هناك حاجة لتدخل اللجنة الرباعية لضمان بقاء القرى الفلسطينية على الخريطة
عمليات الهدم تضاعفت ثالث مرات خالل ثالث سنوات ،وهناك قرى مهددة حالياً في تالل الخليل
حذرت ثالثون منظمة من منظمات املعونة والتنمية وحقوق اإلنسان يف بيان هلا اليوم من أن خطط احلكومة اإلرساايييية
هلدم وإخالء  13قاية فيسطينية يف تالل اخلييل [ ]1تأيت يف وقت ارتفعت فيه معدالت اهلدم وتشايد السكان إىل
أعيى مستوى خالل ثالث رسنوات ،مما يفاقم من حالة عدم اليقني يف املستقبل بالنسبة ليفيسطينيني الذين يعيشون يف
املنطقة "ج" اخلاضعة ليسيطاة اإلرساايييية يف الضفة الغابية.
وتُستهدف اجملتمعات الفيسطينية يف املنطقة ليطاد أو هدم منازهلا يف إطار خطط حكومة إرسااييل الرستخدام األراضي
يف تورسيع مستوطنة إرساايييية وإقامة منطقة عسكاية مغيقة [.]2
ودعت املنظمات املوقِّعة عيى البيان اليجنة الاباعية املعنية بالشاق األورسط ،واليت رستعقد اجتماعاً غري رمسي يف نيويورك
يوم االثنني  24رسبتمرب/أييول  ،2012إىل زيارة اجملتمعات املتضارة ومعاجلة االنتهاكات اليت تقع عيى أرض الواقع.
وقالت املنظمات إنه من الضاوري عيى اليجنة الاباعية أال تكتفي مبجاد الكيمات ،وأن تقدم خطة عمل ميمورسة
تكفل بق اء العايالت الفيسطينية يف منازهلا ،وتضمن وفاء مجيع األطااف بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل .ومن مث،
جيب أن تشمل خطة اليجنة الاباعية الضغط عيى حكومة إرسااييل من أجل التوقف فوراً عن السيارسات واملماررسات
اليت تنتهك حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً والقانون اإلنساين الدويل ،وتؤدي إىل عمييات اإلخالء القساي والتهجري
القساي واهلدم يف املنطقة "ج".
وقال نيشانت باندي ،مديا عمييات منظمة "أوكسفام" يف األراضي الفيسطينية احملتية وإرسااييل:
"لقد أصدرت اليجنة الاباعية  39بياناً تدين انتهاكات حكومة إرسااييل ليقانون الدويل ،ومع ذلك فإن عدد األشخاص
الذين يُشادون من منازهلم بسبب عمييات هدم املنازل الفيسطينية بشكل غري قانوين مستما يف االرتفاع مبعدل غري
مسبوق .ومل تفيح الكيمات حىت اآلن يف حتقيق تغري ميموس يف حياة الناس ،ومن مث يتعني عيى اليجنة الاباعية اآلن أن
تثبت ليفيسطينيني واإلرسااييييني أهنا ميتزمة بالعمل عيى إقامة رسالم عادل ودايم".
ومن شأن عمييات اهلدم واإلخالء يف تالل اخلييل أن تؤدي إىل تشايد  1650فيسطينياً وتاكهم بال مأوى [ ]3وبال
رسبيل لألراضي اليت حيتاجوهنا ليزراعة وتابية املواشي من أجل إطعام عايالهتم .ويعيش كثريون منهم بالفعل يف أوضاع
متدنية بسبب القيود اليت تفاضها إرسااييل عيى أية أبنية ليفيسطينيني يف املنطقة "ج".
وقالت آن هاريسون ،نايبة مديا قسم الشاق األورسط ومشال إفايقيا يف منظمة العفو الدولية ،إنه:

"يتعني عيى اليجنة الاباعية مواجهة احلقايق عيى أرض الواقع يف الضفة الغابية احملتية واملتمثية يف :تصاعد عمييات اهلدم
وهتديد قاى بأكميها باإلخالء القساي .وجيب أن يكون ضمان احرتام حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً والقانون اإلنساين
الدويل هو حجا الزاوية يف عمل اليجنة الاباعية .فين يكون بورسع اليجنة الاباعية أن تسهم يف التوصل إىل حل عادل ودايم
إال إذا تصدت لالنتهاكات اجلارية مباشاةً".
ويأيت هتديد القاى يف تالل اخلييل مع تكشف أرقام جديدة تشري إىل أن معدل عمييات اهلدم تضاعف ثالث ماات خالل
السنوات الثالث السابقة ،كما تزايد متورسط عدد النازحني بنسبة  98باملئة خالل الفرتة نفسها [.]4
وقالت رسارة ليه ويتسون ،مدياة قسم الشاق األورسط يف منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مااقبة حقوق اإلنسان):
"لقد حان الوقت ألن تتوقف اليجنة الاباعية عن تاديد العبارات امليطفة :فما تقوم به إرسااييل من عمييات هدم ملنازل
الفيسطينيني وغريها من األبنية بدون ضاورة عسكاية ميثل انتهاكاً اللتزاماهتا بوصفها قوة احتالل .وجيب عيى اليجنة
الاباعية أن تضغط عيى حكومة إرسااييل من أجل إهناء هذه االنتهاكات فوراً".
