
כנסיות או לא להיות: תחנה מרכזית אפריקה

"הסודנים 
בישראל 

הם כמו בני 
ישראל בארץ 
מצרים בימים 

של משה", 
אומר הכומר 
מתיו מניאנג 

איי דנג. "צריך 
אמונה כדי 

להגיע לארץ 
המובטחת"

מתפלל בכנסייה הסודנית. "זה 
בהחלט מזכיר את התקופה שבה מהגרי 
העבודה התחילו להגיע לכאן", מאבחנת 

ד"ר גליה צבר מאוניברסיטת תל אביב
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מזמורים שלא נשמעו בדרום תל 
אביב מאז גירוש העובדים הזרים 
מהדהדים מחדש בכנסיות נוה 
שאנן, מפי עשרים אלף אפריקאים 
המנסים לתקוע יתד בעיר העברית 
הראשונה. לא ברור כמה זמן הם 
 ישרדו פה. כרגע הם מתפללים. 
 הקהילה הכי תוססת בעיר
 < דן שוחט

הפטיש
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בכנסייה הקונגלזית )מימין(, בכנסייה האריתראית ובכנסייה הסודנית. "האדם הרי לא יכול רק לעבוד, לאכול ולישון, לכולנו יש צרכים חברתיים ורוחניים שהם מעבר             לזה", מסבירה תמר שוורץ ממסיל"ה

אדיש  נשאר  לא  בקהל  יש 
לנגן  מתחילה  כשהלהקה 
האפריקאיים.  מקצביה  את 
מנענעים  רוקדים,  כולם 
בס  הגיטרה  נגן  האגן.  את 
בסגנון  למידותיו,  מעל  הרבה  רחבה  בטי־שרט  לבוש 
אפרו־אמריקאי, ועליה דיוקנו של הנשיא ברק אובמה. 
ורזה  גבוה  גבר אפריקאי  אוחז במיקרופון  בגבו לקהל, 
המבצבץ  מקורזל  זקן  ורק  צעירות,  פנים  בעל  מאוד, 
מבין  לא  אני  מעט.  אותו  לבגר  מצליח  לסנטר  מתחת 
את המילים, אבל השיר שהוא שר נשמע אופטימי ומלא 

תקווה. לא עניין של מה בכך. 
בהתחשב במיקום, חלל בבניין תעשייתי בדרום תל 
אביב, זו הייתה יכולה להיות גם הופעה של אמן אורח 
מחו"ל, אחת מאלה המתרחשות מדי שבוע במועדונים 
מועדון,  לא  זה  אבל  הראשונה.  העברית  העיר  ברחבי 
אלא אחת משתי כנסיות סודניות שהוקמו כאן לאחרונה, 
והנוכחים אינם בליינים כי אם פליטים ומבקשי מקלט 
מהדרום הפרוע של סודן. לחלק מהנוכחים אין אישור 
לגדרה  מצפון  רק  אלא  בה,  ולעבוד  אביב  בתל  לגור 
נחמה  מחפשים  כאן,  הם  זאת  בכל  לחדרה.  ומדרום 

מהגורל האכזר שפקד אותם. 
"כמו שמהגרי העבודה לפניהם לא באו רק לעבוד, 
הבסיסי  לצורך  מעבר  שהם  צרכים  יש  לפליטים  גם 
של ההישרדות הפיזית", מסבירה תמר שוורץ, מנהלת 
תל  עיריית  של  הזרה  לקהילה  הסיוע  מרכז  מסיל"ה, 
אביב. "האדם הרי לא יכול רק לעבוד, לאכול ולישון, 
לכולנו יש צרכים חברתיים ורוחניים שהם מעבר לזה. 
הצרכים  על  עונות  הפליטים  של  החדשות  הכנסיות 
האלה, בדיוק כמו הכנסיות המפותחות הרבה יותר של 

מהגרי העבודה, שהיו קיימות בתל אביב בעבר". 
"הסודנים בישראל הם כמו בני ישראל בארץ מצרים 
בימים של משה", דורש הכומר מתיו מניאנג איי דנג, 28, 
לאחר שהלהקה מפסיקה לנגן את המקצבים המקפיצים 
שלה, "צריך אמונה כדי להגיע לארץ המובטחת". ניכר 

