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)C4ADS( حول مركز دراسات الدفاع المتقدمة
مؤسسة   )www.c4ads.org( المتقدمة  الدفاع  دراسات  مركز  يعد 
على  القائم  التحليل  في  أعمالها  )i501)c()3تكرس  ربحية  غير 
البيانات وتقارير الصراع واألمن القائمة على األدلة في جميع أنحاء 
مؤسسات  تتحمله  الذي  التحليلي  العبء  لتخفيف  نسعى  العالم. 
والعمق، والصرامة  البشرية،  القوى  العام من خالل تطبيق  القطاع 
على مسائل الصراع واألمن. نستفيد في نهجنا من تقنيات التحقيق 
غير التقليدية والتقنيات التحليلية الناشئة. نحن ندرك أهمية العمل 
على أرض الواقع، للحصول على المعرفة المحلية، وجمع البيانات 
األصلية إلثراء تحليلنا. في الوقت نفسه، نستخدم أحدث التقنيات 
إلدارة تلك البيانات وتحليلها. والنتيجة هي نهج تحليلي مبتكر لمنع 

الصراع والتخفيف من حدته. 
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إخالء المسؤولية القانونية
هذا  في  آخر  كيان  أو  مؤسسة،  أو  أو شركة،  أي شخص،  ذكر  إن 
التقرير ال يعني انتهاك أي قانون أو اتفاقية دولية، وال ينبغي تفسيره 

على هذا النحو.

حول المؤلفين 
بالصراع  المتأثرة  الدول  فريق  في  محللة  كارتييه  كاثرين 
وأفغانستان. السودان  في  تعمل  حيث   ،C4ADS  في 

بالصراع  المتأثرة  الدول  فريق  في  محللة  كاهان  إيفا 
السودان. في  أساسي  بشكل  تعمل  حيث   ،C4ADS  في 

إسحاق زوكن هو محلل أول في فريق الدول المتأثرة بالصراع في 
C4ADS، ويعمل بشكل أساسي في السودان.

شكر وتقدير
من  السودانيين  زمالءهم  يشكروا  أن  المؤلفون  يود  بدء،  ذي  بادئ 
الشفافية  لزيادة  الدعم  قدموا  الذين  وخارجه،  السودان  داخل 
ألي  يكن  لم  والديمقراطي؛  المدني  اإلصالح  أجل  من  والمساءلة 
ترى  أن  به  للشروع  أدت  التي  للفعاليات  وال  البحث،  جزء من هذا 

النور لوال عملهم. نقدم هذا التقرير هدية لهم.  
الدراسات  يشكروا زمالءهم في مركز  أن  أيًضا  المؤلفون  يود  كما 
هذا  إتمام  في  ساهموا  الذين   ،)C4ADS( المتقدمة  الدفاعية 
لين،  مارغو  وجاك  التحليلي،  دعمه  على  شابمان  كيلسي  التقرير: 
التحليلية؛  وأنجيال بروبيل، وسارا ثيلن، على إشرافهم وتوجيهاتهم 
على  شاريكس  وِنك  ميرشو،  وليلي  ويلر،  وآنا  ستيفنسون،  وديف 
ماثيوز،  وأليكس  غولدبيرغ،  وكوبي  رسالتنا؛  توصيل  في  دعمهم 
وتوماس  فيرا  وفارون  وبصيرتهم،  منظورهم  على  شيفر  وأماندا 

إوينغ، على دعمهم لمشروع السودان على مر السنين.

شركاؤنا التقنيون
التكنولوجيا،  مجال  في  شركاءه  يشكر  أن   C4ADS يود  كما 
أبحاثنا نزاهة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  وأنظمتهم  برامجهم  تعد   الذين 

وتحليالتنا وجودتها.

صورة الغالف
السوداني  الفنان  بتكليف   C4ADS مركز  تشرف 
التقرير.  هذا  غالف  بتصميم  الفادني   أمادو 

شكر وتقدير
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للدولة  التابعة  الفاعلة  الجهات  من  قمعي  احتكاري  تكتل  يقوم 
السودان  طموحات  لعرقلة  االقتصاد  على  سيطرته  باستخدام 
الديمقراطية. وهو يشكل »دولة عميقة« داخل السودان، ويعمل من 
المساءلة. عن  بهم  والنأي  أعضائه  إلثراء  الدولة  مؤسسات  خالل 

في الخامس والعشرين من تشرين األول/ أكتوبر 2021، استخدمت 
الدولة العميقة سلطتها في القيام بانقالب عسكري ضد الحكومة 
الجهات  عملت  االنقالب،  منذ   .)CLTG( مدنية  بقيادة  االنتقالية 
العميقة على تشكيل حكومة سرعان ما عززت  الدولة  الفاعلة في 
المجتمع  إدانة  من  الرغم  على  االقتصادية  ومواردها  من سلطتها، 
الذي  الديمقراطي  التقدم  الدولي. وتراجعت حكومة االنقالب عن 
ضد  السودان  ثورة  منذ  مدنية  بقيادة  االنتقالية  الحكومة  حققته 
2019. وقام أصدقاء السودان، وهم  الرئيس عمر البشير في عام 
مدنية  بقيادة  الديمقراطي  التحول  تدعم  التي  الدول  من  مجموعة 
المتحدة  الواليات  ممثلو  ودعا  االنقالب.1  بشجب  السودان،  في 
لممارسة الضغط االقتصادي في المنتديات المفتوحة.2 ومع ذلك، 
إلى  التي أصبحت متمكنة من خالل وصولها  العميقة،  الدولة  فإن 
الموارد المالية الهائلة، وهي مستمرة بإسكات الصحافيين، واعتقال 

النشطاء، وقتل المدنيين دون رادع.3

السودانية  الدولة  على  للحفاظ  معقدة  مؤسساتية  بُنى  إنشاء  تم 
المساءلة  من  حمايتها  في  لالستمرار  البشير  عهد  في  العميقة 
أكبر  من  بعًضا  العميقة  السودان  دولة  تمتلك  الدولية.  والعدالة 
إلى  الوصول  إمكانية  يمنحها  الذي  األمر  البالد،  في  الشركات 
تدفقات مالية خارجة عن الميزانية ومواقف اقتصادية قوية تمكنها 
من تعيين القادة السياسيين الرئيسيين. إن سيطرتها على البنوك، 
وشركات االستيراد والتصدير، ومنشآت المعالجة تسمح الحتكاراتها 
ما  يوجد  ال  المحلية.  المدنية  الشركات  بتقويض  رأسًيا  المتكاملة 
المدنية  الجهات  مع  الهادف  التفاوض  على  العميقة  الدولة  يحفز 
الفاعلة لكونها تمتلك القوة العسكرية واالقتصادية على حد سواء. 

أفادت  عنيف:  بشكل  المعارضة  قمع  على  العميقة  الدولة  تعمل 
األجهزة  أيدي  على  مدنًيا  وتسعين  تسع  بمقتل  الواردة  التقارير 
إذا  تعسفي.5  بشكل  العشرات  اعتقال  وتم  االنقالب،4  منذ  األمنية 
الشعب  »تطلعات  بدعم  ملتزمة  السودان  أصدقاء  مجموعة  بقيت 
واالزدهار«6  والسالم  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  إلى  السوداني 
لسيطرة  الخاضعة  المؤسسات  إجراءات ضد  اتخاذ  عليهم  فيجب 

الدولة السودانية )SCEs( من خالل: 

ينبغي على أصدقاء السودان أن يفرضوا عقوبات على المفاصل المالية للدولة العميقة؛

ينبغي على المؤسسات الخاصة ومزودي المساعدات التحلل من عالقات العمل مع المؤسسات الخاضعة للدولة؛

ينبغي على المجتمع الدولي أن يدعم المؤسسات المدنية التي تسعى لتحقيق العدالة والمساءلة في السودان.

ملخص تنفيذي

التوصيات

2
3

1
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المصطلحات
CBOS: بنك السودان المركزي.

رئيس  تزعمها  التي  مدنية،  بقيادة  االنتقالية  الحكومة   :CLTG
 25 إلى   ،2019 أغسطس  آب/   21 من  حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء 

تشرين األول/ أكتوبر 2021.
 MASAD( هيئة التصنيع الحربي - المعروفة اآلن باسم :MIC
الحربي  لإلنتاج  الرئيسية  الهيئة   – الدفاعية(  الصناعات  منظومة 

في السودان، والتي تخضع للقوات المسلحة السودانية.
التي  السودانية  االقتصادي  والتخطيط  المالية  وزارة   :MOF

تزعمها جبريل إبراهيم عقب اتفاقية جوبا للسالم لعام 2020.
NCP: حزب المؤتمر الوطني، وهو الحزب السياسي لعمر البشير 

سابًقا.
السودان،  في  مالية  مؤسسة  أكبر  الوطني،  أمدرمان  بنك   :ONB

وتخضع للقوات المسلحة السودانية.

يعني  الذي  اإلنجليزي  لالسم  اختصار  :RDC
األموال   1989 يونيو  من  الثالثين  نظام  تفكيك  )لجنة 
المحلية. السودان  أصول  استرداد  لجنة  وهي   العامة(، 
تم  عسكرية  شبه  مجموعة  وهي  السريع،  الدعم  قوات   :RSF

تشكيلها من الجنجاويد في دارفور.
SAF: القوات المسلحة السودانية.

صلة  لها  شركة  هي  الدولة،  لسيطرة  الخاضعة  المؤسسة   :SCE
SAF و بما في ذلك  العميقة،  الدولة  أو أعضاء  السودان  بحكومة 
RSF، أو مسؤولو المخابرات، ما يجعل الشركة عرضة للتالعب من 

قبل تلك الجهات الفاعلة.
للقوات  االجتماعي  للضمان  الخاص  الصندوق   :SFSSAF
المسلحة، وهو في الظاهر هيئة استثمارية خيرية يديرها أفراد من 

القوات المسلحة السودانية.
عسكري   - مدني  مجلس  وهو  االنتقالي،  السيادة  مجلس   :TSC

مشترك مكلف بقيادة الحكومة االنتقالية في السودان.

