
 بیان من مجموعة مساندة الثورة السودانیة- المانیا حول تطبیع العالقات بین السودان وإسرائیل
 

  ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠
  

 أعلنت الحكومات األمریكیة واإلسرائیلیة والسودانیة األسبوع الماضي عن موافقة السودان على تطبیع العالقات مع إسرائیل. یأتي ذلك في
 إطار صفقة مع الوالیات المتحدة یقوم بموجبها السودان بدفع تعویضات بقیمة 335 ملیون دوالر أمریكي لضحایا الهجمات اإلرهابیة

 (ومعظمهم أمریكیون) وتطبیع العالقات الدبلوماسیة مع إسرائیل مقابل شطب السودان من قائمة الوالیات المتحدة للدول الراعیة لإلرهاب.
 وتقول الحكومة السودانیة  ان ازالة السودان من تلك القائمة سیفتح الباب إلعفاء السودان من الدیون و یجلب دعم ویفتح الباب أمام
 االستثمار الخارجي في البالد. وبالنسبة إلى الرئیس األمریكي ترامب  فإن اجندته واضحة: أن یظهر نفسه قبل االنتخابات الرئاسیة

 األمریكیة الشهر المقبل كقائد قوي قادر على "إحالل السالم في الشرق األوسط" وإخضاع الدول األخرى إلرادته٠
 

 نرید أن نلفت االنتباه إلى جانب تم إهماله بشدة رغم الجدل الخالفي داخل وخارج السودان  حول مسألة  التطبیع مع إسرائیل، وهو تأثیر
 التطبیع على الالجئین السودانیین. منذ اإلعالن عن الصفقة األسبوع الماضي ، كشف رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو أن

 السودان، كجزء من هذا "التطبیع" ، یدرس قبول "عودة" (أي ترحیل) الالجئین السودانیین فى إسرائیل. بما أن البعض منا في مجموعة
 مساندة الثورة السودانیة -ألمانیا الجئون في ألمانیا ، فإن هذه المسألة تمثل أهمیة كبیرة لنا. لطالما أشارت السلطات اإلسرائیلیة إلى

 الالجئین ، وخاصة السودانیین ، على أنهم "متسللون" یشكلون خطر على األمن القومى اإلسرائیلى.  كما أفاد نوا النداو ولي یارون في
 صحیفة هآرتس على اإلنترنت في 25 أكتوبر 2020  ان  نتنیاهو كان قد قدم وعًدا للجنة المركزیة لحزب اللیكود في فبرایر، عشیة أول

 لقاء له مع المسؤولین السودانیین لمناقشة التطبیع. وقال لهم: "منعنا ملیون متسلل من دخول البالد من سیناء" وأضاف "هذا یشكل فرقآ
 كبیرآ. لقد أزلنا بالفعل ثلث أولئك الذین ما زالوا یدخلون، وسنقوم بإزالة الثلثین المتبقیین. نحن نعمل على ذلك؛ ستسمعون األخبار قریًبا"٠

" 
 

 هذا وقد وثقت منظمات حقوقیة و وسائل إعالم منذ سنوات المعاملة العنصریة والعنیفة من قبل السلطات اإلسرائیلیة لالجئین السود
 واألفارقة وطالبي اللجوء بمن فیهم السودانیون. ببساطة ، یتم التعامل معهم على أنهم دون البشر. وفًقا للقانون الدولي ، لكل إنسان الحق

 في التماس اللجوء واألمان وأن یعامل بكرامة. إن معاملة إسرائیل للمهاجرین السودانیین واألفارقة اآلخرین جزء ال یتجزأ من نفس اآللة
 القمعیة التي تحتل األراضي الفلسطینیة. لذلك فإن الصراع یتعلق بنا نحن السودانیین لیس فقط بطریقة غیر مباشرة ، ولكن بطریقة

 مباشرة أیًضا٠
 

 تفترض عملیات ترحیل الالجئین وطالبي اللجوء السودانیین من أي مكان إلى السودان أنه تمت معالجة الظروف التي أجبرتهم على
 الفرار - العنف والتشرید ونزع الملكیة. ولكن هذه األوضاع لم تتغیر حتى األن. وكما صرحت منظمة الخط الساخن لالجئین والمهاجرین
 في إسرائیل ، وهي منظمة غیر حكومیة تدافع عن حقوق الالجئین والمهاجرین وضحایا االتجار بالبشر، "حتى لو أنهت إسرائیل سیاسة

 عدم اإلعادة القسریة فیما یتعلق بالسودان ، فإن الدولة ستظل ملزمة بفحص جمیع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنین السودانیین - وهو
 التزام تهربت منه إسرائیل ألكثر من عقد بأعذار مختلفة"٠

 
 ما یزعجنا  اكثر هو أن كًال من حكومة حمدوك و منظومة الجیش (من خالل مجلس السیادة) یتخذون قرارات بالنیابة عن الشعب

 السوداني دون أي رقابة من قبل السلطات التشریعیة أو القضائیة. وقد بدأت الثورة جزئًیا  كرفض إلحتكار السلطة التنفیذیة للحكم. وقد
 مضى ما یقارب العام منذ أن نصت الوثیقة الدستوریة على إنشاء المجلس التشریعي االنتقالي  ومع ذلك ال یزال المجلس - والذى فى

 تصوره سیمثل قطاعات واسعة من المجتمع السوداني والقوى الثوریة - مفقود. نضیف أصواتنا إلى عشرات اآلالف في السودان الذین
 احتجوا خالل العام الماضي للضغط من أجل استكمال الهیاكل االنتقالیة - المجلس التشریعى، واللجان المستقلة والهیاكل القضائیة المستقلة

 ، بما في ذلك المحكمة الدستوریة٠
 

 وقد أعلن  وزیر الخارجیة المكلف عمر قمر الدین  أن التطبیع مرهون بموافقة المجلس التشریعي الذي سیشكل قریبًا. نحث حكومة
 حمدوك على التصرف بشفافیة والتوقف عن المفاوضات وعن أي عملیة إتخاذ قرار بشأن التعاون مع إسرائیل حتى یتم اإلنتهاء من

 تشكیل جمیع الهیاكل االنتقالیة وتشغیلها. كما نحث منظمات المجتمع المدني والحركات االجتماعیة ووسائل اإلعالم على االستمرار في



 لعب دورها في بناء ثقافة الدیمقراطیة من خالل تشجیع الحوار المدني،  وان تعكس للشعب السوداني األبعاد المتنوعة لقرار التطبیع
 وتأثیره المحتمل لیس فقط على النضاالت الفلسطینیة  بل على نضاالتنا فى السودان ایضآ٠

 


