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ארגונים לא-ממשלתיים וסוגיית הבדואים בנגב ככלי בלוחמה הפוליטית נגד ישראל



סוגיית הבדואים אזרחי מדינת ישראל והכפרים הבלתי מוכרים בנגב מעסיקה ארגונים
לא-ממשלתיים רבים בישראל ובעולם כבר זמן רב .בשנים האחרונות ,ניתן להבחין
במעורבות הולכת וגוברת של ארגונים בסוגיה מורכבת זו ,בפרט מאז  ,9212הכוללת
נוכחות מוגברת בתקשורת המקומית והעולמית ,כתיבת דו"חות ,קריאות לפעולה,
והפעלת לובי במסגרות בינלאומיות דוגמת האיחוד האירופי והאו"ם .כל אלו תורמים
רבות להכפשתה ולשלילת הלגיטימיות של מדינת ישראל.



במסגרת קמפיין זה ,הארגונים נוקטים בעמדה חד-צדדית ומוטה נגד מדיניות ממשלת
ישראל ,ותובעים ממנה לקבל למעשה את כל הטענות של קבוצות מסוימות במגזר
הבדואי לבעלות על קרקעות בנגב  -בכך מתעלמים מהליכים משפטיים שבחנו ודחו טענות
אלו.



הדו"חות שהארגונים שמפרסמים מציגים את הנושא באופן פשטני ומבוססים על מקורות
לא מהימנים ,נוקטים ברטוריקה מטעה ומאשימים את ישראל במדיניות של "אפליה
גזעית"" ,נישול" ו"הפרת זכויות האדם" של ה"ילידים".



הארגונים הפעילים בקמפיינים אלו כוללים את פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי,
עדאלה ,האגודה לזכויות האזרח ,במקום ,שומרי משפט :רבנים למען זכויות אדם,
 Human Rights Watchוארגונים רבים נוספים.



הארגונים ממומנים ברובם על-ידי הקרן החדשה לישראל ,האיחוד האירופי וממשלות
אירופיות ,אשר מזרימים סכומי עתק לארגונים המעורבים ועל-ידי כך מקדמים את
האג'נדה הצרה של ארגונים אלו.



הדו"חות מוגשים לוועדות האו"ם השונות ולאיחוד האירופי ,ומהווים את אחד
מהנדבכים של קמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל  -בהתאם לאסטרטגיית דרבן (ראה
בהמשך) השואפת להביא לבידודה המוחלט של מדינת ישראל .ארגונים רבים מתייחסים
לסוגיית הבדואים ומאבק ההכרה בכפרים כחלק מהסכסוך הערבי-ישראלי ,ללא הבחנה
מהותית בין הסוגיות הבדואית והפלסטינית ,ותוך ניצול הסוגיה האחת לטובת השנייה.



בתגובה לפעולות הלובי שמבצעים ארגונים ,הפרלמנט האירופי גינה את המדיניות
הישראלית כלפי הבדואים ( 0ביולי ,)9219 ,וחבר הפרלמנט האירופי (דיוויד מרטין
מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית) האשים את ישראל ב"טיהור אתני" ( 92ביוני.)9211 ,



ארגונים רבים הציגו את עמדתם בפני ועדת גולדברג להסדרת התיישבות הבדואים בנגב,
כמו גם במסגרת הליך "ההקשבה לציבור לגבי תזכיר החוק" שהוביל השר זאב (בני) בגין,
ושם קיבלו במה להצגת טענותיהם .למרות זאת ,חלק מהארגונים תקפו את התהליך
שהחל בוועדת גולדברג וקראו לו "תהליך של נישול" של "האזרחים הערבים הילידים".
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עם אישור הממשלה את המלצות דו"ח פראוור ב 11-בספטמבר  9211ואישור הכנסת את
הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב ב 95 -ביוני  9211שהוגשה לממשלה על-ידי
השר בגין ,הארגונים טענו כי מדובר ב"פגיעה אנושה בזכויות הבסיסיות של האזרחים
הבדואים" וב"הפרה בוטה של זכויות האדם והקניין" ,וכי ישראל נוקטת ב"מדיניות
אפרטהייד" ו"אפליה אתנית" כלפי הבדואים .הפגנות ומחאות רבות אורגנו במספר ערים
ויישובים בארץ ,כאשר במקרים רבים משתתפיהן לא היו כלל הבדואים תושבי הנגב כי
אם פעילים שהובאו ממקומות אחרים.



לאחר הריסתו לראשונה של הכפר הבדואי הבלתי חוקי אל-עראקיב ( 90ביולי  )9212פתחו
ארגונים רבים בקמפיין נגד הריסת הכפר ,שכלל מספר רב של הודעות לעיתונות ,קריאות
לפעולה וכתבות נגד "מדיניותה המפלה של ישראל" ,ונגד "המדיניות הגזענית"
ו"מדיניות הנישול" של ישראל .אמנסטי אינטרנשיונל לדוגמא פרסם בנושא תשע הודעות
לעיתונות וקריאות לפעולה המגנות את ישראל.



1

בנוסף לבידודה והכפשתה של מדינת ישראל ,קמפיין זה שם לעצמו למטרה גם את הקרן
1
הקיימת לישראל (קק"ל) ,בגין מעורבותה בנטיעת יערות בשטחים הנתונים במחלוקת.

לקריאה נוספת אודות מתקפות הארגונים הכוזבות נגד הקרן הקיימת לישראל:
)Alon Tal, "Why don't Rabbis for Human Rights care about Bedouin women?", Haaretz (02/09/2013
. http://www.haaretz.com/opinion/.premium -1.544876
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סוגיית הכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים ,הבעלות על האדמות בנגב והיחסים המורכבים בין
מדינת ישראל לבין האוכלוסייה הבדואית הן סוגיות שממשלות ישראל מתמודדות איתן מזה זמן
רב ,ובמהלך השנים ניסו למצוא להן מענה מקיף .אל מול ניסיון זה להסדיר את הנושא באופן
שייתן מענה הן לצרכי המדינה והן לצרכי האוכלוסייה הבדואית ,ארגונים לא-ממשלתיים רבים
המעורבים בסוגיה זו מנצלים את הנושא מורכב ונוקטים בעמדה חד-צדדית נגד מדיניותה של
הממשלה .כחלק מכך ,הארגונים דורשים חד-משמעית להכיר בכל דרישות הבדואים וטענותיהם
לבעלות על קרקע ,תוך התעלמות משלטון החוק ,מבלי לקחת בחשבון גורמים דוגמת תכניות
מתאר וחוקי תכנון ובנייה .הארגונים מאשימים את ישראל בכך שהשיקולים העומדים בבסיס
מדיניותה הם שיקולים גזעניים המפלים את הבדואים ה"ילידים" בנגב ,לעומת האוכלוסייה
היהודית (כלומר "זרה").
החוקרים פרנצמן ,יהל וקרק מראים במאמרם האקדמי כי ההגדרה של הבדואים כ"ילידים" היא
תולדה של המאבקים הפוליטיים של העשורים האחרונים ,והתפתחה ככלי בידי הבדואים,
אקדמאים שונים וארגונים לא-ממשלתיים כדי לתקוף את ישראל על כך שהיא מפרה את זכותם
כילידים ,וכדי לאפשר להם נתיב משפטי נוסף לתקוף את ישראל בפורומים בינלאומיים ובאו"ם.2
בנוסף ,הם מציגים את המאפיינים המקובלים על פיהם נמדד מושג ה"ילידות" ,ומסבירים מדוע
האוכלוסייה הבדואית בנגב אינה יכולה להיכלל בקטגוריה זו :הבדואים אינם תושבי הקבע
המקוריים של אדמות הנגב; נוכחותם בנגב אינה "מאז ומקדם" ,שכן הבדואים הגיעו לנגב
בתקופת האימפריה העות'מנית; "לבדואים מעולם לא הייתה ריבונות על הקרקעות באזור; אורח
החיים הנוודי "בהגדרתו שולל התקשרות-קבע לטריטוריה מוגדרת" .לבסוף ,העובדה כי בדואים
נחשבים "ילידים" רק בישראל ואין כך הדבר במדינות אחרות כמו מצרים ,ירדן או ערב
3
הסעודית.
השימוש בטיעון ה"ילידי" כחלק מהרטוריקה והשפה בה משתמשים הארגונים שוללות את זכותה
של הממשלה להחיל את החוק והריבונות הישראלית על שטחים עליהם הבדואים טוענים לבעלות,
וגורמת ליצירת שתי מערכות אכיפת חוק נפרדות בנגב – אחת לאזרחי ישראל היהודים ,והשנייה
לאזרחי ישראל הבדואים.
על מנת להסדיר באופן סופי את הנושא ,הקימו ממשלות ישראל את וועדת גולדברג להסדרת
התיישבות הבדואים בנגב ,שהגישה לממשלה את המלצותיה ב ,9222-ואת וועדת פראוור ליישום
מסקנות דו"ח גולדברג שהגישה את המלצותיה ב .9211-מטרת הוועדות היא בין השאר "גיבוש
מדיניות מערכתית כוללת המשלבת טיפול בנושא הקרקע ובנושא תכנון והסדרת ההתיישבות".
בהמשך בוצע מהלך "הקשבה לציבור" שארך למעלה משלושה חודשים וכלל מפגשים עם יחידים,
קבוצות וארגונים כחלק מרצון הממשלה לשפר ולייעל את המלצות הועדות כך שייטיבו ככל
2