שיש בו ממנה. 
נפתחה  אביב  בתל  הראשונה  הסודנית  הכנסייה 
באוקטובר 2007, בימים שבהם ראשוני הקהילה הגיעו 
לעיר. מאות סודנים החלו אז לשנות את פני הנוף הקשוח 
החדשה  המרכזית  התחנה  בין  שאנן,  נווה  שכונת  של 
לישנה. הם שוחררו אז מבית המעצר במחנה קציעות, או 
עזבו את הקיבוצים ואת המושבים שבהם שוכנו, כחלק 
התפוגגה.  שבדיוק  מעצר"  "חלופות  של  ממדיניות 
וללא  עבודה  מקום  ללא  לעיר  הגיעו  המקלט  מבקשי 
מקום לישון בו, ובאופן טבעי נקשרו הצרכים החומריים 

והרוחניים זה בזה. 
הייתה  היא  הזמן  וכל  "פתחנו כנסייה ברחוב לבנדה, 
היכן  להם  היה  ושלא  שהגיעו  חדשים  לפליטים  פתוחה 
בקהילה.  סיטן מאליס, 29, הפעיל  סיימון  נזכר  לישון", 
אל רחוב לבנדה הם לא הגיעו במקרה. זהו רחוב הכנסיות 
של דרום תל אביב עוד מימי הגירת העבודה של שנות 
ה־90, וכמעט בכל בניין ברחוב יש לפחות כנסייה אחת. 

"היה מאוד צפוף בכנסייה, האנשים ישנו זה על זה, וזה 
היה מסוכן כי אנשים עישנו סיגריות בחדר המדרגות", 
משחזר מאליס. "באחד הלילות, קצר בארון החשמל הפך 
לשריפה שהתפשטה בכנסייה. איש לא נפגע, אך נגרם 

נזק למבנה, ובעל הבית דרש לסיים את החוזה". 
הקטנה  הקהילה  התפצלה.  הקבוצה  השריפה,  לאחר 
של מאליס ושל הכומר מתיו עברה להתפלל בכנסייה 
להם  ושאפשרה  ראשון,  יום  מדי  אותם  שאירחה  ביפו, 
יותר  אחרי  "היום,  שלה.  התפילה  באולם  להשתמש 
משנה, אלוהים בירך אותנו במקום משלנו", אומר מתיו, 
שעובד במקביל במטבחי מסעדות ובתי מלון, ושמחזיק 
שהגיעו  רבים  סודנים  של  לזה  הדומה  חיים  בסיפור 
לכאן. "חייתי ארבע שנים במצרים, אבל המצב שם נהיה 
רע", הוא מספר. "המשטרה התחילה לרדוף אותנו, וזה 

היה כמו מלחמה ברחובות. גם למצרים היו בעיות עם 
באותו  שוב  עצמנו  את  ומצאנו  הנצרות,  ועם  נוצרים 

מצב שממנו ברחנו". 
לאחר  לבנדה,  ברחוב  נשארה  אחרת  סודנית  קבוצה 
שהגיעה להסדר עם כנסייה של מהגרי עבודה מאמריקה 
הלטינית. "הלטינו־אמריקאים שילמו 700 דולר לחודש, 
ואנחנו שילמנו 300 דולר תמורת יומיים בשבוע", מספר 
עזבו  וחצי  כחודש  לפני  ממנהיגיה.   ,29 מאייר,  סיימון 
הכנסייה  וכעת  יותר,  גדול  למקום  הלטינו־אמריקאים 
שייכת אך ורק למאייר ולחבריו. את המיסה השבועית 

הם ממשיכים לקיים ביום שבת, כפי שהתרגלו. 

פליטי אריתריאה: הכי גדולים בארץ
יוצאי דרום סודן )כ־6,110 איש על־פי נתוני משרד 
הפנים( אינם היחידים שהקימו כנסיות עצמאיות בשנה 
האחרונה. גם מבקשי מקלט מאריתריאה, קהילה גדולה 
כנסייה  הקימו  פחות,  דתית  אך  איש(  )כ־7,400  יותר 
להתפלל בה, ואנחנו מבקרים בה. בנוסף להם, מגיעים 
פליטים רבים אחרים לכנסיות האפריקאיות הוותיקות 
על–ידי  שנוסדו  אלה  אביב,  תל  בדרום  נותרו  שעוד 
משטרת  הקמת  בעקבות  נסגרו  ושלא  העבודה  מהגרי 
ההגירה לפני שבע שנים. חלק מהכנסיות הוותיקות אף 
והעניקו לפליטים מקלט של ממש,  פתחו את שעריהן 