قبل  المدني  السودان  وزراء  رئيس  حمدوك:  اهلل  عبد 
انقالب 25 تشرين األول/ أكتوبر 2021.

مجلس  رئيس  البرهان:  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
للقوات  العام  والقائد  السوداني  االنتقالي  السيادة 
المسلحة السودانية. أحد قادة انقالب 25 تشرين األول/ 

أكتوبر 2021. 

)ويعرف  دقلو  حمدان  محمد  أول  الفريق 
أيًضا باسم حميدتي(: نائب رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي في السودان ورئيس قوات الدعم السريع؛ وهو 
أيًضا أحد قادة انقالب 25 تشرين األول/ أكتوبر 2021.

جبريل إبراهيم: وزير المالية والتخطيط االقتصادي 
في  بقوا  الذين  الوحيدين  الوزراء  أحد  السودان.  في 

السلطة بعد انقالب 25 تشرين األول/ أكتوبر 2021.

عضو مدني سابق في مجلس السيادة  محمد الفكي: 
إزالة  للجنة  الفعلي  المدني  الرئيس  وهو  االنتقالي، 

التمكين إبان انقالب 25 تشرين األول/ أكتوبر 2021.

عمر البشير: الرئيس السوداني األسبق الذي استولى 
 ،1989 يونيو  حزيران/   30 في  بانقالب  السلطة  على 

وتمت اإلطاحة به في 11 نيسان/ أبريل 2019.

الالعبون األساسيون 



 

6 حاميها حراميها

الدولة العميقة الخلفية
في عهد البشير

الحديدية  القبضة  العميقة  الدولة  مارست  لطالما 
السيطرة  هذه  أن  ومع  السوداني.  االقتصاد  على 
تعقيًدا  ازدادت  أنها  إال  العهد،  حديثة  ليست 

ونفوًذا. 

وفر انقالب البشير ضد حكومة السودان المنتخبة ديمقراطًيا في 
العميقة من االزدهار في ظلها. فقد  الدولة  بيئة مكنت   1989 عام 
عانى السودان من الكساد االقتصادي في ظل حكم البشير، وعانى 
النظام مع  إبادة جماعية، وتعقدت األمور بتعامل  إقليم دارفور من 
الجماعات اإلرهابية الدولية واإلقليمية، وأصبح دولة منبوذة دولًيا. 
لتشكيل  األمنية  النخب  من  احتكاري  تكتل  بتمكين  البشير  وقام 
النخب  لتلك  األساس  وضع  ما  وهو  السودان،  في  العميقة  الدولة 
النظام  داخل  الحصرية  االقتصادية  والحقوق  الفساد  الستغالل 
اإلدارة  وسوء  الفساد  من  عاًما  ثالثون  السودان.  في  االستبدادي 
االقتصادية أسفرت عن انهيار االقتصاد السوداني وزرع بذور ثورة 

2019 السودانية.99

الذي  الوقت  وفي  عاًما،  ثالثين  دام  الذي  البشير  حكم  مدار  على 
على  سيطرتها  من  العميقة  الدولة  عززت  االقتصاد،  فيه  تهاوى 
الموارد وأصول الشركات في كل القطاعات الرئيسية في السودان. 
أصحاب  تعيين  في  االقتصادي  نفوذها  العميقة  الدولة  فاستخدمت 
على  للحصول  والئهم  مقابل  السلطة  ذات  المناصب  في  المصلحة 
الدعم السياسي.10 10 وتستفيد الدولة العميقة اليوم من اآلليات نفسها 
مملوكة  البترول  شركات  تزال  وال  الفترة.  تلك  خالل  نشأت  التي 
للدولة بشكل حصري تقريًبا، وهو ما يسمح للدولة العميقة بالسيطرة 
تمتلك  أهدافها.1111  لتحقيق  وتوجيهه  األجنبي  المال  رأس  تدفق  على 
وشركات  بنوًكا،  السريع  الدعم  وقوات  السودانية  المسلحة  القوات 
لالستيراد، ومطاحن الدقيق، ومراكز المواصالت.1212 وبصرف النظر 
يتيح  السلوك  هذا  فإن  القيمة،  العالية  السلع  على  السيطرة  عن 
التفوق  من  تمكنها  رأسًيا  متكاملة  احتكارات  إنشاء  العميقة  للدولة 
على الشركات المدنية المحلية. ووفًقا لمسؤولين سابقين خدموا في 
المسلحة  للقوات  مواتية  ائتمان  رسائل  استصدار  تم  فقد   ،CLTG
للتهرب من ضرائب  كانت تسيطر عليها  التي  البنوك  السودانية من 
أقل من أسعار  بأسعار  السلع  ببيع  لها  الذي سمح  األمر  االستيراد، 

المنافسين المدنيين.1313 

تعريف الدولة العميقة 
من  مسؤولين  من  السودانية  العميقة  الدولة  تتكون 
األمنية  األجهزة  من  العليا  إلى  المتوسطة  المستويات 
والمدنية الذين يسيئون استخدام نظام الحكم للحفاظ 
والسياسية.  االقتصادية  السلطات  من  لهم  شبكة  على 
في  سياسًيا  المكشوف  الشخص  تعريف  يعكس  وهذا 
القانون السوداني لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 
لحكومات  انعكاًسا  العميقة«  »الدولة  هذه  وتعد   7.1989
أخرى تخضع لسيطرة الجيش على امتداد المنطقة، بما 
في ذلك مصر وتركيا.8 والدولة العميقة ليست متجانسة: 
الموارد.  على  تتنافس  مختلفة  فصائل  من  تتكون  فهي 
ساحة  الفصائل  هذه  تدخل  التحالفات،  تتحول  وكلما 
السلطة  تقاسم  اتفاقيات  بموجب  منها  وتخرج  اللعب 
الجديدة. وتعد الفصائل الرئيسية داخل الدولة العميقة 
- بما في ذلك القوات المسلحة السودانية )SAF(، وقوات 
الدعم السريع شبه العسكرية )RSF(، وفي اآلونة األخيرة، 
قادة المتمردين الذين حاربوا الحكومة المركزية في يوم 
األيام - حلفاء مصلحة. لقد اخترنا تجميعهم مًعا  من 
تحت مسمى الدولة العميقة، حيث إن جميع أعضاء هذا 

التحالف المرّقع يعارضون الحكم المدني بشدة.
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التحول الديمقراطي
 في السودان

تحقق  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  التقدم  كان 
يبدو  المدنية  بالقيادة  الديمقراطي  التحول  خالل 
في  بقيت،  العميقة  الدولة  شبكات  ولكن  واعًدا. 
نهاية المطاف، سليمة وتقاوم اإلصالح الديمقراطي.

انقالب  في  بالبشير  اإلطاحة  تمت   ،2019 أبريل  نيسان/    11 في 
إلى جانب  الوقوف  الذين اختاروا  العسكريين  بقيادة كبار الضباط 
آب/  في  السلطة.1414  من  بالبشير  لإلطاحة  الساعين  المتظاهرين 
القادة  مع  السودانية  العسكرية  القيادة  اتفقت   ،2019 أغسطس 
الحكومة  بذلك  السلطة، ودشنوا  تقاسم  المدنيين على  السياسيين 
من  الغاية  كانت  السودان.  في   )CLTG( مدنية  بقيادة  االنتقالية 
يصبح  أن  إلى  الدولة  شؤون  على  اإلشراف  في  تتمثل   CLTG
باإلمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتميزت الفترة االنتقالية في 
السودان بمحاوالت للتعافي من حكم البشير الذي دام ثالثة عقود. 
وتركز جزء كبير من عمل CLTG على تفكيك خيوط السلطة التي 
زرعها نظام البشير في المجتمع السوداني. وشهدت CLTG وضع 
دستور انتقالي جديد، واتفاقية مدنية – عسكرية لتقاسم السلطة، 
هيئة  وهي   ،)RDC( التمكين  إزالة  ولجنة  للسالم،  جوبا  واتفاقية 

تحقيق مكلفة بتفكيك نظام البشير.1515 
 

أحرزت  السلطة،  في  العام  ونصف  عامين  من  يقرب  ما  خالل 
CLTG تقدًما في مجال حقوق اإلنسان، والعدالة، والمساءلة، وهي 
المطالب األساسية للمجتمع المدني في السودان. فقاد وزير العدل 
واسعة  قانوني  إصالح  حملة  الباري،  عبد  الدين  نصر  السوداني، 
النطاق، تدعم برنامج عمل يستند إلى حقوق اإلنسان، وشهدت إلغاء 
عقوبات االرتداد عن الدين ومنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.1616 
لتحقيق  حملة  دعم  على  حمدوك  اهلل  عبد  الوزراء  رئيس  وعمل 
االستقرار االقتصادي، وهو ما جعل سعر صرف العملة في السوق 
ونجحت  عقود.1717  منذ  مرة  ألول  الرسمي  للسعر  مساوًيا  السوداء 
RDC في استرداد مليارات الدوالرات من األصول المكتسبة بطرق 

غير مشروعة من عدد من نخب النظام السابق داخل السودان.1818

قامت الحكومة االنتقالية المدنية بشن حرٍب عبر كافة القطاعات 
الحركة  مصالح  عن  نيابة  السودان  في  واالجتماعية  االقتصادية 
الفترة  في  البشير.  مع  المتحالفة  القديمة  القوى  ضد  المدنية 
تدعم  العميقة  الدولة  أن  يبدو  كان  االنتقالية،  المرحلة  من  األولى 
المستوى  رفيعو  األقل، حيث عمل أعضاء  مؤقًتا على  المهمة  هذه 
من  الرغم  وعلى   .CLTG من  يتجزأ  ال  كجزء  األمنية  األجهزة  في 
أن  إال  المدنية،  للقيادة  الحكم  إدارة  تسليم  في  المتكرر  التأخير 
بعد  المدني  الحكم  نحو  كبيًرا  تقدًما  شهدت  قد  االنتقالية  الفترة 

ثالثين عاًما من الحكم االستبدادي. 