Frantzman , S. J., Yahel , H., and Kark, R. “Contested Indigeneity: The Development of an
Indigenous Discourse on the Bedouin of the Negev, Israel.” Israel Studies, Volume 17,
Number
1, Spring 2012, 78-104.
3
?Yahel , H., Kark, R. and Frantzman , S. J. “Are the Negev Bedouin an Indigenous People
Fabricating Palestinian History. “ Middle East Quarterly, Summer 2012, pp. 3-14
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האפשר עם האוכלוסייה הבדואית בנגב .בינואר  9211הגיש השר לשעבר זאב (בני) בגין לממשלה
את סיכום מהלך ההקשבה אשר כלל המלצות למדיניות ולתיקון תזכיר החוק בהתאם להצעות
התושבים .הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בסוף יוני  .9211אישור ההצעה גרר ביקורת
חריפה מצד חלקים באוכלוסייה הבדואית וארגונים לא-ממשלתיים ,ובתוכה הפגנות ומחאות
אלימות בחלקן.
הארגונים הלא-ממשלתיים שנוקטים בעמדה החד-צדדית נגד ניסיונות ההסדרה הללו כוללים
ארגונים בינלאומיים רבי השפעה דוגמת  )HRW( Human Rights Watchואמנסטי
אינטרנשיונל; ארגונים ישראלים רבים ,ביניהם :האגודה לזכויות האזרח ,עדאלה ופורום דו-קיום
בנגב לשוויון אזרחי  ,נוקטים בעמדה דומה .חלק מארגונים אלה או נציגיהם אף העידו בפני וועדת
גולדברג ובפני הליך ההקשבה ,וככל הנראה השפיעו על המלצותיהם .למרות שלקחו חלק בתהליך
הממשלתי והדמוקרטי שמטרתו הסדרת הנושא הבדואי דרך פשרה ,הארגונים ממשיכים למתוח
ביקורת חריפה על דו"חות גולדברג ופראוור ועל אישור הצעת החוק ,מפני שהמלצותיהם
למדיניות אינן משקפות את הטענות המקסימליסטיות של הבדואים.
במקביל ,הארגונים מגישים דו"חות רבים לאו"ם ,למדינות אירופה והאיחוד האירופי בהם
התייחסות לנושא הבדואים בישראל .זאת ועוד ,הודעות לעיתונות וקמפיינים ציבוריים שארגונים
אלה יוזמים מציגים את ישראל כמדינה שמפלה את הבדואים על בסיס גזעני ,כחלק ממדיניות של
נישול "ילידים" מאדמתם .דו"חות הארגונים בנושא הבדואים מתאפיינים במספר ליקויים :הצגה
פשטנית של נושא בעל ממדים מורכבים ,שימוש במקורות לא מהימנים ,סילוף נתונים והתעלמות
מעובדות היסטוריות ,שימוש בטרמינולוגיה מטעה והטיה מובנית נגד מדיניות ממשלת ישראל.
דו"חות בנושא סוגיית הבדואים מצטרפים לפרסומים הרבים של הארגונים בנושא הסכסוך
הערבי-ישראלי במטרה ליצור תדמית גזענית ופושעת לישראל – בהתאם לאסטרטגיית דרבן.
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אסטרטגיית דרבן

ועידת האו"ם נגד הגזענות בדרבן ,דרום אפריקה ( ,)9221תוכננה כאירוע שיאחד את כל המדינות
במאבק נגד "הגזענות ,האפליה הגזעית ושנאת הזרים" .למרות מטרה מוצהרת זו ,כנס הכנה
לו ועידה נערך בטהרן ,וממנו הודרו ארגונים ישראלים ויהודים .המדינות הערביות ומדינות ארגון
הוועידה האסלאמית יזמו בכנס זה טיוטת החלטה שכללה האשמות על כך שישראל מבצעת
"שואות"" ,טיהור אתני" ושהציונות "מבוססת על עליונות גזעית".
ועידת דרבן כללה שלושה פורומים :מסגרת דיפלומטית רשמית; פורום בני נוער בינלאומי; פורום
ארגונים לא-ממשלתיים .פורום הארגונים הלא-ממשלתיים כלל כ 1022-ארגונים לא-ממשלתיים
מכל העולם והפך למוקד של פעילות אנטי-ישראלית ואף אנטישמית בוטה .בין הארגונים הרבים
שהשתתפו בפורום ובמפגשים המכינים ניתן למנות את אמנסטי אינטרנשיונל ,HRW ,ועדאלה.
בהצהרה המסכמת של הפורום נכתב כי מדינת ישראל היא "...מדינת אפרטהייד גזענית ,שבה אות
הקלון של האפרטהייד הוא פשע כנגד האנושות" .הארגונים קראו לסנקציות מקיפות על ישראל
ול"ניתוק מוחלט של קשרי כל המדינות עם ישראל".
הצהרת פורום הארגונים אומצה פה אחד והפכה למתווה לפעולה שמיושם באמצעות קמפיינים
מתואמים של ארגונים לא-ממשלתיים בישראל ,ברשות הפלסטינית ובעולם .קמפיינים אלה
נערכים ,בין השאר ,בגופי האו"ם השונים ובמיוחד במועצת זכויות האדם וועדות המשנה שלה,
4
באיחוד האירופי וגם בתוך ישראל.

"החזית העממית בעזה מדגישה שתוכנית פראוור היא
נכבה חדשה" – פוסט של החזית העממית לשחרור
פלסטין (.)1072079211

אחד מתוך סדרת פוסטרים של קמפיין ה BDS -נגד
ישראל ותוכנית פראוור.

