
 
 

 

" הסכסוךלשחרר את המים משבי"
אפוק טיימס ישראל - אביבה גרינפטר-מרלן 06/05/2009

  הב נק  העו למ י  לנושא  בעיית  המים  ברש ות ח"טוען  ד ו,    הא וכל וסיי ה  ברשו ת  הפלס טי נית   קטנה  ב הרבה  מהסטנ דר טי ם  המקוב לי םכמות  המים   הזמי נה  לצרכי 
 המשותף לשני הצדדים,  המים הישראליות על האוכלוסייה והמנהל הפלסטיני מונעים פיתוח אפקטיבי של משקהפלסטינית ובעזה ומציין כי ההגבלות

  ש הולךח  שופ ך  אור   על  המח סור  במשאב"הדו.    מ גבלות  מ שק  המים  ב רשות  ה פלסט ינית ח  חדש  ש פר סם  הבנק  העול מי  ב נושא "נאמר  בדו"    ב חסד יה  של  ישר אל  ב נושא   ה מים הרשות  הפלסטינית  ו עזה  תלויים  לחלו טין"
צריכת  ה מים   לתושב  ה יא   פי  ארבעה  מ ברשות ,    מ יםהנתפסת  על  ידי  ש כנת ה  כמד ינה   שופעת,  בישראל.    פיתוח  כלכלה  פל סטינ ית  תק ינה ונעשה  נ דיר  ו על  השפעתו  ש ל  המחסור  על  חיי  הפ לסטינ ים  ו האפש רות  של

 .הפלסטינית

לישראל  י ש  למע שה  ,    ה הסכמיםלפי.    כפי  שנ קב עה  בהסכמי  אוסל ו  אינה   מספקת   א ת  צרכי  החיים  של   הפלסטיניםחלוקת  המים,  ח"לדברי  מ חבר י  הדו

,  את עדרו בדלי מאולתר בדרום הרי חברוןרועה צאן פלסטיני משקה
 AFP: צילום – מסתכל מהצד בעוד נציג של הצלב האדום
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  הפלסטינים  גם  בתוך  ישראל  מגב ילה   את  תנ ועת   2000ח  מסב ירים ש מאז  שנת  "מחברי  הדו.   ה משו תפי םזכות  ווט ו  חד   צדדית  בכל  ה נו גע  למ קורות   המים 
   מעכב  וכמעט  מבטל  כל יל  את  ה הוצאה   לפ ועל  ש ל  פ רויק טים   להגבר ת  הספקת   המים הצורך  באישורים   מישראל  לפית וח  פרו יקטים.  שטחי  הרשות

  ות ורמים   רבים  השקיעו   סכומ ים  נכבדים  כדי  לפתור  את   בעיית   ה מים  אין המחברים  מצ יינים   כי   למ רות  ש הרש ות  הפלסטינית.  לאוכלוסייה  ה פלסט ינית 
  .מתמיד שנועד לספק את המינימום הנדרש" כיבוי שריפות" מסודר והדבר דומה לפיתוח

מצב  זה  ה וביל .  הסכמי  המים  לא  ש ונ ו  בהתאם,    ה חת ימה  ע ל  ה סכמי  הבינ ייםהשנים  ש חלפו   מאז   14-למרות  ה שינ ויים  במצ יאות  המ דינ ית  והכלכלית  ב 
 . חמור בין אספקת המים לחברה הפלסטינית לבין הצריכהלפער

בעקבות  הפ נייה   הבנ ק  חקר  מ ה  הן  הסיבות   לאי  פיתוח   .  ה פלסט ינית   הם   א שר  פ נו  לבנק  ה עולמי  בבקשה  לסייע  ב פית וח  מ קורות   ה מיםמנהיגי  הרש ות
 . לצרכי האוכלוסייה ברשות הפלסטינית ובעזהמקורות מים שיספיקו

