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لZقد آن األوان لZرفZع اسZم الZسودان مZن قZائZمة الZدول الZراعZية لZإلرهZاب ،ومZن ثZم يZجب عZلى الZواليZات املتحZدة الZتعجيل بZاتZخاذ
هZذا الZقرار .وفZي الZوقZت ذاتZه ،يZتعني عZليها دعZم جZهود اإلصZالح مZن خZالل فZرض عZقوبZات تسZتهدف شZبكات املخ ِّZربZني مZن
امل ZZسؤول ZZني وال ZZعناص ZZر ال ZZتمكينية ال ZZتي ت ZZعمل ع ZZلى زع ZZزع ZZة الس ZZالم ،وان ZZتهاك ح ZZقوق اإلن ZZسان ،وت ZZقوي ZZض ع ZZملية ال ZZتحول
الديمقراطي.
مZنذ أداء الZيمني الZدسZتوريZة قZبل ثZالثZة أشهZر ،اتخZذ مجZلس الZوزراء بZقيادة رئZيس الZوزراء املZدنZي عZبد اهلل حZمدوك إجZراءات
مZZهمة لحZZمايZZة حZZقوق اإلنZZسان األسZZاسZZية ،ومZZحاربZZة الZZفساد ،والحZZد مZZن نZZفوذ وأنشZZطة الجZZماعZZات املZZتطرفZZة الZZتي تZZشاطZZر
املZZنظمات اإلرهZZابZZية الZZدولZZية اإليZZديZZولZZوجZZيات ذاتZZها .ورغZZم أن هZZذه اإلجZZراءات قZZد أوفZZت بZZكثي ٍر مZZن بZZنود االتZZفاقZZية اإلطZZاريZZة
الZZتي تZZم الZZتوصZZل إلZZيها بZZني الZZواليZZات املتحZZدة والZZسودان قZZبل تZZنصيب الZZحكومZZة االنZZتقالZZية ،إال أنZZه مZZا زالZZت ثZZمة حZZاجZZة إلZZى
احZZراز مZZزيZZد مZZن الZZتقدم فZZيما يZZخص املZZسائZZل الZZحيويZZة مZZثل تZZوصZZيل املZZساعZZدات اإلنZZسانZZية إلZZى املZZناطZZق املZZتضررة مZZن
الحرب.
وعZZلى الZZرغZZم مZZن ذلZZك ،وبZZعد انZZتهاء زيZZارة رئZZيس الZZوزراء حZZمدوك إلZZى الZZواليZZات املتحZZدة مZZؤخZZرا ً ومZZا أعZZقبها مZZن اتZZخاذ قZZرار
بZتبادل الZسفراء بZني الZدولZتني ألول مZرة مZنذ  23عZامZاً ،نZعتقد أن الشZروط الZضروريZة املZطلوبZة لZرفZع اسZم الZسودان مZن قZائZمة
ال ZZدول ال ZZداع ZZمة ل ZZإلره ZZاب ق ZZد ت ZZحققت وأن أه ZZمية دع ZZم ج ZZهود اإلص ZZالح ال ZZتي ت ZZعمل ع ZZليها اإلدارة امل ZZدن ZZية الج ZZدي ZZدة ف ZZي
السودان تفوق املخاطر املحتملة جراء رفع اسم السودان من هذا التصنيف في وقت مبكر.
