הודעה לעיתונות
בכירים באו״ם קוראים לביטול מיידי של התוכניות להעברתם של בדואים פלסטינים באזור ירושלים
ירושלים 19 ,בינואר 2016
המתאם מטעם האו״ם לפעילויות הומניטריות ולפעילויות פיתוח בשטח הפלסטיני הכבוש ,רוברט פייפר ,ומנהל התפעול של
סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם (אונר״א) בגדה המערבית ,פליפה סנצ׳ס ,קראו היום לביטולן המיידי של התוכניות
הישראליות להעברתם של בדואים פלסטינים המתגוררים כיום בתחומי השטח הפלסטיני הכבוש ,באזור ירושלים .קריאתם זו
באה בעקבות ביקור שערכו היום עם דיפלומטים מ־ 17מדינות* בקהילה הבדואית הפלסטינית אבו נוואר ,שבה ביצעו הרשויות
הישראליות לא מכבר הריסות בתים והחרמות של סיוע.
עשרים ושישה פליטים פלסטינים ,בהם  18ילדים ,ארבעה מהם עם נכויות ,נעקרו ב־ 6בינואר  2016לאחר שבתיהם ומבנים
בסיסיים אחרים שבבעלותם נהרסו .ב־ 10וב־ 14בינואר  2016החרימו רשויות ישראליות שמונה אוהלי מגורים שנרכשו במימון
תורמים וניתנו למשפחות כמענה הומניטרי לאחר ההריסות.
"באנו לאבו נוואר לשמוע מכלי ראשון על מה שחוו התושבים ",אמר מר פייפר" .עזבנו את המקום כשאנו מחוזקים בהחלטתנו
להמשיך ולתמוך בהם".
קהילת אבו נוואר ממוקמת באזור  , E1שהרשויות הישראליות מתכננות להשתמש בו להרחבת ההתנחלות מעלה אדומים,
תוכנית שהקהילה הבינלאומית מתנגדת לה זה מכבר מאחר שהיא מפרה את המשפט הבינלאומי ומהווה מכשול למימושו של
פתרון שתי המדינות .אבו נוואר נמנית עם  46קהילות במרכז הגדה המערבית – רובן קהילות של פליטים פלסטינים –
המיועדות להעברה לשלושה אתרים שנבחרו לכך ,הרחק ממקום מושבן הנוכחי .העברה בכפייה של קהילות בדואיות לעיירות
עירוניות תאיים על תרבותן ועל מקורות מחייתן .משפחות בדואיות שכבר "הועברו" בשנות התשעים איבדו את מקורות מחייתן,
והמארג החברתי של הקהילות שלהן נפגע פגיעה קשה.
מזכ״ל האו״ם ציין כי יישום התוכניות להעברתן של קהילות בדואיות בשטח  Cיהווה העברה בכפייה וגירוש בכוח ,הנוגדים את
מחויבויותיה של ישראל ,ככוח הכובש ,מתוקף המשפט ההומניטרי ומשפט זכויות האדם.
"שוב אני מוצא את עצמי נחרד עמוקות למראה המאמץ הבלתי מתפשר של ישראל לסלק פליטים בדואים פלסטינים מבתיהם,
תוך הריסת מחייתם והתרבות הייחודית שלהם .אסור שהילדים בקהילות אלה יחוו את טראומת העקירה שהדורות הקודמים
כבר חוו ",אמר פליפה סנצ׳ס ,מנהל התפעול של אונר״א בגדה המערבית.
"לא ניתן לקבל הרס כזה של רכוש ומניעת סיוע במימון תורמים מקהילות פלסטיניות פגיעות וחלשות ",אמר מר פייפר" .מתוקף
המשפט הבינלאומי ,ישראל אחראית לתת מענה לצורכי הפלסטינים הנתונים לכיבושה וכן לאפשר ולהקל מתן סיוע הומניטרי,
ולא לחסום סיוע וללחוץ על לעזוב כדי שניתן יהיה להרחיב התנחלויות ישראליות .אם ברצונה של הקהילה הבינלאומית להגן
על פתרון שתי המדינות ,הרי שעליה להבטיח שהתוכניות להעברתן של הקהילות הללו יבוטלו".
*בביקור זה של ראשי האגפים המדיניים של האיחוד האירופי השתתפו :אוסטריה ,איטליה ,אירלנד ,בלגיה ,דנמרק ,הולנד,
הונגריה ,מלטה ,סלובניה ,ספרד ,פולין ,צרפת ,קפריסין ,הרפובליקה הצ׳כית ,שוודיה וכן נציגים של שווייץ וארצות הברית.
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