
 

 מושבם ממקומות פלסטינים בדואים להעברת התוכניות לעצור ישראל על: ם"באו גורמים

 2015 במאי 20, ירושלים

 של והתעסוקה הסעד סוכנות של המבצעים ומנהל, רולי' ו יימס'ג, הכבוש הפלסטיני לשטח ההומניטרי המתאם

 תוכניות במהירות מקדמת שישראל מכך עמוק חשש היום הביעו, ס'סנצ פליפה, המערבית בגדה( א"אונר) ם"האו

 .כעת מתגוררים הם שבהם מהיישובים המערבית הגדה במרכז פלסטינים בדואים של להעברתם

 ורועים בדואים אלפי של לעברתם תוכניות" כי חשש ם"האו ל"מזכ הביע, 2015 במרס, מכבר זה שפורסם בדוח

, בכפייה העברה של סכנה מרחפת והרועים הבדואים על. התנחלויות להרחבת אף קשורות להיות עלולות]...[ 

 ".האדם זכויות של מרובות הפרות של וכן, הרביעית נבה'ג אמנת של חמורה הפרה[ שהיא]

, בל'אל־ג לאזור לעבור ייאלצו מהם מסוימות שמשפחות כך על הודעה נוואר אבו תושבי קיבלו באפריל 28ב־

, רולי לדברי. הקרקע בהכשרת אחדים חודשים זה הישראליות הרשויות עוסקות שם, המזרחית לירושלים הסמוך

 תורמים במימון מבנים החרמות ושל ההריסות של מובהקת הגברה לרבות, C בשטח ישראליות פרקטיקות"

 ".הצדקה כל לו אין שמלכתחילה מצב בדואיות קהילות עבור החמירו, 2015 של הראשון ברבעון

( פלסטינים פליטים מהם 70%, נפש 7,000כ־ מונה שאוכלוסייתם) בדואיים יישובים 46מ־ אחד הוא נוואר אבו

 כל או, נוואר אבו עבור, "ס'סנצ לדברי". מחדש יישוב" לצורך מוצעים אתרים לשלושה יעברו כי שנקבע C בשטח

 כשפליטים, 1997ב־ שהחלו ההתפתחויות של המשך יהווה כזה צעד, E1 של המיידית בקרבה אחר יישוב

 מה על חוקית בלתי התנחלות הוקמה מכן ולאחר, בעזרייה עירוני אתר לאותו ונלקחו משאיות על הועלו פלסטינים

 הקהילות של לתועלתן היו לא הללו שההעברות לנו הוכיחה ההיסטוריה" כי הדגיש ס'סנצ". אדמתם שהייתה

 ."הבדואיות

 של חשבונם על חוקיות בלתי התנחלויות של פיתוחן את המאפשר מפלה ותכנון איזור משטר הוא לתוכנית הרקע

 גירוש מפני פוסק בלתי בפחד חיים אלה פלסטינים. בנייה היתרי להשיג אפשרות כמעט להם שאין, פלסטינים

 .ומחייתן תרבותן את יהרוס מחדש יישוב אתרי בשלושה בדואיות קהילות של בכפייה עיורן. בתים והריסת

 ממוקמות מהקהילות שרבות כיוון, אלה תוכניות של האסטרטגיות ההשלכות מפני חשש גם יש, "רולי לדברי

 בפני שיעמוד למכשול רב זמן זה שנחשבת, E1 תוכנית לרבות, נוספת התנחלות לפעילות המיועדים באזורים

 ".המדינות שתי פיתרון הגשמת

, הכובש ככוח, "לדבריו". תקנה חסר יהיה שייגרם הנזק שבה לנקודה במהירות מתקרבים אנו" כי הזהיר ס'סנצ

 ברשויות מפציר אני. הבינלאומי המשפט את ולכבד רווחתן ואת הללו הקהילות שלום את להבטיח מחויבת ישראל

 וקורא, הבדואים של בכפייה להעברתם, בעקיפין או במישרין, שיביאו ופרקטיקות תוכניות כל לעצור הישראליות

 זו מהעברה ולמנוע, לנגב שישובו עד, במקומם להישאר הבדואים של ברצונם לתמוך הבינלאומית לקהילה

 ".להתממש

* * * 

 ;054-240-2659, גאנס כריסטופר מר א"אונר לדובר פנו אנא, בשטח תקשורתה אמצעי של וביקורים נוסף למידע

 .054-33-11-816, סאלח־אבו חיאת' גב, הומניטריים עניינים לתיאום ם"האו משרד של והמידע התקשורת ולאנליסטית


