
101 مقاالت

الوقت الذي تحاول دول العالم في 

الغربي العثور على حلول اإن�سانية 

لمواجهة اأكبر موجة لجوء وهجرة غير 

�سرعية �سهدها العالم منذ الحرب العالمية

الثانية، ت�سّن الحكومة الإ�سرائيلية اأ�سر�س 

حملة مالحقة وت�سييق �سد الالجئين الأفارقة 

الذين يعي�سون على اأر�سها منذ عدة اأعوام، 

والذين ل يتعدى عددهم 38.000 لجىء، 

وذلك من خالل و�سعهم اأمام خيارين ل ثالث 

ا ال�سجن.
ّ
ا الرحيل طوعًا، واإم

ّ
لهما: اإم

وا�ستدت هذه الحملة في مطلع العام 

الجاري عندما اأعلن وزير �سوؤون الأمن 

الداخلي غلعاد اأردان )من الليكود( ووزير 

الداخلية اآرييه درعي )من حزب �سا�س( اأن 

اأمام طالبي اللجوء الأفارقة ثالثة اأ�سهر 

لمغادرة اإ�سرائيل طوعًا، واإّل التعر�س 

للمالحقة ودخول لل�سجن. واأعلنت الحكومة 

ا�ستعدادها لتقديم مبلغ 2300 يورو اإلى كل 

فرد مع تذكرة �سفر لالنتقال اإلى دولة ثالثة 

م�ستعدة ل�ستقبالهم.

في هذه الأثناء تحدثت و�سائل الإعالم 

الإ�سرائيلية عن مفاو�سات تجريها الحكومة 

الإ�سرائيلية مع اأوغندا ورواندا ل�ستقبال هوؤلء 

الالجئين، لكن هاتين الدولتين �سرعان ما 

ن اأن 
ّ
اأعلنتا عدم موافقتهما على ذلك، بعد اأن تبي

حلوا اإلى اأوغندا ما 
ُ
عدداً من الالجئين الذين ر

رندة حيدر*

ترحيل الالجئني الأفارقة عن اإ�رسائيل

عن�رسية وا�ستخفاف بالقانون الدويل

اللجوء الأفارقة  ال�سنة بداأت الحكومة الإ�سرائيلية حملة لدفع طالبي  في مطلع هذه 

للمت�سللين  الطوعية  للمغادرة  ''م�سار خا�س  ا�سم  عليها  اأطلقت  اإ�سرائيل  اإلى مغادرة 

اإلى اإ�سرائيل''، وو�سعت هوؤلء الالجئين اأمام خياَرين: اإّما الرحيل، واإّما ال�سجن. هذه 

اأقرب  الدولي، هي  المجتمع  واأثارت �سخط  الإ�سرائيلي  المجتمع  مت 
ّ
التي ق�س الق�سية 

اإلى عملية ترحيل ق�سري ذات طابع عن�سري، تجري بتحري�س وت�سجيع من حكومة 

اليمين الحاكم.

* باحثة لبنانية.
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تتعار�س مع القانون الدولي، ورف�ست اإعطاء 

الموافقة على �سجن طالبي اللجوء لمدة زمنية 

غير محدودة لأن ذلك يتعار�س مع القانون 

الإ�سرائيلي، الأمر الذي اأدى اإلى احتدام 

المواجهة بين الحكومة الإ�سرائيلية وبين 

محكمة العدل العليا.

