גזל אדמות וטיהור אתני בידי הקק"ל בצל עצים גרמניים
אל תיתנו הזדמנות לגזענות של הקרן הקיימת לישראל
מכתב פתוח לתומכות "יער מדינות גרמניה" בנגב
אל:
הגברת נאהלס ,כבוד המזכ"לית ה( SPD-המפלגה הסוציאל דמוקרטית)
ד"ר שטיינמאייר ,כבוד היו"ר של סיעת ה SPD -בבונדסטאג
כבוד הגברת רטיג
ד"ר ציגלר ,כבוד ראש העיריה (אסלינגן)
מכובדותינו ומכובדינו בקרן הסיוע לנוער Jugendhilfe aktiv -

התאכזבנו לגלות שאתם תומכים בפרויקט "יער מדינות גרמניה" של הקרן הקיימת לישראל בנגב .זה
מכבר ידוע ,עד כמה קשורות פעולות הקק"ל באופן הדוק להדרה ,לגירוש ולנישול של פלסטיניות.
קבוצות משותפות של פלסטיניות ואזרחיות ישראל היהודיות (כגון זוכרות ,תראבוט ,הפורום לדו-קיום
בנגב וארגון הגג המשפטי עדאלה) ,כמו גם ארגוני זכויות אדם ובהם Human Rights Watch
ואמנסטי אינטרנשיונל קוראים להתנערות מהקק"ל ולמחאה נגד פעולותיה.

בתמונה :דיירי אחד הבתים שנהרסו ביום  21.42.42בשגב שלום
(עיירה שהוקמה בידי המדינה) בין הריסות בתיהם .למרות ההבטחה
להתיר לבית לעמוד עד שהבית החדש יהיה מוכן ,הוא נהרס .המקורdukium.org:

אחד ממוקדי פעולתה של הקק"ל בעת הזו הוא שותפותה בפרויקט שעלותו  066מיליון דולר,
שבעזרתם אמור הנגב להתפתח .הקק"ל אמורה להקים במסגרת הפרויקט פארקים ויערות ,ולשם כך
עתידים כפרים פלסטיניים להיהרס בשיטתיות ותושביהם יגורשו .בד בד ,נבנות בנגב התנחלויות,
שבהן יתגוררו בסופו של דבר אזרחים ישראלים-יהודים .עד  06,666פלסטיניות יעברו יישוב-מחדש
בכפייה למען תכנית ה"פיתוח" של הנגב .למקום מגוריה של האוכלוסייה הוותיקה ביותר של האזור,
מדינת ישראל מועידה ערים מתוכננות עניות עם תשתית רעועה ביותר ושיעורי אבטלה גבוהים .אין
פלא שהפרויקט המוכר כתכנית פראוור ל"פיתוח" הנגב מטעם ממשלת ישראל גונה גם על ידי נציבות
האיחוד האירופי
(
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_israel_en.
.) pdf
"יער מדינות גרמניה" באזור להב בקרבת באר שבע הוא חלק מתכנית זו ,במקום זה ,שבו הקק"ל
נוטעת את היער ,התגוררו משפחות גדולות בנות שבטי התיאהה ,שגורשו בעת הקמת המדינה .בן
למשפחות אלו ,ד"ר עוואד אבו-פרייח ,מספר בסרטון יוטיוב כיצד הקק"ל מסתירה את חורבות כפרו
תחת "יער מדינות גרמניה" (.)http://www.youtube.com/watch?v=qIq_XIHZpoE
הדוגמה המוכרת ביותר למדיניות הגירוש של הקק"ל בנגב היא הכפר אל עראקיב ,שמקצץ אדמותיו
מרוחק רק קילומטרים ספורים מ"יער מדינות גרמניה" .זמן קצר לאחר הקמת מדינת ישראל הוכר
מושבו של בית הדין הבדואי במקום על ידי השלטונות .בתחילת שנות ה 06-יושבו תושבות הכפר
מחדש בכפייה .הן שבו בחזרה ונאבקו נגד גזל האדמות .על חלק מאדמות אל עראקיב הוקם היישוב
גבעות-בר ,שבו מתגוררים אזרחים יהודים של מדינת ישראל .הכפר הפלסטיני אל-עראקיב נהרס עד
כה למעלה מ 06-פעמים ,ואת מקומו אמור לתפוס יער של הקק"ל.
מה שנכון לגבי הנגב נכון לכל הארץ ,ואף יער הקק"ל בגליל הנושא את שמו של וילי ברנדט ,המדינאי
הנודע מה ,SPD-מהווה דוגמה נוספת לגירוש הפלסטיניות .היער מכסה על חורבות הכפר הפלסטיני
ההרוס שג'ארה .תושבי כפר זה ,שגורשו בשנת  8400401והתיישבו במקום סמוך ,אינם מורשים
לפקוד את קברי אבותיהם אפילו פעם אחת.
כפי שכותב ארגון הקול היהודי [באירופה] לשלום צודק במזרח התיכון ,בנוסף לכל זאת הקק"ל
משתתפת ,באמצעות החברה-הבת שלה "הימנותא" ,באופן מאסיבי בהקמת התנחלויות בלתי חוקיות
במזרח ירושלים הכבושה (.)http://www.juedische-stimme.de/?p=1015
מבט בהיסטוריה חושף את שקריות טענותיה של הקק"ל שהנגב הפלסטיני היה אזור שומם לפני
הקמת המדינה .על אדמות פוריות בצפון הנגב צמחו כמויות גדולות של יבולים חקלאיים ,שאף יוצאו
דרך נמל עזה .ההיסטוריון הפלסטיני סלמן אבו-סיטה מציין את האזור כ"אסם התבואה של פלסטינה"
בעת ההיא ומצטט דיווחים של מטיילים בני המאה ה84-
(.)http://www.plands.org/articles/013.html
עצי זית עקורים ,ומטעים ושדות הרוסים של הפלסטיניות בנגב ,מעשה ידיה של הקק"ל ,מעידים
באופן ברור כי הקק"ל איננה ארגון להגנת הסביבה .ד"ר יוריג סקאנדרט ממפלגת הירוקים הסקוטית
מתאר כך את מדיניות הייעור של הקק"ל" :העץ החביב עליהם הוא עץ האורן של אלפו ( Aleppo
 ,) Pine /Pinus halepensisשכיום נקרא "אורן ירושלים" .ואולם ,עץ זה צמח קודם לכן רק בדלילות

