הבקעה

מדיניות נישול הפלסטינים
בבקעת הירדן וצפון ים המלח

הבקעה (בקעת הירדן וצפון ים המלח) היא חבל הארץ
המזרחי של הגדה המערבית ,המשתרע על פני  1.3מיליון
דונם ,שהם כרבע משטח הגדה המערבית.

כחלק מהמדיניות הישראלית להשתלטות על כל שטחי
סי ישראל דוחקת את רגלי הפלסטינים אל מחוץ לבקעה
או אל אזורים תחומים ומצומצמים בתוכה.

בגלל ההגבלות הקשות שמטילה ישראל ,רק כ 2%-מתושביה
הפלסטינים של הגדה המערבית מתגוררים בבקעה.

הבקעה היא חבל ארץ סמוי מהעין ,ביתם המרוחק של
כמה מהקהילות המוחלשות ביותר בגדה המערבית.
אך למרות ניסיונות הנישול וההתנחלות המתמשכים ,גם
כיום קרוב ל 80%-מתושבי הבקעה הם פלסטינים.

למעלה משליש מהמבנים שהרסה ישראל לפלסטינים בגדה
המערבית בעשור האחרון היו בבקעה.

• הגבלה חריפה של השטח המותר למגורי פלסטינים
• מזעור כמויות המים העומדות לרשות פלסטינים
• הכרזה על אדמות מדינה ,שטחי אש סגורים 		
ושמורות טבע
• הקמת התנחלויות והכללת מרבית אדמות
הבקעה בשטחן

		

• אפליה גורפת בחלוקת המשאבים הטבעיים		 ,
ובהם מים ואוצרות טבע
• הריסה חוזרת ונשנית של בתים ומבני חקלאות
• החרמות של אוהלים וכלים חקלאיים

ירושלים

• עריכת תרגילים צבאיים בשטחי מגורים תוך 		
פינוי קהילות
• התנכלות ומניעת גישה אל אדמות חקלאיות
ושטחי מרעה מצד מתנחלים ורבש"צים
הבקעה היא עתודת הקרקע הגדולה ביותר בגדה
המערבית .כל הסדר מדיני עתידי יהיה תלוי בפיתוחה
של המדינה הפלסטינית  -פיתוח שיתאפשר רק
אם יתחולל מהפך מוחלט בכל הנוגע לאפשרות
הפלסטינים לחיות ,לבנות ולעבוד באדמות הבקעה.

ים המלח

ישובים וקהילות פלסטיניות

קואליציית הבקעה :תעאיוש ,מחסום ווטש ,לוחמים לשלום ,שלום עכשיו All That Left ,ואחרים

דרכי
הנישול:

הבקעה

נתונים על העמקת הנישול
בבקעת הירדן וצפון ים המלח

הבקעה משתרעת על פני כרבע מהגדה
המערבית

 13,000מתנחלים

בין  2009ל 2020-כ 36%-מהמבנים
שהרסה ישראל לפלסטינים מעבר לקו
הירוק היו בבקעה:
 2,576מבנים נהרסו
 3,686אנשים איבדו את ביתם
 23,452נפגעו מההריסות,
בעיקר מהרס תשתיות מים

25%

 95%מוגדרים כשטח סי
 55%מוגדרים כשטח צבאי סגור,
רובם שטחי אש
 75%מוגדרים כאדמות מדינה -
בערך כפול מהיקפן לפני 1967
לפחות  15%מוגדרים כשמורות טבע
כתוצאה מכך:
 95%מהשטח אסורים לבנייה פלסטינית
(יתר השטח כבר בנוי ברובו)

מים
כל מתנחל בבקעה מקבל פי  18מים
מפלסטיני בגדה המערבית ופי  2.5מצריכת
המים בישובים עירוניים בישראל
 45מיליון מ"ק בשנה מוקצים לכ13,000-
מתנחלי הבקעה – כמעט  30%מצריכת
מיליוני הפלסטינים בגדה כולה

תושבים
וישובים

727
487

הקצאה למתנחל בבקעת הירדן

161

צריכת פלסטינית במחוז יריחו

 53,000פלסטינים

100

המלצת ארגון הבריאות העולמי

 40,400מהם ביריחו ובמחנות הפליטים
הסמוכים לה

61

צריכת פלסטיני במרכז-צפון הבקעה

 8,200בכפרים

20

צריכת פלסטינית ללא חיבור 		
לרשת המים

 92%מתושבי הבקעה הפלסטינים
מתגוררים ב 5%-משטחה,
בשטחי  AוB-

419
184
72 79

146

390
261 215

191

230 228

צריכה והקצאה יומית לנפש (בליטרים):
הקצאה למתנחלת בצפון ים המלח

 4,400בקהילות רועים ובדואים קטנות

מספר מבנים שנהרסו בבקעה לפי שנים:

רוב קהילות הרועים אינן מחוברות
לרשת המים ונאלצות להשקיע עד חצי
מהוצאותיהן על מים ממכליות
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לפלסטינים ,שהם כ 80%-מתושבי
הבקעה ,מותר להתגורר ולעשות שימוש
של ממש רק ב 5%-משטחה

( 3%ממתנחלי הגדה)
 30התנחלויות
 20מאחזים
מאז שנת  2016הוקמו בבקעת הירדן לפחות
 10מאחזים חדשים שהביאו לעליה בחיכוך
בין מתנחלים לפלסטינים ולדחיקת רועים
פלסטינים משטחי המרעה

מקורות ,OCHA :בצלם ,שלום עכשיו ,כרם נבות

שטח
הבקעה מהגדה

מתנחלים
והתנחלויות

הריסות
ופינויים

לקריאה נוספת ראו דו׳׳ח בצלם:
http://bit.ly/2me8S7n