جذور امل�سكلة

ن هم طالبو اللجوء الأفارقة؟ كيف 
َ
م

و�سلوا اإلى اإ�سرائيل؟ وما الأهداف ال�سيا�سية 

التي ي�سعى نتنياهو لتحقيقها من خالل 

تطبيق �سيا�سة الترحيل الق�سري؟

يعي�س حاليًا في اإ�سرائيل 38.000 طالب 

لجوء، 70% منهم من اإريتريا، و20% من 

ال�سودان.1 وموجة لجوء الأفارقة اإلى اإ�سرائيل 

اء ال�سطهاد 
ّ
بداأت في �سنة 2000، وذلك جر

الديني الذي �سهده جنوب ال�سودان واإريتريا، 

والمذابح في دارفور، والحروب الأهلية 

وال�ستبداد ال�سيا�سي وال�سائقة القت�سادية 

التي تعي�سها دول اأفريقية عديدة. لقد اعتقد 

الالجئون الأفارقة اأنهم �سيجدون في اإ�سرائيل 

مالذاً اآمنًا وبلداً مزدهراً فتوجهوا اإليها 

عابرين �سحراء �سيناء اأحيانًا �سيراً على 

الأقدام، بم�ساعدة �سبكات التهريب من قبائل 

البدو في �سيناء التي حولت ماأ�ساة هوؤلء 

الالجئين الإن�سانية اإلى تجارة مربحة. 

وتراوحت المبالغ التي كان يتقا�ساها 

المهربون ما بين 500 دولر واأكثر من 3000 

�س الالجئون خالل عمليات 
ّ
دولر. وتعر

التهريب لمختلف اأعمال العنف كالغت�ساب 

والخطف ومطالبة اأهالي الالجئين بفدية 

مالية، و�سوًل اإلى القتل. وت�سير التقارير اإلى 

اأنه خالل �سنة 2007 وحدها مات اأو اختفى 

اأكثر من 4000 لجىء اأفريقي خالل عبوره 

لبثوا اأن غادورها وتوجهوا اإلى اأوروبا. بعد ذلك 

بداأت حكومة اإ�سرائيل باإجراء مفاو�سات مع 

مفو�سية الالجئين التابعة لالأمم المتحدة لحل 

م�سكلة طالبي اللجوء، وجرى التفاق بين 

الطرفين على اأن ت�ستقبل اإ�سرائيل 16.250 

لجئًا، على اأن يغادر الباقون اإ�سرائيل خالل 

عام ون�سف عام، غير اأن نتنياهو �سرعان ما 

تراجع عن هذا التفاق تحت �سغط اأع�ساء حزبه 

والأحزاب اليمينية الأُخرى، التي رف�سته رف�سًا 

قاطعًا واعتبرته خ�سوعًا للي�سار ومنظمات 

الدفاع عن حقوق الإن�سان، فعادت الم�سكلة كلها 

اإلى نقطة ال�سفر، وتحولت ق�سية ترحيل طالبي 

مت المجتمع 
ّ
اللجوء الأفارقة اإلى م�سكلة ق�س

الإ�سرائيلي بين موؤيد ومعار�س.

فقد اعتبرت اأحزاب اليمين طالبي اللجوء 

الأفارقة ''مت�سللين'' دخلوا اإ�سرائيل ب�سورة 

غير �سرعية، وهم يعي�سون عالة على المجتمع 

لون الأحياء التي ي�سكنون 
ّ
الإ�سرائيلي، ويحو

فيها اإلى اأوكار للعنف والمخدرات والفقر، وهم 

اأ�سبه ''بال�سرطان في ج�سد المجتمع 

الإ�سرائيلي''، بح�سب و�سف وزيرة الثقافة 

ميري ريغيف.

في مقابل هوؤلء برزت مواقف اإ�سرائيلية 

راف�سة للترحيل الق�سري لهوؤلء الأفارقة، لم 

تقت�سر على اأو�ساط الي�سار ومنظمات الدفاع 

عن حقوق الإن�سان، بل تعدتها اأي�سًا اإلى 

اأو�ساط اإ�سرائيلية اعتبرت اأن اإ�سرائيل هي في 

الأ�سا�س مجتمع مهاجرين، وعليها اأّل تتخلى 

عن طالبي اللجوء الأفارقة، واأن ما تفعله 

الحكومة هو جريمة اأخالقية.