בפלסטינה ,ומבחינה אקולוגית אין הוא מתאים לנטיעות הצפופות של הקק"ל .וביחס למדבר מבקר
ד"ר סקאנדרט את הייעור באמצעות עצי אקליפטוס אוסטרלי ,צורכים כמויות מים גדולות
(.)http://palaestinakomitee-stuttgart.de/pdfs/brief_an_umweltschuetzer.pdf
חברות וחברים נכבדים בהנהלת ה ,SPD-אנא קחו דוגמה מאמנסטי אינטרנשיונלHuman ,
 ,Rights Watchמפלגת הירוקים הסקוטית ורבים אחרים :התנערו מהקקק"ל הגזענית ,ו"יער "SPD
שלה ,חלק מ"יער מדינות גרמניה".
אם לא תעשו כן ,כמה מצביעי  SPDינטשו את המפלגה ,כאשר היא מאמצת את תמיכתה של
הקנצלרית אנגלה מרקל בהפרות זכויות האדם מצד מדינת ישראל?
גברת רטיג הנכבדה ,נגינת הפסנתר היפה שלך טובה מדי לפרויקט גירוש ואפרטהייד של הקק"ל.
אנא חזרי בך מהחלטתך להופיע באירוע התרמה למען הקק"ל.
כבוד ראש העיריה ד"ר ציגלר ,אנא הימנע מתמיכה בהדרה ובטיהור אתני הגלומה בקיום קונצרט
התרמה באסלינגן תחת חסותך.
נכבדותינו ונכבדינו מהקרן לסיוע לנוער ,אנא חשבו גם על ילדי הפלסטיניות בנגב ,שחווים טראומה
כאשר כפריהם נהרסים.
אנא אל תיתנו לגזענות הזדמנות .קחו דוגמה מארגון  ,Stop the Wallהרשת היהודית האנטי-ציונית
הבינלאומית ואיחוד החקלאים הפלסטינים .אנא תרמו לנטיעת עצים במטעים פלסטיניים בנגב – ובכך
תשתתפו במיזם ידידותי באמת לסביבה ,שבאמצעותו אפשר יהיה לתקן ,ולו חלקית ,את הנזקים
שהותירה אחריה הקק"ל.
בברכה

 - Palästinakomiteeשטוטגרט ,גרמניה
www.palaestinakomitee-stuttgart.de