Steinberg, Gerald M. “The Centrality of NGOs in the Durban Strategy.” Yale Israel, Journal
9(Summer 2006).
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פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי:
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי שהעיד בפני ועדת גולדברג (עמוד  ,)21הוא ארגון שמטרתו
לשמש "מסגרת לשיתוף פעולה יהודי-ערבי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות אזרחי".
במסגרת זו הארגון ופעיליו מפרסמים עשרות "ידיעונים"" ,יומני הריסות בתים" ,ובנוסף לכך
דו"חות לגופי האו"ם השונים .הפורום נתמך על-ידי הקרן החדשה לישראל ( $50,019ב,)9219-
וזכה למימון ממשרד החוץ השוויצרי ב - 122,902( 9211-סוג המטבע אינו מצוין).
הפורום מקיים סיורים בכפרים הבלתי-מוכרים לדיפלומטים ממדינות שונות בעולם וכן מקיים
פעולות לובי בממשלות זרות על מנת להשפיע על מדיניותן כלפי ישראל .בנוסף ,מפיץ הפורום
באופן שיטתי ולאורך זמן פרסומים המעלים האשמות חמורות כלפי ישראל בדבר "גזענות" כלפי
התושבים הבדואים בנגב .דו"חות הארגון מסתמכים על דיווחים של ארגונים פוליטיים ובלתי
מהימנים כולל דו"חות הפורום עצמו ,מוסאוא ,עדאלה ,במקום HRW ,ו( OXFAM -שמממן גם
חלק מהדו"חות).
עדאלה:
בדומה לפורום הדו-קיום בנגב ,ארגון עדאלה מקיים קמפיין מתמשך ושיטתי נגד מדיניות ישראל
בנושא הבדואים במסגרות האו"ם השונות ובישראל .עדאלה מתאר עצמו כ"ארגון זכויות אדם
עצמאי...מרכז משפטי ובלתי מפלגתי" .הארגון נתמך על-ידי הקרן החדשה לישראל (אישור מענק
על סך  $102,211ב ,)9219-האיחוד האירופי ,שוויץ ,קרן פורד ,אגודת הרווחה (הנתמכת על-ידי
ערב הסעודית ומספר קרנות אסלאמיות) וקרנות אחרות .סך כל תרומות מישויות מדיניות זרות
בשלושה רבעונים של ( ₪1,255,502 :9219לפי חוק חובת גילוי למי שנתמך על ידי ישות מדינית
זרה).
ביוני  9220האשים עדאלה את ממשלת ישראל ש"חוק סילוק פולשים" (חוק מקרקעי ציבור
[סילוק פולשים] [תיקון] ,התשס"ה - 9220-המאפשר למנהל מקרקעי ישראל להכריז על חוכרים
ותיקים כפולשים ולסלקם מאדמותיהם בצו מנהלי שלא באמצעות ביהמ"ש) הוא חוק שמופנה
כלפי ה"ילידים" ודומה "ל ,Group Areas Act-שייסד את האפרטהייד בדרום-אפריקה בשנת
 , 1202ואשר אפשר ל'שכנים הלבנים' לסלק את השחורים 'מהאזורים האסורים' על-ידי פינויים
והריסת בתיהם".
האגודה לזכויות האזרח בישראל:
האגודה לזכויות האזרח היא ארגון שמטרתו "הגנה על זכויות האדם ולקידומן ,בכל מקום שבו
הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן" .הארגון ממומן על-ידי הקרן החדשה
לישראל (אישור מענק על סך  $1,220,552ב ,)9219-הולנד ,נורווגיה ,ספרד ,האיחוד האירופי ,וה-
( NDCהמרכז לפיתוח ארגונים לא ממשלתיים :כספים משותפים של ממשלות שוויץ ,דנמרק,
הולנד ושוודיה) .סך כל מחזור הפעילות של האגודה לזכויות האזרח בשנת ;₪12,520,210 :9219
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סך כל תרומות מישויות מדיניות זרות בשני הרבעונים הראשונים של ( ₪1,092,000 :9211לפי חוק
חובת גילוי למי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה).
האגודה לזכויות האזרח מכנה את מדיניות ממשלת ישראל כלפי הבדואים "מפלה" ו"גזענית",
ומטילה על מדינת ישראל את האחריות על מעמדן הנמוך של הנשים בחברה הבדואית .ניירות
העמדה שמפרסמת האגודה מתבססים בחלקם בין השאר על דו"חות של  HRWוארגון במקום.
במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון:
במקום היא עמותה שמטרתה לחתור "למימוש הזכות לשוויון ולצדק חברתי ,בנושאי תכנון
ופיתוח ובהקצאת משאבי קרקע ,ומסייעת לקהילות המצויות בעמדת נחיתות מקצועית ,כלכלית
או אזרחית לממש את זכויותיהן בתחום זה" .בשנת  9219העמותה קיבלה תרומות ממשלות
אירלנד ונורבגיה וממנגנון ה( NDC-המרכז לפיתוח ארגונים לא ממשלתיים :כספים משותפים של
ממשלות שוויץ ,דנמרק ,הולנד ושוודיה) .הארגון גם ממומן על-ידי הקרן החדשה לישראל
( $125,522ב ,)9219-וקרן פורד .סך כל מחזור הפעילות של במקום בשנת  ;₪1,502,010 :9219סך
כל תרומות מישויות מדיניות זרות בשני הרבעונים הראשונים של ( ₪511,229 :9211לפי חוק
חובת גילוי למי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה) .ארגון במקום הוא שותף פעיל בלובי הארגונים
נגד תכנית בגין (הקרויה "תכנית פראוור" בפי הארגונים) ואף טען כי אי-ההכרה בכפרים הבדואים
היא "הפרה חמורה של זכויות אדם".
שומרי משפט  -רבנים למען זכויות אדם:
רבנים למען זכויות אדם הוא ארגון ה"פועל מהקמתו ,לקידום זכויותיהם של השכבות החלשות
בחברה ,לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלשתינאים בשטחים ולמניעת
הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה" .הארגון ממומן על-ידי הקרן החדשה
לישראל ( $125,115ב ,)9219 -האיחוד האירופי ,וממשלת ספרד (דרך  .)AECIDסך כל תרומות
מישויות מדיניות זרות בשני רבעונים של ( ₪259,252 :9219לפי חוק חובת גילוי למי שנתמך על
ידי ישות מדינית זרה).
הארגון היה שותף בעבר בעיקר בפעולות הקשורות להריסת הכפר אל עראקיב ,אך החל מחודש
אפריל  , 9211ניתן לזהות מגמה הולכת וגוברת של מעורבות הארגון בפעולות הקשורות למאבק
הבדואים אזרחי ישראל .באתר האינטרנט בעברית של הארגון ישנה לשונית המוקדשת כולה
ל"מחאה נגד פראוור" ובה ניתן למצוא את כל הפעולות בהן רבנים לזכויות אדם לקחו חלק:
הפגנות ,כנסי חירום וסרטוני תעמולה נגד תוכנית המתווה והצעת החוק.
:Human Rights Watch
 Human Rights Watchהוא ארגון בינלאומי שנועד "להגן על זכויות אדם מסביב לעולם"
ו"לגרום לעריצים לקחת אחריות על פשעיהם" .המימון לארגון מגיע מקרנות פורד ,קרנגי,
ומקארתור ,מכון החברה הפתוחה (של ג'ורג' סורוס) ,ותורמים אחרים ,בהם גם קרן Oxfam
( Novibהולנד) .סך כל מחזור הפעילות של הארגון בשנת .$05,095,912 :9219
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 HRWמתייחס לסוגיית הבדואים אזרחי מדינת ישראל באופן פשטני ,ומקבל באופן חד-צדדי את
הטענות כנגד מדיניות ישראל ,על אף אופייה המורכב של סוגיית רישום הקרקע על-ידי אוכלוסייה
נוודית למחצה ,ולמרות פסיקות חוזרות של בתי המשפט בישראל נגד טענות הבדואים .הארגון גם
משתמש בטרמינולוגיה מטעה ורגשנית ומסתמך על מקורות לא מהימנים דוגמת דיווחים של
פורום דו-קיום בנגב (ראה לעיל) ,עדאלה ,האגודה לזכויות האזרח ,המרכז לאינפורמציה
אלטרנטיבית ,והארגון הפלסטיני האנטישמי בדיל (ארגון שמטרתו יישום זכות השיבה).
)Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN
הרשת האירופאית-מזרח תיכונית לזכויות אדם ( )EMHRNהיא ארגון גג הכולל בתוכו יותר מ52-
ארגונים לא-ממשלתיים .מסגרת זו הוקמה בשנת  1220והיא ממומנת על-ידי האיחוד האירופי
וממשלות אירופיות נוספות .הרשת "מסנגרת למען זכויות אדם במוסדות האיחוד האירופי",
מבצעת לובי בשם חברי הרשת ,ומקדמת את האג'נדה של הארגונים השותפים ,הכוללים את
עדאלה ,בצלם והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל; וארגונים פלסטינים מובילים בקמפיין
הלוחמה המשפטית נגד ישראל כגון אל-מזאן ,אל-חאק והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם (.)PCHR
תודות לתמיכת הרשת ,ארגונים מקומיים מקיימים לובי בממשלות אירופה לטובת קידום
מטרותיהם.
מימון ממשלתי לשנת ( 9211הדו"ח הזמין האחרון) :הנציבות האירופית ( 012,025אירו); שוודיה
( 252,512אירו); דנמרק ( 025,515אירו) ,ספרד ( 105,029אירו) ,נורווגיה ( 02,022אירו) .תורמים
נוספים כוללים את  ,FIDHקרן פורד ומכון החברה הפתוחה של ג'ורג' סורוס .הרשת פועלת
במוסדות האיחוד האירופי ומסייעת לארגונים העוסקים בנושא הבדואים אזרחי ישראל.
יצוין כי הארגונים המוזכרים לעיל הינם הארגונים המובילים במעורבותם בסוגיית הבדואים
אזרחי מדינת ישראל והכפרים הבלתי מוכרים .מלבד ארגונים אלו ישנם עוד ארגונים לא-
ממשלתיים רבים העוסקים בסוגיה זו ,בהם הארגונים :קואליציית נשים לשלום ,פורום הכרה
(המרכז מספר ארגונים לא-ממשלתיים) ,מרכז מוסאוא ,רופאים לזכויות אדם-ישראל ואמנסטי
אינטרנשיונל.