المعار�سة الأكثر فاعلية لقرارات الحكومة 

الجائرة في حق طالبي اللجوء، جاءت من 

محكمة العدل العليا في اإ�سرائيل التي 

اعتر�ست على خطط الترحيل الق�سري التي 
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ن 
َ
عملية قد ت�ستغرق اأ�سابيع وربما اأ�سهراً. م

ن يتم 
َ
ل فوراً، وم

ّ
رح

ُ
يف�سل في الختبار ي

التاأكد من هويته والتحقق من اأ�سباب فراره 

عطى اإذنًا بالإقامة 
ُ
فرج عنه وي

ُ
من بلده ي

الموقتة، وهنا تبداأ مرحلة جديدة ل تقّل 

�سعوبة وهي اإيجاد عمل و�سكن في مجتمع 

عن�سري يرف�س الآخر، ول �سيما اإذا كان اأ�سود 

الب�سرة وغير يهودي.

عدد الالجئني الأفارقة الذين اجتازوا احلدود اجلنوبية لإ�رسائيل حتى متوز/يوليو2013*

العددال�سنة

20062758

20075132

20088866

20095261

201014.715

201114.715

201210.421

201335

61.903المجموع

* الم�سدر: ''�سلطة ال�سكان والهجرة وعبور الحدود في اإ�سرائيل''؛ والمجموع هذا هو العدد الإجمالي للذين دخلوا اإ�سرائيل 
بطريقة غير �سرعية، لكن عدد الذين بقوا فيها حتى تموز/يوليو 2013، هو 54.201. ولمزيد من المعلومات انظر الرابط 

الإلكتروني التالي:

http://piba.gov.il/PublicationandTender/ForeignWorkersStat/Documents/560843nnew4.pdf

على طول الحدود مع م�سر يمتد على م�سافة 

340 كيلومتراً، ويبلغ ارتفاعه 5 اأمتار وتعلوه 

الأ�سالك ال�سائكة، وهو مزود بكاميرات واأبراج 

مراقبة. وبهذه الطريقة توقفت موجة الهجرة 

اإلى اإ�سرائيل ب�سورة كاملة )راجع الجدول 

اأدناه(، حتى اإن �سنة 2014 لم ت�سجل اأي ن�سبة 

للدخول.

�سحراء �سيناء.2

ا�ستغل المهربون وجود ثغرات في ال�سياج 

الحدودي بين م�سر واإ�سرائيل لت�سهيل عبور 

الالجئين الأفارقة، وقد بلغ عدد هوؤلء الذروة 

خالل �سنَتي 2010 و2011، اإذ تخطى عدد 

الالجئين 14.715 لجئًا. وفي �سنة 2013 

اتخذت الحكومة الإ�سرائيلية قراراً ببناء �سياج 

فور دخول الالجىء الأفريقي الأرا�سي 

نقل اإلى 
ُ
لقى القب�س عليه وي

ُ
الإ�سرائيلية كان ي

اأقرب قاعدة للجي�س الإ�سرائيلي، اأو يجري 

توقيفه في مركز لالحتجاز مخ�س�س لهذه 

الغاية، حيث يجري التاأكد من هويته، واأنه ل 

ياأتي من دولة معادية. وهناك توؤخذ ب�سمات 

الالجئين ويخ�سعون للفح�س الطبي، ثم 

يو�سعون قيد التوقيف لدرا�سة ملفاتهم، وهي 
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�سدهم، حتى اإن بنيامين نتنياهو نف�سه 

رهم بـ ''الكارثة الوطنية''. وراأى وزير 
ّ
�سو

الداخلية اآرييه درعي في مقابلة اأجرتها معه 

''ي�سرائيل َهيوم'' )ملحق يوم ال�سبت، 

2018/5/4( اأنه لو اأن اإ�سرائيل لم تبِن الجدار 

لو�سل عدد ''المت�سللين'' اإلى مليون لجىء 

ولباتوا ي�سكلون خطراً وجوديًا على اإ�سرائيل ل 

يقل خطورة عن خطر اإيران.