על־גבי מזרנים שנפרשו בחללי התפילה. 
לנגד  עכשיו,  ממש  והולכת  שמתפתחת  תופעה  "זו 
ללימודי  מהחוג  צבר  גליה  ד"ר  מאבחנת  עינינו", 
את  השנה  שפרסמה  אביב,  תל  באוניברסיטת  אפריקה 
ספרה "לא באנו להישאר", המסכם למעלה מעשר שנות 
מחקר על־אודות מהגרי העבודה האפריקאים, והחוקרת 

לראות  "אפשר  החדשות.  הפליטים  קהילות  את  כעת 
כל מיני התאגדויות, דברים שמזכירים אולי חברותא, 
דברים שמתפתחים, ודברים שהם עדיין לא כנסיות. זה 
בהחלט מזכיר את התקופה שבה מהגרי העבודה התחילו 

להגיע לכאן". 
מתארכת  האריתראית  בכנסייה  הדרשה  בעוד 
להתארגן  מתחילים  צעירים  בחורים  עשרה  ונמשכת, 
בחלל הכניסה. מעל הטי־שרט והבגדים המערביים, הם 
מתעטפים בבדים לבנים דקיקים. על המצח הם עונדים 
בד כחול מעוטר בצלב, וסביב הכתף רצועת בד כחולה 
נוספת, כמו מועמדות בטקס מלכות יופי. הם מסתדרים 
מחכים  התלבושת,  את  לזה  זה  מסדרים  בהתרגשות, 

לדרשה שתסתיים ולמזמורים שיחלו. 
והתפשטה  הגיעה  הנצרות  אפריקה,  חלקי  ברוב 
תנופה  קיבלה  כך  ואחר  לבנים,  מיסיונרים  באמצעות 
וקולטת  צורתה  את  משנה  כשהיא  עצמה,  משל  וחיים 
מוקדמות  אפריקאיות  אמונות  של  רחב  מגוון  לתוכה 
המסורת  ומגוונות.  שונות  תרבותיות  והשפעות 
לאלתור,  מקום  מאוד  מעט  שמשאירה  המוקפדת, 
והמנהגים השונים כל־כך, מבהירים שלכנסייה הזו יש 

סיפור שונה לחלוטין. 
סוף,  וים  סודן  אתיופיה,  בין  השוכנת  אריתריאה, 
מאתיופיה  לעצמאות  צבאי  מאבק  שנים  במשך  ניהלה 
- אך במובנים רבים היא חלק מהציביליזציה ומהתרבות 
השפה  טיגרינית,  מדברים  האריתראים  האתיופית. 
מאמינים  ומרביתם  אתיופיה,  בצפון  גם  המדוברת 
הכנסיות  אחת  האורתודוקסית,  האתיופית  בכנסייה 

הוותיקות בעולם הנוצרי - מסורת בת 1,700 שנה. 
המנהגים הייחודים של הכנסייה בולטים לעין ולאוזן, 
גם בחלל הארעי הזה הסמוך לתחנה המרכזית החדשה. 
בדומה  בכניסה,  נעליהם  את  חולצים  המאמינים  כל 
למאמינים במסגד. את המזמורים הארוכים והמורכבים 
ושל  האתיופים  של  הקודש  לשון  הגעז,  בשפת 
המכונים  מסורתיים,  הקשה  כלי  מלווים  האריתראים, 
או  תופים  מערכת  בס,  גיטרה  תמצאו  לא  כאן  קבורו. 
אורגן חשמלי. קירות המרתף מכוסים בתמונות של ישו 
בזרועות מריה הקדושה. בהתאם לסגנון האורתודוקסי 
בדומה  מבוגר,  פני  עם  מצויר  התינוק  ישו  המזרחי, 
המקום  את  הגודשים  וקצת  ה־20  בני  לצעירים 
ומתפללים אליו. בהבדל אחד, אולי - שכן ישו המביט 

אליהם מן התמונות שעל הקיר הוא לבן עור. 

הכומר הקונגולזי טוש 
מולנגה: "לפעמים אנשים 

הם פשוט כפויי טובה, אני 
רק נכוויתי מזה בעבר"

"כשהגענו לארץ היינו מתקבצים במגרש הריק פה ממול, 
ומתפללים בחוץ", מספר מולו טקל, שברח מאריתריאה. "לאט־לאט אספנו 
כסף מהמאמינים, ועכשיו אנחנו שוכרים את המרתף הזה. כל אחד מאתנו 

שם כסף בכל חודש"

הכומר הניגרי ג'רמיה 
סאנדיי דאירו: "אני מכבד 

כל אחד שבא, ולא כופה עליו 
להתפלל או להגיע למיסה 

רק בגלל שאני נותן לו לישון 
פה על מזרן"
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בכנסייה הקונגלזית )מימין(, בכנסייה האריתראית ובכנסייה הסודנית. "האדם הרי לא יכול רק לעבוד, לאכול ולישון, לכולנו יש צרכים חברתיים ורוחניים שהם מעבר             לזה", מסבירה תמר שוורץ ממסיל"ה

