
 

 

  

كشف الشبكة المالية السرية 
في  فصيل مسلحقوى أوراء 

السودان



 

 هاأن رجحوتأكدنا، من وجهة نظرنا، أن الوثائق من الم

وسننشر في الجزء الثاني من التحقيق كيف  حقيقية.

 توصلنا إلى هذا االستنتاج.

مسرب خاص بقوات محاسبية كشف جدول بيانات و
 " مع جلوبال ويتنسالبعشومشاركته "الدعم السريع 

كيف قامت المجموعة بشراء حوالي ألف شاحنة تويوتا 
)بيك اب(، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى سيارات 

حربية متحركة حاملة لمدافع آلية، وهي التي استخدمتها 
لقمع االنتفاضات الشعبية في أنحاء  الفصائل المسلحة

 البالد ألكثر من عقد من الزمن.

من مذبحة الثالث  ويظهر فيديو تم تصويره قبل ساعات
من يونيو أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وقوات الدعم 

في سيارات تويوتا )الند كروزر  تصلالسريع 
وهايلوكس(. وبينما ال نستطيع التأكد من أن السيارات 

سيارات نفسها التي استخدمتها في الدليل الجديد هي ال
قوات الدعم السريع والشرطة في الثالث من يونيو، فقد 

ويتنس عشرات الفيديوهات على مواقع  جلوبالوجدت 
التواصل االجتماعي تظهر فيها سيارات مماثلة، بما فيها 

 ضربو المظاهرات لقمعمن شحنات سابقة، تُستخدم 
دون تمييز في  النار إطالقو المتظاهرين اعتقالو

  مناطق مدنية.

محة نادرة عن األمور المالية لقوات وفي هذا الجزء ل
الدعم السريع التي تشكل قوتها واستقاللها المالي خطرا 

 على االنتقال السلمي الديمقراطي للسلطة في السودان.

في  فصيل مسلحوتعد قوات الدعم السريع هي أقوى 
هذا السودان. ويترأس محمد حمدان دقلو )حميدتي( 

وهو أيضا نائب رئيس مجلس السيادة  الفصيل المسلح
 السوداني.

كأحد قادة  ٢٠٠٣وكان أول ظهور لحميدتي في عام 
الجنجويد، وهي مجموعة شبه عسكرية تم نشرها في 

 دارفور وقتلت أعدادا كبيرة من المدنيين.

العديد من شهود العيان قوات الدعم  اتهمومؤخرا 
السريع والشرطة السودانية بارتكاب مذابح ضد 

متظاهرين يدعمون الديمقراطية أثناء اعتصام في 
منظمات  أشارت، و٢٠١٩يونيو  ٣الخرطوم في الثالث 

شخص. وتتوافق  100حقوقية إلى مقتل أكثر من 
حاالت القتل مع انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها 
قوات الدعم السريع والمجموعة السابقة لها، الجنجويد، 

لمزيد من التفاصيل في في دارفور في غرب السودان )ا
حميدتي تورط قوات الدعم السريع  ينفيالصندوق(. و

 في ذلك.

توضح ما يبدو أنها وثائق مسربة حقيقية حصلت عليها و

وقوات الدعم  الشبكات المالية وراء حميدتيويتنس  جلوبال

السريع. ولم تهيمن هذه القوات فقط على قطاع ضخم من 

صناعة الذهب في السودان، بل كشفت البيانات المصرفية 

ووثائق الشركات المسربة أيضا استخدام شركات وبنوك في 

  السودان واإلمارات كواجهة.

الساخرة عبر اإلنترنت مجموعة من  البعشوم صفحةونشرت 

وثائق البنوك والشركات فيما حصلت جلوبال ويتنس على 

  مجموعة أخرى أثناء التحقيق في األمر.

 ويتنس من صحة الوثائق من خالل مقابالت جلوبالوتأكدت 

تحقيقات استخدام أدوات و ،وسجالت الشركات مع مصادر،

معلومات البنية التحتية للمواقع. ومن بينها در المفتوحةالمصا

شبكة الشركات التي تستخدم كواجهة 
   والبنوك الداعمة لقوات الدعم السريع

يكشف تحقيقنا للمرة األولى اآلليات التي تمكن من 
 تمويل قوات الدعم السريع، وتفاصيل قبضة حميدتي

وعائلته المحكمة المباشرة على الموارد المالية 
 للمليشيا.