ص ZZرح س ZZليمان ب ZZلدو ،ك ZZبير مس ZZتشاري مش ZZروع "ك ZZفاي ZZة" ،ق ZZائ Zالً" :إن رف ZZع اس ZZم ال ZZسودان م ZZن ق ZZائ ZZمة ال ZZدول
الZZراعZZية لZZإلرهZZاب لZZن يZZكون كZZافZZيا ً لجZZذب االسZZتثمارات الZZتجاريZZة املZZسؤولZZة ،لZZذا ال بZZد مZZن إجZZراء مجZZموعZZة مZZن
اإلصZالحZات االقZتصاديZة األسZاسZية وتZشمل زيZادة الZشفافZية فZي الZقطاع املZصرفZي ،وإصZالح أنZظمة مZكافZحة
غسZZل األمZZوال فZZي الZZبالد ،وتZZطبيق قZZوانZZني الZZتعاقZZد واملشZZتريZZات الZZعامZZة .وبZZدون هZZذه اإلصZZالحZZات ،مZZن املZZرجZZح
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أال تZسعى املZؤسZسات املZالZية وغZيرهZا فZي الZقطاع الZخاص الZتي تZقوم بZعملية الZتحقق املZالئZمة مZن خZالل إجZراء
"اعZرف عZميلك" ومZراجZعات الZعنايZة الZواجZبة املZعزّزة إلZى مZمارسZة األعZمال الZتجاريZة فZي الZسودان اسZتنادا ً إلZى
ما تجريه من تقييمات للمخاطر ،وذلك بالرغم من رفع السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب".
مZZن جZZانZZبه صZZرح جZZون بZZريZZندرغZZاسZZت ،الZZعضو املZZؤسZZس ملZZنظمة "ذا سZZنتري" واملZZديZZر اإلسZZتراتZZيجي ملZZؤسZZسة
كZلونZي لZلعدالZة ،قZائZالً" :ال زال الZتحول فZي الZسودان هZشا ً بZعد عZقود مZن إحZكام شZبكة تZتسم بZالZعنف والZفساد
مZن املZسؤولZني قZبضتها عZلى الZدولZة فZي عهZد الZرئZيس الZسابZق عZمر الZبشير املZطلوب تسZليمه لZلمحكمة الZجنائZية
الZدولZية بZتهمة اإلبZادة الجZماعZية .ويZمثّل املفسZدون املZحتملون املZنتمون إلZى هZذه الشZبكة والZساعZون إلZى عZرقZلة
هذا التحول الجذري في الحكم تهديدا ً من شأنه عرقلة التقدم الكبير الذي أحرزه القادة الجدد للسودان".
وعZZليه ،فZZيجب أن تZZظل الZZواليZZات املتحZZدة وغZZيرهZZا مZZن الZZدول الZZتي تZZدعZZم السZZالم والZZديZZمقراطZZية فZZي الZZسودان عZZلى اسZZتعداد
ملZمارسZة سZلطاتZها فZي فZرض الZعقوبZات ومZكافZحة غسZل األمZوال لZلتصدي لهZذه التهZديZدات والسZتهداف املُفسZديZن املZتورطZني
فZي عZمليات الZفساد وانZتهاكZات حZقوق اإلنZسان .فZعلى سZبيل املZثال ،مZا زالZت قZوات الZدعZم السZريZع وغZيرهZا مZن الجZماعZات
املسZZلحة الZZتابZZعة لZZنظام الZZبشير مسZZتمرةً فZZي شZZن الهجZZمات واالسZZتيالء القسZZري عZZلى األراضZZي فZZي دارفZZور ،لZZذا يZZتعني
ع ZZلى ال ZZوالي ZZات املتح ZZدة وال ZZدول األخ ZZرى ف ZZرض ال ZZعقوب ZZات ع ZZلى م ZZثل ه ZZذه الش ZZبكات امل ZZسؤول ZZة ع ZZن نش ZZر ال ZZعنف ف ZZي دارف ZZور
وغيرها من املناطق التي مزقتها الحرب في السودان.
تZZبلور مZZوقZZفنا مZZن هZZذه الZZقضايZZا عZZلي ضZZوء وفZZرة وكZZثافZZة الخZZطوات الZZتي اتخZZذتZZها الZZحكومZZة االنZZتقالZZية والZZتي يZZتضح مZZن
خاللها عزم إدارة حمدوك على التحرك اإليجابي وتشمل هذه الخطوات اإلجراءات التالية.
