יום רביעי  8פברואר 3613

הודעה לעיתונות
אמנסטי אינטרנשיונל :על ישראל לבטל את התוכנית לפנות
בכפייה בדואים משבט הג'האלין
על שר הביטחון אהוד ברק לבטל את התוכניות הצבאיות לפנות בכפייה כ 00322-תושבים בדואים מהגדה המערבית לאתר הממוקם
ליד המזבלה העירונית של ירושלים 0ולהורות על הפסקה לאלתר של כל ההריסות ב 02-היישובים המושפעים מהתכנית 0אמר היום
אמנסטי אינטרנשיונל בנייר עמדה חדש.
בנייר העמדה – "לעצור את הגירוש :ישראל עומדת לפנות בדואים מבתיהם כדי להרחיב התנחלויות" – הארגון קורא לצבא
הישראלי להורות על עצירה מיידית של כל ההריסות ב 02-היישובים המושפעים מהתכנית.
אמנ סטי אינטרנשיונל אמר 0כי ההבטחות האחרונות 0שניתנו בעל פה בשבוע שעבר על ידי גורמי ביטחון ישראליים 0שלא ליישם צווי
הריסה קיימים בח'אן אל אחמר 0אחד היישובים הבדואים המיועדים לפינוי במחוז ירושלים של הגדה המערבית הכבושה 0אינן
מספיקות.
"אלפי בדואים הגרים בכמה מהיישובים הפגיעים ביותר בגדה המערבית עומדים בפני הריסת בתיהם ופרנסתם 0זאת לפי התכנית
צבאית הישראלית .רבים רשומים כפליטים וחלק נעקרו מבתיהם מספר פעמים מאז  0"8491אמרה אן האריסון 0סגנית מנהל תכנית
המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל.
"על הרשויות הישראליות להבטיח את הזכות לדיור הולם עבור תושבי כל עשרים היישובים 0כמו גם לפלסטינים ברחבי הגדה
המערבית הכבושה .משמעות הדבר היא להגן עליהם מפני פינוי בכפייה וקיום התייעצות אמיתית עם כל הקהילות".
בחודש יולי  00288פקידי המינהל האזרחי הישראלי סיפרו לראשונה לסוכנויות האו"ם על התוכנית לפנות את כ 00322-תושבי
עשרים היישובים הבדואים במחוז ירושלים לאתר הממוקם במרחק של כ 322-מטר מהמזבלה העירונית של ירושלים.
כל הישובים ממוקמים כיום ליד התנחלויות לא-חוקיות באזור ההתנחלויות של גוש מעלה אדומים 0רבים מהם באזורים המיועדים
לשמש להרחבת ההתנחלויות.
הצבא הישראלי רואה ברוב המבנים ביישובים אלה  -הממוקמים בשטח סי של הגדה המערבית הכבושה 0בו ישראל שומרת לעצמה
את סמכות התכנון והקצאת הקרקעות – ככאלה שנבנו באופן לא חוקי 0ללא האישורים הדרושים .עם זאת 0כמעט ולא ניתן להשיג
היתרי בניי ה עבור היישובים הפלסטינים בשטח סי .רוב המבנים ביישובים אלה נמצאים תחת צווי הריסה 0לרבות בתים 0מטבחים0
שירותים חיצוניים 0מקלטים לבעלי חיים ושני בתי ספר יסודיים.
שלטונות הצבא הישראלי לא התייעצו עם נציגי הקהילות הבדואיות לגבי תכנית העקירה .נציגי הקהילה אמרו לאמנסטי
אינטרנשיונל 0כי הם דוחים את התוכנית היות וזה יהיה בלתי אפשרי עבורם לשמור על אורח החיים המסורתי שלהם אם יועברו
לאתר מתוחם בסמוך למזבלה.
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ישראל פינתה בכפייה משפחות בדואיות לאותו אזור בסוף שנות ה '42-ומיקמה את הבתים בקרבה של  852מטר מהמזבלה .הבדואים
הגרים שם סיפרו לאמנסטי אינטרנשיונל 0כי האתר לא היה הולם לאורח החיים שלהם 0הם נאלצו למכור את בעלי החיים שלהם עקב
מחסור בשטחי מרעה וכי הם סבלו משיעור גבוה של אבטלה .חלקם חזרו לאזורים מהם נעקרו.
