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הודעה לעיתונות
על ממשלת ישראל לבטל את התכניות לפינוי בכפייה של
הבדואים
הממשלה החדשה של ישראל חייבת לגנוז הצעת חוק שתביא לפינוי המוני בכפייה של בדואים ובמקומה לקדם חקיקה שתגן על
זכויות הדיור שלהם ,אמר אמנסטי אינטרנשיונל ,לקראת דיון ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעה ביום ראשון.
תזכיר "חוק הסדרת התיישבות בדואים בנגב  ,"2102 -שאושר על ידי הממשלה הקודמת ,מאיים על לפחות  01,111בדואים בנגב
עם פינוי בכפייה מיישוביהם ,שמעולם לא הוכרו באופן רשמי על ידי ממשלת ישראל.
"פינוי בכפייה של עשרות אלפי בדואים מיישובים שבהם הם חיים במשך דורות לא יכול להיות מוצדק בשם פיתוח כלכלי או כל
סיבה אחרת  -למנהיגים החדשים של ישראל חייב להיות את האומץ להעז במקום בו ממשלות קודמות התעלמו מסטנדרטים של
זכויות אדם" ,אמרה אן האריסון ,סגנית מנהל מחלקת המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל.
"מה שהצעת החוק עושה הוא לשלוח את הקהילות הבדואיות למדבר זכויות האדם על ידי מניעת אמצעי הגנה משפטיים נגד הריסות
בתים ופינויים בכפייה מאזרחים ,שכבר פגיעים .זוהי הפרה בוטה של החוק הבינלאומי".
החוק המוצע עדיין מונח על השולחן ,למרות שורה של התנגדויות לתכניות שהועלו במהלך התייעצויות עם קהילות בדואיות וארגוני
זכויות אדם מקומיים ,כמו גם בשני מכתבים ששלח אמנסטי אינטרנשיונל ונותרו ללא מענה.
בדואים בישראל עומדים בפני אפליה והריסות בתים טראומטיות מזה שנים ,המביאות לפינוי בכפייה .אם החוק יאושר ,הדבר יהווה
פתח להרבה יותר מאותו הדבר.
אבל במקום לבטל את לגמרי את התוכניות לפינוי ,החוק רק מציע לשנות את יישום צווי ההריסה.
"הצעה זו רחוקה מלתת לבדואים אמצעי הגנה משפטי ורק מוסיפה חטא על פשע" ,אמרה אן האריסון.
הגורמים האחראים לתכניות הפינוי הדגישו את המקרה של הכפר ואדי אל נעם ,כדוגמה לאופן שבו הבדואים ירוויחו מההעברה על
פי החוק המוצע .תושבי ואדי אל נעם מוכנים לעזוב את כפרם ,בשל התנאים המסוכנים שנגרמו על ידי מפעל כימי ותעשיות סמוכות
אחרות .אבל הם עדיין מעוניינים לשמר את אורח חייהם המבוסס על חקלאות.
תושבי ואדי אל נעם הראשונים עברו לשם בשנות ה ,'01-לאחר שגורשו מאדמות אבותיהם בנגב הדרום-מערבי.
תושבי הכפר סיפרו לאמנסטי אינטרנשיונל ,כי הם מתנגדים מפורשות לתכנית הממשלה להעביר אותם לשגב שלום ,למקום בטווח
המפעל הכימי ,שבו הם לא יהיו מסוגלים להמשיך בטיפול במשק החי .ההעדפה שלהם תהיה לחזור לאדמות אבותיהם.
ואדי אל נעם הוא רק אחד מעשרות כפרים בדואים ,שיושפעו מתכניות הפיתוח המוצעות.
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"אם העברת תושבי ואדי אל נעם מוצגת על ידי הממשלה כתרחיש הטוב ביותר ,ממה עלינו לחשוש לגבי הכפרים האחרים?" ,אמר
אן האריסון.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל
קיבוץ גלויות  23ב' תל-אביב  │ 32B Kibbutz Galuyot st. Tel Aviv 55666ת.דP.O.B 17141 .
טל │ Tel. 62-6366666 .פקסwww.amnesty.org.il │ Fax. 62-6366661 .