كشف الشبكة المالية السرية 
في  فصيل مسلحقوى أوراء 

 السودان
طاحة بالرئيس واالجتماعية في السودان إلى اإل، أدت االنتفاضة السياسية ٢٠١٩في أبريل 

عاما في السلطة. ودخل السودان اآلن مرحلة جديدة يتقاسم فيها  ٣٠عمر البشير بعد نحو 
المدنيون السلطة مع الجيش من خالل مجلس السيادة الحاكم.
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ويركز هذا الجزء على دخل قوات الدعم السريع، بينما 
 يركز الجزء الالحق على مصروفاتها. 

وبجانب المدفوعات المخصصة إلرسال المرتزقة إلى 
اليمن، يأتي عنصر أساسي من دخل قوات الدعم 

بشركة الجنيد  السريع من خالل ارتباطها الظاهري
 لتجارة الذهب. 

وسويا يبدو أنهما سيطرا فعليا على جزء كبير من 
ستخدم قوات الدعم سوق الذهب في السودان. وت

أيًضا شركات كواجهة وتحتفظ بحسابات السريع 
 مصرفية في اإلمارات والسودان لتلقي األموال.

سودانية ساخرة "فيس بوك" ونشرت البعشوم، وهي صفحة 

كافحة للفساد، ما يبدو أنها سجالت معامالت بنكية، ومُ 

واصفة إياها بأنها مسربة من "شركات دعم" لقوات الدعم 

 السريع. 

المسربة، إلى جانب السجالت الرسمية  المستنداتوتظهر 

، أن هناك الشركاتمن مواقع  األرشيفية نسخوال ،للشركات

وهي شركة  شركتين تعمالن كواجهة وهما جي.إس.كيه،

شركة صغيرة للتكنولوجيا واألمن مقرها في السودان، و

تخضعان ومقرها في اإلمارات، وللتجارة العامة تراديف 

لسيطرة أحد أشقاء حميدتي األصغر سنا. )جي.إس.كيه ليست 

مرتبطة أو متصلة بشركة األدوية جالكسو سميث كالين 

  المتعددة الجنسيات(.

ويبدو أن تراديف قامت بتحويل األموال إلى قوات الدعم 

السريع بينما يشارك أفراد مرتبطون بشركة جي.إس.كيه 

 السريع. لقوات الدعم  مشترياتبعمليات 

 ويبدو أن قوات الدعم السريع لديها ارتباطات مالية وثيقة

لتجارة الذهب والبناء  ةمع الجنيد، وهي شركة كبير أيضا

نفسه مقرها في السودان، يملكها شقيق آخر لحميدتي وهو 

 نائب رئيس قوات الدعم السريع. يشغل منصب

وفيما يلي وصف أكثر تفصيال للعالقات المالية لقوات 
 :دعم السريعال

 

  

 

 

 

 

 

نشأة وصعود حميدتي

نشأ حميدتي في قبيلة تعتمد على رعي وتجارة الجمال في 

كأحد  ٢٠٠٣دارفور، غرب السودان. وبدأت شهرته في عام 

قادة الجنجويد، وهي مجموعة شبه عسكرية أسسها الرئيس 

السوداني السابق عمر البشير في دارفور لقمع التمرد.

المسلحة الماليين ولعبت دورا  وشردت جماعة الجنجويد

، مما مدنيألف   قتل حواليأساسيا في صراع تسبب في 

أدى إلى تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية. واكتسب 

نائب المحكمة الدولية  طلبحميدتي شهرة ليتم ذكر اسمه في 

إلصدار مذكرة توقيف للرئيس عمر البشير بسبب اإلبادة 

  وجرائم ضد االنسانية وجرائم حرب.

، قاد وعندما اشتد العنف مرة أخرى في دارفور عام 

آنذاك أثناء القتال  حميدتي قوات الدعم السريع الحديثة النشأة

عديدة  اتهاماتضد متمردي دارفور، ومرة أخرى ظهرت 

بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان في حق مدنيين. واندمجت 

م السريع مع اآلالف من مقاتلي الجنجويد السابقين. قوات الدع

وكان حميدتي يعمل تحت قيادة األجهزة األمنية ثم أصبح 

مواز لتسلسل  في تشكيلتحت قيادة البشير بشكل مباشر، 

  القيادة المتعارف عليه في الجيش.