הפגנה נגד תוכנית פראוור בצומת יובלים .בהפגנה נחסמו כבישים ויודו אבנים.
( 10ביולי  ,)9211צילום :דוברות מחוז צפון  -משטרת ישראל.
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יודגש כי מלבד פעולות הארגונים הלא-ממשלתיים המוזכרות מטה ,ניתן למצוא עוד עשרות
הודעות לעיתונות ,ציטוטים וראיונות מטעם הארגונים ונציגיהם בזירה התקשורתית בארץ
ובעולם .ב נוסף ,ניתן למצוא פעולות של הארגונים גם מחוץ לזירות המוזכרות ,לדוגמא סבב
ההסברה של משלחת בדואית-יהודית לארצות הברית בנושא תוכנית פראוור (אוקטובר  ,)9211בו
השתתפו נציגי הארגונים פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי ,עדאלה והאגודה לזכויות האזרח.
 .1בתחילת יולי  9211השתתפו שני חברי הפורום לדו-קיום בנגב לשוויון אזרחי בכינוס
השנתי של מנגנון המומחים של האו"ם לזכויות עמים ילידים ) (WGIPבז’נבה ,שם קראו
"להתערבות דחופה של הקהילה הבין לאומית" בנושא "תוכנית הפינוי הנכפית על
הקהילה הבדואית המוחלשת ממילא[ ,ש]תביא לפגיעה במרקם החברתי העדין של הנגב,
ולהחרפת היחסים בין יהודים וערבים" .בנוסף ,הקרינו חברי הפורום סרטים בהם
מתועדות הריסת בתים בכפרים הבדואים בנגב.
 .9ב 11-ביוני  9219הגיש ארגון עדאלה דו"ח לוועדת זכויות האדם של האו"ם ,על מנת לסייע
לה להכין את "רשימת השאלות" שתגיש לישראל ביולי  .9219בדו"ח נכתב על בעיות
דחופות הקשורות לאפליה נגד האזרחים הערבים ולאי-ציות של ישראל להתחייבויות
שקיבלה על עצמה כשחתמה על האמנה .בין היתר ,שניים מהנושאים התייחסו ל"פינוי
והריסה של כפרים בדואים לא מוכרים בנגב" ו"חוסר נגישות למים בכפרים הבדואים
הלא מוכרים בנגב".
 .1נציג פורום דו-קיום ,ד"ר מנצור נסאסרה ,דיבר במושב ה 11-של מנגנון המומחים של
האו"ם לזכויות עמים ילידים במאי  .9219בנאומו דיבר נסאסרה על תכנית פראוור וטען
כי התכנית "מפירה מספר סעיפים של הצהרת האו"ם על זכויות עמים ילידים ,כולל סעיף
 12ולפיו "עמים ילידים לא יועברו בכוח מאדמותיהם או הטריטוריות שלהם" וכן "יישוב
מחדש לא יתקיים אם לא תהיה הסכמה מראש וחופשית של העמים הילידים עצמם".
התכנית מפירה גם את סעיף  5שלפיו לעמים ילידים "יש את הזכות לא להיחשף
להתבוללות או להרס התרבות שלהם" ויש להגן עליהם "מכל צורה של טרנספר
אוכלוסיות שמטרתו או שתוצאתו היא פגיעה או ערעור בזכויותיהם".
 .5בפברואר  ,9219בעת ביקורה של הנציגה המיוחדת לדיור הולם מטעם האו"ם ,הגב' רקל
רולניק ,הציגה עו"ד סוהאד בשארה מארגון עדאלה את "מאמצי המדינה לפנות את
התושבים הערבים הבדווים מהכפרים הלא מוכרים עתיר ואום אל-חיראן ולהרוס את
בתיהם" .בנוסף ,משרד עדאלה בנגב ארגן לנציגה ביקור ( )25.29.9219בכפרים לא-
מוכרים בנגב ,בהם גם בכפר אל-עראקיב.
 .0בחודש פברואר  ,9219הציגה עו"ד אורנה כהן את עמדתו של פורום דו-קיום בנגב במפגש
הועדה לביעור האפליה הגזעית ( )CERDבז'נבה.
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 .2ב 95-בנובמבר  ,9211חבר מזכירות פורום דו-קיום הקריא בז'נבה הצהרה מטעם הארגון
בוועידה לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות של האו"ם ,בדרישה "מהעולם להתערב
ולסייע לאוכלוסייה הבדואית בנגב".
 .0דו"ח שהוגש לוועידת האו"ם לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות (אוקטובר )9211
על-ידי האגודה לזכויות האזרח עוסק בהרחבה בנושא אזרחי ישראל הבדואים בנגב.
הדו"ח דן ב"זכויות המיוחדות" של הבדואים בנגב" ,במדיניות המפלה של קק"ל" ומטיל
על ישראל את האחריות למעמדן הנמוך של הנשים בחברה הבדואית.
 .5נציגת פורום דו-קיום ,סנא אבן ברי ,דיברה במושב ה 12-של מנגנון המומחים של האו"ם
לזכויות עמים ילידים במאי  .9211בנאומה דיברה בארי על כך שהאוכלוסייה הבדואית
עומדת בפני "ההשלכות הקשות ביותר של אפליה דרך חוקים ומדיניות".
 .2בדו"ח שהגיש פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי לוועדת האו"ם לזכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות (אוקטובר  ,)9212בשיתוף עם ארגון רופאים לזכויות אדם – ישראל
וארגונים אחרים ,נטען כי על מדינת ישראל "להכיר בבעלות הבדואים על אדמותיהם",
וכי ישראל מקיימת מדיניות של "אפליה" ,ומפרה זכויות רבות של הבדואים כולל הזכות
ל"רמת חיים נאותה" ,באמצעות "פרולטריזציה בכח" ,כחלק מ"מדיניות של נישול".
 .12ארגון עדאלה הגיש גם הוא דו"ח למושב הנ"ל של ועדת האו"ם לזכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות ,בו טען ש"מרבית הריסות הבתים נערכות באמתלה של הפרת חוקי
תכנון ואדמות על ידי ערבים-בדואים" ושמטרת ממשלות ישראל היא "לרכז את הערבים
הבדואים...בעיירות עניות וצפופות ולתת את שארית האדמות ליהודים".
 .11גם האגודה לזכויות האזרח בישראל הגישה דו"ח למושב זה של ועדת האו"ם לזכויות
כלכליות ,חברתיות ותרבותיות בו נטען כי "מדיניות הממשלה היא הפרה של זכויות
הבדואים כילידים וספציפית הזכות לקניין ולניהול אדמות על פי חוקיהם ומסורתם".
האגודה גם טוענת "כי המדינה אינה מספקת כל הסבר או צידוק למדיניות אי-ההכרה
ביישובים לא מוכרים".
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 .1ב 10-באוקטובר 9211 ,נציגי פורום דו-קיום לשוויון בנגב השתתפו בסמינר שאירחו חברי
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בפרלמנט האירופי תחת הכותרת" :בדואים בנגב 7נקאב:
חלומות וסיוטים" .כרזה שהוצגה בסמינר האשימה את ישראל ב"טיהור אתני".
 .9ב 1-ביולי 9211 ,התייחסה הרשת האירופית-מזרח תיכונית לזכויות אדם ()EMHRN
להתנגדותה לתוכנית פראוור ,וביקשה משרת החוץ של האיחוד "לגנות את התוכנית
כתוכנית מפלה ומנוגדת לזכויות האדם כפי שמנוסח בהסכם שיתוף הפעולה בין ישראל
לאיחוד" .בנוסף ,הרשת ביקשה מנשיא הפרלמנט האירופי לבטא את דאגתו בפני בכירים
ישראלים וכן הציעה "תוכנית חלופית" .פעילות הרשת בנושא זה מתבצעת בשיתוף פעולה
עם ארגון עדאלה והאגודה הערבית לזכויות אדם בישראל.
 .1ב 92 -ביוני 9211 ,הופיעו נציגי עדאלה ,פורום דו-קיום ו EMHRN -בפני תת הועדה
לזכויות אדם של הפרלמנט האירופי ,הציגו את "תוכנית בגין" וטענו כי "הצעת החוק
מבטאת שני עקרונות :אפרטהייד ומשטר צבאי" .במהלך המושב ,חבר הפרלמנט דיויד
מרטין מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגיב ואמר "אני רוצה לקחת את דברי האורחים
שלנו צעד אחד קדימה ,הם מתארים את זה כאפרטהייד .אני לא משתמש במלה זו בקלות
אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים הוא טיהור אתני."...
 .5ב 12-במאי 9211 ,פרסמו עדאלה בשיתוף פורום דו-קיום נייר עמדה הנושא את דגל
האיחוד האירופי ומצוין כ"ממומן על-ידי האיחוד האירופי" ,המנתח את "הצעת חוק
פראוור-בגין והעקירה בכפייה של הבדווים" ומאשים את ישראל ב"נישול"" ,עקירה
בכוח" ו"-ניתוק מוחלט וסופי של הקשרים ההיסטוריים של הקהילה הבדואית
לאדמתה" .בנוסף ,נייר העמדה מציג עמדה חד-צדדית וטענות היסטוריות ללא בסיס או
מקורות מהימנים.
 .0בראשית ינואר  9211פנה פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי במכתב למפלגה הסוציאל-
דמוקרטית הגרמנית ( ,)SPDהמגייסת כספים לטובת נטיעת יער באזור הנגב בישראל,
כדי ליידע "אותם על הנעשה על ידי המדינה והקרן קיימת לישראל בשמם ובאמצעות
תרומתם העתידית" ,תוך הטענה כי היער "באופן סמלי ...מוחק את זיכרון קיומם של
הבדואים במרחב ונישולם מאדמתם".
 .2במהלך אוקטובר  9219הגיעו לביקור בישראל ארבעה חברי "קבוצת העבודה לענייני
המזרח-התיכון של הפרלמנט האירופי" בהדרכת נציגי עדאלה ,במקום ופורום דו-קיום.
במהלך הביקור שמעו חברי המשלחת על "הזכויות של הכפרים הלא מוכרים בנקאב,
כולל מדיניות של העתקת אוכלוסין והריסת בתים" ועל האופן בו "מהערבים הבדואים
נמנעת בכוונה הגישה לכל השירותים הבסיסיים והתשתיות".
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 .0במהלך יוני  ,9219השתתפו חיה נח ,מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב ,ועזיז אבו-מדירם ,תושב
הכפר אל-עראקיב ,בסמינר בשבדיה בו הציגו את מאבקם של הבדואים בנגב ובפרט את
המאבק המתנהל מזה שנים בכפר אל-עראקיב.
 .5באפריל  9219יצא ד"ר תאבת אבו ראס ,ראש סניף עדאלה בנגב ,לשליחות במימון
 .EMHRNלפי נייר העמדה "מדוע האיחוד האירופי חייב להתערב כדי לעצור את תוכנית
פראוור" ,השליחות נועדה "להסב את תשומת הלב לתוכנית פראוור...המאיימת לעקור
בכוח את הערבים-הבדואים...ולנשל אותם בכפייה מאדמת אבותיהם" .עוד אמר אבו
ראס כי "רצינו לעודד מעצבי מדיניות להגביר את הלחץ הדיפלומטי המופעל על ישראל...
ראינו במקרים רבים אחרים ,שאם הקהילה הבינלאומית פועלת נגד [מדיניות
הממשלה]...ממשלת ישראל מהססת"...
 .2ב 11 -בדצמבר 9219 ,פורום דו-קיום ליווה את השגריר השוויצרי ,אנדראס באום ,בעת
ביקורו בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב ,לצורך "העלאת המודעות הבין לאומית
למדיניות הריסת בתיהם של האזרחים הבדואים ,אותה מקיימת ממשלת ישראל".
השגריר נכח בעת הריסת הכפר אל-עראקיב וביקר בכפרים נוספים בהם נהרסו בתים.

