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הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :על הרשויות להגן על הזכות
להפגין נגד פינוי בכפייה של הבדואים
הרשויות בישראל חייבות להימנע משימוש מופרז בכוח נגד מפגינים העומדים למחות מחר נגד התוכנית לפנות בכפייה עשרות
אלפי בדואים מבתיהם בדרום ,אומר היום (רביעי) ארגון אמנסטי אינטרנשיונל.
אזרחים מרחבי ישראל מתכננים מחאה המונית ב"יום הזעם" ,יום חמישי  1אוגוסט ,הקוראת להתנגד להצעת החוק 'תכנית
פראוור-בגין' ("החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב  .)"3612 -התכנית תאפשר לממשלה לפנות בכפייה יותר מ-
 26,666תושבי הנגב .המשטרה השתמשה בכוח מופרז נגד מפגינים במחאות קודמות נגד התוכנית שהתקיימו ב 16-ביולי.
אמנסטי אינטרנשיונל קורא לממשלת ישראל לבטל את הצעת החוק.
"תכנית פראוור-בגין היא דוגמא ברורה למדיניות האפליה של ישראל נגד המיעוט הפלסטיני שבתוכה .התוכנית חייבת לרדת
מיד מן הפרק" ,אמר פיליפ לותר ,מנהל אזור המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל.
"השימוש המופרז בכוח על ידי המשטרה במהלך מצעד המחאה ב 16-ביולי הוא סימן מובהק לזלזול שישראל מראה לזכויות
אזרחיה הפלסטינים .הרשויות הישראליות חייבות לדאוג שהמפגינים יוכלו להביע את התנגדותם להצעה ללא איומים או
אלימות".
במהלך המחאות נגד תכנית פראוור-בגין ב 16-ביולי ,המשטרה תקפה מפגינים וביצעה מעצרים אלימים בבאר שבע ,סכנין
ומזרח ירושלים .מפגינים רבים נפצעו ועשרות – ביניהם נשים וילדים – נעצרו.
הצעת החוק 'תכנית פראוור-בגין' עברה בקריאה ראשונה בכנסת ב 37-ביוני ,אך טרם אושרה באופן סופי .נציבת זכויות האדם
באו"ם גינתה את התוכנית והזהירה נגד עקירתם בכפייה של הקהילות הבדואיות בנגב .למרות זאת ,מנהל מקרקעי ישראל
ממשיך לבצע הריסות חוזרות ונשנות של בתים בכפרים הבדואים.
מתחילת  ,3612יותר מ 176-בתים בדואים בנגב נהרסו בידי הרשויות .הכפר אל עראקיב נהרס עד היסוד ב 15-ביולי .הכפר
כבר נהרס יותר מ 66-פעמים בשלוש השנים האחרונות .תושבי אל עראקיב טוענים שהם חיים על האדמות האלו עשרות שנים
ושיש להם את הזכות להישאר בבתיהם.
לתושבים פלסטינים רבים ,תכנית פראוור-בגין מזכירה את עקירתם של מאות אלפי פלסטינים בשנות ה 76-המאוחרות ושנות
ה 66-המוקדמות במאה הקודמת ,באירועים המכונים "נכבה"" .במקום להשתמש בכוח מופרז נגד מפגינים הקוראים לתוכנית
המפלה הזו להימחק ,ישראל צריכה להקשיב לאזרחים שלה ולכבד את מחויבותה הבינלאומית לזכויות אדם".
למידע נוסף על עמדת אמנסטי בעניין =http://www.amnesty.org.il/?CategoryID=183&ArticleID=1496&dbsAuthToken
לפרטים נוספים :עדי דרורי-אברהם 666-5113352
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