ف�سل اخلطط احلكومية

�سعت 
ُ
ف�سلت الخطط الحكومية التي و

للتخل�س من طالبي اللجوء الأفارقة ف�ساًل 

ذريعًا الواحدة تلو الأُخرى. فقد ف�سلت خطة 

الترحيل اإلى دولة ثالثة، بعد اأن جوبهت 

بمعار�سة كبيرة وحادة من المجتمع الدولي 

ومن منظمات حقوق الإن�سان.

ففي 26 اآذار/مار�س 2018 اأ�سدرت 

منظمة العفو الدولية )اأمن�ستي اإنترنا�سونال( 

بيانًا اأدانت فيه ب�سدة قرار الحكومة 

الإ�سرائيلية ترحيل الالجئين الأفارقة اإلى 

دولة ثالثة، واعتبرته تهربًا من واجباتها. 

وراأت في تقديم ال�سلطات مبلغ 2300 يورو 

لت�سجيع ترحيل الالجىء اإلى دولة اأُخرى هي 

اأوغندا اأو راوندا، ''عماًل مقيتًا''. و�سرح فيليب 

لوثر مدير الأبحاث في برنامج اأفريقيا 

ال�سمالية وال�سرق الأو�سط في المنظمة، قائاًل: 

''كيف يمكن للحكومة الإ�سرائيلية الحديث عن 

رحيل 'طوعي' عندما يكون الخيار هو بين 

الترحيل اأو ال�سجن لفترة غير محدودة؟''5

واأ�سارت ''اأمن�ستي'' في بيانها اإلى اأن 

اإ�سرائيل هي بين الدول ذات الناتج الفردي 

ال�سافي الأكثر ارتفاعًا في المنطقة، وهو 

اأعلى بـ 50 مرة تقريبًا من الناتج الفردي في 

ا هو في اأوغندا. ومع 
ّ
رواندا، واأعلى 55 مرة مم

في الأعوام الأولى لتدفق المهاجرين 

الأفارقة على اإ�سرائيل منحت ال�سلطات 

الإ�سرائيلية ب�سع مئات من حملة الجن�سية 

ال�سودانية والإريترية حماية خا�سة لأ�سباب 

اإن�سانية، فاأعطتهم اإقامة موقتة من دون اإذن 

بالعمل، لكنهم ظلوا عر�سة للترحيل في كل 

مرة يجددون فيها اأذونات اإقامتهم.3

�سكن الجزء الأكبر من الالجئين الأفارقة 

في ال�ساحية الجنوبية لمدينة تل اأبيب، 

وتوزع الآخرون على اأماكن اأُخرى، بينها 

مدينة اإيالت حيث بلغ عددهم في �سنة2011 

نحو 10.000 لجىء اأغلبيتهم من 

ال�سودانيين.4

�سيا�سة القمع والعزل

بدءاً من �سنة 2012 بداأت الحكومة 

الإ�سرائيلية تت�سدد في معاملة الالجئين 

الأفارقة مثل الحكم بال�سجن 3 اأعوام على اأي 

لجىء دخل ب�سورة غير �سرعية الأرا�سي 

الإ�سرائيلية، اأو �سجنه لمدة غير محددة زمنيًا. 

وعانى الالجئون الأفارقة، حتى الذين ح�سلوا 

اء �سيا�سة العزل 
ّ
على اإقامات موقتة، جر

والقمع والتمييز والتهمي�س الجتماعي، نظراً 

اإلى كونهم من الم�سيحيين اأو الم�سلمين، ف�ساًل 

عن كونهم �سوداً اأي�سًا. وكانوا في نظر 

الإ�سرائيليين اليهود يمثلون ''الآخر'' الغريب 

غير اليهودي، وقد عمد عدد من الحاخامين 

م على اليهود تاأجير 
ّ
اإلى اإ�سدار فتاوى تحر

ال�سقق لالأفارقة، كما اأن بع�س البلديات رف�س 

ت�سجيل اأولدهم في المدار�س، وبداأت تخرج 

تظاهرات �سعبية �سدهم تطالب بعودتهم من 

حيث اأتوا، وهذا كله بتحري�س وتعبئة من 

اأحزاب اليمين التي عملت على ت�سخيم خطر 

الالجئين وتاأجيج م�ساعر الكراهية والعداء 
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ورواندا لرف�س ا�ستقبال الالجئين. وراأى اأن 

