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ترحيل جنوب السودانيني من إرسائيل

لوري اليندرس

تتعارض حملة االعتقاالت العدائية التي تشنها إرسائيل عىل طالبي اللجوء من جنوب السودان مع مبدأ منع اإلعادة
القرسية واملعايري الدولية للعودة الكرمية.
يف  ،2012/6/17غادرت من تل أبيب طائرة عىل متنها  120مواطناً
من جنوب السودان باتجاه جوبا ،عاصمة جنوب السودان ،الدولة
الوليدة آنــذاك .وكانت تلك الرحلة األوىل التي أطلقت عليها
الحكومة اإلرسائيلية اسم «عملية العودة إىل الوطن» .وبعد أشهر
من ذلك ،تقررت ست رحالت جوية تحمل ما مجموعه 1038
1
سودانياً جنوبياً إىل جوبا.
تنظر إرسائيل إىل السودان عىل أنها دولة عدو ،وفور وصول
السودانيني ،مبن فيهم السودانيون الجنوبيون ،كانت إرسائيل
تطلق عليهم اسم “مواطنون معادون” إىل أن استقلت جنوب
السودان وأصبحت دولة .إال أ َّنه لغاية يونيو/حزيران  ،2012كانت
سياسة “عدم الرتحيل” هي املطبقة عىل السودانيني بغض النظر
عن املنطقة التي قدموا منها وبذلك ُسمح لهم باإلقامة املؤقتة يف
إرسائيل .ومع َّأن إقامتهم كانت قانونية ،مل ُتدرس طلبات لجوئهم
الفردية استناداً إىل اتفاقية الالجئني لعام  1951التي وقعت عليها
إرسائيل .ومن هنا ،رغم َّأن كثرياً من السودانيني الجنوبيني القادمني
إىل إرسائيل مسجلون لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
ويحملون بطاقاتها الصادرة لهم من مرص ،مل تعرتف إرسائيل بهم
كالجئني ،ومل ُتق ُّر رسمياً أبداً بحاجتهم للحامية مبوجب اتفاقية
الالجئني.

الثاين أن يسجلوا أسامءهم «للعودة الطوعية» .أما الخيار الثالث
فهو االحتجاز .وبالنسبة لألشخاص املحتجزين حالياً فأمامهم
خياران :التسجيل للعودة الطوعية أو البقاء يف الحجز .وهذا يعني
َّأن أياً من «الخيارين» يخالف مفهوم العودة الطوعية .إضافة إىل
ذلك ،فق َد جميع السودانيون الجنوبيون صفتهم يف إرسائيل ،كام
فقدوا وظائفهم وأصبحوا عاجزين عن إيجاد عمل بديل .وهكذا،
دفع غموض االحتجاز والخوف منه كثرياً منهم للتسجيل «للعودة
الطوعية».

االعتقال واالحتجاز

بعد مرور يومني بالضبط من  2012/6/7عندما صدر اإلعالن
للسودانيني الجنوبيني مبنحهم مهلة أسبوع واحد للتسجيل للعودة
الطوعية ،اعتقلت رشطة الهجرة يف إيالت أحد عرش سودانياً جنوبياً
ومواطناً من السودان الشاميل أثناء توجههم للعمل .ويف اليوم
التايل ،اع ُت ِقل  105سودانيني جنوبيني معظمهم يف إيالت .ويف اليوم
الثالث ،اعتقلت الرشطة  73أفريقياً من طالبي اللجوء من غري
السودانيني الجنوبيني يف تل أبيب وإيالت ومدن أخرى .ويف األيام
الثالثة التالية ،اع ُت ِقل كثري من السودانيني الجنوبيني واحت ُِجزوا.
ونتيجة ذلك ،تفككت العائالت باحتجاز النساء واألطفال يف
سهارونيم وكتزيوت ،والرجال يف غيفون وهو معتقل يف غاية
الخطورة يتضمن قس ًام خاصاً لطالبي اللجوء .ومل يتضح ما إذا
سي َّحلون عىل الرحلة ذاتها أم ال .بل
كان أفراد األرسة الواحدة ُ
َّإن والدتني اشتكيتا من انتزاع السلطات البنيهام القارصين وعزال
عن بقية أفراد أرستيهام .وحتى الذين سجلوا أسامءهم للعودة
الطوعية قبل احتجازهم فلم ينجوا من االعتقال :ففي حني كانت
عنارص سلطة السكان والهجرة والحدود تصطحب بعضهم إىل
بيوتهم لحزم متعلقاتهم وحوائجهم ،مل تكن متنح ذلك الوقت
لغريهم .وفور وقوع الشخص رهن االحتجاز ،لن يتمكن من سحب
املال من حساباته املرصفية أو إغالقها بل سيعجز عن تحصيل
رواتبه النهائية وتعويضاته من املكان الذي عمل فيه لسنوات عدة.

