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موجز تنفيذي
بررت كل من إدارتي الرئيس أوباما والرئيس ترامب قرارهما برفع العقوبات الشاملة المفروضة على
طورات في موقف الحكومة السودانية في
السودان ،بشكل مؤقت في البداية ،ثم رفعها نهائيًا .بحدوث ب ت ً
مكافحة اإلرهاب وفي ملفي الجهود اإلنسانية وحقوق اإلنسان إال أن إمعان النظر في األمر يكشف عن
إشكالية كبيرة بشأن هذه الدعاوى ،حيث تنطوي عليىها بعض التبعات الكبرى التي ستؤثر على المرحلة
المقبلة من الحوار والعالقات السياسية بين الواليات المتحدة والسودان.
هذا وبرفع العقوبات الشاملة نهائيًا أصبح من الضروري أن تتوجه الواليات المتحدة إلى المرحلة التالية من
العالقة مع السودان بشكل عاجل وقوي ،مع التنويه على ضرورة تركيز هذه المرحلة على إيجاد عوامل نفوذ
ً
فضال عن الكثير من اإلصالحات الجوهرية التي من شأنها تغيير
لدعم الجهود األمريكية لمكافحة اإلرهاب
طبيعة الدولة السودانية التي تتسم باالستبداد ويسود فيها الفساد الحكومي ،وكذلك حفظ حقوق المسيحيين
واألقليات المسلمة المذهبية والشعب السوداني المتضرر من الحرب وغير ذلك من الفئات التي تعرضت
للغبن بفعل هذا لنظام لقرابة  30عا ًما.
إن سجل الخرطوم يثير الكثير من التساؤالت بالغة األهمية بشأن دورها كشريك في مكافحة اإلرهاب
ودوافعها الحقيقية .ومن ثم يتعين على صانعي السياسات األمريكية القائمين على تحديد معالم المرحلة المقبلة
من التعاون مع السودان تحري الحصول على إجابات لهذه التساؤالت أثناء النقاشات المتوقعة مع الجانب
السوداني حول العقوبات المتبقية والتي سيمثل رفعها تحوال بارزا في العالقات الثنائية اذ سيترتب علي ذلك
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ً
وصوال لما يقدر بمبلغ
إنهاء تصنيف السودان كدولة راعية لإلرهاب وإسقاط الديون السودانية التي تضاعفت
1
 50مليار دوالر أمريكي.
لقد مارس النظام السوداني المتعصب االضطهاد الديني منذ زمن بعيد ،ويستمر هذا االضطهاد حتى الوقت
الراهن بالرغم من سعيه لتطبيع الروابط مع الواليات المتحدة وبقية دول العالم .باإلضافةإلىذلك ارتبط
النظام بعالقات طويلة مع الجماعات المتطرفة النشطة ،وهي األسباب التي تشير إلى احتمالية أن تكون
السودان شري ًكا غير موثوقًا به في مسألة القضاء على التطرف الديني الذي يكتسب زخ ًما في المنطقة عل ًما
بأن القضاء على هذا التطرف هو جوهر مكافحة اإلرهاب الدولي .واستنادًا إلى هذا ،ينبغي تركيز المرحلة
المقبلة من الجهود السياسية على إجراء المزيد من التغييرات الهيكلية في السودان للتعامل مع تلك المشكالت
األساسية التي الزالت تمثل نقاطا ً جوهرية بالنسبة للنظام السوداني :العالقات مع المتطرفين وممارسة التمييز
الحاد ضد األقليات الدينية.
يرتبط النظام السوداني الحالي بعالقات طويلة موثقة مع الجماعات الدينية المتطرفة النشطة في السودان،
بعض هذه الجماعات تدعو إلى الجهاد وتدافع عن جماعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية بل وتهدد
ً
أعماال تتسم
الشعوب والمصالح الغربية ،باإلضافة إلى/أو مشاركة النظام بشكل دوري في ارتكاب
باالضطهاد الديني في السودان أو التحريض عليها .كما ترتبط بعض هذه الجماعات ببعض الهجمات المحلية
على جماعات دينية بعينها (والتي تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،المسيحيين والجماعات المسلمة
الصوفية ورجال الدين اإلسالمي المعتدلين) ،والحقوقيين والمفكرين .يذكر أن الخرطوم تهدف من مثل هذه
ضال عن
العالقات مع المتطرفين إلى زيادة الدعم السياسي المحلي والعالمي لدورها القيادي في السودان ف ً
إبداء دعمها للجهاد أمام المتطرفين العالميين .وتحافظ الحكومة السودانية كذلك على هذه الروابط لتشارك
بدور في جمع المعلومات االستخباراتية ألجهزة االستخبارات الغربية وذلك من خالل اختراق الجماعات
المتطرفة للحصول على المعلومات على الرغم من حقيقة أن هذه الجماعات تستغل في المقابل المساحة التي
وعالوة على جميع ما سبق ،يعمد النظام في
تمنحها إياها الحكومة السودانية في تهديد المصالح الغربية.
