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  :פראוור תוכנית את לעצור כדי להתערב חייב האירופי האיחוד מדוע

  ראס אבו בתתא ר"ד עם שיחה

  

  
  ראס אבו תאבת ר"ד

  

 בבריסל לשליחות, בנגב עדאלה סניף ראש, ראס אבו תאבת ר"ד יצא 2012 אפריל בתחילת

 ותיק חבר הוא עדאלה מרכז. )EMHRN (התיכון הים-אירופה האדם זכויות רשת השתתפה שבמימונה

, בממשלה שאושרה, פראוור תוכניתל הלב תשומת את להסב נועדה השליחות. ברשת ופעיל

  .אבותיהם מאדמת בכפייה אותם ולנשל מבתיהם בנגב הבדווים-הערבים את בכוח לעקור מתהמאיי

 של התערבות מדוע ומסביר חשיבותה ואת שליחותו את מתאר ראס אבו ר"ד, שלפניכם ברשימה

 בזמן אלבו יכולה אינה, הבדווים-הערבים למען מיוחדוב, הערבי המיעוט לטובת האירופי האיחוד

   .יותר משמעותי

  ?שליחותך של היעד היה מה

 הנגב מתושבי 70,000-כ של ראשם מעל. כיום בנגב החמור למצב לב תשומת למשוך היה היעד

 ביותר הגבוה בדרג זאת לבעיה מודעות לעורר רצינו. פראוור תוכנית בגלל, העקירה איום מרחף

 בקריאה ישראל על המופעל הדיפלומטי לחץה את להגביר מדיניות מעצבי ולעודד האירופי באיחוד

 הייתי. פראוור תוכנית את ולעצור הבדווים-הערבים אזרחיה של האדם זכויות הפרת את להפסיק

 החוק להצעת רשמית התנגדות הגישו בישראל האזרח לזכויות והאגודה שעדאלה אחרי יום בבריסל

 את עצרו: "בישראל פה משמיעים שאנו המסר את והדגשתי שבתי בשליחותי. פראוור תוכנית יישוםל

 ".פראוור תוכנית

  ?ומדוע םנפגשת מי עם

 המדינות 27-מ אחת כל מייצגים הם). MAMA (מגרב / משרק העבודה קבוצת של ציגיםנ עם נפגשנו

 ועם התיכון המזרח עם האירופי האיחוד ליחסי הנוגעים בעניינים ומתמקדים האירופי באיחוד החברות

 האירופי השירות של נציגים עם גם נפגשנו. הביטחון ובתחום החוץ יחסי בתחום אפריקה צפון

 החשיבות את הדגשנו בפגישותינו. האירופי האיחוד של החוץ מדיניות זרוע, )EEAS (חיצונית לפעולה

 הישראלית המדיניות נגד בו החברות והמדינות האירופי האיחוד שינקטו לעמדה שיש הקריטית

 הבדווים-הערבים – ביותר הפגיעות הקבוצות אחת של ועקירה בתים תהריס, נישול על המבוססת

  .בנגב הגרים

  ?"פנימיים "בעניינים השפעה להיות יכולה האירופי שלאיחוד מאמין אתה האם

 הנגב את יבעיר פראוור תוכנית יישום. להשפיע חייב הוא. להשפיע יכול האירופי שהאיחוד ספק אין

 מיעוט קהילת של הכפויה העקירה, לכך מעבר אבל. ישראל בתוך ליהודים ערבים בין היחסים ואת
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 המשפיעה אדם זכויות בעיית הן 50-ה שנות מאז ערביות אדמות של ביותר הגדולה וההפקעה ילידה

  .האזור כל על

  ?הלאה מה

 בהתחשב. יותר או פחות, הקרוב בחודש לכנסת יוגש פראוור תוכנית ליישום שהחוק מצפים אנחנו

 אנו, גזענית וחקיקה בוטה אפליה היוצרת חקיקה לאשר הכנסת של ובנכונות וליטיהפ באקלים

 שאם, אחרים רבים במקרים ראינו, זאת עם. תתקבל הזאת המפלה החוק הצעת שגם מאוד חוששים

 ממשלת, מפלים וחוקים מפלה מדיניות נגד פועלת היא ואם למצב מודעת תהבינלאומי הקהילה

 ואנו מפתח שחקן הוא האירופי האיחוד. אותם ליישם או/ו אלה בחוקים לתמוך אם מהססת ישראל

, הילידה הבדווית-הערבית הקהילה של הכפויה העקירה נגד ברורה עמדה ינקוט הוא שאם בטוחים

 במגעים והן האירופי באיחוד הן הסוגיה את להעלות ממשיכים אנו לכן. רפראוו תוכנית את לעצור נוכל

 את לכבד מישראל ולדרוש פראוור תוכנית נגד עמדה לנקוט להם וקוראים בו החברות המדינות עם

 האיחוד עם חתמה שעליהם האדם זכויות בתחום ההסכמים את וכן אזרחיה של האדם זכויות

  .האירופי

  