  יש ראל  לרשות   הפ לסטינ ית  קיימ ת  מערכת ח  בין"לדברי  מ חבר י  הדו.    מ בנ יות  המק שות  על   פית וח  משק  המ ים  הפלסטיניח  ז יהה  מספר   בעיות"הדו
  ב ין  שני  הצ דדים  מ וביל  לכך המצב  המד יני.    ה צדד ים  שאינה  מאפשרת  פית וח  של  מ קורות   ותשתיו ת  מי ם  ברש ותאסימטרית  בע וצמה   וב יכולות  של  שנ י

  לאת גר  לוגיסטי  ומ נה לי כך  שאפ ילו  הנ חת  צ ינור   יחיד   הופכת,    ש אינן  יע ילות  ולעיכובים  אין סו פייםשברשות  נוצ רה  סביב ת  פיתוח  ש גורמת  להשקעות  ע תק
  .גם כן מקשה על הוצאה לפועל של פרויקטים תשתיתיים,  המנהליים הפלסטיניםח מוסיפים כי חולשת השלטונות"מחברי הדו. כביר

 ?להיות צודק או להיות חכם

העלתה  טע נות,  באמצעות  מ שרד   החוץ,    יש ראלממשלת,  בתגובתה".  אפילו  מע בר  לכך"  ה חוזיו ת  כלפי  הרש ות  הפלסטינית  וח  באומ רו   כי  ישרא ל  ממלאת  אחרי  כל   הת חייבויות יה"  ה ישראלי  מיהר  להגיב  לדומשרד  הח וץ
  החוץ  לא  הת ייחסהתגובת  משרד.  ועל  כך  שהרשות  א ינ ה  מ קימה   מתק נים   לטיה ור  מים  כפי  ש התח ייבה  ,  חפירות  בא רות  ללא  אישור  ש ל  הוועדה  המשותפת  לישר אל  ולר שות  בנ ושא  מ יםרבות  נגד  הרשות  ה פלסט ינית   על

 . הרשותח על הקשיים לפעול בשל המחסומים הרבים בתחומי" מממצאי הדולקושי לקבל אישורים מהמנהל האזרחי הישראלי והתעלמה

ריחאן-ירוק  לטיפול  בשפ כים  של  הכפר  אום   א-  ב הקמ ת  בורות   ספיגה  ואגןכשהחלו  ארגונ ים  ירוק ים  ישראלים  לסייע .  ריחאן-  ב ורות  הספי גה  ב כפר  אוםדוגמה  אחת   לק שיי ם  המנהליים  בפיתוח  ת שתיות   מ ים  וש פכים  היא
 ה ומנ יטאר ית בלבד  אלא כלל ה  גם  ניסיון  להציל  את  אקווי פרכוונת ה ארגונ ים  הירוקים  לא הייתה .  ואיימ ו להרוס את  ב ריכת  ה אגן  הירוק המנהל  האזרחי  הודיע כי  האישור ים  ש קיבלו  אינם  מספיקים,  מ על  אקוויפ ר  ה הרהשוכן

 . הטבעהן הסכמים והן סכסוכים לא יוכלו לשנות את השותפות הזו שקבע .המשותף לישראל ולרשות הפלסטינית, מאגר מי תהום טבעי, האקוויפר .ההר מזיהום

  לשכנותיהפער גדול מדי בצריכה בין ישראל

  א צל  המד ינות   השכנ ותבתכניות  אלו  לא  הי יתה  ה תייח סות  למצב.    וה צריכה   הפרטית   של   תושב י  ישראל  וכל   ה פת רונות   שהוצ עו  נ ועדו  בדרך  כלל   ל הק ל  ע ל  הח קלאות  יש ראל יתלמשבר  המים  כבע ייהעד  היום   הת ייחסו  באר ץ  
 . ואקוויפריםאגמים, נהרות: החולקות את מקורות המים

אי  א פש ר  ל חש וב  על  מד יניות   לטווח  אר וך  שלא  בהקשר"  לפ ני  כמה  חודשים   כי  שהתקיים  במ כללה  האק דמ ית  כנר ת"  מדיניות  מש ק  המים  ביש ראל"  לנ קוד ה  ז ו  בכנס  יחזקאל  דרור  מהאוניב רסיטה   העבר ית  הת ייחס'  פרופ
 ". לגרום למצב לא יציב מבחינה מדיניתהמצב בעת הסכמי שלום בו יש מים לישראל ולא לשכנותיה יכול. מזרח תיכוני