שלט עם הכיתוב "עצרו את תוכנית פראוור-בגין ,לא לטיהור אתני של
פלסטינים בדואים" ,כפי שהוצג בפרלמנט האירופי ע"י המפלגה הסוציאל-
דמוקרטית 10( .באוקטובר  .)9211צילום :המשלחת הישראלית לאיחוד
האירופי.

חבר פורום דו-קיום בנגב מופיע בפני חברי פרלמנט באיחוד האירופי
( 92ביוני  .)9211צילום מסך .מקור:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130620-0900-COMMITTEE-DROI
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 .1ב 91-ביולי 9211 ,האגודה לזכויות האזרח הגישה נייר עמדה לוועדת הפנים של הכנסת.
בנייר העמדה ,תוכנית פראוור מוצגת כ"עקירה ופינוי של עשרות כפרים...באופן שיחרוץ
את גורלן של אלפי משפחות לעוני ,אבטלה והרס של חיי הקהילה והמרקם החברתי".
 .9ב 11 -במאי 9211 ,פרסמו רבנים לזכויות אדם בעמוד היוטיוב של הארגון סרטון וידאו בו
נראה השחקן תיאודור ביקל ,שגילם בעבר את גיבור "כנר על הגג" מדבר על תכנית
הסדרת ההתיישבות .עוד פורסמו שם "חמש פעולות לעצור את תוכנית פראוור":
"החליפו את הבאנר לתמונת המספר " "52,222שתיחקק בציבוריות הישראלית הסכנה
בגירוש ארבעים אלף אזרחים בדואים!; שילחו מכתב לראשי הקואליציה באמצעות
עצומות אוואז; שלחו מכתב לחברי הכנסת; שתפו והדביקו על קירות הפייסבוק של חברי
הכנסת :סרטון נגד תוכנית פראוור שתפו את הפוסט!"
.1

ב 5 -במאי 9211 ,קיים ארגון המטה לשוויון וצדק לבדואים "כנס חירום -לא לאישור
הצעת חוק פראוור7בגין" .מלבד הארגונים המוזכרים בדו"ח ,בין מארגני כנס זה ניתן היה
למצוא גם את הארגונים :איתך-מעכי :משפטניות למען צדק חברתי המועצה האזורית
לכפרים הבלתי מוכרים בנגב ,מען  -פורום ארגוני נשים ערביות בנגב ,סידרה ,סנגור
קהילתי ,פורום הכרה ורופאים לזכויות אדם-ישראל.