انطالق عمل لجنة ازالة التمكين 
خالل  ُوضعت  التي  الدستورية  الوثيقة  نصت 
االنتقالية  الحكومة  تشكيل  سبقت  التي  المفاوضات 
لنظام  التمكين  بنية  بـ»تفكيك   CLTG تقوم  أن  على 
وبناء  )البشير(   1989 يونيو  حزيران/  من  الثالثين 
عن  النص  هذا  وأسفر  والمؤسسات«،  القانون  دولة 
مجموعة  وهي   ،19)RDC( التمكين  إزالة  لجنة  إنشاء 
وتتألف  األصول  واسترداد  الفساد  لمكافحة  محلية 
من ممثلين عن األحزاب السياسية المدنية، والجيش، 
وأجهزة المخابرات. وأصدرت RDC أكثر من خمسمئة 
قرار أثناء تفعيلها، حيث استولت على أصول لشركات 
الوظائف  من  أفراًدا  وعزلت  للبشير،  تابعة  وعقارات 
التي  الربحية  غير  المنظمات  بحل  وقامت  العامة، 

تديرها الدولة.20
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على الرغم من هذه التطورات السياسية، إال أن الهياكل االقتصادية 
التي بنتها RSF وSAF لم تتأثر بالمرحلة االنتقالية إال قلياًل جًدا.21 
وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين شبكات الدولة العميقة والنظام 
السابق، إال أن RDC تجنبت المساس باألصول المرتبطة بأعضاء 
الدولة العميقة الذين كانوا يخدمون في CLTG. وصرح نائب رئيس 
صحافي  مؤتمر  في  الفكي،  محمد  السيادة  مجلس  وعضو   RDC
ليس  الدولة  التحقيق في مؤسسات  أن   ،2021 آب/ أغسطس  في 
من اختصاص RDC.22 لكن في األشهر التي سبقت االنقالب، برز 
خالف عام في وسائل اإلعالم السودانية بين أعضاء RDC، والدولة 
العميقة، وقوى الحرية والتغيير )FFC(، وهي تحالف من الجماعات 
 RDC المدنية والمتمردة التي تدعم التحول المدني.23  اتهم الجيش
استقاللية  في  بالتدخل  الجيش  المدنيون  اتهم  حين  في  بالفساد، 
التفويض الحاصلة عليه RDC. وادعى وجدي صالح، أحد أعضاء 
RDC أن وزارة المالية قامت بإعادة األصول التي استحوذت عليها 

RDC إلى أصحابها األصليين الفاسدين من أتباع البشير.24

 انقالب 25 تشرين األول/ 
أكتوبر 2021

 ،2021 عام  من  أكتوبر  األول/  تشرين  من  والعشرين  الخامس  في 
استعاد الجناح العسكري في الحكومة االنتقالية السلطة باالنقالب: 
الوزراء،  باعتقال قيادات رئيسية، بمن في ذلك رئيس  حيث قاموا 
 25.RDC ومعظم وزراء حكومته، وما ال يقل عن عشرين عضًوا في
بالفساد  العسكريون  المسؤولون  فيه  استشهد  الذي  الوقت  وفي 
بدأ  السلطة،  المدنية كسببين الستيالئهم على  القيادة  والخلل في 
االنقالب بمحاوالت تفكيك دعائم القوة االقتصادية للجيش.26 وكان 
األعضاء المدنيون في RDC من بين األهداف الرئيسية لالنقالب 

بسبب عملهم على معالجة الفساد.27
كشفت أحداث 25 تشرين األول/ أكتوبر من عام 2021 وما تالها أن 
كانوا   CLTG بارزين في  وأعضاء عسكريين  البشير  لحقبة  الموالين 
طوال الوقت معارضين للسيطرة المدنية الحقيقية على الدولة، على 
القيادة  اقتراب  ومع  االنتقالية.  الحكومة  في  مشاركتهم  من  الرغم 
اتخذ  العميقة،  للدولة  االقتصادي  النفوذ  مع  التعامل  من  المدنية 
الجيش إجراءات حاسمة. كانوا على علٍم بأن قبضتهم على االقتصاد 
السوداني كانت ذات أهمية قصوى لقوتهم الدائمة. وهكذا، ورافعين 
البنادق نفسها التي أطاحت بالبشير، استولوا على السلطة ألنفسهم. 

األحداث السياسية الرئيسية في السودان، »2022-1989«

 

.

 

30 حزيران/ يونيو 1989 
البشير يستولي على 
بالتنسيق  السلطة 
المؤتمر  حزب  مع 

4 تشرين الثاني / نوفمبر 1997الوطني اإلسالمي.
رئيس الواليات المتحدة بيل كلينتون 
يحظر   ،13067 التنفيذي  األمر  يصدر 
الواليات  بين  التعامالت  بموجبه 
بسبب  السودان  وحكومة  المتحدة 

عالقتها مع الجماعات اإلرهابية.

12 تشرين األول/ اكتوبر 2017
انتهاء صالحية األمر التنفيذي 

13067، منهًيا بذلك 20 عاًما من 
العقوبات على النظام السوداني. 

11 نيسان/ أبريل 2019
السوداني  الشعب  نزول 
بالتغيير.  مطالًبا  الشوارع  إلى 

25 تشرين األول/ أكتوبر 2021
الفتاح  عبد  أول  الفريق 
سيطرة  يعلن  البرهان 

الجيش على السلطة. 
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مجلس السيادة االنتقالي
المجلس المدني 

العسكري 
المشترك

رئيس مجلس السيادة االنتقالي: 

الفريق أول برهان

نائب الرئيس: 

الفريق أول حميدتي

رئيس الوزراء: 

عبد هللا حمدوك

رئيس 
مشارك 

مدني

رئيس 
مشارك 
عسكري*

األغلبية لجنة 
مدنية

أغلبية مجلس 
الوزراء مدنيون* 

لجنة إزالة التمكين مجلس الوزراء

* استقالة الرئيس المشارك 
العسكري لـ RDC في شباط/ 

فبراير 2021

* تم استبدال أغلبية أعضاء مجلس 
الوزراء بمرسوم عسكري بعد انقالب 
تشرين األول/ أكتوبر 2021           

عسكريمدنيتم اإلقصاء بعد االنقالب

هيكلية الحكومة السودانية
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في   SCEs لـ  البيئي  النظام  مخططات   C4ADS مركز  وضع   
االقتصاد  على  العميقة  الدولة  سيطرة  كيفية  لتقييم  السودان 
السوداني. وتضمنت هذه الالئحة هيكلة مصادر البيانات الرسمية 
والعامة لحكومة السودان من وزارة المالية والتخطيط االقتصادي 
التي  للمؤسسات  مشتركة  مخططات  لوضع  التمكين  إزالة  ولجنة 
تسيطر عليها الدولة. ومن خالل مجموعات البيانات هذه والتحقيق 
المستقل الذي أجراه مركز C4ADS، حددنا 408 مؤسسات خاضعة 
والمصارف،  الزراعة،  مثل  متنوعة  قطاعات  في  الدولة  لسيطرة 
التمثيل  على  مجمله،  في  هذا،  ويشتمل  الحربية.  والصناعة 
السودانية الدولة  لسيطرة  الخاضعة  للمؤسسات  اكتماالً   األكثر 

المتاحة للجماهير.

جرد وزارة المالية
الشركات  جرد  أن  تعتقد  مدنية  بقيادة  االنتقالية  الحكومة  كانت 
الخاضعة لسيطرة الجيش كان خطوة حاسمة لتحقيق أحد أهدافها 
تحت  الدولة  لسيطرة  الخاضعة  المؤسسات  وضع  وهو  الرئيسية: 
المدنيين  بقيادة  السودان  حكومة  قامت  وهكذا  المدنية.  السلطة 
بتجميع وإصدار مجموعة بيانات توضح بالتفصيل شبكات الملكية 
تأسيسها  منذ  الدولة  لسيطرة  خاضعة  سودانية  مؤسسة   263 لـ 
المؤسسات  جدولة  عملية  وكانت  المسح.29  إجراء  وقت  وحتى 
من  يتطلب  كان  ما  وهو  للجدل،  مثيرة  الدولة  لسيطرة  الخاضعة 
البالد؛  في  الكيانات  أقوى  بعض  في  التحقيق  السودان  حكومة 
حيث تشير مجموعة البيانات إلى أن بعض البيانات لم تكن متاحة 
على  الصريحة  الوزراء  رئيس  من مصادقة  الرغم  على  للمحققين، 
وقت  في  المكتملة  وغير  األولية  البيانات  إصدار  وتم  تفويضهم.30 
مبكر من نيسان/ أبريل 31.2021 واستمر أعضاء من مجلس الوزراء 
بمطالبة اللجنة بإنهاء التحقيق حتى آب/ أغسطس 2021، ولكن لم 

يتم إصدار تحديث عام.32
تم في البداية نشر مجموعة البيانات باللغة العربية؛ ثم قام مركز 
في   واستيعابها  وتنظيمها،  البيانات،  مجموعة  بترجمة   C4ADS
قاعدة بيانات على شكل رسم بياني. وتعكس البيانات حيازة األسهم 
أدناه  موضح  هو  كما  )وهذا   SCEs تأسيس  زمنيتين:  نقطتين  في 
يتراوح ما بين 1905 - 2020( ونقطة »الجرد« )وقت جمع البيانات 
معروف.  غير  للتحصيل  الدقيق  التاريخ  هذه(.  البيانات  لمجموعة 
نوفمبر  األول/  تشرين  بين  ما  يكون  أن  المفترض  من  ذلك،  ومع 
2019، بداية المرحلة االنتقالية بقيادة مدنية، وبين نيسان/ أبريل 

2021، تاريخ نشر مجموعة البيانات. 

