من حوالي  3175عائلة يسكنون في شرق اجلدار
مفصول�ي�ن عن أراضيه ��م املوجودة ف ��ي غرب هذا
اجلدار.
 -5وبالنسبة للقدس :سيخلق هذا اجلدار فرصة
«لش ��ارون» لتحويلها إلى مدين ��ة يهودية بتحويل
أحيائها إلى مستوطنات إسرائيلية يهودية كبيرة،
ّ
يخط ��ط لتطوي ��ق الق ��دس باملس ��توطنات
ألن ��ه
اليهودي ��ة م ��ن كلّ جان ��ب ،ومين ��ع نش ��وء القدس
بضم أحي ��اء «معالية ادومي ��م» و«جبعات
الكب ��رى ّ
زنيف» ،وبهذا تتخلّص إسرائيل من الفلسطينيني
الذين يسكنون داخل مدينة القدس.
 -6س ��يحرم اجل ��دار الع ��ازل الفلس ��طينيني م ��ن
بئرا ،حيث
مصادر املياه اجلوفية مبا يزيد عن ً 50
توفّ ر هذه اآلبار  7ماليني متر مكعب ،كما يفصل
اجل ��دار بني األراضي الزراعية وش ��بكات الري من
دم ��رت إس ��رائيل حوال ��ي 35
ناحي ��ة أخ ��رى ،وق ��د ّ
أل ��ف متر م ��ن أنابيب املي ��اه التي كانت ُتس ��تخدم
لل ��ري والزراعة واس ��تخدامات املنازل أثناء بنائها
للجدار.
 -7كذلك يحرم اجلدار اس ��ترجاع الفلس ��طينيني
ملنطق ��ة مط ��ار «قلندي ��ا» املتف ��ق علي ��ه مبوج ��ب
اجلانبي الفلسطيني
اتفاقية «أوسلو» املبرمة بني
نْ
عد ح ًال إيجاب ًيا
ي
اجلدار
واإلس ��رائيلي ،إال أن هذا
ُ ّ
بضم  57مستوطنة من
للمستوطنات اإلسرائيلية ّ
وضم نحو  303آالف
مستوطنات الضفة الغربيةّ ،
مس ��توطن إلى إس ��رائيل ،وهي أكبر املس ��توطنات
اإلسرائيلية.
 -8كما أنه يؤثر سل ًبا على االقتصاد الفلسطيني
إذ أن  %37م ��ن ه ��ذه الق ��رى الفلس ��طينية تعتمد
على الزراع ��ة ،فتفقد ببناء هذا اجلدار نحو %50
من األراضي الزراعية ،و 12كلم من شبكات الري،
ع ��دا جتري ��ف  5.7من األراض ��ي الزراعية ،إضافة
إل ��ى فق ��دان الفلس ��طينيني  6آالف وخمس ��مائة
وظيفة ،كذلك تدمير صناعة الزيت من الزيتون،
حي ��ث كانت تنت ��ج املنطقة نح ��و  22ألف طن من
زي ��ت الزيت ��ون كلّ موس ��م ،و 50طنًا م ��ن الفاكهة،
و 1000ط ��ن من اخلض ��راوات ،ومينع هذا اجلدار
كذل ��ك نح ��و  10آالف م ��ن املاش ��ية م ��ن الوصول
للمراعي التي تقع غرب اجلدار العازل.
 -9تس ��يطر إس ��رائيل عل ��ى نح ��و  50بئ � ً�را جوف ًيا
من املي ��اه خلف اجلدار ،وبذل ��ك يفقد األهالي 7
مما يس ��تهلكه الفلس ��طينيون
ماليني متر مكعب ّ
م ��ن مي ��اه احل ��وض الغرب ��ي ،وس ��تفقد الضف ��ة
الغربية نحو  200مليون متر مكعب من مياه نهر
األردن باس ��تكمال اجل ��دار من الناحية الش ��رقية
وفق ما يسمى بـ «خطة جونستون».
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العامـل

القانون الدولي واجلدار العازل
�ص االتفاقية الدولية ف ��ي قمع وعقاب جرمية
تن � ّ
الفص ��ل العنصري «األبارتهيد» لعام 1978م ،على
تتضم ��ن القي ��ام
أن جرمي ��ة الفص ��ل العنص ��ري
ّ

