פלסטינים ,אפריקאים ומתנגדי הקולוניאליזם
מסרבים לאפרטהייד
אל תפגעו בשמה הטוב של קרן רוברט בוש על
ידי שיתוף פעולה עם הקרן הקיימת לישראל
פרופסור רוגאל הנכבד
גבירותינו ורבותינו הנכבדים מהנהלת קרן רוברט בוש
כבוד השר שמיד

 )בעלת  92%מהשליטה בחברת בוש לציוד
הנהלת קרן רוברט בוש
ב 3.12התקיימה פגישה בין
רכב( לנציגי הקרן הקיימת לישראל )קק"ל( ונציגי שגרירות ישראל ,נציגי ממשלת מדינת באדן
וירטמברג )שר הכלכלה נילס שמיד( ודמויות מתחום הכלכלה והממשל בשטוטגרט .לפי דיווחי
העיתונות מיום  10.12ודיווחי הקק"ל ,הפגישה עסקה בראש ובראשונה בפרויקטים משותפים
במדינות צד שלישי .נראה ששני הארגונים מתעניינים בעיקר באפריקה ובמדינות ערב .פיתוח בר
קיימא וחדשנות הם שני המושגים הבולטים המוזכרים בדיווחים .מדובר גם בשימוש בידע גרמני על
 פרויקטים של הקק"ל נדחים
ידי הקק"ל .דאגה מרכזית שהוצגה על ידי נציגי הקק"ל הייתה זו:
 אנו
לעתים תכופות ,וקרן רוברט בוש אמורה לפתוח את הדלתות לקק"ל במסגרת שיתוף הפעולה.
מבקשים להביע את התנגדותנו הנחרצת לכוונות אלו ,היות שדחיית שיתוף הפעולה עם הקק"ל
מוצדקת מאד.
על יסוד מחקרים ,שחלקם נערכו בשטח ,אנו יודעים שההיסטוריה של הקק"ל ופעולותיה הגזעניות 
אינן משרתות פיתוח בר קיימא או את הגנת הסביבה ,וזאת בניגוד לטענות לעיל ,והן קשורות בעיקר
לגירוש הפלסטינים מאדמתם ולטיהור האתני בפלסטין ההיסטורית.
כפי שהראו בהרחבה ההיסטוריון בני מוריס בספרו "לידתה של בעית הפליטים הפלסטינית" ואילן
פפה בספרו "הטיהור האתני של פלסטין" ,כמו גם חוקר מדעי החברה אורי דייויס ,היו נציגים של
הקק"ל שלחצו ל"טרנספר" של האוכלוסיה הערבית אל מחוץ לארץ ,כדי להשתלט על האדמה וכדי
 יוסף וייץ ,יו"ר הקק"ל לשעבר ,כותב
להגיע למצב שבו האוכלוסיה תהיה יהודית ברובה ככל האפשר.