ويف  ،2012/1/31نرشت سلطة السكان والهجرة والحدود “ندا ًء إىل
شعب جنوب السودان” ذكرت فيها “ما دام َّأن جنوب السودان
أصبحت اآلن دولة مستقلة ،فقد حان الوقت لكم أن تعودوا إىل
أوطانكم....ودولة إرسائيل ملتزمة مبساعدة من يرغب يف العودة
طوعاً يف املستقبل القريب ”.وتقرر تسليم كل عائد طوعي مبلغ
 1000يورو ،أما بالنسبة ملن ال يغادر إرسائيل طوعاً مع حلول
 2012/3/31فسوف يكون مصريه االعتقال والرتحيلُ 2 .وأعلن أيضاً
ِّ
املوظفني للسودانيني الجنوبيني
َّأن أصحاب العمل اإلرسائيليني
سح كثري من السودانيني
سوف يتعرضون للعقوبة .ونتيجة لذلكِّ ُ ،
الجنوبيني من أعاملهم مبارشة ما ترك جميع أفـراد الجاليات
السودانية الجنوبية تقريباً يف إيالت و ِعراد من غري وظيفة وزاد من
ً
عجزهم عن دفع أجور السكن وفواتري استخدام املنافع.
لقد كان الرتحيل “الطوعي” للسودانيني الجنوبيني جزءا من سياسة
أوسع نطاقاً تهدف إىل الردع والطرد يف آن واحد .ففي أغسطس/
و ُترك السودانيون الجنوبيون بثالثة خيارات .األول أن يتقدموا آب  ،2012بعد شهر من مغادرة الطائرة السابعة إرسائيل وعىل
رصح وزير الداخلية إييل ييشاي
بطلب للجوء دون أن يكون هناك فرصة مبعالجة طلباتهم ،والخيار متنها السودانيون الجنوبيونَّ ،
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ناشطون إرسائيليون يعرتضون حافلة عىل متنها الجئون سودانيون جنوبيون أثناء طريقها إىل مطار بن غوريون لرتحيلهم إىل جنوب السودان.

َّأن إرسائيل ابتدا ًء بـ  2012/10/15سوف تطبق نظام االحتجاز خطراً حقيقياً بالتعرض لالضطهاد أو دون االستقصاء عام إذا كان
الوضع يف جنوب السودان املستقلة حديثاً يو ّفر لهؤالء الناس مالذاً
الجامعي للسودانيني الجنوبيني.
آمناً .فالوضع السيايس الحايل يشري إىل َّأن املصلحة املحلية هي التي
يف األشهر التي تلت الرتحيالت ،أفادت تقارير نق ًال عن العائدين تقود أجندة صنع السياسات املتعلقة بطالبي اللجوء بدالً من أن
إىل جنوب السودان عن مزاعم َّ
بأن عدداً من األشخاص توفوا بعد يقودها االمتثال إىل املعايري الدولية.
َّ
عودتهم إىل جنوب السودان ،يف حني زعم آخرون أنهم احتُجزوا بعد
عودتهم وصودرت منهم متعلقاتهم .ومع َّأن تأكيد تلك التقارير لوري اليندرس  laurielijnders@gmail.comمتخصصة يف علم
3
أمر صعبَّ ،
فإن إرصارهم وتكرار مزاعمهم يشريان إىل رضورة إجراء اإلنسان وناشط حقوقية.
مزيد من التحقيق حول وضع العائدين .أما يف إرسائيل ،فقد لقيت
 .1تقدر املنظامت غري الحكومية والجهات الحكومية عدد السودانيني الجنوبيني ما بني
السياسات اإلرسائيلية «للعودة الطوعية» يف النص فاألول من عام  700و 3000شخص .أما ممثلو جالية السودانيني الجنوبيني فيقدرون الرقم بحوايل .1100
 2013انتقادا ً متزايداً .ويف فرباير/شباط  ،2013طالبت مفوضية  .2أودعت كثري من االستئنافات لكنَّ املحكمة يف نهاية املطاف أصدرت أحكامها يف
 2012/6/7ملصلحة السياسة وعىل ضوء ذلك ُمنح السودانيون الجنوبيون أسبوعاً واحداً
األمم املتحدة السامية لالجئني بتفسريات من دولة إرسائيل حول
للتسجيل للعودة الطوعية.
ً
سياسة الرتحيل التي انتهجتها خالفا ملبدأ منع اإلعادة القرسية ُ .3 .بني هذا البحث عىل عمل أجراه مركز إمناء الالجئني األفارقة www.ardc-israel.org
وجاء رد الحكومة عىل صورة «إجراء للعودة التطوعية لإلريترييني» ومنظمة الخط الساخن للعامل املهاجرين  www.hotline.org.ilيف تل أبيب باإلضافة إىل
الذي مبوجبه أعيد  14أريتريياً إىل إريترييا بعد أن سجلوا أسامءهم مقابالت مع مواطنني من جنوب السودان واملحامني ونشطاء حقوقيني يف إرسائيل وعائدين
إىل جنوب السودان .التقرير بالكامل موجود عىل الرابط التايل:
–تحت الضغط« -للعودة الطوعية» من االحتجاز .إذن ،ال ميكن  www.ardc-israel.org/sites/default/files/do_not_send_us.pdfبتمويل من
اعتبار العودة الطوعية عىل أ َّنها طوعية فع ً
ال إذا ما جرت يف مكان االتحاد األورويب والسفارة الهولندية يف إرسائيل .أجري البحث مبساهامت من يائيل أبريدام
االحتجاز وإذا كان طالب اللجوء يفتقر إىل حق الوصول إىل سياسة وسيغال روزين وأساف فايتسن وهادا سيارون-ميسغينا ومبساعدة من ماري كيناست وأنا
ماسليانسكايا وبني ولسون ودافيد جاكوبس.
عادلة للجوء ،وال ينبغي تطبيق تلك السياسة عىل وجه الخصوص
يف حالة بلدان ،مثل :أريترييا والسودان حيث يواجه العائدون
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