ً
الخرطوم إلى توطيد الروابط مع الجماعات السلفية (يقصد بها الجماعات التي تتقيد بتأويل بالغ التزمت للدين
اإلسالمي) والجماعات السلفية الجهادية (جماعات شديدة التزمت تدعم مبدأ الحرب المقدسة ضد المسلمين
وغير المسلمين الذين تعتبرهم تهديدًا لتأويلهم للدين اإلسالمي) بهدف حماية فرضها لقانون الشريعة في
السودان وكذلك تهديد وقمع المختلفين عنهم في المعتقدات (يشمل ذلك المسيحيين والعديد من الفئات األخرى)
الذين يسعون إلى الحصول على المزيد من الحقوق والحرية في السودان.
على الصعيد التاريخي ،ارتبط النظام في السودان بعالقات مع جهات إرهابية عالمية مثل القاعدة وحماس
اللتين تدعمان مبدأ الجهاد وذلك في تسعينات القرن الماضي (انظر الملحق  .)1أما في الوقت الراهن ،فإن
النظام يتعامل بتسامح مع الجماعات اإلسالمية ورجال الدين المتشددين ويسمح لهم بنشر األفكار
واأليديولوجيات الفتاكة ومنها الجماعات الموالية لتنظيم الدولة اإلسالمية وغيرها من الجماعات اإلرهابية
الدولية .عل ًما بأن بعض الجماعات المتطرفة التي يسمح لها النظام بالعمل بحرية في السودان متورطة بالفعل
في تجنيد مؤيديها في السودان لصالح الجماعات اإلرهابية الدولية مثل القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية
وجماعة بوكو حرام (نشطة في العديد من الدول في غرب ووسط أفريقيا) باإلضافة إلى جماعة الشباب
الصومالية .هذا وبالنظر لهذه العوامل وإلى مستقبل العالقات الثنائية مع السودان فإنه يتعين على المتحاورين
مع النظام السوداني من ممثلي القوي اإلقليمية والدولية والقادة في الواليات المتحدة النظر إلى النزعة
المتطرفة للنظام السوداني وتاريخه الممتد من القتل العشوائي والتشريد اإلجباري لمواطنيه واالنتهاكات
2
الصارخة للحقوق األساسية والحريات الدينية في حق الشعب السوداني.
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يجب أن يهدف التعاون األمريكي والدولي مع الخرطوم إلى معالجة نظام السرقة الحكومية القمعي 3الذي
يتبعه النظام إلدارة دولة ميليشية 4تضطهد الجماعات الدينية والحقوقيين وترتكب انتهاكات بالغة وعنيفة.
وحيث أن النظام السوداني قد يقدم على إجراء بعض التعديالت البسيطة مع الحفاظ على أهدافه االستراتيجية
العامة فإنه يتحتم على المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة استخدام عوامل ضغط وتحفيز مستمرة للتشجيع
على إجراء إصالحات جوهرية في السودان من شأنها أن تعود بالنفع على كافة أطياف الشعب السوداني
والتوافق مع المصالح االستراتيجية للواليات المتحدة5.ومن بين هذه اإلصالحات الجوهرية الالزمة في
السودان ضمان حماية الحريات وتكافؤ حقوق جميع المواطنين السودانيين ،ويشمل ذلك الحريات الدينية،
باإلضافة إلى التوصل إلى اتفاقية سالم شاملة مع الجماعات المسلحة وتقاسم أوسع نطاقًا للسلطة .إال أن أهم
هذه اإلصالحات يتمثل في ردع السودان للجماعات التي تدافع عالنيًة عن الجماعات المتطرفة العنيفة بل
وتنشط في تجنيد األفراد لها مثل تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة والجماعات التابعة لهما في وسط أفريقيا
والدول األفريقية في جنوب الصحراء الكبرى.