ביומנו שהפתרון היחידי הוא ליישב מחדש בארצות השכנות את הערבים החיים כאן ,ושאין להותיר
שום כפר ושום חמולה.
מה שהקק"ל מתארת כ"ייעור ויצירת שטחים ירוקים" ,שימש לאחר שנת  1948בעיקר לכיסוי מה
שנותר מן הכפרים שתושביהם גורשו על ידי מיליציות ציוניות .פעולה זו אמורה הייתה למנוע
מהפליטים הפלסטינים לממש את זכותם לשוב )זכות אדם אישית זו מודגשת על ידי החלטת האו"ם
 194משנת  .(1948אפילו לפליטים שנמלטו לכפר הסמוך לא הותר לשוב לכפרם או לביתם ).(2) (1
על חורבות כפר פלסטיני עומד גם "יער מדינות גרמניה" בנגב ,שלו תורמים אזרחים גרמנים רבים
 .לפני הגירוש בשנת  1948חיו במקום בני משפחת אבו סוקוט
שהולכים שולל אחר הצהרות הקק"ל
וגם משפחתו של ד"ר עוואד אבו פרח .ד"ר אבו פריח ,תושב הנגב ,מתאר בסרטון יוטיוב דובר
עברית ,אילו מהריסות הכפר מוסתרות על ידי היער הזה .הוא מבהיר שלו ולבני משפחתו עומדת
הזכות לשוב לאדמה שהייתה שייכת להם ).(3
תפקידה של הקק"ל במשך השנים ביישובם מחדש בכפייה של פלסטינים אזרחי ישראל בנגב מוכר
היטב ,כמו גם הרס בתיהם וכפריהם .ארגון זכויות האדם  HUMAN RIGHTS WATCHפרסם בשנת
 2008מחקר על מצבם של הפלסטינים בנגב ,שבו תיאר את תפקידה המרכזי של הקק"ל באפליה
השיטתית נגד הפלסטינים )בתפקידה של הקק"ל בהבטחת קיומו של האפרטהייד לא השתנה עד כה
דבר(:
"המדינה שולטת ב 93%מהקרקעות ,בישראל ורשות ממשלתית ,מנהל מקרקעי ישראל ,מנהלת את
הקרקעות ומקצה אותן .למנהל מקרקעי ישראל אין מנדט להקצות את הקרקעות באופן הוגן וצודק.
חברי הקק"ל ,שהמנדט המוצהר שלה הוא לפתח שטחים רק למען שימוש יהודי ,מחזיקים בכמעט
מחצית מהמושבים במועצת המנהלים של מנהל מקרקעי ישראל" )) (4תרגום( .ובנוגע לקרקעות
"הפלסטינים מודרים בהגדרה מ 13%מהקרקעות בישראל,
המצויות ברשות הקק"ל הדוח קובע:
) (5) .תרגום(.
המצויות ברשות הקק"ל"
 80% :מהקרקעות בתוך גבולות הקו הירוק הופקעו על ידי השלטונות ולא נרכשו
יש לציין אף זאת
בכסף .חוקי הקרקעות של מדינת ישראל ,וגם הפעולות שננקטו על ידי הרשויות ועל ידי הקק"ל
בהקצאת קרקעות מהווים  עד ימינו  הפרה מובהקת של אמנת ז'נבה הרביעית ,סעיף .(6) 147
המדיניות הננקטת נגד הפלסטינים בנגב על ידי מוסדות המדינה והקק"ל הטרידה אף את פרלמנט
האיחוד האירופי ,שפרסם הצהרה ברורה בעניין ב 5ביולי .2012
הפעולות המרכזיות של הקק"ל מהוות במובהק פרויקט אפרטהייד ,שאליו מגיעות גם תרומות
 .בשנת  2013דיווחה אליסון דגר בבלוג מונדווייס שמתפרסם בארה"ב" :בעשר השנים
מחו"ל
הבאות ,הקק"ל מתכננת לגייס תרומות בהיקף מיליארד דולר לתכניות שתומכות בהגירה מצפון
אמריקה ליישובים אקסקלוסיביים ליהודים בנגב ובגליל...באחד הפרויקטים הקק"ל מפרסמת תכנית
בתקציב  400מיליון דולר לאזור המדברי בדרום ישראל ,שבו אמורים לקום  18יישובים/התנחלויות
ליהודים בלבד .ויישובים/התנחלויות דומים בגליל תחת הסיסמה החלוצית 'אל הצפון' .האזורים
המועדפים על ידי הקק"ל במדינת ישראל הם אלו שבהם ריכוזי האוכלוסיה הפלסטינים הם הגדולים
ביותר(7) ".
כתוצאה ממדיניות זו מערערים מנהל מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל את יסודות קיומם של
הפלסטינים .בינתיים נהרסו בנגב הכפרים הפלסטיניים אום אלחיראן ) 700תושבים( ועתיר )500
תושבים( ,אף שבית המשפט עצמו אישר שיסודות קיומם מוצדקים לחלוטין משפטית .במקום אום אל
חיראן אמור לקום יישוב/התנחלות אקסקלוסיבי ליהודים בשם חירן ,ועתיר אמור לפנות את מקומו
לטובת הרחבת יער יתיר .אלו רק שתי דוגמאות מוכרות היטב ).(8