  מותפל ים  באזור   ב ו  המחסור  במ ים  הואאם  נ שתמש  יותר   מדי  במים.  " צריכה  לה גביל   את  כמות   המים  שהיא  מ תפילה  פוליטיות  לכך  שישר אל-  ג יור א  שח ם  ממכון  נ אמן  בט כניון  כי  ישנן  סיבות  גיאוהוסיף  ה גי אול וג,  לדבריו
 ". את המים הטבעיים שיש עליהם מחלוקת רבת שניםהמדינות השכנות ידרשו, קריטי ביותר

 בני ערובה של הסכסוך - המים 

  א ת  הוועד ה  במ וסד  משותףהארגון  מ ציע  להחל יף.  שהוקמה  במ סגרת  ה סכמי  אוסלו"  הוועדה  המשו תפת  ל מים "  ברשות  הפ לסטינ ית  ובירד ן  מ צי ע  ל פרק   את,    התיכון  שיש  לו  נוכחו ת  בישראלארגון  ידיד י  כדור  ה ארץ  במז רח
 . הצדדים כשותפים שוויםחדש לניהול שוויוני של מקורות המים שיחזק את שני

  כד ור  הא רץל  ה ישראלי  של  ידיד י"אומר  גד עו ן  ברומברג  ה מנכ"    ח שוב  זה  ה משמ ש  ל שנ י  העמיםמחריפה  הסכנ ה  למק ור  מים,  לאקוויפר  ההר   בעיקר  משט חי  ה רשות   הפלסטינית    ,לאור  הבצור ת  המתמשכת  הא יום   מזיהום"
שישראל  חייבת  לשא ול  את ,    ל ישראלים  מ מקור  המים  המ שותףהפלסטינים  מק בלים  כה   מעט   י חסית .    מ הפלסטינים  את   האח ריות  ע ל  מקורות  המי םהבעייה  ע ם  ה וועדה   המש ותפ ת  היא  ש הוועדה  הסירה .  " במזרח  התי כו ן

 "? הנותר לפלסטינים ממקור זה שידרבן אותם לשמור עליועצמה מה הרווח

מהשבי  של ,    משק   ה מים   ואת  הזכות  למ יםהגיע  הזמ ן  לש חר ר  את,    כשל ון  ה וועד ה  המש ותפת  למים  והתוצאות  הק טסט רופ ליותשנים  של  15לאחר  "ל  ה פלסט יני  של  יד ידי  כדו ר  הארץ  כי  "המזכ,  טיב'  נאד ר  חלדבריו  הוסיף
 ".הסכסוך

  נוספים אתרים| רקורZה הוט-חדששווה קריאה:שיתוף הכתבה

>לוועדת העבודה הרווחה והבריאות  -אחריות על הפנסיה  :בכנסת )כולל וידאו(מתרגלי הפאלון גונג מוחים כנגד ביקורו של שר החוץ הסיני  < :מדיני-מדור פוליטי-דפדוף בתת

סביבה ונושאי,  דגש על זכויות האדםושמים, אנו דוגלים בעיתונות חופשית ונקייה, כגוף תקשורת עצמאי. מדינות 30-שפות וב 17-המפיקה עיתונים ואתרי חדשות ב, לאומית- פרטית ביןחדשות חברת היא) The Epoch Times(אפוק טיימס 
 אנו יכולים - סין היא הכיסוי שלנו של נקודה חזקה ייחודית של האפוק טיימס. וידאו וכן חדשות וכתבות סגנון, תרבות, מדע, כלכלה, סביבה, עולם ובבארץאנו מציעים חדשות וכתבות בנושאי אקטואליה  . העוסקים בערכים אנושייםחדשות

...עוד אודותינו. טיימסלספק סיפורים ממקור מהימן שאין לאיש באמצעות דיווח מקורי מהמהדורה הסינית של האפוק
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