وأضافت املنظمات املوقِّعة عيى البيان أن تزايد خماوف الفيسطينيني يف املناطق اليت تعمل فيها قد دفعها إىل اجملاهاة مبوقفها
اآلن .وكانت منظمة "أوكسفام" قد أقامت مؤخااً وحدة بيطاية متنقية يف املنطقة ،ولكنها تيقت إشعاراً يفيد بأنه ليس
مسموحاً هلا بدخول القاى اليت تعمل فيها من أجل مساعدة  148عايية عيى تدبري دخل كامي من تابية بعض األغنام
واملاعز .كما تيقى عدد من املنظمات األخاى أواما هبدم مقارها أو وقف عميها يف مشاوعات املعونة اليت تباشاها يف
القاى.
وقال ديفيد وايت ،املديا ال ُقطاي يف منظمة "التعاون من أجل املساعدة واإلغاثة يف كل مكان" (كري) الدولية:
"إن العايالت اليت نعمل معها يتميكها الاعب من أهنا قد تفقد يف أي يوم منازهلا والعيادة الصحية اليت قدمتها منظمة كري
الدولية .فقد يستيقظون يف الغد ليجدوا أن كل ما بنوه طوال حياهتم قد ضاع .إننا مند هؤالء السكان باخلدمات الصحية
األرسارسية ،ولكن ليس بورسع أي قدر من املساعدات اإلنسانية أو التنموية أن يساعد الناس عيى التخيص من اإلحساس
باليأس .ويتعني عيى اليجنة الاباعية أن تضع خطة عمل تكفل توفري األمن هلؤالء األشخاص الذين هم يف أمس احلاجة إليه
لكي حييوا حيا ًة كامية".
تنويه إلى المحررين
[ ]1من بني القاى الفيسطينية الثالث عشاة املهددة قاية رسورسية ،اليت تيقت أواما باهلدم ألهنا تتاخم مستوطنة إرساايييية،
وهناك  12قاية قايبة يف املنطقة حددهتا اإلدارة املدنية اإلرساايييية باعتبارها منطقة عسكاية مغيقة ألغااض التدريب
العسكاي ،ويُشار إليها بارسم "منطقة إطالق النار رقم  ."918وتقع مجيع قاى تالل اخلييل الثالث عشاة يف املنطقة

"ج" ،اليت تشكل  60باملئة من الضفة الغابية ،حيث تتوىل إرسااييل مسؤوليات التخطيط وتقسيم املناطق باإلضافة إىل
األمن.
[ ]2حددت إرسااييل إمجاالً ما يزيد عن  18باملئة من مساحة الضفة الغابية ،أي ما يعادل تقايباً مساحة األراضي اليت
متارس فيها السيطة الفيسطينية املسؤوليات املدنية واألمنية ،باعتبارها منطقة عسكاية مغيقة "إلطالق النار" ،مما جيعل هذه
األراضي فعيياً مغيقة أمام الفيسطينيني .وتقع مجيع "مناطق إطالق النار" تقايباً يف املنطقة "ج" ،ويعيش حوايل مخسة
آالف فيسطيين من  38قاية يف هذه املناطق ،مما جيعيهم بشكل متزايد عاضةً لإليذاء البدين ،فضالً عن خطا اإلخالء
واهلدم.
[ ]3يواجه  150فيسطينياً خطا النزوح من رسورسية ،حيث أصدرت اإلدارة املدنية اإلرساايييية أواما هدم ملا يزيد عن 50
مبىن ،من بينها منازل ،وماكز اجتماعي ،ومنشآت لتوليد الطاقة الشمسية ،وأنظمة ليطاقة املتجددة ،وحظايا ليمواشي،
وغريها من املنشآت اليت تدر دخالً .كما صدرت أواما بإخالء حوايل ألف فيسطيين آخاين من مثانية قاى تقع يف "منطقة
إطالق النار رقم  ."918ويواجه حنو  500شخص آخاين من القاى األربعة األخاى يف "منطقة إطالق النار رقم "918
خماطا متزايدة بالنزوح بسبب األواما الصادرة هبدم منازهلم .وخالل الشهور األخريةُ ،هدمت بعض األبنية بالفعل يف قاية
رسورسية ويف "منطقة إطالق النار رقم  ،"918ومن بينها بعض مشاوعات املعونة مثل الطواحني اهلوايية وخزانات املياه
وحظايا املاشية واخليام.
[ ]4خالل الفرتة من عام  2009إىل عام  ،2012ارتفع متورسط عمييات اهلدم شهاياً يف الضفة الغابية من  23إىل
 ،64بينما ارتفع متورسط عدد األشخاص الذين يُشادون من ديارهم نتيجة قيام إرسااييل هبدم منازهلم من  52إىل
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