 .5ב 2 -במאי 9211 ,פרסם פורום דו-קיום הודעה לעיתונות הטוענת כי "אישורה של תוכנית
פראוור-בגין הבוקר בוועדת השרים לענייני חקיקה הינו צעד חמור בדרך למיסוד
מדיניותה המפלה והגזענית של המדינה בנגב .משמעותו של החוק ההולך ונרקם הינה
הפיכתו של הנגב למרחב 'נקי ככל האפשר מבדואים' ,נישולם של הערבים הבדואים
מאדמתם ומאמצעי הייצור המסורתיים שלהם ,פירור המבנה החברתי שלהם וריכוזם
ביישובים עירוניים דלים במשאבים ויכולות לפיתוח עצמי".
 .0ב 0 -במאי 9211 ,פנה ארגון במקום בשיתוף האגודה לזכויות האזרח במכתב לשרת
המשפטים ולועדת השרים לחקיקה בעל תוכן דומה ,בקריאה "שלא לאשר הצ"ח
[להסדרת התיישבות בדואים בנגב] זו ,אשר אינה נחוצה לצורך הסדרת ההתיישבות
הבדואית".
 .2במאמר לעיתון הארץ ( 95באפריל ,)9211 ,כתבה עו"ד ראוויה אבורביעה מהאגודה
לזכויות האזרח על הכפרים הבלתי מוכרים בנגב וציינה כי "שנים שנבטי גזענות צומחים
בחברה הישראלית בלא מפריע ..אירועי הסתה וגזענות בבית המחוקקים הישראלי."...
 .0מטה הארגונים לשוויון וצדק לבדואים (המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב,
שתי"ל (הקרן החדשה לישראל) ,רבנים לזכויות האדם ,האגודה לזכויות האזרח בישראל,
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במקום ,עדאלה ,מרכז מוסאוא ופורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי) פנה ב 15 -באפריל,
 9211במכתב לראש הממשלה ,שרת המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה בבקשה "שלא
לקדם את תזכיר החוק [להסדרת התיישבות בדואים בנגב] ולהסירו מסדר יומה של
הממשלה ושל הכנסת" וכי "על הממשלה להכיר בכפרים הבלתי מוכרים ולתכננם על פי
אמות מידה תכנוניות שוויוניות .וכן להכיר בזכות הבעלות המלאה של האוכלוסייה
הבדווית על קרקעותיה".
 .5במרץ  ,9211האגודה לזכויות האזרח הגישה ערעור לבית משפט השלום בבאר שבע על
פסק דין שדחה בקשה לעיכוב צווי הריסה בכפר הבדואי סעווה .ביולי  9211בית המשפט
דחה את הערעור בטענה כי קבלתו תגרום לכאוס ותרוקן את צווי ההריסה מתוכן.
 .2דו"ח האגודה לזכויות האזרח (דצמבר  )9219מתייחס בהרחבה לנושא הכפרים הבלתי-
מוכרים בנגב בפרק "זכויות המיעוט הערבי" שבדו"ח .בפרק זה ,תזכיר החוק להסדרת
היישובים מתואר כ"מפלה"" ,דוחק את רגלי התושבים" ,ו"שולל את זיקתם ההיסטורית
לקרקע" .עוד מציין הדו"ח כי הכפרים עליהם מדובר קיימים מלפני קום המדינה ,ולא
מספק סימוכין לכך.
 .12באפריל  9219הגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון במקום בקשה להצטרף כידיד בית
המשפט ולערער בבית המשפט העליון על דחיית תוכנית מתאר מקומית ליישוב הבדואי
ערערה.
 .11ב 15-במרץ 9219 ,פנו חברי מזכירות פורום הכרה ,פורום ארגונים בו חבר גם פורום דו-
קיום בנגב ,אל חברת אל-על בדרישה להפסיק את שיתוף הפעולה של החברה עם קק"ל.
ב 12-בפברואר 9219 ,הודיעה החברה במכתב תגובה על הפסקת שיתוף הפעולה עם קק"ל
החל מה 1-במאי .9219
 .19ב 9 -בינואר 9219 ,הגיש ארגון עדאלה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה-מחוז דרום
התנגדות לתוכנית יער יתיר  ,117217925שלפיה ייהרס הכפר הבדואי הלא-מוכר עתיר
ובמקומו יינטע יער .הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דום דחתה את ההתנגדות,
ועדאלה הגיש בקשת רשות ערעור בינואר  .9211הרשות ניתנה בפברואר .9211
 .11ד"ר ת'אבת אבו ראס" ,מנהל סניף עדאלה בנגב" ,טען בראיון ( 1ביוני  )9211שהמדינה
מיישמת "בימים אלו תוכנית של נישול אדיר של האוכלוסייה הערבית בארץ שלא קרתה
דוגמתה מאז שנות החמישים" .במאמר שכתב ,טען אבו-ראס גם שהדיונים אודות
הבדואים בהקשר זה "משתלבים היטב בשיח האנטי-דמוקרטי והגזעני נגד האוכלוסייה
הערבית" ( 99ביוני  .)9211בנוסף ,האשים (אפריל  )9211שמטרת "ממשלת ישראל ,לפי
דו"ח פראוור ,הייתה ונשארה נישול הבדווים מקרקעותיהם" .עוד טען במאמרים אלה
שהבדואים מהווים  12%מתושבי הנגב ,בעוד בדו"ח שהוגש על-ידי עדאלה לוועדת האו"ם
לזכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ב 9212-נטען שאוכלוסיית הבדואים מהווה 15%
מתושבי הנגב.
 .15במסמך עקרונות להכרה בכפרים הבדואים של ארגון במקום ממאי  ,9211נטען כי "כל
פתרון להכיר בזכותם של הבדווים כמיעוט ילידי להיות בעלי הקרקע להחזיק בה,
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להשתמש בה ולשלוט על הטריטוריה ועל המשאבים שבחזקתם מכוח הבעלות
המסורתית ,ולכלול השבה של קרקעות ומשאבים שנגזלו מהם "..בהמשך נטען כי
ההפרה לכאורה של זכויות הבדואים מהווה "פגיעה בזכויותיהם של הבדווים בנגב
[ו]מנוגדת לנורמות הבינלאומיות של זכויות אדם המעגנות באמנות שונות את זכויותיהם
של מיעוטים בכלל ואת זכויותיהם של מיעוטים ילידיים בפרט".