خريطة المؤسسات الخاضعة لسيطرة 
الدولة السودانية )المنهجية( 

هي   )SCE( الدولة  لسيطرة  الخاضعة  المؤسسة 
الشركة التي لها عالقة مع حكومة السودان أو مع أعضاء 
المسلحة  القوات  ذلك  في  بما  العميقة،  الدولة  من 
السودانية، أو قوات الدعم السريع، أو مسؤولو المخابرات، 
الجهات  قبل هذه  للتالعب من  الشركة عرضة  ما يجعل 
الفاعلة. ويعتمد الحد األدنى لهذا التصنيف على تعريف 
للمساهم  األمريكية  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة 
 الرئيسي: أي ما ال يقل عن 10٪ من األسهم، أو العضوية

في مجلس إدارة.28
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 تعد جودة بيانات حكومة السودان متغيرة بدرجة كبيرة بناًء على 
الخاصة  الملكية  معلومات  أن  إلى  يشير  ما  وهو  الشركة،  قطاع 
غير  والمنظمات  المصارف،  -وتحديًدا  الكيانات  من  معينة  بأنواع 
الربحية، والكيانات والصناديق الحكومية- قد تم حجبها عن لجنة 
التحقيق.33 وألن كل نوع من هذه الكيانات له شبكات فرعية مهمة، 
بيانات  تكون  أن  المرجح  من  أنه  إلى  يشير  السجالت  نقص  فإن 
في  الثغرة  هذه  إن  مكتملة.  غير  نفسها  للدولة  المملوكة  الشركات 
البيانات قد تساعد في تفسير سبب احتواء قائمة وزارة المالية على 
263 شركة خاضعة لسيطرة الدولة فقط، وهو عدد أقل بكثير من 

العدد الذي ادعت التحقيقات السابقة وجوده.34

في   –  %30 على  تزيد   – كبيرة  فجوة  فهناك  ذلك،  على  عالوة   
الفترة  خالل  جمعها  تم  التي  المحدثة  المساهمين  معلومات 
البيانات بسبب فشل سجالت الشركة  االنتقالية. ربما ُفقدت هذه 
من  تتغير  لم  األسهم  أن  إلى  تشير  قد  أو  المساهمين  تحديث  في 
التأسيس فصاعًدا. تحليل مجموعة البيانات يحصر الملكية األولية 
هذه  االنتقالية ألن  الفترة  من  التحديثات  ويستبعد  فقط  للمؤسس 
من  للتحقق  ثقة  محل  ليست  وبالتالي  شمولية  أقل  التحديثات 

التوجهات في نقل الملكية.

عدد الشركات المدرجة في مجموعة بيانات وزارة المالية حسب سنة تسجيلها )2020-1960(

تاريخ التسجيل

ية
مال

 ال
رة

وزا
ت 

انا
 بي

في
 SC

Es

قيود
تكون غير مكتملة:  أن  الطبيعي  الشركة، وهكذا فمن  دورة حياة  الملكية في نقطتين فقط من  البيانات لمحة جزئية خاطفة عن  تمثل 
تلك  إنشاء  انتقلت آلخرين منذ  الملكية  تكون  وقد  السودان،  التابعة لحكومة  التحقيق  للجنة  المتاحة  السجالت  البيانات تشمل فقط 

السجالت.
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توفر هذه  ذلك، ال  ومع  الشركة.  ملكية  للتحقق من شبكات  ذلك ممكًنا  كان  الرسمية حيثما  الشركات  C4ADS سجالت  يستخدم مركز 
المعلومات سوى لمحة خاطفة عن نشاط الشركة في وقت معين: قد ال يتم تحديث السجالت بشكل منتظم، وقد ال تكون متسقة أو دقيقة 
تماًما، وقد ال تتمتع بنفس معايير اإلبالغ عبر االختصاصات القضائية. باإلضافة إلى ذلك، ال تكشف السجالت العامة عن جميع تفاصيل 
عمليات الشركة أو عالقاتها مع الكيانات األخرى. لذلك، يعمل مركز C4ADS على حصر استنتاجاته التحليلية على تلك المدعومة بالوثائق 
األساسية بشكل مباشر. ما لم يتم ذكره صراحة، فإن ذكر أي شخص، أو شركة، أو منظمة، أو كيان آخر في هذا التقرير ال يُقصد منه 

اإلشارة الضمنية النتهاك أي قانون أو اتفاقية دولية.

محجوزات لجنة إزالة التمكين
  وسعت الدولة العميقة من محفظتها االستثمارية خالل انقالب 
فعال  بشكل  االستيالء  من خالل   2021 أكتوبر  األول/  تشرين   25
الفترة  أثناء  البداية  RDC في  التي استعادتها  على جميع األصول 
البيانات،  بترجمة   C4ADS مركز  قام  مدنية.  بقيادة  االنتقالية 
 RDC وتنظيمها، وأدخل قائمة من 126 شركة من تلك التي استولت
وقامت  البياني.  بالرسم  بيانات  قاعدة  إلى  السيادية  أسهمها  على 
مؤتمرات  في  بانتظام  البيانات  هذه  على  الجمهور  بإطالع   RDC

صحافية ومنشورات. 

تحقيقات إضافية  
تستبعد  هنا  والمدرجة  المنظمة  البيانات  مجموعات  ألن  نظًرا    
للدولة  االقتصادية  المحفظة  في  الرئيسية  الشركات  من  العديد 
العميقة، قام مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة بإجراء تحقيقات 
في  ومذكورة  الحكومة  لسيطرة  خاضعة  إضافية  مؤسسة   16 في 
في  أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  وفي  األساسية،  المقابالت 
تجميع  حاولنا  أننا  من  الرغم  وعلى  المطبوعة.  اإلعالم  وسائل 
أنه ال ينبغي اعتبار عدم  بيانات شاملة قدر اإلمكان، إال  مجموعة 
وجود الشركة ضمن مجموعة البيانات هذه دلياًل على أنها مملوكة 
المعلومات  أو  بالنصائح   C4ADS مركز  يرحب  الخاص.  للقطاع 
اإلضافية حول الكيانات التي تسيطر عليها الدولة لكي نضمن أن 

تكون مجموعة بيانات SCE الخاصة بنا شاملة قدر اإلمكان. 



SHARE SEIZURE

(WEST DARFUR)

DISSOLUTION OF ORGS

HUMANITARIAN AID COMMISSION ASSETS

23817
51

72

85

77 67

69
13

13 حاميها حراميها

استنتاجات 
ملخص البيانات

خاضعة  مؤسسات   408 على   C4ADS مركز  تعرف 
لسيطرة الدولة من بيانات مضبوطات وزارة المالية، 

ولجنة إزالة التمكين، والتحقيقات المستقلة. 

تشير بيانات الملكية المتوفرة لدى وزارة المالية إلى أنه تم التعرف 
في عملية الجرد على SCEs  263 وتعود ملكيتها لـ 591 مساهًما 
الربحية،  غير  والكيانات  الحكومية،  الكيانات  ذلك  في  بما  مميًزا، 
والشركات الخاصة، وأشخاص عاديون. األغلبية العظمى من مالكي 
القطاعين العام والخاص هم من السودان؛ ومع ذلك، ورد في عملية 
واإلمارات  السعودية،  العربية  المملكة  من  مالكون  أيًضا  الجرد 
العربية المتحدة، والكويت، وتركيا، وماليزيا، والصين، واليابان. قد 
تشير الملكية الخاصة أو األجنبية المستمرة للمؤسسات الخاضعة 
أن  الدولي  للتمويل  خاللها  من  يمكن  التي  المسارات  إلى  للدولة 

يستمر في تغذية الدولة العميقة في السودان.35 

باإلضافة إلى الكيانات المدرجة ضمن جرد وزارة المالية، حدد مركز 
C4ADS 126 شركة تم االستيالء على أسهمها من قبل RDC. في 
ظل الحكومة االنتقالية بقيادتها المدنية، تم إخضاع جميع الشركات 
التي استولت عليها RDC إلدارة وزارة المالية،36 التي يديرها الوزير 
الذين  الوحيدين  الوزراء  مجلس  أعضاء  أحد  وهو  إبراهيم،  جبريل 
أكتوبر  األول/  تشرين  انقالب  بعد  الحكومة  في  عليهم  اإلبقاء  تم 

37.2021

بعد االنقالب، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس 
وفي ظل   .RDC لمراجعة عمل  لجنة جديدة  تشكيل  السيادة، عن 
التي  األصول  فإن   ،2021 أكتوبر  األول/  تشرين  انقالب  حكومة 

استعادتها RDC قد: 

•   تعود إلى أصحابها األصليين من أتباع البشير،
•   تبقى خاضعة إلدارة حكومة االنقالب، أو

حكومة  أعضاء  قبل  من  توزيعها  إعادة  تتم   • 
     االنقالب على حلفائهم وشبكات المحسوبيات.

الحكومة  تحتفظ  أن  المرجح  من  الثالث،  الحاالت  في جميع هذه 
األصول،  هذه  على  بالوكالة  أو  المباشرة  بسيطرتها  العميقة 

الستخدامها ألغراض المحافظة على حكومة االنقالب. 

استيالء على شركات

استيالء على أسهم

حل منظمات )في شمال دارفور(

حل منظمات )في غرب دارفور(

استرداد العقاراتتشكيل لجان

استرداد أراٍض غير معمرة

حل جمعيات ومنظمات خيرية

HAC استرداد األصول من

إنهاء خدمة موظفين عموميين
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التعتيم على ملكية المؤسسات 
الخاضعة لسيطرة الدولة

الدولة  لسيطرة  الخاضعة  المؤسسات  كانت 
بالدولة  صالتها  على  للتعتيم  التاريخ  مر  على  تسعى 
وزارة  لبيانات  وفًقا  العقوبات.  وتجنب  السودانية 
حكومة  قامت   ،C4ADS مركز  وتحقيقات  المالية 
 SCEs لـ  ملكيتها  بإخفاء  متزايد  بشكل  السودان 

الخاضعة للعقوبات.

إن األمر التنفيذي األمريكي 13067، الذي كان سارًيا من 4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1997، وحتى 12 تشرين األول/ أكتوبر 2017، حظر 
جميع التعامالت المالية والتجارية مع حكومة السودان من قبل أي 
شخص أو مؤسسة مالية أمريكية.38 وعّرف نظام العقوبات »حكومة 
السودان« بشكل موسع لتشمل »أي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة 
المذكورة سابًقا« وأي شخص »يتصرف أو يزعم أنه يتصرف بشكل 
ذلك  بما في  السودان[«،  ]حكومة  نيابة عن  مباشر  أو غير  مباشر 
كل ما يشمل SCEs المحددة هنا.39 ومع ذلك، استمرت المؤسسات 
مع  التعامل  في  الواليات  في  القائمة  التجارية  والكيانات  المالية 
بمليارات  تعاملت  الحاالت  بعض  وفي  السودان،  حكومة  ممثلي 
للواليات  المالي  النظام  خالل  من  السودان  حكومة  مع  الدوالرات 
المتحدة.40 ربما يكون هذا التهرب من العقوبات قد تم بتسهيل من 

الملكيات التي يتم التستر عليها. 