◄ إنZZهاء املZZعامZZلة الZZضريZZبية الZZتفضيلية :اعZZتمدت الZZحكومZZة فZZي أواخZZر شهZZر نZZوفZZمبر تZZوصZZيات قّ ZدمZZها وزيZZر
Zصت عZZلى إلZZغاء اإلعZZفاءات مZZن ضZZريZZبة الZZدخZZل واألعZZمال الZZتي اعZZتمدهZZا نZZظام الZZبشير لZZتشمل
املZZالZZية ونّ Z
كZZيانZZات لZZها أغZZراض سZZياسZZية واقZZتصاديZZة خZZاصZZة بZZذلZZك الZZنظام مZZن ضZZمنها دعZZم املZZنظمات املZZتطرفZZة.
ويZZبعث إلZZغاء هZZذه اإلعZZفاءات وغZZيرهZZا مZZن املZZزايZZا املZZالZZية رسZZالً Zة إلZZى املZZنظمات الZZداعZZمة لZZإلرهZZاب الZZدولZZي
مZZفادهZZا أنZZه لZZم يZZعد لZZهم حZZلفاء فZZي الخZZرطZZوم .وتZZزام Zنًا مZZع الZZتصريZZحات األخZZيرة الZZتي أدلZZى بZZها رئZZيس
ال ZZوزراء ح ZZمدوك ب ZZشأن ت ZZعوي ZZض ض ZZحاي ZZا اإلره ZZاب ،ي ZZأت ZZي ات ZZخاذ ه ZZذا اإلج ZZراء دل ZZيالً واض ZZحا ً ع ZZلى ن ZZبذ
سياسات النظام السابق.
◄ إلZغاء قZوانZني الZنظام الZعام ومZراجZعتها :ألZغت الZحكومZة فZي الZتاسZع والعشZريZن مZن نZوفZمبر قZانZون الZنظام
الZZعام الZZقمعي الZZذي كZZان يZZحكم مZZمارسZZة الZZنساء لZZألنشZZطة الZZعامZZة ومZZا يZZرتZZديZZنه مZZن مZZالبZZس وتZZخضع كZZل
مZZن تZZخالZZفه لZZعقوبZZات بZZدنZZية قZZاسZZية بZZاإلضZZافZZة إلZZى الZZسجن .و تZZقوم لZZجنة مZZن املسZZتشاريZZن الZZقانZZونZZيني
ب ZZرف ZZع ت ZZوص ZZيات ب ZZلوزي ZZر ال ZZعدل ب ZZمراج ZZعة ال ZZقوان ZZني ال ZZقمعية األخ ZZرى ال ZZي ح ZZني إن ZZشاء م ZZفوض ZZية وط ZZنية
لZZإلصZZالح الZZقانZZونZZي الZZتي سZZتتولZZى مZZسؤولZZية إجZZراء مZZراجZZعة شZZامZZلة لجZZميع الZZقوانZZني فZZي الZZسودان قZZبل
االنتخابات املزمع إجراؤها خالل ثالث سنوات.
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◄ الZZتحقيق فZZي أعZZمال الZZعنف وانZZتهاكZZات حZZقوق اإلنZZسان وأعZZمال الZZفساد :أعZZلنت الZZحكومZZة فZZي الZZحادي
والعشZريZن مZن سZبتمبر عZن إنZشاء لZجنة مسZتقلة مZؤلZفة مZن سZبعة أعZضاء لZلتحقيق فZي هZجوم يZونZيو عZلى
املZZتظاهZZريZZن السZZلميني الZZذي أسZZفر عZZن وفZZاة مZZتظاهZZريZZن ُعZزَّل وارتZZكاب جZZرائZZم اغZZتصاب مZZن ِق Zبَل قZZوات
األمZن .وقZد بZدأت الZلجنة عZملها رسZميا ً فZي أواخZر شهZر أكZتوبZر بZرئZاسZة املZحامZي الZضليع واملZدافZع عZن
حZZقوق اإلنZZسان ،نZZبيل أديZZب ،وشZZرعZZت فZZي إجZZراء الZZتحقيقات بZZعد شهZZر مZZن بZZدء الZZعمل .وفZZي األول مZZن
دي ZZسمبر ،ش ّ Zكل ال ZZنائ ZZب ال ZZعام ل ZZجنة ت ZZحقيق ب ZZشأن األص ZZول املس ZZروق ZZة امل ZZتعلقة بمش ZZروع ال ZZري امل ZZعروف
بZZاسZZم مشZZروع الجZZزيZZرة .وقZZد اتخZZذ أيZZضا ً إجZZراءات تZZتعلق بZZالZZتحقيق بZZالZZفساد املZZرتZZبط بشZZركZZة الخZZطوط
الجوية السودانية  ،ال سيما البيع غير القانوني لحق الهبوط لتلك الشركة بمطار هيثرو .
