מכתב פומבי

גדעון סער וזאב אלקין ,עמדו על עקרונותיכם ואל תכנעו!
בידיכם לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי .C
אל תאפשרו לגנץ לקבור את המינהלת במשרד הביטחון.
בעשור האחרון מתנהלת בשטחי  Cמערכה מאורגנת וממומנת היטב על-ידי
גורמים בינלאומיים ,שתכליתה השתלטות פלסטינית על שטחי  - Cבניגוד
מוחלט להסכמי אוסלו  -וקביעת גבולות המדינה הפלסטינית דה פקטו,
באמצעות יצירת עובדות בשטח :בינוי מאסיבי על שטחים עצומים ,עידוד
אוכלוסייה משטחי  Aו B-להגר לשטחי  ,Cפריסת תשתיות )פריצת דרכים,
סלילת כבישים ,פריסת קווי חשמל ומערכות מים( ,עיבוד נרחב של קרקעות,
כולל פלישות חקלאיות לאדמות מדינה ושטחי אש ,הסדר מקרקעין והשמדה
של אתרי מורשת יהודיים .באמצעות המלט והמחרשה ,הפלסטינים משתלטים
על הדרכים הראשיות שמשמשות את המתיישבים ביהודה ושומרון ,קוטעים
את הרצפים הישראליים ,מכתרים יישובים ומבודדים אותם ,יוצרים רצף
התיישבות פלסטיני בין שטחי  Aו B-ומחברים אותם אל הקו הירוק ,כובשים
את מדבר יהודה ומבתרים את בקעת הירדן.
בעקבות אוזלת היד המוחלטת של מדינת ישראל בסוגיה וחוסר הבנתה את
האירוע הגענו למצב שהפלסטינים שולטים כבר היום על כרבע משטחי ,C
ובכל יום שעובר אנחנו מאבדים שטחים רבים נוספים.
כדי להתמודד ביעילות עם המערכה המתנהלת נגדנו צריך להקים מינהלת
ייעודית לנושא ,שתרכז את כל המאמצים הנדרשים למערכה זו :איסוף
מודיעין ,אכיפה ,ניהול המערכה המשפטית וייבוש מקורות המימון של
הפלסטינים.
למינהל האזרחי אין לא את המנדט ,לא את המשאבים ולא את היכולת לעשות
זאת!
השארת הטיפול בסוגיה בידי פקידי המינהל מייתרת לחלוטין את ההישג
המרשים שלכם להקמת המינהלת .המשמעות המעשית שלה היא החלטה
ישראלית לוותר על שטחי  Cולחנוק את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

המאבק הזה הוא בנפשנו.

אל תוותרו! כדי שהמינהלת תצליח להגשים את ייעודה ולבלום את
הכיבוש הפלסטיני של שטחי  Cהיא חייבת להיות בידיים שלכם.
.

על החתום:
בני כשריאל ,ראש עיריית מעלה אדומים
יוסי דגן ,ראש מועצת שומרון
ישראל גנץ ,ראש מועצת בנימין
שלמה נאמן ,ראש מועצת גוש עציון
יוחאי דמרי ,ראש מועצת הר חברון
דוד אלחיאני ,ראש מועצת בקעת הירדן ויו"ר מועצת יש"ע
חננאל דורני ,ראש מועצת קדומים
אליהו גפני ,ראש מועצת עמנואל
שי אלון ,ראש מועצת בית אל
אליהו ליבמן ,ראש מועצת קרית ארבע
מאיר דויטש ,מנכ"ל רגבים
ד"ר ענת רוט ,מנכ"ל פורום שילה
שרה העצני-כהן ,יו"ר ישראל שלי
יגאל דילמוני ,מנכ"ל מועצת יש"ע
אליהו עטיה ,מנהל הפורום להתיישבות צעירה