ن�ساطات هذا ال�سندوق تعر�س للخطر اأمن 

اإ�سرائيل وم�ستقبلها كوطن قومي لل�سعب 

اليهودي.7

من ناحية اأُخرى توترت العالقة بين 

الحكومة الإ�سرائيلية ومحكمة العدل العليا 

على خلفية ق�سية ترحيل طالبي اللجوء 

الأفارقة، ول �سيما بعد رف�س المحكمة قرار 

الترحيل الذي اعتبرته غير قانوني ويتنافى 

مع القانون الدولي ب�ساأن حماية الالجئين، 

كما يتعار�س مع القوانين الإ�سرائيلية. 

وتحولت المواجهة بين الحكومة ومحكمة 

العدل اإلى حرب حقيقية بعد اأن طرحت 

الحكومة موؤخراً م�سروع قانون يطَلق عليه 

ا�سم ''التجاوز'' اأو ''التغلب'' الذي هدفه 

اللتفاف على قرارات محكمة العدل العليا 

التي ترف�س ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة اأو 

�سجنهم. وبح�سب اقتراح القانون الجديد فاإن 

ق اإذا 
َّ
اأي قرار رف�سته محكمة العدل العليا يطب

ح�سل على اأغلبية 61 ع�سو كني�ست. وقد اأثار 

م�سروع القانون عا�سفة داخل اإ�سرائيل، 

واعتبره عدد من ال�سيا�سيين الإ�سرائيليين ذا 

اأهداف بعيدة المدى تتجاوز م�سكلة طالبي 

اللجوء في اإ�سرائيل. وبح�سب ما كتبته ع�سو 

الكني�ست ت�سيبي ليفني فاإن القانون يهدف 

اأي�سًا اإلى ''�سرعنة المواقع ال�ستيطانية غير 

القانونية، و�سم المناطق الفل�سطينية 

المحتلة.''8

وفي المقابل واجهت الخطة التي تو�سل 

اإليها نتنياهو مع مفو�سية الالجئين معار�سة 

�سر�سة من اأحزاب اليمين باأكملها التي اعتبرت 

موافقة نتنياهو على التفاق بمثابة خ�سوع 

للي�سار الإ�سرائيلي وتخّل عن قاعدته، الأمر 

الذي دفع نتنياهو اإلى التراجع عنه، 

ذلك، فاإن رواندا ت�ستقبل لجئين اأكثر بـ 3 

مرات من اإ�سرائيل، بينما ت�ستقبل اأوغندا 

لجئين اأكثر بـ 20 مرة من اإ�سرائيل. وجاء في 

البيان اأن التفاقات التي تو�سلت اإليها 

اإ�سرائيل مع حكومَتي البلدين غير قانونية 

ومخالفة للقانون الدولي.

وتحدث البيان عن ال�سيا�سات الحكومية 

المت�سددة في اإعطاء حق اللجوء. فخالل اأكثر 

من 10 اأعوام، بلغت ن�سبة الإريتريين الذين 

ح�سلوا على حق اللجوء في اإ�سرائيل %0.1، 

كما اأن من مجموع 1520 طلب لجوء ُقدم ما 

بين �سنَتي 2013 و2017، لم ُتعَط الموافقة 

اإّل لـ 12 طلبًا يعود اإلى اإريتريين و�سودانيين. 