انخفضت سيطرة الدولة المباشرة على SCEs، في ظل العقوبات )من 1997 إلى 2017(، من 55.4% إلى 37.4%، وزادت سيطرة الدولة 
داخل  SCEs خلف شركات  على  البارزة  السيطرة  من  المزيد  إخفاء  تم  2000 فصاعًدا،  عام  ومنذ   .%21 إلى   %4.5 من  المباشرة  غير 
مجموعة جياد التابعة لهيئة التصنيع الحربي )MIC(، وهي واحدة من أكبر وكاالت ملكية الدولة، والتي تم التعتيم على شبكة ملكيتها لدرجة 
أن بيانات وزارة المالية ال تصف مالًكا مستفيًدا واضًحا. ومع ذلك، تشير التقارير العامة وتحقيقات مركز C4ADS إلى أن جياد تخضع 

بالكامل لسيطرة الدولة.42 

 سيطرة الدولة المباشرة مقابل 
 السيطرة غير المباشرة 

من  المئوية  النسبة  هي  المباشرة  الدولة  سيطرة   
SCE التي تملكها الدولة السودانية بشكل مباشر.41

 سيطرة الدولة غير المباشرة هي النسبة المئوية من 
SCE التي تمتلكها كيانات مملوكة للدولة السودانية.

 SCE من  المئوية  النسبة  هي  المجهولة  السيطرة   
التأكد  من   C4ADS مركز  يتمكن  لم  لكيانات  المملوكة 
من أنها مملوكة للدولة السودانية أم ال. ربما تشير السيطرة 
لم يتم  الكيان  أن  أو  الكيان خاص،  أن هذا  إلى  المجهولة 

تحديده بعد كمؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة.
 معدل السيطرة المباشرة/ غير المباشرة هو النسبة 
غير  مباشر/  بشكل  المملوكة   SCEs لجميع  المئوية 

مباشر في غضون عام معين من التأسيس.
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ملكية  في  هائل  انخفاض  إلى  الخصخصة  نحو  التوجه  أدى  ربما 
وأوائل  التسعينيات  أواخر  خالل  الشركات.  لهذه  المباشرة  الدولة 
برنامج  السودان  بدأ  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
برنامج  من  المعلن  الهدف  وكان  االقتصادية.43  الخصخصة 
الخصخصة هذا هو بيع بعض المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة 
بيع  الدخل، كما حصل مع  المالية وزيادة  االلتزامات  للتخفيف من 
أصول شركة الخطوط الجوية السودانية.44 ومع ذلك، وفي معظم 
الحاالت، فإن كل ما عملته »الخصخصة« هو نقل المؤسسات التي 
تسيطر عليها الدولة إلى أذرع أخرى للدولة العميقة- إلى الصناديق 
أو السيطرة لكيانات  بالملكية  المرتبطة  الربحية  والمؤسسات غير 
أخرى  لمؤسسات  أو  الواليات،  لحكومات  أو  السودانية،  الدولة 

يصور الشكل أدناه التغيرات في سيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على SCEs المدرجة في مجموعة بيانات وزارة المالية في العام.

 والسنوات داخل الصندوق األحمر هي السنوات التي حظرت فيها العقوبات األمريكية التعامل مع حكومة السودان

ملكية مباشرة للدولة ملكية غير مباشرة للدولة مجهول

تاريخ التسجيل

ام
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S ف
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خاضعة لسيطرة الدولة.45
المباشرة  غير  الدولة  ملكية  مّكنت  أهدافها،  عن  النظر  وبصرف 
الدولة العميقة من الحفاظ على سيطرتها على الشركات الرئيسية 
االنتقالية  الفترة  وخالل  الدولية.  العقوبات  أنظمة  من  التهرب  مع 
المدنية، كان للملكية التي تمت التغطية عليها فائدة إضافية تمثلت 
 CLTG في التقليل من الشفافية والمساءلة المحلية، وبالتالي منع
يتعلم  أن  يجب  العميقة.  للدولة  االستثمارية  المحفظة  تفكيك  من 
المجتمع الدولي من هذه التجربة متى يفرض حمالت الضغوطات 
أن  يجب  مستقبلي  عقوبات  نظام  أي  المستقبل:  في  االقتصادية 
يراعي ويبقى متجاوًبا مع هيكلية الملكية المعقدة والديناميكية التي 
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تغطي على سيطرة الدولة العميقة على االقتصاد السوداني.

دراسة حاالت
من خالل سيطرتها على أجزاء كبيرة من االقتصاد السوداني، تعمل الدولة العميقة على المحافظة على نفسها وعرقلة الديمقراطية. تركز 
للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على  التفوق االقتصادي  على  جنود الشركات ومناورة الجنرال،  التالية،  دراسة الحاالت 
التوالي، وتوفر منفًذا على طبيعة سيطرة الدولة العميقة. لقد عمل مركز C4ADS على نشر مجموعة البيانات الكامنة وراء هذا التحليل 
لتشجيع المزيد من المدافعين عن الديمقراطية في السودان على الكشف عن عدد ال يحصى من القصص اإلضافية التي تحتويها. يمكنك 

 sudansce.c4ads.org :الوصول إلى مجموعة البيانات هذه من هنا

المدنية.  الرقابة  وتجنب  االقتصادي  استقاللها  على  للحفاظ  الخيرية  االستثمارات  على  الظاهر  في  السودانية  المسلحة  القوات  تعتمد 
وتُظهر دراسة جنود الشركات كيف تستخدم القوات المسلحة السودانية المؤسسات الخيرية للسيطرة على بنك أمدرمان الوطني، أكبر بنك 
في السودان، وعلى شركة زادنا الدولية لالستثمار المحدودة، وهي تكتل للزراعة والبناء تقيم عالقات تجارية دولية بقيادة الدولة العميقة.

على غرار القوات المسلحة السودانية، فإن قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا شبه حكومية تشكلت من الجنجاويد، تمارس السلطة من 
خالل السيطرة االقتصادية.46 وفي مناورة الجنرال، حدد مركز C4ADS خمس شركات لم تكن موثقة سابًقا بملكية كبيرة لقوات الدعم السريع، 
بما في ذلك بنك الخليج، وهو مؤسسة مالية لها عالقات مصرفية متطابقة من الدرجة الثانية في الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، واالتحاد 

األوروبي.
تعد دراسة الحاالت هذه محدودة التركيز على الجوانب األساسية من سيطرة الحكومة العميقة على االقتصاد السوداني. ويوفر مخطط مركز 

C4ADS للمؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة قائمة أكثر شموالً للكيانات التي تستحق المزيد من التحقيق.

جنود الشركات

السودانية  والزراعية  المالية  القطاعات 
على مدى عدة عقود في الماضي. 

الرئيسية  الصناديق  أحد  حل  من  الرغم  وعلى 
)CASAF( في عام 2019 بسبب مزاعم الفساد، إال 
آخر يخضع  أمواله لصندوق  تم تخصيص  قد  أنه 
 ،)SFSSAF( لسيطرة القوات المسلحة السودانية
 SAF استثمارات  أكبر  دمج  إلى  أدى  الذي  األمر 
ويسيطر  كبيرة.  واحدة  محفظة  في  فعال  بشكل 
صندوق SFSSAF اآلن على كل من بنك أمدرمان 
السودان  في  مالية  مؤسسة  أكبر  وهو  الوطني، 
تكتل  عبارة عن  وهي  وزادنا،  العام،  التقييم  حسب 

تعمل العديد من المؤسسات الخيرية التي تديرها القوات المسلحة السودانية )SAF(، بما في ذلك الصندوق 
 ،)CASAF( والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة ،)SFSSAF( الخاص للضمان االجتماعي للقوات المسلحة
على   47 المؤسسات  هذه  وهيمنت  للشركات.   متداخلة  شبكات  تشغيل  على  أصغر،  أخرى  وصناديق 

 القوات المسلحة السودانية
للبالد.  الوطني  الجيش  هي   )SAF( السودانية  المسلحة  القوات 
عبد  أول  الفريق  هو   49 السودانية،  المسلحة  القوات  أركان  رئيس 
السيادة  مجلس  رئيس  منصب  أيًضا  ويشغل  البرهان،  الفتاح 
االنتقالي وهو الشخص األبرز في واجهة انقالب 25 تشرين األول/ 
المسلحة  القوات  جنراالت  أن  من  الرغم  وعلى   50  .2021 أكتوبر 
السودانية كانوا طرًفا في انقالب 2019 الذي أطاح بعمر البشير، إال 
أن القوات المسلحة السودانية كانت تضم أعضاء من حزب المؤتمر 
 الوطني التابع للبشير طوال فترة حكمه وتواصل احتفاظها ببعض

الوالء للنظام السابق.51
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مع شركاء في األعمال التجارية من الواليات المتحدة وأوروبا.48 

البنك األكبر في السودان، وهو بنك أمدرمان الوطني، مملوًكا للقوات المسلحة السودانية بنسبة ال  يعتبر 
تقل عن 86.9 %، وتتم التغطية على هذه الملكية من خالل العديد من طبقات الملكية للشركة. وهذا يمنح 

الجيش السوداني إمكانية الوصول للتمويل الدولي ويسهل قدرته على تحويل األموال دون رقابة. 