وتربح حميدتي وقوات الدعم السريع من السيطرة على مناجم 

دارفور. كما شكل إرسال قوات  الذهب في جبل عامر في

إلى  تقاريرالدعم السريع لمرتزقة للقتال في اليمن، أشارت 

تمويل إماراتي، مصدرا آخر للدخل.ا حصلت على أنه

يقرر إلى أحد أن وكانت قوات الدعم السريع غنية بما يكفي 

اع مليار دوالر أمريكي في البنك المركزي حميدتي إيد

السوداني للمساعدة على استقراره في أعقاب األزمة 

االقتصادية والمظاهرات التي أطاحت بالرئيس البشير في 

مليار في ذلك الوقت "أودعنا  حميدتي زعم. وأبريل 

األموال … دوالر أمريكي في بنك السودانمليون  و

هناك، متاحة اآلن" وأن قوات الدعم السريع "دعمت الدولة 

في بداية األزمة عن طريق شراء الموارد األساسية البترول 

 والقمح والدواء". 

وتابع "يتساءل الناس من أين نأتي )قوات الدعم السريع( 

تحارب في الخارج  باألموال؟ لدينا مرتبات قواتنا التي

)خارج السودان( ولدينا استثمارات في الذهب وأموال من 

الذهب واستثمارات أخرى".

 

 

https://www.documentcloud.org/documents/6568699-Tradive-5.html
https://www.documentcloud.org/documents/6568699-Tradive-5.html
https://web.archive.org/web/20180205133539/http:/www.gsk-sd.com/gsk
https://web.archive.org/web/20180205133539/http:/www.gsk-sd.com/gsk
https://twitter.com/BenDoBrown/status/1078719876909416448?s=20
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2008_04753.PDF
https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2008_04753.PDF
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan
https://www.bbc.com/news/world-africa-48987901
https://www.bbc.com/news/world-africa-48987901
https://www.facebook.com/watch/?v=622192814921019


 

وتحققت جلوبال ويتنس من معلومات من دائرة التنمية 
االقتصادية في دبي تأكد أن القوني حمدان دقلو شقيق 
 حميدتي هو المدير والمالك المستفيد الوحيد لتراديف.

إحدى وثائق البنك غرض تحويل األموال من  تصفو
تراديف إلى قوات الدعم السريع بأنه "تحويل من شركة 

 شقيقة". 

وترى جلوبال ويتنس أن تراديف هي في أغلب الظن 
جهة لتقوم شركة تستخدمها قوات الدعم السريع كوا

بتحويل األموال من وإلى قوات الدعم السريع على األقل 
 .الفصيل المسلحبشكل جزئي من أجل حجب تورط 

 في وتمتلك تراديف حسابا بنكيا في بنك النيلين السوداني
أبو ظبي. ولم يجب بنك النيلين على طلب الحصول 

  على تعليق بشأن عالقته مع تراديف.

وعلى الرغم من المحاوالت المستمرة لتواصل جلوبال 

ويتنس مع تراديف لم تجب على طلبات التعليق على هذه 

 النتائج. 

النتيجة الثالثة: حميدتي وعائلته نجحوا في 
السيطرة على جزء من سوق الذهب 

السوداني، وعلى األرجح أنهم يمولون 
قوات الدعم السريع باألرباح التي 

 يحققونها

ما يتم ربط صعود حميدتي إلى السلطة بسيطرته  كثيراو
على مناجم الذهب في جبل عامر في دارفور، وبشركة 
تجارة الذهب التي في األغلب يشار لها بشركة الجنيد. 

تشير إلى الشركة )تشير خطابات من المنظمة إلى أن 

 -  بدال من   اسمب نفسها

لكن بهجاء مختلف في اللغة  بالعربية النطق ذاته
 االنجليزية(.

إلى  تشير ألول مرة وثيقةويتنس على  جلوبالوحصلت 
 تفاصيل محددة لعالقة حميدتي بالجنيد.