היינו מתקבצים במגרש הריק פה  "כשהגענו לארץ 
שברח   ,23 טקל,  מולו  נזכר  בחוץ",  ומתפללים  ממול, 
ממולדתו בגיל 20 לאחר שנתיים שבהן שירת בצבאה. 
אנחנו  ועכשיו  מהמאמינים,  כסף  אספנו  "לאט־לאט 
שוכרים את המרתף הזה. אף אחד לא עוזר לנו, כל אחד 
מאתנו שם כסף בכל חודש בשביל השכירות והחשמל". 
על אף שיש להם כעת מקום משלהם, טקל מספר כי 
בחגים החשובים הם עולים לירושלים, להשתתף בטקסים 
הססגוניים של הכנסייה האתיופית, השומרת על נוכחות 

של כמרים ושל נזירים בירושלים זה מאות שנים. 

פליטי ניגריה: מקבלים את כולם
לייב  אריה  בעיני  חן  מוצא  היה  זה  אם  לדעת  קשה 
הרחוב,  נקרא  שעל־שמו  היהודי־רוסי  הסופר  לבנדה, 
הרחוב  שלאורך  התעשייתיים  המבנים  במרבית  אבל 
מושכרים  שאנן,  נווה  שכונת  של  המזרחי  בגבולה 
ומרביתן של  פליטים  מיעוטן של   - לכנסיות  אולמות 
מהגרי העבודה שנותרו פה, לא רק מאפריקה אלא גם 
מהפיליפינים ומאמריקה הלטינית. בחלק מהמבנים יש 

אף שלוש וארבע כנסיות, אחת בכל קומה. 
לא כל הפליטים בחרו להקים כנסיות משל עצמם. 
בכנסיות  פתוחות  בזרועות  התקבלו  מהם  אחדים 
העשור  בסוף  שהוקמו  אלה  הקיימות,  האפריקאיות 
מהכנסיות  חלק  מצדן,  העבודה.  מהגרי  בידי  הקודם 
מהכנסיות  אחדות  לפחות  לרווחה.  שעריהן  את  פתחו 
פתחו את הדלתות במובן המילולי של המילה, והעניקו 
המגיעים  המקלט  למבקשי  לינה  מקומות  ומעניקות 

ישירות מהגבול או מבתי המעצר. 
דלת  של  הזו,  המדיניות  לנו  יש  2006־2007  "מאז 
היכן  לו  ושאין  אביב  לתל  שמגיע  פליט  לכל  פתוחה 
דאירו,  סאנדיי  ג'רמיה  הניגרי  הכומר  מסביר  לגור", 
בחמש  הקהילות  אחת  של  הרוחני  כמנהיגה  המכהן 
שישים  פה  ישנו  השיא  "בתקופות  האחרונות.  השנים 
שלי  ההערכה  לפי  נתון.  זמן  בכל  אנשים  תשעים  עד 

כ־3,500 פליטים עברו פה במשך השנים". 
דאירו  של  בקהילה  הוותיקים  המאמינים  מרבית 
הגיעו ממדינות במרכז אפריקה ובמערבה, כמו ניגריה, 
העת  כל  מגיע  אלה  ממדינות  גם  ליאון.  וסיירה  קונגו 
כיום  השסועה  מקונגו,  ובמיוחד  פליטים,  של  טפטוף 
זאת,  עם  וממושכת.  אלימה  אזרחים  מלחמת  בעקבות 
מקלט  קיבלו  שבו  האופן  הוא  ביותר  המעניין  הסיפור 
בכנסייה מבקשי מקלט ממדינות כמו אריתריאה וסודן, 

לרבות פליטי דארפור המוסלמים. 
וידענו  שונות,  מקהילות  אנשים  פה  נקלטו  "תמיד 
גם  "אני אמרתי  זה בשלום", אומר דאירו.  לעשות את 
הפליטים  של  הפיתוח  )מרכז   ARDCה־ של  לפעילים 
מקימים  שהם  טעות  עושים  שהם  ש'(  ד'  האפריקאים, 
מקלטים נפרדים לכל קהילה. אנחנו המנהיגים צריכים 

לדעת לאחד את האנשים, ולא לפלג אותם". 
מדארפור  מוסלמים  לקלוט  בעייתי,  היה  לא  וזה 