 .10ב 15-באפריל 9211 ,עדאלה פנה לבית משפט השלום בקריית גת הקוראת לביטול תביעות
הפינוי שהוגשו נגד  1,222בדואים אזרחי ישראל המתגוררים בכפר הלא-מוכר עתיר-אום
אלחיראן בנגב ולהעניק הכרה לכפר.
 .12ב 11-במרץ 9211 ,ארגון עדאלה הגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון בדבר פסיקה,
שהורתה לפנות תושבים בדואים מבתיהם בכפרים הלא מוכרים אום אלחיראן ועתיר
שבנגב ,על מנת לבנות יישוב יהודי חדש בשם חירן .הדיון הבא בתיק היה עתיד להתקיים
בספטמבר ( 9211בג"ץ .)9025711
 .10בינואר  ,9211לאחר קבלת ההחלטה על הריסתו הכפר אום אל-חיראן ,טענה נציגת ארגון
עדאלה שמדיניות הממשלה "מהווה מדיניות הפרדה על רקע לאום ו7או דת אשר מזכירה
משטרים אפלים שחלפו מן העולם".
 .15חיה נח ,ממקימי פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי (שהוגש נגדה כתב אישום על הפרעה
לשוטרים באל-עראקיב) ,פרסמה מאמר (דצמבר  )9212בו טענה ש"מדינת ישראל רודפת
את אזרחיה הבדואים וחומדת את שארית אדמותיהם" .בנוסף לכך האשימה נח שמטרת
הריסות בתי הבדואים הלא חוקיים בנגב היא "לרכז בכפייה את כל התושבים הבדואים
בנגב בעיירות דלות ומופלות לרעה על מנת לפנות אדמות להתיישבות יהודית .מדיניות זו
גזענית ,חסרת סיכוי לטווח ארוך ופוגעת ברקמת החיים בנגב".
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הריסתו של הכפר הבלתי חוקי אל-עראקיב עשרות פעמים במהלך השנים  9212-9211זכתה
לתשומת לב רבה של רשת הארגונים הלא-ממשלתיים בישראל ובעולם .הריסת הכפר גונתה על-
ידי  ,HRWאמנסטי אינטרנשיונל ,הקרן החדשה לישראל ,האגודה לזכויות האזרח ,גוש שלום,
שומרי משפט :רבנים למען זכויות אדם ,קואליציית נשים לשלום ,תעאיוש ,פרופיל חדש וארגונים
נוספים.
לאחר הריסת אל-עראקיב בפעם הראשונה (יולי  ,)9212פתחו הארגונים הלא-ממשלתיים בקמפיין
נגד הריסת הכפר .ארגון גוש שלום תיאר את ההריסה כ"פעולה מלחמתית"; האגודה לזכויות
האזרח קראה להריסת הכפר פעולה "המערערת את יסודות הדמוקרטיה וזכויות האדם"; נציג
ארגון רופאים לזכויות אדם-ישראל טען כי הריסת הכפר "היא מדיניות גזענית שמפרה זכויות
אדם בסיסיות"; אמנסטי אינטרנשיונל פרסם תשע הודעות לעיתונות או קריאות לפעולה בעניין
אל-עראקיב בתקופה שבין ספטמבר  9212ויולי  ;9211וארגון  HRWפרסם שתי הודעות לעיתונות
בנושא בפרק זמן של כשלושה שבועות בלבד.
ניתן לראות שהריסתו של הכפר לראשונה היוותה מעין נקודת מפנה ,שכן מאז יולי  9212פעילותם
של הארגונים הלא-ממשלתיים בנושא זה בפרט ובנושא הבדואים בכלל גברה ,ונמצאת בעלייה
מתמשכת מאז.
 .1בהודעה לעיתונות מה 92-ביולי  9211אמנסטי גינה את הריסת הכפר ואת הכוונה לתבוע
את עלות ההריסה מתושביו .הארגון טען גם כי "על מדינת ישראל להפסיק את מדיניות
ההריסה ...ולנקוט בצעדים להכיר בכפר. "...
 .9ב 1 -במאי 9211 ,פרסמה קואליציה של ארגונים לא-ממשלתיים ישראלים הכוללת את
הארגונים :גוש שלום ,שומרי משפט :רבנים למען זכויות אדם ,קואליציית נשים לשלום,
תעאיוש ,פרופיל חדש וארגונים אחרים "קריאה למאבק מכתבים בעד כפרי הבדואים".
בקריאה זו טענו הארגונים כי מדינת ישראל "הפכה את חיי הבדואים בנגב לגיהינום".
עוד הצהירו הארגונים כי הם לא ישתקו "מול מעשי הזוועה שעושה הממשלה בכפרי
הבדואים" ,והאשימו כי "מדינת ישראל רודפת את אזרחיה הבדואים ,וחומדת את
שארית אדמותיהם".
 .1ב 11 -באפריל 9211 ,פרסם אמנסטי קריאה לפעולה תחת הכותרת "הפסיקו לנטוע יערות
שהורסים את חיי הבדואים" ובה טען כי "הבדואים עומדים בפני עקירה
בכוח...מאדמתם עליה יש להם תביעות מזה שנים רבות".
 .5ב 11-במרץ  ,9211פרסמה נציגת הארגון  HRWנוגה מלקין מאמר בעיתון Foreign
 Policyבו טענה כי "המדיניות המפלה של ישראל בנגב מזכירה לפעמים את מדיניות
ההתנחלויות בגדה המערבית" .מלקין גם טענה כי "רבים מהשחקנים בזירה הבינלאומית
אינם מודעים לגניבת הקרקעות שמתרחשת".
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 .0בהודעה לעיתונות מה 90 -בנובמבר  9212גינה אמנסטי את הריסת הכפר ואמר כי מטרת
ההריסה היא "עקירה בכוח של התושבים מאדמות עליהן הם חיים מזה דורות" .אמנסטי
גם האשים את ישראל במדיניות "נישול מכוונת".
 .2ב 5 -בנובמבר 9212 ,אמנסטי בריטניה ,יחד עם פורום הדו-קיום ,קיימו כנס בלונדון תחת
הכותרת "בלתי מוכרים :שיחה על בדווים מנושלים בנגב".
 .0ב 15-באוגוסט  9212פרסם ארגון  HRWהודעה לעיתונות בה טען כי "ישראל מפגינה
התעלמות מזעזעת מהזכויות הבסיסיות של אזרחים שבמקרה הם ערבים בדואים".
 .5ב 1-באוגוסט  9212פרסם  HRWהודעה לעיתונות בה נטען כי הריסת הכפר היא הוכחה
לכך ש"שמדיניותה המפלה של ישראל כלפי אזרחים ערבים-פלסטינים לא השתנתה".