בתמונה :הפגנה בדרום אפריקה נגד הקרן הקיימת לישראל

הקק"ל ממלאת תפקיד מרכזי גם בנוגע להתנחלויות בגדה המערבית .הקבוצה היהודית פלסטינית
התחברותתראבוט הראתה ,בדוח מינואר  ,2013כיצד הקק"ל תומכת בגזל המים בבקעת הירדן,
במסגרת הפרויקטים שלה .מאגר תרצה שנבנה ע"י הקק"ל ) (19972003מטה את זרימת הנגר
העילי מן הנחלים הגדולים ביותר בגדה המערבית ,ומשמש להזרמתם להתנחלויות הישראליות ,מה
שגורם למחסור במים בסביבתם .הייתה זו הקק"ל שבנתה את כביש אלון ) ,(1980שבודד את
הפלסטינים בגב ההר של הגדה המערבית מאלו החיים בבקעת הירדן ).(10) (9
מומחים לאיכות הסביבה דוחים מכל וכל את ניסיונה של הקק"ל להציג את עצמה כארגון אקולוגי.
המומחה הסקוטי יוריג סקאנדרט השתתף בשנת  2012במשלחת של ארגון ידידי כדור הארץ ,שביקר
"כל שוחרי
בפארקים של הקק"ל .בניתוח מפורט של פעילויות הקק"ל ,הוא מגיע למסקנה הבאה:
הטבע צריכים להכיר בכך שהקק"ל איננה ארגון סביבתי .היא מכשיר גזעני לניצול קולוניאלי של
 ).(11
הסביבה הפלסטינית"
ככל שפעילויות הקק"ל מגיעות לידיעת הציבור הבינלאומי ,כך יותר ויותר יוזמות בעלות מעורבות
אקולוגית וחברתית מסרבות לשיתוף פעולה עמה .וכך החליטו מארגני פסטיבלי הכפר העולמי )ארגון
גג שבו חברות  300קבוצות( לסלק משורותיו את הקק"ל בחודש מאי  ,2015לאחר שהוכחות
תנועת ה BDSהפלסטינית שבה חברים יותר  170ארגוני החברה
מספקות הוצגו בפניו(12) .
האזרחית )ובכללם מפלגות ואיגודי עובדים( וגם התומכים הבינלאומיים של ה BDSקוראים לחרם
 התנועה מצליחה בכך
על הקרן הקיימת לישראל ,בהיותה עמוד תווך של הקולוניאליזם בפלסטינה.
גם בזירה הבינלאומית .רשת חנויות הצעצועים רג'יז בדרום אפריקה הפסיקה את תמיכתה בקק"ל
בשנת  .(13) 2013ראש ממשלת בריטניה דייויד קאמרון ויתר בחשאי על תוארו כתומך )פטרון( של
הקק"ל בשנת .(14) 2011

 איננו מסוגלים לתאר לעצמנו.הסירוב לשיתוף פעולה עם הקק"ל מבוסס על עובדות ומחקרים רבים
 היו מאפשרים לאפריקנים שסבלו, או השר נילס שמיד מממשלת באדן וירטמברג,שקרן רוברט בוש
 כאשר קרן רוברט בוש תומכת בפעולות בלתי.תחת קולוניאליזם ואפרטהייד להתעלם מעובדות כאלו
 היא וגם חברת בוש הבינלאומית עצמה מאבדות את אמונם של רבים,חוקיות כאלה של הקק"ל
.במזרח התיכון
:אנו קוראים לכם
. אל תלכלכו את ידיכם בגלימה הירוקה שהקק"ל עוטה על עצמה.1
. פעלו לכיבוד זכויות האדם גם במסגרת הקשרים הבינלאומיים שלכם.2
. מוסד אפרטהייד קולוניאלי, הפסיקו את שיתוף הפעולה שלכם עם הקרן הקיימת לישראל.3
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