בכנסייה? 
עליו  כופה  ולא  שבא,  אחד  כל  מכבד  אני  כי  "לא, 

"מאז 2006־2007 יש לנו המדיניות הזו, של דלת 
פתוחה לכל פליט שמגיע לתל אביב ושאין לו היכן לגור", מסביר 

הכומר הניגרי ג'רמיה סאנדיי דאירו. הכלל היחיד שלנו הוא שאתה 
לא יכול להישאר יותר משלושה חודשים"

סודן
6,110 איש

חוף השנהב
2,025 איש

קונגו
374 איש

ניגריה
מעל 1,000 איש

טוגו
271 איש

לוב
כ־100 איש

סיירה לאון
641 איש

 

אוגנדה
כ־150 איש

צ'אד
כ־1,000 איש

אריתריאה
7,402 איש

ארץ מקלט / מעל 21 אלף פליטים נמצאים בישראל. מאיפה הם מגיעים?

+
קולומביה
כ־600 איש

+
גרוזיה

470 איש

ליבריה
1,084 איש

נתונים: משרד הפנים

>
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בכנסייה האריתראית. כל המאמינים חולצים את נעליהם בכניסה, בדומה למאמינים במסגד

"גם בדארפור לא היינו מאוד דתיים, אבל אחרי המלחמה 
האנשים נהיו עוד יותר חילוניים, כי הם קישרו בין האיסלאם לבין מה 

שקרה לנו", אומר יאסין מוסא, יושב ראש "בני דארפור". "לא פשוט, מה 
שעבר עלינו שם"

לו  נותן  שאני  בגלל  רק  למיסה  להגיע  או  להתפלל 
לישון פה על מזרן. הכלל היחיד שלנו הוא שאתה לא 
שלושה  אחרי  חודשים.  משלושה  יותר  להישאר  יכול 

חודשים אתה צריך להסתדר בכוחות עצמך". 
בקומה  דאירו.  עם  מסכימים  הכנסיות  בכל  לא 
שמעליו שוכנת כנסייה ותיקה נוספת, בהנהגת הכומר 
קונגו  יוצאי  שמרבית  אף  מולנגה.  טוש  הקונגולזי 
מקלט  מבקשי  או  פליט,  מעמד  בעלי  הם  בישראל 
שהוא  מספר  מולנגה  זמניים,  שהייה  אישורי  שקיבלו 
קיבל החלטה להפסיק לסייע לפליטים חדשים המגיעים 
לישראל: "לפעמים אנשים הם פשוט כפויי טובה, אני 

רק נכוויתי מזה בעבר". 
במקרה או שלא במקרה, למיסה השבועית בכנסייה 
הבאים  מאלה  אנשים  יותר  הרבה  מגיעים  דאירו  של 
מפריע  שזה  לא  מולנגה.  של  לכנסייה  הערב  באותו 
מאחורי  שלו,  הרגיל  השואו  את  לתת  למולנגה 

המיקרופון והאורגן החשמלי. 

פליטי דארפור: מתנערים מהאיסלאם
סצנת כנסיות הפליטים החדשה המתעוררת בדרום 
שהקימו  היחידה  הקהילתית  הסצנה  אינה  אביב  תל 
בעלי  ולעתים  להן,  במקביל  בישראל.  המקלט  מבקשי 
ארגונים  של  שורה  פועלת  יותר,  הרבה  רבה  חשיבות 
קהילתיים, חברתיים ופוליטיים, שהקימו פליטים למען 
הוותיק  אולי,  הוא,  קודם  שהוזכר   ARDCה־ עצמם. 
שבארגונים הקהילתיים, כמו גם יוצא הדופן שבהם, שכן 
הוא מאגד פליטים המגיעים מתשע מדינות אפריקאיות 
שונות. בראשו עומד יוהאנס באיו, פליט שברח מרדיפה 

פוליטית באתיופיה. 
מבין קהילות הפליטים החדשות, המאורגנים ביותר 
יוצאי דארפור. אלה התאגדו עוד בקיץ 2007, עת  הם 
מחבל  שברחו  פליטים  מ־300  פחות  בישראל  ששהו 
קראו  הם  שהקימו  לארגון  סודן.  במערב  הצחיח  הארץ 

שקרה  מה  בגלל  שני,  ומצד  בדארפור,  שקרה  מה  על 
הדארפורים לפעמים מתביישים בכך שהם מוסלמים", 