על פי המשרד להגנת הסביבה בישראל 0למזבלה מפונה אשפה בהיקף של כ 80822-טונות ביום 0רובה מירושלים .המשרד קבע 0כי
אתר המזבלה גורם לזיהום אוויר 0לזיהום קרקע וייתכן שאף לזיהום מים .המשרד אף קבע 0כי האתר אינו מגודר כהלכה וכי נשקפים
ממנו "סיכונים של שרפות ואף פיצוצים" בשל גז המתאן המיוצר במהלך פירוק הפסולת ואינו מטופל.
אף על פי שהשלכת הפסולת באתר אמורה להיפסק במהלך השנה 0שום תכנית לשיקום האתר לא אושרה 0וסביר להניח כי הוא ימשיך
להוות מפגע במשך שנים רבות.
גורמים רשמיים ישראלים הדגישו 0כי תכנית העקירה צופה את חיבורם של היישובים הבדואים שיועברו לרשתות החשמל והמים.
הם לא הסבירו מדוע ישראל יכולה לספק שירותים כאלו להתנחלויות לא-חוקיות ולמאחזים הלא-מוכרים של מתנחלים בגדה
המערבית 0אך לא ליישובים הבדואיים הוותיקים.
 02היישובים הבדואים הקימו "ועדת הגנה" לתיאום תגובתם לתוכנית העקירה .ההעדפה המוצהרת של הוועדה היא לחזור
לאדמותיהם בנגב הישראלי 0שמהן נעקרו על ידי הרשויות הישראליות בשנות ה 0'52-בהתאם לזכות השיבה שלהם 0שזוכה להכרה
בינלאומית.
הקהילות הבדואיות אומרות 0כי האפשרות השנייה שלהן היא ששלטונות ישראל יכירו בזכויותיהן להישאר בבתים הנוכחיים שלהם0
לחבר אותם לרשתות החשמל 0המים והדרכים 0ולהסיר את המגבלות השרירותיות על חופש התנועה שלהם .בשל מגבלות אלו0
בדואים רבים חייבים לקנות מספוא לכבשים ולעיזים שלהם 0שבעבר הן יכלו לרעות 0ומכריחות אותן למכור את משק החי שלהן.
כאפשרות אחרונה 0הבדואים יהיו מוכנים לנהל לשאת ולתת עם המינהל האזרחי על מעבר נוסף 0אך רק בתנאי שזה האחרון ינהג
בהם כשותפים שווים במשא ומתן.
האלוף איתן דנגוט 0מתאם פעולות הממשלה בשטחים 0ביקר בישוב ח'אן אל אחמר בשבוע שעבר 0ולפי דיווחים הבטיח לתושבים 0כי
בתיהם ובית הספר הקהילתי לא ייהרסו וכי הם לא יועברו לאתר הסמוך למזבלה .הוא אמר 0כי הישוב יועבר לאתר אחר בגדה
המערבית הכבושה.
אבל אמנסטי אינטרנשיונל אמר 0כי זה לא מספיק.
"נציגי הצבא הישראלי מייפים את תוכניותיהם על ידי תיאורן כדרך לספר לבדואים שירותים בסיסיים 0כגון מים וחשמל 0אבל בפועל
פינוי כפוי שכזה של בדואים רק ינציח שנים של נישול ואפליה ויכול לעלות לכדי פשע מלחמה" 0אמרה אן האריסון.
"הבטחות לא-רשמיות אינן מספיקות עבור קהילות אלו .שר הביטחון הישראלי חייב לבטל מדיניות זו באופן רשמי".
רקע
הבנייה בהתנחלויות לא-חוקיות ישראליות עלתה ב 02%-בשנת  00288לפי תנועת "שלום עכשיו" 0והרשויות הישראליות פעלו
להכיר ב 88-התנחלויות חדשות 0ביתן של כ 00322-מתנחלים 0על ידי הענקת מעמד חוקי למאחזים שנבנו ללא אישור ממשלתי.
הריסות הבתים הפלסטינים על ידי ישראל בגדה המערבית הכבושה הביאו לפינוי כפוי של כ 80822-איש בשנת  00288עלייה של
 12%לעומת  0282ויותר מכל שנה 0מאז החל האו"ם לנהל רישומים מקיפים בשנת  .0225כמעט  42%מההריסות התרחשו בקרב
קהילות פגיעות של חקלאים ורועי צאן בשטח סי 0לרבות הריסות בכמה מיישובים של בדואים משבט הג'האלין.
ממשלת נתניהו מבקשת גם ליישם את תכנית אי 8-להרחבת התנחלויות בין ירושלים ומעלה אדומים .למעלה ממחצית מהקהילות
הבדואיות המיועדות לעקירה גרות באזור המיועד לתוכנית זו 0אשר תחצוץ בין צפון הגדה לדרומה 0אם תיושם.
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