إن سجل الحكومة السودانية الحافل بالهجوم والمعارضة والعوائق وضعف االستجابة لمثل هذه المتطلبات
يشير إلى أن التغييرات ربما تكون ضئيلة للغاية إذا لم تتوفر الضغوط والمحفزات المالية الجادة والدائمة التي
يمكن أن يستخدمها صانعو السياسات في الواليات المتحدة وشركاؤهم الدوليون بشكل فعال للغاية اذا أحسنوا
التنسيق مع بعضهم البعض.
يجب أن تركز الضغوط الدائمة على المسؤولين الحكوميين البارزين والشبكات التابعة لهم التي تقوض جهود
السالم وحقوق اإلنسان ،كما أن هذه الضغوط يجب أن تستثني عموم الشعب السوداني .يتعين أن تتضمن
الضغوط المالية فرض عقوبات على الشبكات (أي تجميد األصول وغيرها من اإلجراءات التي تستهدف
الشبكات التي تتألف من العديد من األفراد والكيانات مع بعضها البعض أكثر من األشخاص المنفردين وذلك
لتحقيق أعظم قدر من الفعالية) بناًء على نتائج التحريات المالية ومنها المعلومات التي تحققت منها منظمة "
سنتري" 6.هذا ويجب أن تكون مثل هذه العقوبات على الشبكات مصحوبة بإجراءات لمكافحة غسيل األموال
مثل اإلرشادات التي تصدرها وحدات االستخبارات المالية الدولية لحث المؤسسات المالية على المشاركة في
إحكام الرقابة والتحذير بشأن أي أنشطة غسيل أموال محتملة أو غيرها من األنشطة الخطرة ال سيما تلك التي
يقوم بها األفراد السودانيون المصنفون كمصادر لألخطار السياسية الذين ربما يلجأون إلى استخدام األنظمة
المالية األمريكية أو الدولية لنقل أو إخفاء إيرادات الفساد .إن مثل هذه األنواع من إجراءات مكافحة غسيل
األموال قد تساعد المؤسسات المصرفية في االمتثال اللتزامات العناية الواجبة والحصول على المعلومات
الضرورية لتمكين جهات إنفاذ القانون من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة التدفقات المالية غير الشرعية
وإبعاد الجهات السيئة عن النظام المالي العالمي باإلضافة إلى دعم نزاهة النظام المالي ذاته.
يتعين ربط عوامل تحفيز الحكومة السودانية ،مثل إنهاء تصنيفها كدولة راعية لإلرهاب7ودعم إسقاط الديون
السودانية ،بتنفيذ اإلصالحات الجوهرية الالزمة.
إن الهدف األكبر الذي يسعى إليه النظام في الخرطوم هو إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية لإلرهاب
الدولي ومن ثم يجب ربط هذه المسألة بشكل مباشر بحدوث تغييرات حقيقية وقابلة للقياس على أرض الواقع
قسرا إلى مناطقهم األصلية .هذا
ومنها إبرام اتفاقية سالم شامل في دارفور من شأنها إعادة ماليين النازحين ً
وقد تتضمن اإلصالحات الفعلية األخرى التي يمكن أن يقوم بها النظام في السودان ما يلي:
ً
تمييزا ضد المسيحيين وغيرهم من األقليات الدينية؛
 إصالح القوانين التي تتضمن
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 بصرف النظر عن معتقداتهم الدينيةة، ضمان كفالة األحكام الدستورية حقوقًا متساويةً لكافة المواطنين
 مع مراعاة هذه األحكام في الواقع؛،أو خلفياتهم اإلقليمية أو العرقية
 يشةةمل ذلةةك علةةى وجةةه، الحفةةاظ علةةى حقةةوق حريةةة التعبيةةر وحريةةة تأسةةيس الجمعيةةات والتجمعةةات
الخصوص حرية الحقوقيين المدافعين عن الحقوق األساسية؛
 مكافحة الجماعات المتطرفة العنيفة ومنها الجماعات السةلفية الجهاديةة التةي تهةدد وتعةزل بةل وتهةاجم
.األفراد الذين يدافعون عن حرية الدين واالعتقاد
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