הודעה לעיתונות

גורמים באו״ם קוראים להקפאה מיידית של ההריסות בגדה המערבית
ירושלים 18 ,באוגוסט 2015
מתאם הפעילות ההומניטרית ופעילות הפיתוח של האו״ם בשטח הפלסטיני הכבוש ,רוברט פייפר ,ומנהל פעולות
סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם (אונר״א) בגדה המערבית ,פליפה סנצ׳ס ,הביעו היום דאגה עמוקה נוכח
הריסות שביצע אתמול המנהל האזרחי הישראלי בקהילות בדואיות חלשות ופגיעות של פליטים פלסטינים בשטח
 ,Cליד ירושלים המזרחית .שני האישים קראו להקפאה מיידית של ההריסות בגדה המערבית.
 22מבנים נהרסו בארבע קהילות (ח׳אן אל־אחמר אבו פלאח ,ואדי שניסייל ,ביר אל־מסכוב והיישוב הבדואי בכפר
א־זעיים) .ההריסות גרמו לעקירתם של  78פלסטינים ,בהם  49ילדים ,רובם הגדול פליטים פלסטינים .כל ארבע
הקהילות ממוקמות בתוך השטח המיועד להתנחלות המתוכננת  E-1או בקרבתו .על פי נתוני האו״ם ,זהו המספר
הגדול ביותר של פלסטינים שנעקרו בגדה המערבית ביום אחד זה כמעט שלוש שנים .כן מתעוררים חששות
בעקבות דיווחים חדשים על עקירת תושבים שבוצעה היום ,בקהילת פסאיל אל־וּוסטה שבבקעת הירדן.
"ההריסות אתמול התמקדו בכמה מהקהילות הפגיעות והחלשות ביותר בגדה המערבית ",אמר פייפר" .היקף
העקירה מדאיג במיוחד :כמעט חמישים ילדים איבדו אתמול את בתיהם".
"רבות ממשפחות הפליטים הללו נעקרו ארבע פעמים בארבע השנים האחרונות ",אמר סנצ׳ס.
ארבע הקהילות נמנות עם  46קהילות הממוקמות במרכז הגדה המערבית וכלולות בתוכניות הישראליות להעברה
של קהילות בדואים פלסטיניות לשלושה אתרים שיועדו לכך .מזכ״ל האו״ם קבע כי יישום התוכניות יהווה העברה
בכפייה וכן גירוש ,הנוגדים את המחויבויות המוטלות על ישראל ככוח הכובש מתוקף המשפט ההומניטרי ומשפט
זכויות האדם.
"ההשלכות האסטרטגיות של הריסות אלה ברורות" ,אמר פייפר" .ההריסות מתרחשות במקביל להרחבת
התנחלויות .תוכנית ההעברה המיועדת לקהילות אלה תסלק למעשה את הנוכחות הפלסטינית מתוך מיזם
ההתנחלות המתוכנן  E-1ומסביבותיו .מיזם התנחלות זה כולל בנייה של אלפי יחידות דיור ישראליות חדשות בגדה
המערבית ,בעיבורי ירושלים .הקהילה הבינלאומית התנגדה זה מכבר לתוכנית  ,E-1מאחר שהיא מהווה מכשול
למימוש פיתרון שתי המדינות והפרה של המשפט הבינלאומי".
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