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המשרד לתאום עניינים הומניטריים –OCHA

ראש הסוכנת ההומניטרית של האו"ם קורא לשינוי מדיניות בשטח הפלסטיני הכבוש
)ירושלים;ניו-יורק ,ה 4-במארס  :(2010ביום הרביעי לשליחותו בישראל ובשטח הפלסטיני הכבוש ,ביקר תת-מזכ"ל האו"ם
לעניינים הומניטריים ומתאם סיוע החירום ,ג'ון הולמס ,בקהילות פלסטיניות חלשות ופגיעות בירושלים המזרחית ובשטח C
של הגדה המערבית.
במחנה הפליטים שועפאט שבירושלים המזרחית ראה מר הולמס את ההשפעה השלילית שנודעת לבניית הגדר על קהילה
פלסטינית זו ,כעל רבות אחרות .מאחר שניתקה את האוכלוסייה מירושלים המזרחית – מרכז החיים המסורתי – מגבילה
הגדר את הגישה לשירותים בסיסיים כמו בריאות וחינוך .בנוסף ,הגדר מגבילה את אפשרויות הפרנסה ,הואיל וקודם
להקמתה עבדו מרבית התושבים בירושלים המזרחית .מר הולמס ראה גם את ההשפעה ההומניטרית של ההריסות
והגירושים בכפייה הנמשכים בשכונות אל בוסתן ושייח' ג'ראח ,שתי שכונות ערביות בירושלים המזרחית ,שרבות
מהמשפחות המתגוררות בהן נעקרו בכפייה בחודשים האחרונים ,ורבות אחרות עדיין מצויות בסכנת עקירה .הוא דיבר עם
משפחה של פליטים פלסטינים בשייח' ג'ראח ,שעליהם מרחפת סכנת גירוש בשל פסיקה של בית המשפט וצו גירוש מן
העירייה.
מר הולמס הביע חשש כבד בנוגע למצב בירושלים המזרחית ,וציין כי מעבר לסכנה למאמצי השלום ,הרי שלבניית הגדר,
להרחבת ההתנחלויות ,לגירושים בכפייה ולהמשך הריסות המבנים נודעת השפעה הומניטרית חמורה על הקהילות
הפלסטיניות.
"מה שראיתי ושמעתי היום בשיחותיי עם משפחות פלסטיניות המגורשות מבתיהן נגע לליבי" ,אמר מר הולמס" .ההחלטה
שעיריית ירושלים קיבלה לא מכבר ,להשהות את ההריסות המתוכננות בשכונת אל-בוסתן ,הינה צעד חיובי ,אבל מה שדרוש
באמת הינו ביטול של צווי הריסה וגירוש מבתים באזורים פלסטיניים ",הוסיף.
מר הולמס ביקר גם בבית-ספר בקהילה הבדואית אל ג'האלין שבשטח  Cשל הגדה המערבית .על הקהילה ,המתגוררת
באזור זה דורות ,מופעל לאחרונה לחץ גובר ,בשל התנחלות סמוכה וההגבלות על היתרי הבנייה והגישה לאזור .נגד בית-
הספר ביישוב ,שנבנה בסיוע סוכנויות או"ם וארגונים לא ממשלתיים ,הוצא צו הריסה .מר הולמס הדגיש שאין שום הצדקה
למניעת חינוך מילדים" .המקרה של בית-ספר זה מראה כמה קשה לקהילות רועים להמשיך לחיות בשטח  ,Cוכמה קשה
לסוכנויות ההומניטריות לעזור להן .יש לבטל את צווי ההריסה בשטח  Cולהתיר לסוכנויות ההומניטריות לסייע לקהילות
נזקקות ",אמר מר הולמס.
בהמשך היום חלק מר הולמס את חששותיו לנוכח סוגיות אלו והמצור המתמשך על עזה עם הרשויות הצבאיות ,לרבות אלוף
איתן דנגוט ,מתאם פעולות הממשלה בשטחים ,המתאם את פעולות הממשלה הישראלית בגדה המערבית ובעזה .אף
שהכיר במאמצים שעשו לאחרונה הרשויות הישראליות להכניס יותר סחורות אל תוך עזה ולשפר את התנועה בגדה
המערבית ,הדגיש מר הולמס כי באמצעים הללו עדיין לא די לנוכח צרכיה של האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזורים
הללו.
"יש לתת לאנשים הזדמנות לחיות בכבוד ולנהל חיים נורמליים .כדי שזה יקרה ,לא די בשיפורים זניחים פה ושם .לשם כך
דרושים שינויי מדיניות רדיקליים יותר .בעזה יש לפתוח מחדש את המעברים ,פתיחה מלאה; בגדה המערבית יש לעצור
הריסות וגירושים לא חוקיים ולהתיר פיתוח טבעי בשטח  ,"Cאמר מר הולמס.
ברמאללה פגש מר הולמס בראש הממשלה סלאם פאייד .הוא הביע את תמיכתו ברשות הפלסטינית וחזר ואמר כי ארגון
האומות המאוחדות והקהילה ההומניטרית ככלל נחושים להמשיך להעניק סיוע לקהילות חלשות בכל השטח הפלסטיני
הכבוש ,לרבות עזה .מר הולמס עתיד לעזוב את ישראל והשטח הפלסטיני הכבוש ביום שישי.
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