הוא מסביר. 
שני הדברים חורים לו, ולדעתו שניהם נובעים מחוסר 
הבנה בסיסי לגבי מהו האיסלאם. "בסודן וגם במצרים 
הוא  האיסלאם  לדעתי  אבל  מוסלמים,  הרגו  מוסלמים 
להרוג  אסור  גם  "למוסלמים  אומר.  הוא  להרוג",  נגד 
ויהודים  מוסלמים  האיסלאם  של  בהתחלה  כי  יהודים, 

חיו יחד, בערב הסעודית". 
גם  לו  היו  אך  באיסלאם,  דבק  אמנם  איבראהים 
סיבות טובות לבחור אחרת. לא רק שהוא נאלץ לברוח 
ממולדתו, לאחר הפעולות האלימות של ממשלת סודן 
שגם  אלא   - ה"ג'נג'וויד"  גייסה,  שאותן  והמיליציות 
בסוף  תלאותיו.  הסתיימו  לא  למצרים  הגיע  כאשר 
במצרים,  הפליטים  במצב  ניכרת  החרפה  לאחר   ,2005
נאספו אלפי פליטים בכיכר מול משרדי האו"ם בקהיר, 
בדרישה למצוא פתרון למעמדם. כעבור שלושה חודשים 
של ישיבה בכיכר, החליטה ממשלת מובארק לפזר את 
ובהם  נהרגו,  פליטים   27 לפחות  באלימות.  המפגינים 

אשתו ההרה של איבראהים. 
"יש מוסלמים שלא מבינים את הדת של עצמם", 
אומר איבראהים, ומסביר שאין סתירה בין הטרגדיות 
בדת  ולדבוק  להמשיך  בחירתו  לבין  לו  שקרו 
לירושלים  לנסוע  מקפיד  גם  איבראהים  אבותיו. 
החגיגיות  בתפילות  ולהשתתף  החשובים,  בחגים 
בסוף  האחרון,  פיטר  אל  "בעיד  אל־אקצה.  במסגד 
של  היו  הבית  בהר  הראשונות  השורות  כל  הרמדאן, 
הוא  מאילת",  באוטובוסים  במיוחד  שבאו  דארפורים 
הם  הראשונות  השורות  שכל  ראה  "האימאם  אומר. 
שהוא  היה  אמר  שהוא  הראשון  הדבר  אז  דארפורים, 
מקווה שיהיה שלום בסודן. אבל בדרך כלל המוסלמים 
פה חושבים שאנחנו עוזרים לישראל נגד הפלסטינים 

ונגד הערבים". 
האם קיים הסבר אחר להתרחקות היחסית של פליטי 
דארפור מהאיסלאם? ד"ר גליה צבר מסכמת: "גם מקרב 
לא  הכרתי  העבודה  מהגרי  ומקרב  הוותיקים  הפליטים 
מעט מוסלמים, אבל הם לא מדברים על זה בגלוי. הם 
פה  אותה  להחביא  שכדאי  זהות  שזו  מאוד  מהר  הבינו 
יכול להיות שזה מסביר גם חלק מהיחס של  בישראל. 
¿ פליטי דארפור".  
danjo_sh@yahoo.com

הבריחה הגדולה
מאיפה באים הפליטים, ומדוע?

סודן.  במערב  צחיח  ארץ  חבל  דארפור.   .1
והוסלם   ,2003 בשנת  החל  בדארפור  הסכסוך 
מיליציות  לחמש  החליטה  סודן  כשממשלת 
מהקבוצות  חלק  מקרב  ה"ג'נג'וויד",  חמושות, 
נהרגו  היום  עד  ההערכות,  לפי  באזור.  השבטיות 
כ־450 אלף בני אדם בדארפור, וקרוב לשני מיליון 
החליטה  שעברה  השנה  בתחילת  לפליטים.  הפכו 
לכ־600  זמנית  תושבות  להעניק  ישראל  ממשלת 

מבקשי מקלט מדארפור.
מלחמת  רשמי  שבאופן  אף  סודן.  דרום   .2
האזרחים השנייה בין דרום סודן לצפונה הסתיימה 
מתוח,  עודנו  במדינה  הפוליטי  המצב  ב־2003, 
בדומה  בספק.  מוטל  השלום  הסכם  של  ויישומו 
הדרום  גם  מדארפור,  המקלט  מבקשי  למרבית 
תקופות  לאחר  באים  לישראל  המגיעים  סודנים 
לדארפורים,  בניגוד  במצרים.  ממושכות  שהייה 
סודן  דרום  ביוצאי  מכירה  אינה  ישראל  מדינת 