بإج ��راءات أو اتخ ��اذ إج ��راءات سياس ��ية مماثل ��ة
لتل ��ك الت ��ي مت ��ارس ف ��ي جن ��وب أفريقي ��ا (امل ��ادة
 2م ��ن االتفاقي ��ة) ،وه ��ذا ينطب ��ق عل ��ى إس ��رائيل
بإقامتها اجلدار الفاصل العنصري جتاه الش ��عب
الفلسطيني.
أي مص ��ادرة ألراض هي
 -1تَعتب ��ر ه ��ذه االتفاقية َّ
مبثاب ��ة عق ��اب جماع ��ي مح ّرم مبقتض ��ى اتفاقية
«جنيف» الرابع ��ة لعام 1949م ،والتي وقّ عت عليها
إس ��رائيل ،حي ��ث تش ��ير امل ��ا ّدة  47م ��ن االتفاقي ��ة
�أي تغيير في
بتح ��رمي اجلهة احملتل ��ة بأن تقوم ب � ّ
ألي
�طينية
املمتل ��كات باألراض ��ي احملتل ��ة الفلس �
ّ
غ ��رض كان ..كم ��ا يح ّرم القان ��ون الدولي مصادرة
األراضي من مالكيها الواقعني حتت االحتالل.
ضم األراضي احملتلة مح ّرم مبقتضى املا ّدة 52
ّ -2
من اتفاقية «الهاي» لعام 1907م ،والتي تعتبر من
العرف الدولي.
ُ
 -3يتعارض إنش ��اء املس ��توطنات اإلس ��رائيلية في
األراض ��ي احملتل ��ة م ��ع أح ��كام اتفاقي ��ة «جني ��ف»
بنص املا ّدة  49التي حتظر قيام إس ��رائيل
الرابعةّ ،
بنقل مواطنيها لألراضي الفلسطينية احملتلة.
�ص «نظ ��ام روم ��ا األساس ��ي» للمحكم ��ة
 -4ن � ّ
اجلنائية الدولية على جترمي سياسة االستيطان
اإلسرائيلية ،واعتبارها من جرائم احلرب الكبرى،
وأن املستوطنني مجرمو حرب.
 -5تش ��كّ ل سياسة االستيطان اإلسرائيلية انتهاكً ا
أساس� � ًيا للقان ��ون الدول ��ي اإلنس ��اني ،حيث متنع
الفلس ��طينيني م ��ن ممارس ��ة حقوقهم األساس ��ية
خاص ��ة حق تقرير املصي ��ر ،واالحتفاظ بأمالكهم
ّ
واستغالل مواردها الطبيعية.
 -6اس ��تنكر مجل ��س األم ��ن سياس ��ة االس ��تيطان
وطال ��ب بإيقافه ��ا ،وذلك م ��ن خالل ع � ّ�دة قرارات
غير إلزامي ��ة ،وكان أبرزها قرار  475الذي طالبها

بوقف استكمال برنامجها االستيطاني.
�ص «تقري ��ر ميتش ��ل» على جتميد إس ��رائيل
 -7ن � ّ
أنشطتها االستيطانية مبا أسمته النمو الطبيعي
للمستوطنات.
 -8تناولت «خارطة الطريق» تفكيك املس ��توطنات
التي أقيمت في 2001م في ظلّ حكومة «ش ��ارون»،
يصعب من
وأعرب ��ت عن أن بناء اجلدار العازل قد ّ
حياة الفلسطينيني.
 -9دعت أمريكا عبر مستش ��ارة األمن القومي لها
«غوندالي ��زا رايس» إلى وقف بناء هذا اجلدار بعد
اطالعها على س ��لب ّياته جتاه الشعب الفلسطيني
وتقسيمهم وتشتيتهم.
 -10عارض ��ت فرنس ��ا واألمم املتح ��دة بناء اجلدار
ألنه يع ّرض حياة الفلس ��طينيني للخطر ،وكذلك
أم�ي�ن اجلامع ��ة العربي ��ة آن ��ذاك «عم ��رو موس ��ى»
وصفه بأنه حائط برلني آخر.
 إال أن ��ه ل ��م يك ��ن هن ��اك أي أم ��ر إلزام ��ي بإزال ��ةمما
ه ��ذا اجل ��دار العنصري اإلس ��رائيلي الع ��ازلّ ،
جعل إس ��رائيل تستمر في إقامة اجلدران العازلة،
وآخره ��ا على احل ��دود الش ��مالية مع لبن ��ان ،ملنع
تس� �لّل مس� �لّحني إليه ��ا م ��ن «ح ��زب الل ��ه» املقاوم
تدعي ،ولع ��زل نفس ��ها تخطيط ًا
الحتالله ��ا كم ��ا ّ
ألم ��ور مريبة كش� �نّها حر ًبا فجائية عل ��ى املنطقة
تبدأها من لبنان.
وعل ��ى هذا :ف ��إن إس ��رائيل تعتب ��ر أكث ��ر عنصرية
م ��ن أملانيا النازية نفس ��ها بإنش ��ائها الغيتو الذي
حاص ��رت ب ��ه اليه ��ود وقتلت معظم ش ��عبهم ،على
ح ��د زعمه ��م ،بتكراره ��ا بن ��اء نف ��س اجل ��دار م ��ع
الش ��عب الفلسطيني وإذاقتهم ما ل ّوعها به «هتلر»
النازي من قتل وس ��فك دماء وإبادة وما وصفته بـ
«الهولوكوست».