بنك أمدرمان الوطني )ONB( هو أكبر مؤسسة مالية في السودان: في نهاية عام 52،2019 تم تقييم البنك بكونه أكبر من جميع المؤسسات 
المالية العامة األخرى في السودان مجتمعة. لطالما كانت القوات المسلحة السودانية تمتلك جزًءا من بنك أمدرمان الوطني، ولكن خالل 
الفترة االنتقالية بقيادة المدنيين، أصبحت القوات المسلحة السودانية تمتلك ما ال يقل عن 86.9% من ONB. ويقوم البنك علًنا بدعم 
القوات المسلحة السودانية، حيث تبرع مؤخًرا بمبلغ 20,000,000 جنيه سوداني )أي ما يعادل 440,000 دوالر أمريكي53( للقوات المسلحة 
السودانية في 3 آذار/ مارس 54.2021 عالوة على ذلك، مع تراجع العقوبات المفروضة على السودان في عام 2017 ومحاولة ONB االندماج 
في االقتصاد الدولي، انتقلت ملكية البنك من مؤسسات حكومية وعسكرية مباشرة إلى شركات ذات واجهة عسكرية متعددة الطبقات.55 
ONB ديناميكية المؤسسات الخاضعة لسيطرة الدولة في السودان والطبيعة الراسخة  وتوضح سيطرة القوات المسلحة السودانية على 

لسيطرة الدولة العميقة.

بلغت قيمة بنك أمدرمان الوطني 623,417,380 جنيًها سودانًيا )أي 13,715,182.36 دوالر أمريكي( في سوق الخرطوم لألوراق المالية في عام 
2019- وهو ما يقارب ثالثة أضعاف تقييم أي مؤسسة مالية أخرى في السودان في ذلك الوقت. ويشكل أكثر من 52% من تقييم جميع 
كان   ،2018 كانون األول/ ديسمبر   31 2014 حتى  نوفمبر  الثاني/  السودان.56 ومنذ وقت مبكر من تشرين  العامة في  المالية  المؤسسات 
السودانية. وكانت قائمة  الدولة  الذي تسيطر عليه   ،)CBOS( المركزي  السودان  بنك  أغلبيته لسيطرة  الوطني يخضع في  بنك أمدرمان 
المساهمين المدرجين علًنا خالل تلك الفترة تضم مؤسسات حكومية إضافية )منظمة الشهيد، ومؤسسة التعاون الوطنية، وصندوق التقاعد 
الوطني( باإلضافة إلى الهيئة االقتصادية الوطنية التي تديرها القوات المسلحة السودانية )والتي عرفت الحًقا باسم الصندوق الخاص 

للضمان االجتماعي للقوات المسلحة )SFSSAF(، وتمتلك نسبة ثابتة تقدر بـ 7.31% من األسهم.57

المسلحة  القوات  لسيطرة  الحقيقة  في  تخضع  -ولكنها  خاصة  تبدو  التي  الشركات  من  العديد  بدأت   ،2018 إلى   2016 من  الفترة  في 
السودانية- باالستحواذ على أسهم بنك السودان المركزي في بنك أمدرمان الوطني.58 وفجأة، في عام 2019، باع بنك السودان المركزي ما 
تبقى له من أسهم في البنك والبالغة 752,853,410 أسهم، والبالغة إجماالً 56.18% من ملكية بنك أمدرمان الوطني، لمجموعة من الشركات 
التي تبدو خاصة.59 وأفادت صحيفة »الراكوبة« السودانية، بأنه قد تم التعتيم على سعر بيع أسهم بنك السودان المركزي )CBOS( من 
خالل حظر التداول العام ألسهم بنك أمدرمان الوطني في سوق الخرطوم لألوراق المالية. وبالتالي، لم يتمكن مركز C4ADS من التأكد 

السرقة من البنك بشكل مباشر



ii

بنك أم درمان 
الوطني

الشركة االقتصادية 
الوطنية المحدودة

شركة الخرطوم
 للتجارة والمالحة

مؤسسة كرري الدولية 
للتربية والتعليم

االقتصادية  الهيئة 
 )SFSSAF( الوطنية

منظمة الشهيد

شركة الحزام األخضر 
للتجارة واالستثمار

السالسل الفضية 
لإلنتاج والخدمات

شركة ماربيل 
الهندسية

شركة كرري للطباعة
شركة شيكان للتأمين

63

64

65

66

67

72

73

MIC

18 حاميها حراميها

تشير سجالت الشركات إلى أن أغلبية المساهمين الجدد في بنك أمدرمان الوطني )ONB( والذين يبدو ظاهرًيا أنهم من القطاع الخاص، 
هم في الواقع ملك لمؤسسات عسكرية أو خاضعون لها61 بما في ذلك الصندوق الخاص للضمان االجتماعي للقوات المسلحة السودانية 
)SFSSAF(، وهيئة التصنيع الحربي )MIC(، والشركات التابعة لها، وهو ما يغطي على ملكية الدولة للبنك أثناء دمجها في إطار الشركات 

المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية. وهي تشمل:

بدائل للتجارة 
واألنشطة

شركة كرري 
الهندسية
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من دفع ثمن األسهم على اإلطالق.60 
القوات  لدعم  الخيرية  الهيئة  التي أسستها  تلك  ذلك  )بما في  السودانية  المسلحة  للقوات  الخاضعة  الشركات  القول، سيطرت  خالصة 
 %73.5 على  الشهيد(  ومنظمة  األخرى،  العسكرية  والمؤسسات  المسلحة،  للقوات  االجتماعي  للضمان  الخاص  والصندوق  المسلحة/ 
من أسهم ONB منذ التقرير السنوي األحدث، في 31 كانون األول/ ديسمبر 2019. عند إضافة هذه النسبة لألسهم المملوكة من قبل 
تكون  الحربي(،  التصنيع  لهيئة  علًنا  تابعة  )شركة  وأعضاء مجموعة جياد  الحربي  التصنيع  لهيئة  تابعة  أنها  المرجح  من  التي  الشركات 

الشركات التابعة للجيش قد امتلكت 85.8% من أسهم ONB في عام 74.2019

 SFSSAF هو مؤسسة كرري الدولية للتربية والتعليم، والتي أسسها ONB يبدو أن المساهم الرئيسي غير العسكري الوحيد في
تحت اسمه السابق، الهيئة االقتصادية الوطنية.75 وتشترك مؤسسة كرري الدولية باسم »كرري« مع شركتين معروفتين تابعتين لـ 
SFSSAF )شركة كرري الهندسية، وشركة كرري برس للطباعة والنشر والتوزيع المحدودة( وقد شاركت بشكل متكرر في مشاريع 
مشتركة مع الجيش السوداني.76 ولدى احتساب االنتماء العسكري المرجح لمؤسسة كرري، فإن المنظمات التابعة للجيش قد تسيطر 

على ما يصل إلى 99.24% من أسهم ONB اعتباًرا من أحدث البيانات المتاحة.77 

تغييرات في ملكية الدولة لبنك أمدرمان الوطني

يحتفظ بنك أمدرمان الوطني بما مجموعه 43 مليار جنيه سوداني )ما يعادل أكثر من 950 مليون دوالر أمريكي آنذاك( في حسابات 
وأصول منذ آخر تقرير سنوي له صدر في كانون األول/ ديسمبر 78.2019 ويفيد البنك بأنه تلقى العديد من الجوائز المصرفية الدولية 
ويدعي أن لديه شبكة عالمية للمراسالت المصرفية تمتد إلى آسيا وأوروبا، على الرغم من أن مركز C4ADS لم يتمكن من تحديد 
أي بنوك تدعي قيامها بعالقات مصرفية بالمراسلة مع ONB.79 ويذكر أن ممثلين عن شركة Visa قاموا مؤخًرا بزيارة البنك في 3 
أوغسطس 80.2021 ومن المحتمل أن نظام العقوبات األمريكي السابق ثنى البنوك الدولية عن التعامل مع ONB؛ ومع ذلك، ما زال 

البنك يعد قوة هائلة في التمويل السوداني، ويحتمل أنه يعمل بمثابة شريان حياة مالي للدولة العميقة تحت ضغط اقتصادي دولي.

األم  الـــهـــيـــئـــة 
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تعد شركة زادنا مملوكة بشكل مباشر وبنسبة 99% من قبل الصندوق الخاص للضمان االجتماعي للقوات المسلحة، الذي تديره SAF.81 والنسبة المتبقية وهي 
التي تبدو خاصة، والتي هي نفسها مملوكة بنسبة 99% لصالح SFSSAF، ما يرفع إجمالي سيطرة  للتجارة والمقاوالت المحدودة  1% مملوكة لشركة زادي 
SFSSAF على زادنــا إلى 99.99%. )تشير سجالت شركة زادنــا لوجود نفوذ كبير لممثلي SAF وRSF. حسب تسجيل الشركة، فإن إدارة زادنــا تشمل ممثلين 
اثنين عن SAF )المستشار القانوني والمستشار المالي للقائد العام(، ومدير هيئة التصنيع الحربي، وعبد الرحيم دقلو، نائب رئيس RSF وشقيق حميدتي(.

  

  إضافة أُصول شركة زادنا
كما هو مبين أدناه، فإن شركة زادنا الدولية لالستثمار المحدودة، وهي تكتل سوداني كبير للزراعة والبناء 
 SAF مع RSF هي الحالة الوحيدة المعروفة التي يخدم فيها ممثلو ،ONB وجزء من شبكة المساهمين في

جنًبا إلى جنب في مجلس إدارة شركة. 