فشركة الجنيد للذهب مملوكة لثالثة أفراد في عائلة دقلو 
هم شقيق حميدتي عبد الرحيم حمدان دقلو، باإلضافة 

 أحد هو نفسه حميدتياألصغر سنا، بينما   إلى نجليه
  .اإلدارة مجلس أعضاء

أنهى  حميدتيسم الجنيد لجلوبال ويتنس ان وقال متحدث با

 وان المعلومات ٢٠٠٩دوره الرسمي في الشركة عام 

 

 

النتيجة األولى: الحسابات البنكية الخاصة 
بقوات الدعم السريع غير خاضعة لسيطرة 

الجيش السوداني أو عناصر مدنية من 
الحكومة السودانية.

البنكية المسربة توضح امتالك قوات الدعم  ويبدو أن الوثاثق

السريع حسابات بنكية باسمها في بنك أبوظبي الوطني )وهو 

اآلن جزء من بنك أبوظبي الوطني األول(. ويقدم هذا دليال 

 على االستقالل المالي لقوات الدعم السريع.

يضع  ٢٠١٦لعام  مبهموبالرغم من وجود قانون 
تحت سيطرة القائد األعلى للقوات  الفصيل المسلح

المسلحة السودانية غير أنها توضح أن قوات الدعم 
السريع ربما ليست تحت سيطرة الجيش ناهيك عن 

 سيادة السوداني.العناصر المدنية في مجلس ال

ونفى متحدث باسم الجيش السوداني لجلوبال ويتنس أن تكون 

هناك ميزانية منفصلة لقوات الدعم السريع عن القوات 

   .المسلحة السودانية

ولم يجب بنك أبوظبي األول، بصفته مالًكا وشركة خليفة 

  لبنك أبوظبي الوطني، على طلبات الرد عند وقت النشر. 

تراديف للتجارة  ة: شركةالنتيجة الثاني
العامة المستخدمة كواجهة والخاضعة 

لسيطرة أحد أشقاء حميدتي توفر األموال 
لقوات الدعم السريع

ويبدو أن وثائق البنوك توضح تبادل األموال بين الحساب 

المصرفي لقوات الدعم السريع والحساب المصرفي لشركة 

 االئتمانية األوراق. وتظهر أن للتجارة العامةتُسمى تراديف 

 11مليون درهم ) 50أنها تلقت نحو  بتراديف خاصةال

مليون دوالر( من قوات الدعم السريع على أربع دفعات في 

 .2019أبريل ويوليو 

 

ويوضح "تقرير تحويل أموال بواسطة العميل إلى الخارج" 

 48مبلغ  تلقتأن قوات الدعم السريع  2019في يوليو 

 مليون دوالر( من تراديف. 11مليون درهم )
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وتوسعت الجنيد بقوة في السنوات األخيرة، وربما من 
أسباب ذلك عالقتها الظاهرية بقوات الدعم السريع. 

على منطقة كبيرة  حوذتاستوكانت المجموعة المسلحة 
في دارفور عن  عامرللتنقيب عن الذهب في جبل 

 . ٢٠١٧ة في نوفمبر طريق القو

من الشركة السودانية للموارد المعدنية  يطةخروتظهر 
أن الجنيد تملك االمتياز التشغيلي  المملوكة للحكومة

الضخم الوحيد في دارفور، والذي يقع في محيط جبل 
لمنطقة على أكبر احتياطي ذهب . وتحتوي اعامر

 .ومعادن في البلد، وفقا لوزارة المعادن السودانية

ويمتد نشاط الجنيد اآلن خارج حدود دارفود بكثير. 
وبجانب مكتب الجنيد في الخرطوم، فإن الشركة 

، وهي الجهة المنوطة السودانية للموارد المعدنية
في  يدجنتسجل الحكومياً بالرقابة على أنشطة التعدين، 

فيما  ،سجل التعدين كشركة نشطة في جنوب كردفان
تشير مقابالت لتجار إلى أن الجنيد لديها وجود أيضا في 

 أسواق الذهب في أبو حمد والعبيدية شمال السودان. 

ووفقا لمؤسسة راديو دابانجا اإلعالمية السودانية، أدت 
مظاهرات سكان محليين في مدينة تلودي جنوب 

تخدام المفرط لتلوث الزئبق حول كردفان ضد االس
مواقع مناجم الجنيد مؤخرا إلى رد فعل عنيف من قوات 

الدعم السريع، حيث وصل مقاتلو المجموعة في 
سيارات تويوتا الند كروزر وهايلوكس وأشارت تقارير 

 .تاشتباكاإلى إصابة متظاهرين مدنيين في 

وإجماال، سيطرت قوات الدعم السريع وشركة على عالقة 

بها على جزء ضخم من صناعة الذهب في السودان، وربما 

 تستخدمها لتمويل عملياتها.