כפליטים.
קהילת  של  המוצא  מדינת  אריתריאה.   .3
האריתראים  בישראל.  הגדולה  המקלט  מבקשי 
המגיעים לישראל בורחים מהמשטר האוטוקרטי 
מהשירות  נמלטים  הם  ובפרט  במדינה,  השולט 
הצבאי שהונהג במדינה, שמשכו אינו מוגבל בזמן. 
אינה  האריתראי,  למשטר  המקורבת  ישראל, 

מכירה בבני הקהילה כפליטים.
פליטים  כיום  חיים  בישראל  אחרות.  מדינות   .4
אחת  נוספות.  אפריקאיות  ממדינות  מקלט  ומבקשי 
מהן היא קונגו, שבה מתרחשת עדיין מלחמת אזרחים. 
היא  אזרחים  נוספת שבה השתוללה מלחמת  מדינה 
שלום  הסכם  שם  שנחתם  לאחר  אך  השנהב,  חוף 

נדרשים כעת בני הקהילה לחזור למדינתם. 

"בני דארפור", ופרט למאמצים להסדרת מצבם בישראל 
הארגון עוסק גם בפעילות רווחה ענפה. 

להיות  שביקשו  הדארפורית,  הקהילה  מבני  חלק 
ברחו,  שממנה  הארץ  של  בפוליטיקה  יותר  מעורבים 
הקימו בארץ את הסניף הישראלי של ה־SLM התנועה 
במאבק  גם  המעורבת  פוליטית  תנועה  סודן,  לשחרור 
תומכי כל  בדארפור.  סודן  כוחות ממשלת  נגד   הצבאי 
ה־SLM ממשיכים לקחת חלק בפעילות הרגילה של בני 

דארפור. 
בכלל, על אף שמדובר בקהילה קטנה יחסית, פליטי 
הציבורית  הלב  תשומת  מרב  את  תופסים  דארפור 
והתקשורתית. הם מוסלמים, ממש כמו אנשי הממשלה 
וכמו בני הקבוצות האתניות  הסודנית שרדפה אותם, 
בדארפור.  העם  ברצח  הממשלה  עם  פעולה  ששיתפו 
בישראל,  המציאות  גם  כמו  שלהם,  המר  הניסיון 
מן  הדארפורים  מהפליטים  רבים  להרחיק  הצליחו 
להיאחז  מהם ממשיכים  אחדים  זאת,  ובכל  האיסלאם. 
הם  משלהם,  מסגדים  להקים  במקום  אבותיהם.  בדת 
לירושלים  עולים  ובחגים   - ביפו  למסגדים  הולכים 

העתיקה, להר הבית. 
אחרי  אבל  דתיים,  מאוד  היינו  לא  בדארפור  "גם 
הם  כי  חילוניים,  יותר  עוד  נהיו  האנשים  המלחמה 
אומר  לנו",  שקרה  מה  לבין  האיסלאם  בין  קישרו 
הארגון  דארפור",  "בני  ראש  יושב  מוסא,  יאסין 
נבחרים  ושראשיו  בישראל  הקהילה  את  המייצג 
לא  בעצמי  "אני  חבריו.  בין  דמוקרטיות  בבחירות 
דתי,  הייתי  לא  שם  גם  גדול;  שינוי  שעברתי  חושב 
לא  זה  שינוי.  היה  כן  מקום  שבאיזשהו  ודאי  אבל 

פשוט, מה שעבר עלינו שם". 
האריתראים,  בקרב  גם  חילוניים  שיש  פי  על  אף 
ובמידה פחותה גם בקרב הדרום סודנים, הקהילה יוצאת 
היא  לדת  מייחסת  שהיא  המועטה  בחשיבות  הדופן 
קהילת הפליטים מדארפור. אפילו בחודש הרמדאן ניתן 
היה לראות חלק מבני הקהילה שותים ומעשנים מחוץ 

לכותלי ביתם - טאבו מרכזי שנשבר. 
סעדאלדין איבראהים, ידיד קרוב של מוסא, שגם זכה 
לאחר  משנה  למעלה  של  מעצר  תקופת  עמו  "לבלות" 
כניסתם לישראל, הוא אחד מאותם בודדים שמקפידים 
לשמור על האיסלאם גם בישראל. איבראהים משתדל 
ללכת פעם בשבוע למסגד חסן בק, לא רחוק מקו התפר 
דבר  יודעים  לא  כאן  "המוסלמים  אביב.  לתל  יפו  בין 
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קנדה 213 אלף

