
Els recursos naturals palestins jeuen sota aquest terrible conflicte 

El menyspreu d’Israel pel respecte al Dret Internacional posa la població civil palestina en perill 

El següent article d’opinió va ser publicat el 25 de Juliol de 2014 a The Independent  

Avui el món observa el darrer episodi de l’escalada de violència del conflicte palestino-israelià. 
Em correspon a mi, com a director general d'Al-Haq, la primera organització palestina de drets 
humans, remarcar un cop més la causa d'aquesta violència, ja sigui a la Franja de Gaza o 
Cisjordània, tan si es tracta de palestins o d’israelians morts per míssils o a partir dels segrestos. 

Aquesta causa subjacent no és res més que la violació del Dret Internacional, en particular el Dret 
Internacional Humanitari (DIH), que s'ha vist compromès des del 1967 a causa de la política 
d'assentaments il·legals d’Israel arreu de Palestina; una política que ha portat a més de 500.000 
civils israelians a viure en territori ocupat palestí.  

Existeix una raó per la qual la transferència de la població civil en territori ocupat està prohibida 
per la Quarta Convenció de Ginebra. Existeix una raó per la qual la transferència de la població 
civil en territori ocupat es considera un crim de guerra en virtut de l'Estatut de Roma de la Cort 
Penal Internacional. Mentre que la mort i la destrucció són part de qualsevol conflicte armat, el 
Dret Internacional Humanitari regula la conducta d'aquests conflictes, en gran part per assegurar 
que les persones civils estiguin fora de perill. El menyspreu per part d'Israel envers aquestes 
normes internacionals que regeixen els conflictes armats, és directament responsable de crear un 
ambient hostil que posa a la població civil, tant la palestina com la israeliana, en perill. 

A l’any 1967, l’ex assessor legal israelià, el Dr Theodore Meron, va avisar al govern israelià, 
immediatament després d’ocupar-se els territoris àrabs, que una política de creació d'assentaments 
civils suposaria la violació de la Quarta Convenció de Ginebra. 

Però, des d’aleshores, tots els governs israelians ha optat per ignorar la llei i per, directa i 
indirectament, facilitar la transferència de centenars de milers de civils israelians en els territoris 
ocupats. El sistema judicial israelià ha jugat un paper central en la legitimació de l’arrelament i la 
consolidació dels assentaments mitjançant la manipulació de la llei per tal de facilitar aquesta 
política. 

Malgrat el consens de la comunitat internacional pel que fa a la seva il·legalitat, la manca de 
voluntat política de molts estats, especialment dels Estats Units, també ha tingut un paper 
significatiu en l'apaivagament, el que permet a Israel el seguir operant amb total impunitat. Si bé 
els consells del Dr Meron no prediuen les conseqüències de la implementació dels assentaments 
d'Israel, aquestes conseqüències continuen formant part del cercle viciós de violència que veiem 
aquests dies.  

Per què es va ignorar aquest consell? No va ser a causa d'un temor a la superpoblació dins d'Israel. 
Mentre que la religió, la dinàmica de la ideologia política i la seguretat són les justificacions que 
s'han utilitzat durant anys per emmarcar el discurs al voltant del tema, el treball d'Al-Haq en els 
últims anys ha posat de manifest una causa major molt més forta: els esperats beneficis de 
l'explotació dels recursos naturals palestins. 

http://www.independent.co.uk/voices/comment/palestinian-natural-resources-lie-beneath-this-terrible-conflict-9621494.html


Un recent informe del Banc Mundial va assenyalar que els palestins podrien derivar més de 3 mil 
milions de dòlars a l’any, a partir dels recursos disponibles a la Zona C de Cisjordània. Amb la 
majoria dels assentaments situats estratègicament a Cisjordània per tal de permetre el control dels 
recursos de l’aigua, la terra i els minerals, el benefici econòmic d’Israel és resultat d’empènyer i 
promocionar els cada vegada més freqüents confrontaments violents entre els civils israelians i 
palestins.  

I mentre que Israel va retirar als seus colons i militars de la Franja de Gaza el 2005, l’Estat 
segueix ocupant el territori d'una manera que encara permet l'explotació i el control de les 
reserves de gas davant les costes del territori. El bloqueig naval il·legal imposat per Israel no 
només ha impedit el desenvolupament de la Zona Marina de Gaza, privant l'economia palestina de 
milers de milions dels tants necessitats ingressos derivats del gas, sinó que també obliga els 
territoris ocupats palestins a mantenir la seva dependència d'Israel pel subministrament de gas, 
reforçant així l'economia israeliana. 

L'explotació dels recursos naturals per part d'una potència estrangera és el segell distintiu de la 
història colonial; una història que es repeteix avui al territori ocupat palestí. Mentre que el DIH no 
estava tan desenvolupat durant la lluita per Àfrica o durant la Segona Guerra Mundial, tal com ho 
està en l'actualitat, els objectius colonials del passat s’han avançat en el DIH modern a partir de la 
prohibició del pillatge i del la trasferència de població. Aquestes prohibicions, però, requereixen 
de voluntat política per al seu compliment. 

La manca de voluntat política per part d'Israel és comprensible des d'un sentit dels negocis, ja que 
requeriria compartir la riquesa d'aquesta part del creixent fèrtil. Aquest conflicte no només es 
mesura per les baixes i la destrucció, sinó també pels dòlars i centaus invertits i guanyats. Els 
recursos naturals que s'estan prenent avui en dia són escassos, finits i no renovables, el que 
explica el seu valor en relació amb el cost de les vides perdudes. Desafortunadament, aquest són 
el tipus de càlculs insensibles fets a partir d’una mentalitat empresarial que ens ajuda a explicar 
per què aquests crims es continuen permeten amb total impunitat. 

Per assolir una pau justa que permeti aturar aquest cicle viciós de violència, la comunitat 
internacional ha d'actuar per posar fi a les activitats il·legals d'Israel, perquè Israel mai renunciarà 
voluntàriament a una empresa tan rendible. El marc per aconseguir aquesta pau justa es troba en 
el Dret Internacional i només a través del seu respecte i compliment es pot aconseguir aquesta 
pau. Fins llavors, les baixes en ambdós costats continuaran sent els danys col·laterals de les 
ambicions colonials globals. 
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