צילומים אוויריים של שטח הכפר אל-עראקיב כפי שהוצגו בהליך המשפטי
מקור :מנהל מקרקע ישראל
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לא ניתן להתעלם ממעורבותם הגוברת של ארגונים לא-ממשלתיים בסוגיית הבדואים אזרחי
מדינת ישראל והכפרים הבלתי מוכרים בנגב ומניצול האוכלוסייה הבדואית לקידום עמדות
פוליטיות צרות .מאז הריסתו הראשונה של הכפר הבלתי מוכר אל-עראקיב ביולי  9212ואישורו
של מתווה פראוור בספטמבר  ,9211ניתן להצביע על מגמת מתמשכת בהתעסקותם של ארגונים
אלו בסוגיה המדוברת ,כאשר מגמה זו ידעה עלייה נוספת וחדה מאז אישור הצעת החוק (יוני
 )9211שהגיש לממשלה השר לשעבר זאב (בני) בגין.
ארגונים בולטים ובעלי השפעה מקומית ובינלאומית מבטאים את מורת רוחם מהמדיניות
הישראלית ,מנצלים את המורכבות ואת הקשיים של האוכלוסייה הבדואית ,מתעלמים מעקרונות
שלטון החוק ומההליך הדמוקרטי ,וזונחים זכויות בסיסיות של אוכלוסיות נוספות בנגב.
הארגונים מקדמים את אג'נדה פוליטית זו על-ידי פרסום גינויים של מדיניותה של ישראל
במאמרים והודעות לעיתונות (המקומית והבינלאומית) ,ניירות עמדה ,קריאות לפעולה כמו גם
פעולות לובי בכנסת ,בבתי המשפט ובמסגרות הקהילה האירופית והאו"ם .כמו כן ,הם מקיימים
כנסים וסיורי "הסברה" ,הקוראים לציבור להתנגד נחרצות לתכנית להסדרת התיישבות בדואים
בנגב בטענה שזו נובעת מ"אפליה גזעית" שנועדה "לנשל את התושבים הילידים" של הנגב.
נושא זה הוא נושא מורכב ביותר ,המצריך בחינה מפורטת של כל הצדדים העוסקים בעניין ,תוך
בדיקה מדוקדקת של ההשלכות האפשריות .התייחסותם הפשטנית של הארגונים הלא-
ממשלתיים בנושא הנ"ל מציגה זווית חד-צדדית ומוטה ,המנצלת את הנושא השנוי במחלוקת הזה
ושואבת אותו לסכסוך הערבי-ישראל ,זאת לצורך קמפיין הדה-לגיטימציה הכללי נגד ישראל.
בעוד השפעתם בישראל הייתה שולית ,הקמפיינים של הארגונים נגד תכנית הסדרת ההתיישבות
הביאו לגינויים כלפי ישראל ,כמפורט מטה:


ב 11-באוגוסט  9219פרסמה ועדת האו"ם לזכויות אדם  92שאלות למדינת ישראל ,בנוגע
ליישום האמנה בדבר זכויות כלכליות ופוליטיות .בין השאלות שהציגה הוועדה ,שתיים
נגעו לסוגיית הערבים-הבדואים בנגב .האחת נגעה במצבם של הכפרים הבדואים בנגב,
בדרישה למידע בנושא הכפרים הבלתי מוכרים ולגבי הצעדים שננקטו להפסקת מדיניות
הריסות הבתים ,תוך המלצתה למשיכת הצעת החוק ליישומה של תוכנית פראוור.
השאלה השנייה עסקה בגישה של בדואים לשירותי בריאות ,חינוך ,דיור ,מים וסניטציה.



ביולי  ,9219זמן קצר אחרי שעו"ד סוהאד בשארה מעדאלה העידה לפני קבוצת העבודה
ישראל7פלסטין של הפרלמנט האירופי ,פרסם הפרלמנט האירופי גינוי נגד מדיניות
ישראל כלפי הבדואים בנגב וקרא לביטול תוכנית פראוור.



במרץ  9219פרסמה ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית את הערותיה המסכמות בנוגע
לישראל :הוועדה מודאגת מהמצב הנוכחי של האוכלוסייה הבדואית ,בפרט בקשר
למדיניות של הריסה ,בייחוד הריסת בתים ומבנים אחרים ,והקשיים המתגברים שעימם
מתמודדת אוכלוסייה זו בהשגת גישה לקרקעות ,דיור ,חינוך ,תעסוקה ובריאות ציבורית
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באופן שווה לתושבים יהודים .הוועדה ממליצה כי ישראל תתייחס בצורה הולמת
לבעיות עמן מתמודדות הקהילות הבדואיות ,בפרט בנוגע לאובדן קרקעותיהן וגישתן
לקרקעות חדשות .בנוסף ,הוועדה ממליצה שישראל תגביר את מאמציה להבטחת גישה
שווה לחינוך ,עבודה ,דיור ובריאות ציבורית בכל השטחים הנמצאים תחת שליטתה
האפקטיבית .בהקשר זה ,על ישראל למשוך את הצעת החוק המפלה להסדרת
התיישבות בדואים בנגב ,שתכשיר את המדיניות המתמשכת של הריסת בתים והעברה
בכפייה של קהילות בדואיות ילידות.


במסיבת עיתונאים שערכה הנציגה המיוחדת לדיור הולם מטעם האו"ם ,הגב' רקל
רולניק ב 19 -בפברואר ,9219 ,אמרה" :בביקורי הבחנתי במודל פיתוח קרקע המדיר
מיעוטים בישראל ,מפלה נגדם ומנשל אותם .מודל זה משוכפל בשטחים הכבושים ופוגע
ביישובים פלסטיניים .הבדווים בנגב – בתוך ישראל – כמו ההתנחלויות היהודיות
החדשות בשטח  Cבגדה המערבית ובתוך שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים – הם
הגבולות החדשים של נישול התושבים המסורתיים ושל מימוש אסטרטגיה של ייהוד
ושליטה בשטח. "...



באוגוסט  9211פרסם הנציג המיוחד לענייני עמים ילידים של האו"ם ,פרופ' ג'יימס
אנאיה ,דו”ח נרחב ,בו התייחס גם לסוגיית הבדואים בנגב .פרופ' אנאיה דחה את עמדתה
של מדינת ישראל לפיה אין להכיר בבדואים החיים בנגב כעם יליד וטען כי "הבדואים
בנגב חולקים מאפיינים רבים עם עמים ילידים ברחבי העולם ,כולל הקשר לקרקע,
השמירה על התרבות המסורתית ,המייחדים אותם מאוכלוסיות גדולות".

