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 2015مايو أيار/ 20،  القدس

 

األونروا في الضفة عمليات منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس راولي، ومدير أعرب 

من  البدو ينالفلسطيني ترحيلخطط في  بوتيرة سريعة  العملسرائيل إزاء مواصلة إ اقلقهمالغربية، فيليب سانشيز، عن بالغ 

 الحالية وسط الضفة الغربية.تجمعاتهم 

 

بالقول:" خطط ترحيل  2015مارس آذار/تقرير إزاء ما ورد في  وقد أعرب األمين العام لألمم المتحدة مؤخرا عن قلقه

يعد البدو والرعاة لخطر التهجير القسري، تعرض لتوسع االستيطاني. مرتبطة باأيضا  قد تكونآالف البدو والرعاة ]...[ 

 لحقوق اإلنسان ".عديدة  أخرىانتهاكات إلى جانب ما يمثله من التفاقية جنيف الرابعة،  صارخاانتهاكا 

 

إلى منطقة الجبل خارج القدس الشرقية،  االنتقالبعض األسر ه يتوجب على أننوار ب ، أبلغ سكان أبو/أبريلنيسان 28في 

"الممارسات اإلسرائيلية في إن   راولي السيد. ويقول خالل األشهر الماضيةبتهيئة األرض حيث قامت السلطات اإلسرائيلية 

مانحة في التي شيدتها جهات المنشأت عمليات الهدم ومصادرة عدد في والتي انطوت على ارتفاع ملحوظ المنطقة )ج(، 

 ."يةالبدوالوضع المتدهور أصال في التجمعات تفاقم أدت إلى ، 2015ع األول من عام الرب

 

المائة ب 70شخص،  7000 يسكنها قرابة )في المنطقة )ج( البدو  نا للفلسطينييتجمع 46نوار هو تجمع من بين  أبوتجمع 

هذا  "إن فيليب سانشيز وقال السيد ". للترحيل"مقترحة إلى ثالثة مواقع  ممن المقرر نقلهوالتي  جئين فلسطينيين(المنهم 

تواصل ، يمثل لها جاورةأو الم 1التطور بالنسبة ألبو نوار وغيره من التجمعات األخرى التي تقع في منطقة شرق 

مما في العيزرية، السكني نفس الموقع  إلىالالجئين الفلسطينيين في شاحنات  نقلعندما تم  1997للتطورات التي بدأت عام 

جمعات تمصلحة ال ليس في الترحيل اأن هذ" التاريخ يثبت مضيفا بأن  " أتاح إنشاء مستوطنة غير قانونية على أراضيهم

 البدوية".

 

عية على سهل تنمية المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرالذي يالتمييزي التخطيط والتقسيم نظام في ظل هذه الخطة  وتأتي

أضف إلى ذلك، يعيش . وهو أمر شبه مستحيل الحصول على تصاريح للبناءيهم الذين يفرض عل حساب الفلسطينيين

معات البدوية جتلعلى االتحضر القسري فرض إن ها. هدمأو منازلهم من  للطرد  همجراء تعرضخوف دائم في الفلسطينيون 

  للمعيشة. مصادر كسبهمثقافتهم و سوف يقوضمواقع وتوطينهم في ثالثة 

 

، بالنظر إلى أن العديد من  خططلهذه ال اإلستراتيجية التداعياتإزاء خاص هناك أيضا قلق ويضيف السيد راولي:" 

قبة أمام عتعتبر ، التي 1شرق  يطان اإلسرائيلي، بما في ذلك خطةمزيد من االستللمخصصة معات موجودة في مناطق جتال

 ."الدولتين حلتحقيق 

  

يقع كقوة احتالل،  " ويضيف: ال يمكن إصالحه".الذي ضرر البسرعة من نقطة الوضع يقترب  "إنمن   سانشيزويحذر 

وقف إلى  بقوةالسلطات اإلسرائيلية  وأدعومعات واحترام القانون الدولي. جتهذه السالمة ورفاه إسرائيل ضمان على عاتق 

دعو المجتمع أالقسري للبدو و الترحيلشر إلى جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مبا

من حدوث هذا الحيلولة ، في انتظار عودتهم إلى النقب، ويتواجدون اآلنالبقاء حيث  فيدعم رغبة البدو إلى الدولي 

 ."الترحيل

 

 النهاية

 

ونروا لألالناطق الرسمي ب، يرجى االتصال التجمعات  هذهإلى  وسائل اإلعالمل ميدانيةة زيارتنسق ولمزيد من المعلومات، 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةفي   االتصاالت والمعلومات ةمحللبوأ؛ 054 2168295سامي مشعشع السيد 

  3311816 054 حياة أبو صالح،االنسة 