سيارات قوات الدعم السريع المتورطة في 
اإلنسان تم شرائها من  انتهاكات لحقوق

  دبي

وبينما تتداول الوثائق المذكورة أعاله بعض مصادر 
القوة االقتصادية لقوات الدعم السريع، هناك وثيقة 

مسربة أخرى تلقي الضوء على القوة العسكرية 
 للمجموعة. 

في  قوات الدعم السريعوتكمن أحد أسباب قوة 
اء، تم في الصحر ستخداملعربات مصممة لال ااستخدامه

تحويلها من االستخدام المدني إلى الحربي لتصبح 
وحدات عسكرية متحركة ومجهزة برشاشات آلية مثبتة 

 على ظهر السيارات.

سرب خاص بقوات الدعم حاسبية مويوضح جدول بيانات م

على أكثر من  الفصيل المسلحالسريع كيف حصل 

مليون دوالر أمريكي( من مصدر  ٤٠مليون درهم ) ١٥٠

 وإنفاق أكثر من، "الدعم الفني" بغرض مجهول

المذكورة في الوثيقة ليست محدثة. ونفى المتحدث قيام الجنيد 

بتوفير أي دعم مادي إلي قوات الدعم السريع، ولكنه أكد 

وجود عالقات تجارية بين الشركة وقوات الدعم السريع. 

ويدعي المتحدث ان بعض التحركات المالية بين الجنيد 

 التجارية. لح مرتبطة بمعامالتهموالفصيل المس

تتداخل شركة الجنيد بشكل كبير مع وعلى النقيض 
 تشير إلى أن التقارير من فالعديدقوات الدعم السريع. 

 رئيس نائبعبد الرحيم دقلو مالك شركة الجنيد هو 
بيان إعالمي من وزارة  صف. ويالسريع الدعم قوات

بأنها  ى جبل عامرالمعادن السودانية زيارة وزارية إل
 . دقلو الرحيم عبداستجابة لدعوة العميد ك جاءت

الرئيس السابق البشير في تهم فساد، قال  محاكمةوفي 
رئيس مكتب البشير السابق إن عبد الرحيم دقلو استلم 

يورو من الديكتاتور السابق، الذي سلم خمسة ماليين 
 المبلغ في وجود حميدتي.

وهناك مزاعم أن عبد الرحيم دقلو ربما كان مسؤوال 
هيئة  نقلتبشكل جزئي عن مذبحة الثالث من يونيو. و

.سي( حوارا مع ضابط اإلذاعة البريطانية )بي.بي
مجهول االسم في قوات الدعم السريع قال فيه إن عبد 

الرحيم دقلو أعطى األمر بفض اعتصام الخرطوم لكن 
بي.بي.سي لم تستطع التأكد بشكل مستقل من صحة هذا 

 اإلدعاء.

مسرب لقوات الدعم السريع  كشف بيانات محاسبيةويشير 

بعشوم تمت مشاركته مع جلوبال ويتنس من صفحة ال

السودانية إلى الروابط الوثيقة بين الجنيد وقوات الدعم 

 السريع.

 686ويبدو أن قوات الدعم السريع قامت بتحويل مبلغ 
ألف دوالر( إلى شخص مقابل  186ألف درهم )

مدفوعات مع اإلشارة إلى الجنيد في جدول البيانات 
 50وفي سطر آخر في الجدول يظهر تخصيص ذاته. 

ألف دوالر أمريكي( لدفع ديون مستحقة  14ألف درهم )
 للجنيد.

وتوحي هذه المدفوعات بوجود رابط مالي بين الشركة 

عسكرية. ويدعم دليل تلك المدفوعات أيضا الوالمجموعة شبه 

بوضع التقارير المستقلة من رجال أعمال سودانيين على علم 

، والتي تفيد بأن شركة الجنيد كانت مديونة خالل الشركة

قبل وبعد اإلطاحة بالبشير، وهي الفترة المالية نفسها أشهر 

 التي يغطيها جدول البيانات.