◄ تج ZZميد أص ZZول امل ZZنظمات املش ZZتبه ف ZZيها :ق ZZام ZZت الس ZZلطات ف ZZي ال ZZثان ZZي والعش ZZري ZZن م ZZن ن ZZوف ZZمبر بح ZZظر
وتجZZ Zميد أصZZ Zول نZZ Zحو  30مZZ Zنظم ًة ،مZZ Zشيرةً إلZZ Zى تZZ Zورط الZZ ZعديZZ Zد مZZ Zن الجZZ ZماعZZ Zات املحZZ Zظورة فZZ Zي الZZ Zعمل
الZZسياسZZي لحZZزب املZZؤتZZمر الZZوطZZني وهZZو الحZZزب الZZحاكZZم سZZاب ً Zقا ،أو مZZشاركZZتها فZZي أعZZمال ال عZZالقZZة لZZها
بZاملZقاصZد املZعلنة ملZنظماتZها .وقZد اسZتغلت املZنظمات املZتطرفZة فZي ظZل نZظام الZبشير املZؤسZسات الZتجاريZة
والجمعيات الخيرية كستار لجمع التبرعات والتهرب من املراقبة التي تترصد مجال تمويل اإلرهاب.
إ ّن ال ZZتعجيل ب ZZعملية رف ZZع اس ZZم ال ZZسودان م ZZن ق ZZائ ZZمة ال ZZدول ال ZZراع ZZية ل ZZإلره ZZاب ل ZZيس ع ZZالج Zا ً سح ZZري Zا ً ل ZZكل امل ZZشكالت ،ول ZZكنه
س ZZيساع ZZد ف ZZي ف ZZتح ب ZZاب ال ZZدع ZZم امل ZZال ZZي ال ZZالزم وت ZZعزي ZZز اآلف ZZاق االق ZZتصادي ZZة ف ZZي ال ZZسودان .وإذا ح ZZدث ذل ZZك ب ZZال ZZتزام ZZن م ZZع
اإلصZZ ZالحZZ Zات الZZ Zجا ّدة فZZ Zي الZZ Zقطاع االقZZ Zتصادي ،ونZZ Zظام الZZ ZحوكZZ Zمة ،ومZZ Zجال حZZ Zقوق اإلنZZ Zسان ،فZZ Zإن احZZ Zتماالت الZZ ZتعافZZ Zي
االقZZتصادي والZZتحول الZZديZZمقراطZZي فZZي الZZبالد سZZتزيZZد بZZدرجZٍ Zة كZZبيرة .ويZZجب عZZلى الZZواليZZات املتحZZدة تZZطبيق سZZياسZZة تZZتسم
بZالZذكZاء وفZي الZوقZت ذاتZه تZكفي السZتهداف هZؤالء الZذيZن يZسعون لZتقويZض اإلصZالحZات الZجادة والZتورط فZي أعZمال الZعنف،
وهZذا عZلى الZنقيض تZمامZا ً مZن سZياسZات مZثل اإلدراج فZي قZائZمة الZدول الZراعZية لZإلرهZاب الZتي تZتسم بZقدر كZبير مZن الZغلظة
والتي من شأنها أن تشكل عقبة في طريق التقدم االقتصادي والسياسي.
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