הולנד 97 אלף
בוסניה 146 אלף

בריטניה 310 אלףגרוזיה 275 אלף
גרמניה 622 אלף

צרפת 184 אלף

שוודיה 108 אלף
אסטוניה 116 אלף

סרביה 326 אלף
רוסיה 249 אלף

לבנון 250 אלף
סוריה 1.8 מיליון

ירדן 500 אלף

אלג'יר 96 אלף

דרום אפריקה 207 אלף

זמביה 113 אלף
קונגו 2.5 מיליון

אוסטרליה 20 אלף

מלזיה 140 אלף

הודו 163 אלף
פקיסטן 2 מיליון

אפגניסטן 535 אלף
אירן 965 אלף

עיראק 2.6 מיליון

כווית 130 אלף

אזרבייג'ן 690 אלף

ערב הסעודית 311 אלף

אוגנדה 2 מיליון

בורונדי 72 אלף

צ'אד 473 אלף

סרי לנקה 140 אלף

נפאל  מיליון

סין  301 אלף

בורמה 790 אלף
תאילנד 139 אלף

טנזניה 436 אלף

חוף השנהב 735 אלף סודן 1.7 מיליון

מצרים 12 אלף

ארה"ב 365 אלף

אקוודור 292 אלף
קולומביה 3 מיליון

ונצואלה 210 אלף

אתיופיה 85 אלף
סומליה 2 מיליון
תימן 195 אלף

קניה 371 אלף

ronilevit@yahoo.com

רוני לויתוהמספר הנוסף 

1 | עולם במנוסה
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פליטים, מבט נוסף.
21 אלף הפליטים ומבקשי המקלט בישראל 

הם רק קצה הקרחון. ברחבי העולם מסתובבים 
מיליונים. מי יציל את הבית שלהם?

אפשר היה לקוות שבראשית המאה ה–21 המצב יהיה שונה, אבל 
לא כך הדבר. נכון לנתוני סוף 2008, כ־11.5 מיליון איש ברחבי העולם 
נאלצים לברוח ממולדותיהם בשל אלימות ורדיפה, חוסר צדק, נידוי 
חברתי, וכתוצאה מסכסוכים פוליטיים וכלכליים. והחדשות הרעות 
עוד יותר: זה רק מחמיר. תמונת מצב גלובלית:

 פקיסטן
יחס תמ"ג לפליטים: 1.3
תמ"ג: 2,600 דולר. פליטים: 2 מיליון
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למרות התפיסה שהפליטים בעיקר מציפים את העולם המערבי ומכבידים עליו 
מבחינה כלכלית, הנתונים מראים שרוב הפליטים בורחים לארצות השכנות להם. כך, 
אותו אזור גיאוגרפי שממנו מגיעים פליטים מכיל כ־90% מהפליטים "שלו". בעזרת 

השוואה בין מספר הפליטים לבין התוצר המקומי הגולמי לאדם במדינה הקולטת, ניתן 
לראות מה כובד הנטל שחווה כלכלת אותה מדינה בשל הפליטים שבשטחה.

 ארצות הברית
יחס תמ"ג לפליטים: 167
תמ"ג: 47 אלף דולר. 
פליטים: 281 אלף  טנזניה

יחס תמ"ג לפליטים: 2.9
תמ"ג: 1,300 דולר. פליטים: 435 אלף

 קונגו
יחס תמ"ג לפליטים: 1.6
תמ"ג: 4,000 דולר. פליטים: 2.5 מיליון
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 מי שמוכרים כפליטים רשמיים הם רק קומץ מהאנשים הסובלים מעקירה ומגירוש. 
מעל 31 מיליון איש חיים בתנאי חיים של פליטים - מעמדם נחלק לקטגוריות שונות

36% פליטים מי שנמלטים מארצם בשל מלחמה, 
רדיפה, או על רקע דתי לאומי ופוליטי.

2% מבקשי מקלט מי שבקשתם לקבלת מעמד 
פליטים נמצאת בהליך של טיפול או בירור.

1% אחרים

9% חסרי אזרחות מי שאינם מחזיקים אזרחות של אף 
מדינה, ושאין להם זכות לדרישת אזרחות, לרוב ילדים.

9% מושבים פליטים עקורים ומבקשי מקלט שהוחזרו, 
בניגוד לביטחונם האישי, לאזור או למדינת מוצאם.

43% עקורים פנימיים כינוי למי שנאלצו לעזוב 
את בתיהם ושלא כמו פליטים - לא יצאו את גבולות 

מדינתם. על אף שמספרם בעולם כמעט כפול, הם אינם 
מקבלים את אותה עזרה וזכאות לזכויות בינלאומיות 

כשל פליטים.

והמספר הנוסף 
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