ولم تجب الجنيد على طلبات جلوبال ويتنس للتعليق على 

األمر. لكن في رد على تحقيق منفصل لرويترز نفى المدير 

 قالالعام للشركة وجود أي ارتباط مع قوات التدخل السريع و

 "الجنيد بعيدة كل البعد عن قوات التدخل السريع".
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وقام أفراد داخل تلك الشبكة بزيارات إلى ألمانيا 
ت أنه وروسيا وهولندا، وهي دول يوضح جدول البينا

 كبيرة إليها. مالية دفعات تحويلتم 

 

 

 النتيجة

يمثل كشف أعمال قوات الدعم السريع خطوة حاسمة في 
 محاربة قوتها االقتصادية. 

فلو بدأ السودان السعي وراء تحول سلمي إلى 
ضمن وجود مراقبة مدنية يالديمقراطية، فمن المهم أن 

وأن يحصل المدنيون السودانيون  ،على إنفاق الجيش
والتي تخضع  ،على سيطرة أكبر على مواردهم الطبيعية

في الوقت الحالي لسيطرة قوات الدعم السريع وقوات 
  أمنية أخرى داخل حدود السودان.

عسكري الويتربع حميدتي اآلن على قمة "المجمع شبه 
الصناعي"، فهو يتحكم في جزء كبير من القوة 

 مصدر مستقل للثروة.  العسكرية وفي
ولو لم يتم عزله من هذا المنصب المزدوج وتخضع كل 

القوات العسكرية إلى سيطرة استراتيجية ومالية مدنية فهو 

يمثل عقبة في وجه التحول إلى حكومة مدنية وديمقراطية 

 الذي يتوق إليه الكثيرون في السودان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون دوالر أمريكي( من  ٣٠مليون درهم ) ١١١
 ومعدات اتصاالت. مركباتإجمالي المبلغ لشراء 

قوات الدعم السريع اشترت أكثر من  نأ وتشير الوثيقة إلى

من تجار في  ٢٠١٩ألف سيارة خالل الستة أشهر األولى من 

   اإلمارات.

سيارة موديل تويوتا  ٩٠٠أكثر من  سياراتوتضمنت ال

والند كروزر، وهي السيارات التي تحولها قوات  هايلوكس

الدعم السريع باستمرار إلى سيارات جر رباعي حربية 

على  كشف المحاسبيال هذا مزودة بمدافع الية. ويساعد

توضيح الصورة وشرح كيف أصبحت قوات الدعم السريع 

  أقوى قوة عسكرية في السودان.

يكشف جدول البيانات شركة أخرى 
 -ات الدعم السريع كواجهة تستخدمها قو
جي إس كيه

أن إحدى الدفعات يوضح جدول البيانات المحاسبية و
المرسلة من قبل قوات الدعم السريع قامت المجموعة 

، وهي شركة نظم ه أدفانسكي.س‘.ة عن جينياببدفعها 
معلومات وأمن يديرها شقيق حميدتي األصغر القوني 

 حمدان دقلو.

قامت قوات الدعم السريع بإرسال العديد  لوثيقةووفقا ل
من الدفعات )أو نيابة عن( إلى القوني بشكل مباشر، أو 

ء إلى شبكة أصدقاء ومعارف القوني الموثقة أسما
من موقع جي.إس.كيه  االرشيفيةفي النسخة  بعضهم

   كعاملين في الشركة.

وتوضح بعض األجزاء في الجدول أن الدفعات تم 
إرسالها عن طريق هؤالء الوسطاء نيابة عن قوات 

دات من الدعم السريع )وليس جهة أخرى( لشراء مع
 الخارج.

وعلى الرغم من الطلبات المتكررة رفضت جي.إس.كيه 
أو القوني حمدان دقلو أو الوسيط الموجود اسمه في 

جدول بيانات قوات الدعم السريع اإلجابة على المزاعم 
   التي وضعتها جلوبال ويتنس أمامهم. 

وفي المجمل، يبدو أن قوات الدعم السريع دفعت أكثر 
مليون دوالر أمريكي( إلى  ٢.٥هم )ماليين در ٩من 

شركات في الخارج من خالل شبكة وكالء بيع في دول 
 من بينها اإلمارات ورواندا وماليزيا والصين.
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