شبكة بيانية توضح ملكية شركة زادنا وإدارتها
الصندوق الخاص 
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وتشير  االنتقالية.  الفترة  المدنية خالل  بقيادتها  التمكين  إزالة  ولجنة  العميقة  الدولة  باهتمام  تحظى  التي  األصول  أهم  من  زادنا  كانت 
تصريحات مسؤولي RDC إلى أن شركة زادنا عملت على تجنب التحول المدني خالل المرحلة االنتقالية، ما يثبت مكانة الشركة المهمة في 
االقتصاد السوداني. واستولت RDC على برجين من زادنا ألنها استحوذت عليهما بطريقة غير مشروعة.82 في مقابلة على قناة الجزيرة 
في 4 كانون األول/ ديسمبر 2021، ادعى وجدي صالح، المتحدث السابق باسم RDC، أن وزير المالية جبريل إبراهيم »طلب منا إعادة 
 SFSSAF بعض األموال التي استولت عليها اللجنة إلى أصحابها، بما في ذلك زادنا«.83 بالنسبة لصحيفة الراكوبة السودانية، فقد أصدر
تعميًما يطعن في مزاعم صالح مناع، أحد أعضاء قيادة لجنة تفكيك النظام، بأن زادنا كانت وسيلة لغسيل األموال الخاصة بالجيش.84 
وأفادت األنباء أنه، رًدا على هذه المزاعم، لجأ SFSSAF لرفع قضية تشهير ضد مناع والتلفزيون الوطني السوداني )الذي تم من خالله 

بث هذه المزاعم(.85 
عالوة على ذلك، أعلنت شركة زادنا الدولية عن إقامة عالقة تجارية مع شركة فالمونت للصناعات األمريكية، والتي من شأنها، في حال 
استمرارها، أن تمكن حكومة االنقالب من الوصول إلى رأس المال األجنبي.86 وتم اإلعالن عن هذه العالقة ألول مرة على حساب زادنا على 
فيسبوك في 2 آذار/ مارس 2020، حيث تم التوضيح بالتفصيل وجود عقد بين زادنا وفالمونت الستيراد »10,000 نظام ري محوري في 
السنوات الخمس المقبلة ...«87 في السابع من آذار/ مارس 2020، نشرت زادنا صوًرا لمدراء تنفيذيين من شركة فالمونت في زيارة لمواقع 
زادنا في السودان.88 وقد تم تتويج زيارة فالمونت في آذار/ مارس 2020 باجتماع ضم ممثلين عن فالمونت، وزادنا، ورئيس مجلس السيادة 

)وقائد االنقالب منذ ذلك الحين( الفريق أول برهان.89

صورة من اجتماع المدراء التنفيذيين لشركة فالمونت مع ممثلين عن شركة زادنا وقائد االنقالب الفريق أول عبدالفتاح البرهان 

8 مارس 2020.



)RSF( قوات الدعم السريع
رسمًيا  تأسست  عسكرية  شبه  سودانية  جماعة  هي   
دارفور.  في  المتمردة  الجماعات  لمحاربة   2013 في 
الطابع  إلضــفــاء  نتيجة  الجماعة  ــذه  ه وتشكلت 
إليها سابًقا  ُيشار  كان  التي  الميليشيات  الرسمي على 
الجنجويد- وهي مجموعات مسلحة متراخية  باسم 
وجرائم  واغتصاب،  مجازر،  بارتكاب  اُتهمت  التنظيم 
وهيومن   95 الدولية،  الجنايات  محكمة  قبل  من  حرب 
اإلنسان(،    حقوق  مراقبة  )منظمة   96 ووتش  رايتس 
رايتس  هيومن  واتهمت    97 الدولية.  العفو  ومنظمة 
ووتش المجموعة بالمسؤولية عن مذبحة حزيران/ 
راح  والــتــي  السلميين،  للمتظاهرين   2019 يونيو 
وتخضع   .900 من  أكثر  وجرح  مدنًيا،   120 ضحيتها 
حمدان  محمد  أول  الفريق  لقيادة  اآلن  المجموعة 
السيادة.  مجلس  رئيس  نائب  وهو  حميدتي،  أو  دقلو، 
 RSF وكانت  ويتنس،  غلوبال  قبل  من  موثق  هو  كما 
المالي  االستقالل  لتحقيق  طويلة  فترة  منذ  تسعى 
ــرص لــالنــخــراط في  عــن الــدولــة والــحــصــول على ف

المشاريع الربحية. 98
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مناورة الجنرال 

إلى   )RSF( السريع السودانية الدعم  تطورت قوات 
سياسًيا  نفوًذا  تمارس  عسكرية  شبه  حقيقية  قوة 
واقتصاديًا خارج صالحيات الدولة المباشرة. وحدد 
مركز C4ADS خمس شركات لم يتم توثيقها سابًقا 
تتمتع برقابة كبيرة من RSF؛ ومن بينها بنك الخليج، 
دولية  مصرفية  عالقات  لها  مالية  مؤسسة  وهو 
المتحدة،  والمملكة  المتحدة،  الواليات  في  ثانوية 
إسناد  شركة  تشمل  كما  األوروبي.90   واالتحاد 
ألشخاص  مباشرة  مملوكة  شركة  وهي  الهندسية، 
من عائلة حميدتي. لدى شركة إسناد عالقات تجارية 
الواليات  عليها  فرضت  التي  غولد،  ميرو  شركة  مع 
جهات  قبل  من  ملكيتها  بسبب  عقوبات  المتحدة 

روسية خبيثة.91
مجموعة صغيرة  يوم  ذات  كانت  التي  السريع،  الدعم  قوات  قامت 
ببناء اقتصاد منعزل؛ ما من شأنه أن يفصل قوات  شبه عسكرية، 
الخرطوم  في  المتغيرة  السياسية  الديناميكيات  السريع عن  الدعم 
ويسمح لها بالوصول إلى الشبكات الراعية التي استفاد منها البشير 
أثناء إقامة شبكات جديدة أيًضا. وسبق أن تم التحقيق في مصالح 
 ،)Global Witness( االقتصادية من قبل منظمة جلوبل ويتنس RSF
في  الذهب  سوق  في  مشاركتهم  على  أساسي  بشكل  ركزت  التي 
السودان ومشتريات RSF.92 وحددت غلوبال ويتنس ثالث شركات 
العامة،  للتجارة  وتريديف  الجنيد،  السريع:  الدعم  بقوات  مرتبطة 
خمس   C4ADS مركز  اكتشف  كما  أدفانس.93   كي  إس  وجي 
شركات إضافية، ومن ضمنها بنك الخليج، وهو بنك كبير مع شبكة 
مراسالت مصرفية دولية. وربما تتيح هذه الشركات المبهمة لقوات 

الدعم السريع العمل بحرية في النظام المالي العالمي. 
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بحلول أيلول/ سبتمبر 2020، أي بعد عام تقريًبا من الدستور االنتقالي لشهر آب/ أغسطس 2019، تحول مساهمو الخليج إلى مجموعة 
جديدة من الشركات السودانية واإلماراتية.103 ويبدو أن العديد من هذه الشركات مرتبطة بعائلة حميدتي، كما تؤكد ذلك وثائق الشركة 
الخليج.  بنك  أسهم  من   %28.35 عن  يقل  ال  ما  حميدتي  شبكة  تمتلك  الرسمية،  الوثائق  فحسب  أدناه(.  الجدول  )انظر  أمكن  حيثما 
شبكته يجعل  ما   ،%58.28 إلى  الرقم  هذا  يصل  قد  حميدتي،  شبكة  لسيطرة  تخضع  إنها  يُقال  التي  األخرى  الشركات  احتساب   ولدى 

 تستأثر بأغلبية األسهم.
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تأسس بنك الخليج في 17 نيسان/ أبريل 2013 بالشراكة مع شركات في السودان، واإلمارات، واليمن.99  في 2 شباط/ فبراير 2017، أقام 
البشير إلى جانب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عبد الجليل البلوكي، حفل افتتاح للبنك، حيث أشاد بأهمية البنك باعتباره »... نافذة 
لجذب االستثمارات العربية والخليجية« بعد رفع الحظر األمريكي عن السودان في عام 100.2017  برز البلوكي في دوره كنائب رئيس مجلس 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  زايد،  بن  لمحمد  وكمستشار  الشارقة،  المصارف في  أكبر  واحد من  للتمويل،101 وهو  آفاق اإلسالمية  إدارة 

المتحدة.102

الجدول أدناه يعكس هيكل المساهمة في بنك الخليج

شركة التوسع للتجارة واالستثمار المحدودة
)السودان(

 مدى نفوذ قوات الدعم السريع

112

113

114

115

مساهموا بنك 
الخليج

جمعت النسب المئوية إلى أقرب نقطة مئوية
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تعد قوات الدعم السريع )RSF( شركة تجارية عائلية ذات بصمة عالمية. وبحسب ما ورد، فإن شقيق حميدتي ألقوني حمدان دقلو هو رائد 
في RSF وهو مدير المشتريات فيها.116 ويقال إن عبد الرحيم حمدان دقلو،شقيق آخر لحميدتي، يشغل منصب نائب قائد قوات الدعم 
السريع.117 ويبدو أن كال من القوني وعبد الرحيم يعمالن كشخصيتين رئيسيتين في شبكة أعمال RSF جنًبا إلى جنب مع أشخاص آخرين 

غير معروفين، ويُفترض أنهم من أفراد العائلة وفًقا لمواثيق التسمية السودانية.
أيًضا  صالت  لديهما  وكلتاهما   ،)%14.01( القادم  والجيل   )%14.34( السودانية  الوديان  شركة  الخليج،  بنك  في  المساهمين  بين  ومن 
بأشخاص من عائلة حميدتي.118 وورد اسمان من عائلة حميدتي في مجلس إدارة شركة الوديان السودانية، وهما موسى حمدان دقلو، وجمعة 
حمدان دقلو.119 والجيل القادم هي شركة إماراتية يملك منها عبد الرحيم حمدان دقلو ما نسبته 49%، وهي النسبة القصوى المسموح بها 
في ملكية الشركات للمستثمرين األجانب بموجب القانون اإلماراتي في وقت تأسيس الشركة.120 وتشير ملكية كل من الوديان السودانية 
والجيل القادم إلى أن شبكة األعمال التابعة لحميدتي تمتلك بشكل مباشر 28.35% من أسهم بنك الخليج. وال تتمتع أي من هاتين الشركتين 

بأي حضور عام يمكن أن يوضح أنشطة تجارية عدا عن ملكية البنك.
تعد شركة مور سكيور، التي تمتلك 14.93% من أسهم بنك الخليج، شركة أمنية خاصة مقرها السودان. وتدعي شركة مور سكيور أن لديها 
عقوًدا مع سفارات أجنبية باإلضافة إلى شركات في شبكة شركات قوات الدعم السريع، بما في ذلك الجنيد وجي إس كي.121 وعلى الرغم 

من أن شركة مور سكيور تدعي أن لديها تسجياًل في السودان، إال أن محاوالت الحصول على عقد تأسيس الشركة باءت بالفشل.122
تمثل مساهمة شبكة حميدتي في بنك الخليج نقطة ضعف في النظام المالي الدولي. يقيم بنك الخليج عالقات مصرفية بالمراسلة مع 
بنوك في اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وإيطاليا.123 وفًقا لمواقعها اإللكترونية، تحتفظ 
هذه البنوك التي تقوم بالمراسلة بشبكات تصل إلى سويسرا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة، وفًقا لمواقعها اإللكترونية. ومن شأن 
االتصاالت من الدرجة الثانية هذه مع بنك الخليج أن تمكن شبكة حميدتي وقوات الدعم السريع من القيام بأعمال تجارية في النظام المالي 