وعلى �سبيل المقارنة، فاإنه في �سنة 2016 

وافق التحاد الأوروبي على 92% من طلبات 

اللجوء التي قّدمها اإريتريون هم في اأغلبيتهم 

من الذين فروا من الخدمة الع�سكرية 

الإجبارية في الجي�س التي هي اأقرب اإلى 

العبودية، بينما ترف�س اإ�سرائيل العتراف 

بالفرار من الخدمة الع�سكرية ك�سبب لطلب 

اللجوء. وختم بيان المنظمة: ''على ال�سلطات 

الإ�سرائيلية اأن تدرك اأن العالم ينظر با�ستياء 

اإلى الطريقة المهينة التي تتعامل بها هذه 

ال�سلطات مع الحياة الب�سرية، ويدين تنكرها 

لم�سوؤولياتها اأمام المجتمع الدولي.''6

رد نتنياهو على هذه المواقف الدولية 

بحملة �سد منظمات حقوق الإن�سان التي 

اتهمها باإف�سال مخطط الترحيل اإلى دولة 

ثالثة. وترّكز هجومه على منظمة تحمل ا�سم 

 The New Israel( ''سندوق اإ�سرائيل الجديد�''

Fund(، وهي موؤ�س�سة غير حكومية تاأ�س�ست في 
�سنة 1979 للدفاع عن العدالة الجتماعية 

والم�ساواة بين جميع الإ�سرائيليين، فاتهمها 

باأنها هي التي �سغطت على حكومة اأوغندا 
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لأو�ساعهم، ليقيموا مجتمعًا خا�سًا بهم على 

هام�س المجتمع الإ�سرائيلي.

في ال�ساحية الجنوبية لمدينة تل اأبيب 

يوجد اليوم عالم خا�س بالالجئين الأفارقة 

مع مطاعم اأفريقية، ومتاجر تبيع �سلعًا 

اأفريقية، ومحالت بيع للـهواتف، ومقاهي 

اإنترنت و�سينما، وقاعات احتفالت، ونواٍد 

ليلية. لقد بذل الالجئون الأفارقة جهدهم 

لالندماج في المجتمع الإ�سرائيلي، فتعلموا 

لغته واأطلقوا على اأولدهم اأ�سماء يهودية، 

و�ساركوا في الحتفالت بالأعياد اليهودية، 

ورفعوا على �سرفات منازلهم اأعالم اإ�سرائيل، 

لكن هذا كله لم ي�سفع لهم، فقد ظلوا في نظر 

الإ�سرائيليين اليهود ''الآخر'' الغريب، الأدنى 

مرتبة.12

مالمح خطة تطهري عرقي

ينطوي اأ�سلوب المعالجات الحكومية 

لم�سكلة الالجئين الأفارقة على م�سروع يميني 

قديم ــ جديد هو التطهير العرقي في اإ�سرائيل، 

والدفاع عن نقاء المجتمع اليهودي من جميع 

الأغراب، اأكانوا طالبي لجوء اأفارقة، اأم 

فل�سطينيين من عرب 1948، وحتى مهاجرين 

غير يهود من �ستى اأنحاء العالم.

اإن خطة نتنياهو لترحيل الالجئين 

الأفارقة تخدم اأهدافًا �سيا�سية �سعبوية �سيقة 

اأهمها التملق لقاعدته اليمينية واإظهار نف�سه 

كمدافع عن م�سالحها، والمزايدة على اأحزاب 

اليمين القومي، والدخول في �سراع مع 

محكمة العدل العليا، وت�سديد الحرب ال�سعواء 

التي يخو�سها �سد المنظمات الي�سارية 

ومنظمات الدفاع عن حقوق الإن�سان وو�سائل 

الإعالم الإ�سرائيلي.

