصـــول املســـروقـــة املـــتعلقة بمشـــروع الـــري املـــعروف 
بــاســم مشــروع الجــزيــرة. وقــد اتخــذ أيــضاً إجــراءات تــتعلق  بــالــتحقيق بــالــفساد املــرتــبط بشــركــة الخــطوط  

الجوية السودانية ، ال سيما البيع غير القانوني لحق الهبوط لتلك  الشركة بمطار هيثرو .

تجــــميد أصــــول املــــنظمات املشــــتبه فــــيها: قــــامــــت الســــلطات فــــي الــــثانــــي والعشــــريــــن مــــن نــــوفــــمبر بحــــظر ◄
وتجـــــميد أصـــــول نـــــحو 30 مـــــنظمًة، مـــــشيرةً إلـــــى تـــــورط الـــــعديـــــد مـــــن الجـــــماعـــــات املحـــــظورة فـــــي الـــــعمل 
الــسياســي لحــزب املــؤتــمر الــوطــني وهــو الحــزب الــحاكــم ســابــًقا، أو مــشاركــتها فــي أعــمال ال عــالقــة لــها 
بـاملـقاصـد املـعلنة ملـنظماتـها. وقـد اسـتغلت املـنظمات املـتطرفـة فـي ظـل نـظام الـبشير املـؤسـسات الـتجاريـة 
والجمعيات الخيرية كستار لجمع التبرعات  والتهرب من املراقبة التي تترصد مجال تمويل اإلرهاب.

إّن الـــتعجيل بـــعملية رفـــع اســـم الـــسودان مـــن قـــائـــمة الـــدول الـــراعـــية لـــإلرهـــاب لـــيس عـــالجـــاً سحـــريـــاً لـــكل املـــشكالت، ولـــكنه 
ســـيساعـــد فـــي فـــتح بـــاب الـــدعـــم املـــالـــي الـــالزم وتـــعزيـــز اآلفـــاق االقـــتصاديـــة فـــي الـــسودان. وإذا حـــدث ذلـــك بـــالـــتزامـــن مـــع 
اإلصـــــالحـــــات الـــــجاّدة فـــــي الـــــقطاع االقـــــتصادي، ونـــــظام الـــــحوكـــــمة، ومـــــجال حـــــقوق اإلنـــــسان، فـــــإن احـــــتماالت الـــــتعافـــــي 
االقــتصادي والــتحول الــديــمقراطــي فــي الــبالد ســتزيــد بــدرجــٍة كــبيرة. ويــجب عــلى الــواليــات املتحــدة تــطبيق ســياســة تــتسم 
بـالـذكـاء وفـي الـوقـت ذاتـه تـكفي السـتهداف هـؤالء الـذيـن يـسعون لـتقويـض اإلصـالحـات الـجادة والـتورط فـي أعـمال الـعنف، 
وهـذا عـلى الـنقيض تـمامـاً مـن سـياسـات مـثل اإلدراج فـي قـائـمة الـدول الـراعـية لـإلرهـاب الـتي تـتسم بـقدر كـبير مـن الـغلظة 

والتي من شأنها أن تشكل عقبة في طريق التقدم االقتصادي والسياسي.
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