الدولي، بما في ذلك الدول األعضاء من أصدقاء السودان.124

خريطة توضح اتصاالت بنك الخليج بالمراسلة

اتصاالت من الدرجة االولىاتصاالت من الدرجة الثانيةالخرطوماسطنبول
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تحليل سجالت مجال شبكة اإلنترنت الخاصة بشركة مور سكيور يثبت عالقتها بشبكة حميدتي. تم تسجيل النطاق moresecure-sd.com ألول 
مرة في 23 تموز/ يوليو 2018، من قبل عماد شريف مع عنوان في شارع البطحاء في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.125  وفي 25 
تموز/ يوليو 2019، تم تغيير مسجل المجال إلى عماد الشريف في دبي، مع البريد اإللكتروني المدرج omda@gsk-sd.com.126 ويتبع المجال 
gsk-sd.com لـ جي إس كي أدفانس، وهي شركة يديرها القوني دقلو، شقيق حميدتي، وفًقا لغلوبال ويتنس127 وموقع GSK اإللكتروني.128 
احتفظت جي إس كي أدفانس بما يقارب العشرين موقًعا آخر، بما في ذلك المجال الخاص بقوات الدعم السريع129 والموقع اإللكتروني 
لشركة تراديف للتجارة العامة المرتبط بقوات الدعم السريع في هولندا.130 ومن بين الثمانية عشر موقًعا إلكترونًيا التي احتفظت بها جي 
إس كي أدفانس، هناك اثنا عشر موقًعا قد تكون على عالقة بشبكة حميدتي استناًدا إلى محتوى موقع الويب في األرشيف أو بناء على تطابق 
األسماء مع الشركات داخل الشبكة.131 ولم يتم تأكيد أو دحض عالقة الشركات الست المتبقية بحميدتي بسبب عدم وجود أرشيفات لمواقع 

الويب ومصادر المعلومات.

شكل بياني يشير إلى العالقات بين مختلف مجاالت التسجيل المرتبطة بحميدتي

نطاق التنقل
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نائب رئيس

القوني حمدان 
دقلو موسى

مدير تنفيذي في

محمد حمدان 
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الخالصة والتوصيات
تعد السيطرة المدنية التي تشترط الديمقراطية على االقتصاد من 
تراجع  مع  السودان.  في  الديمقراطية  لتحقيق  األولية  المتطلبات 
حكومة االنقالب عن اإلصالحات الديمقراطية، يتعزز وضع الدولة 
العميقة، ويعدها للتالعب والتغلب على التحول الديمقراطي بقيادة 
التقدم  من  الظروف،  هذه  ظل  في  المدنيون،  يستطيع  لن  مدنية. 
في اإلصالحات من أجل االستقرار السياسي والتقدم الديمقراطي 
الطويل األمد. وإلى أن يتم تفكيك البنى االقتصادية للدولة العميقة، 
سوف يواصل الجيش االحتفاظ بجميع األوراق، دون أن يترك لهم 

أي حافز للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

توضح القائمة الواردة في هذا التقرير، والتي تضم 408 مؤسسات 
يمارسها  التي  المتكافئة  غير  القبضة  الدولة،  لسيطرة  خاضعة 
وفي  السوداني.  االقتصاد  على  للديمقراطية  مناهض  تكتل صغير 
بشكل  العميقة  الدولة  أعضاء  قام  السابقة،  العقوبات  أنظمة  ظل 
للدولة،  الخاضعة  المؤسسات  بالتعتيم على سيطرتهم على  متزايد 
وهذا ما سمح لهم بالبقاء على رأس المؤسسات المالية والتجارية 
الكبرى، بما في ذلك البنك األكبر في السودان. بعد انقالب تشرين 
األول/ أكتوبر 2021، ورثت الدولة العميقة األصول التي كانت في 
السابق بحوزة لجنة إزالة التمكين، األمر الذي عزز من قبضتها على 
االقتصاد السوداني أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن الدول 
يلزم  ما  لديها  السودان  في  الديمقراطي  التحول  علًنا  تدعم  التي 
من األدوات إلضعاف الدولة العميقة بشكل هادف. وفي ظل تزايد 
أهمية المحرك االقتصادي في نظر الدولة العميقة، ثمة مسؤولية 
من  للديمقراطية  المعادية  الشبكات  هذه  لحرمان  ومتجددة  ملحة 

خالل  من  ومواجهتها  الدوليين،  والتمويل  التجارة  إلى  الوصول 
العقوبات والوسائل القانونية األخرى حيثما كان مناسًبا.

هنالك دور على الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والشركات 
الخاصة أن تلعبه في تفكيك الدولة العميقة في السودان، من خالل 
وزيادة  المخاطرة،  من  للحد  والمساعدات  االقتصادية،  العقوبات 
اليقظة الواجبة بشأن االستثمارات الخاصة. حتى اآلن كانت تدابير 
استهداف  من  بدالً  نفسها  الحكومية  المؤسسات  تستهدف  اإلنفاذ 
الشبكات االقتصادية للدولة العميقة. في آذار/ مارس 2022، قام 
األمريكية  الخزانة  لوزارة  التابع  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب 
بتسمية قوات الشرطة المركزية، وهي منظمة شرطية قمعت بعنف 
االحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في أواخر عام 2021 وأوائل عام 
المالية  الشبكات  المستقبلية  العقوبات  تستهدف  أن  يجب   .2022
االستمرار  من  للديمقراطية  المناوئة  الجهات  لمنع  العميقة  للدولة 
في االستفادة من سيطرتها على االقتصاد وإجبارها على التفاوض 

مع القيادات المدنية. 

يمكن للمجتمع الدولي التصدي لهذا التكتل األمني القائم على القمع 
والمناهض للديمقراطية والذي استولى على السلطة في السودان، 
التالية  التدابير  اتخاذ  من خالل  السودانية،  المدنية  القيادة  ودعم 
للحيلولة دون وصول حكومة االنقالب إلى التمويل الدولي والحد من 

قيام الشركات التجارية الدولية بتمويل الدولة العميقة:
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معاقبة النخب األمنية وشركاتها: 
المتحدة،  الــواليــات  على  يجب 
والمملكة  األوروبــــي،  ــاد  ــح واالت
ضد  عــقــوبــات  ــدار  إصـ المتحدة 
بــالــقــوات  المرتبطة  الــكــيــانــات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم 
من  الشركات  تلك  لمنع  السريع 
حكومة  أمد  إطالة  في  المساهمة 
االنقالب. وينبغي أن تكون أنظمة 
العقوبات منسقة وقابلة للتعديل، 
ــرد الـــدولـــي على ــ ــرار ال ــ  عــلــى غ

 الغزو الروسي ألوكرانيا.

وتعزيزها  الحيطة  توخي  يجب 
القطاع  بــشــراكــات  يتعلق  فيما 
ينبغي  ــودان:  ــسـ الـ ــي  ف ــاص  ــخ ال
تفادي  الخاصة  الشركات  على 
التي  الــكــيــانــات  ــع  م االنـــخـــراط 
المسلحة  القوات  عليها  تسيطر 
ــم  ــدع ــوات ال ــ ــ الـــســـودانـــيـــة، وق
الحكوميون  والمسؤولون  السريع، 
القائمة  وتعتبر  الــســودانــيــون. 
فيما   C4ADS مركز  أعدها  التي 
الخاضعة  بالمؤسسات  يتعلق 
انطالق  نقطة  الــدولــة  لسيطرة 
يجب  ولكن  الخاصة،  للصناعة 
الحيطة  تــوخــي  الــشــركــات  على 
من  للتأكد  وتعزيزهما  والــحــذر 
التجارية  ــال  ــم األع ــاء  ــرك ش أن 
للسيطرة  يخضعون  السودانيين 
المدنية. إن تعاون القطاع الخاص 
النظام  يعزز  العميقة  الدولة  مع 

القمعي المعادي للديمقراطية.

االســـتـــثـــمـــارات والـــشـــراكـــات 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــحـــد مــن 
ــم  الــمــخــاطــرة: يــجــب عــلــى األم
المساعدات  ومانحي  المتحدة، 
غير  ــمــنــظــمــات  وال ــة،  ــي ــن ــوط ال
أن  يضمنوا  أن  الدولية  الحكومية 
التي  المساعدات،  تلك  تذهب  ال 
أمس  في  السوداني  الشعب  يعد 
سيطرة  لتعزيز  إليها،  الحاجة 

الدولة العميقة على االقتصاد. 
يجب على مزودي المساعدات أن 
المدنية  المؤسسات  يتشاركوا مع 
المرتبطة  ــات  ــرك ــش ال وتــجــنــب 
السودانية  المسلحة  بــالــقــوات 
 وقوات الدعم السريع والمسؤولين

 الحكوميين السودانيين.

تعزيز الدعم للمنظمات المدنية 
ــودان:  ــسـ والــصــحــافــيــيــن فـــي الـ
 C4ADS مــركــز  ــة  ــم ــائ ق ــد  ــع ت
ــات الــخــاضــعــة  ــس ــؤس ــم ــول ال ــ ح
لــســيــطــرة الـــدولـــة الــســودانــيــة 
بــمــثــابــة مــجــمــوعــة الــبــيــانــات 
أمام  والمتاحة  نوعها  من  األكمل 
التي  التحديات  ولكن  الجمهور، 
القائمة  إعداد هذه  واجهناها في 
في  للشفافية  االفــتــقــار  تعكس 
الــســجــالت الــعــامــة الــســودانــيــة. 
عــلــى أصــدقــاء الـــســـودان زيـــادة 
ــي  ــدن ــم دعــمــهــم لــلــمــجــتــمــع ال
الذين  والصحافيين  الــســودانــي 
 يدافعون عن الشفافية ويحاربون

 الفساد في السودان. 

1

2

3

4

اقتراحات
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