في اإطار هذه المواجهة المفتوحة، �سّكل 

والم�سارعة اإلى الجتماع بهيئات محلية تمثل 

�سكان منطقة جنوبي تل اأبيب الذين ا�ستكوا 

اأمامه من تحول اأحيائهم اإلى اأحزمة فقر 

يعي�س فيها ''المت�سللون'' الأفارقة، وطالبوه 

بمحاربة الذين يقفون في وجه خطة الترحيل، 

وعلى راأ�سهم محكمة العدل العليا التي ت�سع 

العراقيل، والمنظمات الي�سارية التي تدعم 

الالجئين، وو�سائل الإعالم.9

وبين المناورات التي قامت بها الحكومة 

لإقناع اأحزاب الي�سار والو�سط بخطة ترحيل 

الالجئين الأفارقة، تقديم وعود با�ستبدال 

العمال الأفارقة بالعمال الفل�سطينيين، ومنح 

12.000 فل�سطيني اأذونات عمل في 

اإ�سرائيل.10

نتيجة الخطط الحكومية الخطاأ والتوجهات 

العن�سرية في المجتمع الإ�سرائيلي حيال 

ق�سية طالبي اللجوء الأفارقة من جهة، 

والمواقف المعار�سة لها من جهة ثانية، بقيت 

هذه الق�سية حتى كتابة هذه ال�سطور من دون 

حل. وقد اأعلنت الحكومة موؤخراً اأنها ب�سدد 

اإعادة در�س التفاق الذي رف�سته مع مفو�سية 

الالجئين، واأنها ترغب في اإدخال تعديالت 

عليه تق�سي بتقلي�س عدد الالجئين الذين 

�ست�ستقبلهم اإ�سرائيل، وزيادة عدد الذين 

�سيغادرونها مع تق�سير المدة الزمنية لتطبيق 

عملية الترحيل الطوعي.11

جمتمع الظالل

في هذه الأثناء يعي�س منذ اأعوام طالبو 

اللجوء من الأفارقة حياة من القلق وعدم 

ال�ستقرار في ظل �سيف الترحيل الم�سلط فوق 

روؤو�سهم داخل مجتمع ينبذهم ويرف�س 

وجودهم. لكن على الرغم من ذلك، فاإن 

الالجئين ا�ستغلوا تلكوء المعالجات الحكومية 
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2009، مع اأن من المفتر�س اأّل ي�ستغرق 

درا�سة طلب اللجوء اأكثر من �سهرين. وتوقف 

التقرير ب�سورة خا�سة اأمام ق�سية طالبي 

اللجوء من دارفور، م�سيرا اإلى اأنه ما بين 

�سنَتي 2009 و2017 جرى تقديم نحو 2500 

طلب لجوء من لجئي دارفور، وطوال هذه 

الأعوام لم تتم الموافقة �سوى على 6 طلبات، 

على الرغم من اعتراف الحكومة بهم 

كالجئين.13

باخت�سار يمكن القول اإن المعركة التي 

يخو�سها اليمين الحاكم في اإ�سرائيل لترحيل 

طالبي اللجوء الأفارقة لي�ست �سوى وجه من 

اأوجه المعركة الكبرى التي يخو�سها هذا 

اليمين لتحويل اإ�سرائيل اإلى دولة قومية، 

''نقية عرقيًا'' ل مكان فيها لغير اليهود. 

التقرير الأخير ال�سادر عن مراقب الدولة اأكبر 

اإدانة ل�سيا�سة حكومة نتنياهو اإزاء طالبي 

لها الم�سوؤولية عن 
ّ
اللجوء الأفارقة، فقد حم

تدهور حياة الالجئين الأفارقة، وكذلك عن 

تدهور ظروف حياة الإ�سرائيليين الذين 

ا جاء في التقرير: 
ّ
يعي�سون بالقرب منهم. ومم

''تنتهج الحكومة �سيا�سة �سلبية اإزاء طالبي 

اللجوء، وهي لم تتبّن اأي خطة لتح�سين ظروف 

حياتهم. وقد اأدى هذا الإهمال اإلى اإلحاق 

ال�سرر لي�س فقط بظروف حياة الالجئين 

الأفارقة، بل اأي�سًا بظروف حياة ال�سكان 

المحليين الذين يعي�سون بالقرب منهم.''

واأ�سار التقرير اإلى اأنه حتى نهاية �سنة 

2017 لم تكن ال�سلطات قد اأنجزت بعد در�س 

29.783 ملفًا قدمها طالبو اللجوء منذ �سنة 
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