
أصدر رئيس الوزارء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو قراًرا يقيض بإنهاء عمل بعثة التواجد الدويل املؤقت يف الخليل التي قضت ما يزيد عىل عقدين من الزمن يف مراقبة وضع 

حقوق اإلنسان يف املدينة، حيث قال نتنياهو: “لن نسمح باستمرار قوٍة دولية تعمل ضدنا.” ويف الرد عىل هذا اإلجراء، أطلق ناشطون فلسطينيون حملًة شعبية لتوثيق 

االنتهاكات اإلرسائيلية وحامية األهايل من اعتداءات املستوطنني اإلرسائيليني بعد رحيل البعثة الدولية.

فكيف نشأت بعثة التواجد الدويل املؤقت يف الخليل، وماذا أنجزت، وملاذا استهدفها نتنياهو اآلن بالتحديد؟ يتناول املحلل السياسايت يف الشبكة، بالل الشوبيك، يف هذه 

املذكرة السياساتية قراَر نتنياهو، ويقرتح ُسباًل عىل املجتمع الدويل للدفاع بشكل أفضل عن الحقوق الفلسطينية.

يف 25 شباط/فرباير 1994، أطلق املستوطن اإلرسائييل باروخ غولدشتاين الناَر عىل املصلني الفلسطينيني يف الحرم اإلبراهيمي يف الخليل، وسقط ضحية الهجوم 29 شهيًدا. 

أدان مجلس األمن التابع لألمم املتحدة الجرمية ودعا إىل اتخاذ تدابري لضامن سالمة وحامية سكان الخليل. وبُعيد ذلك، أرسلت إيطاليا والرنويج بعثة مراقبة، ولكن عملها 

استمر لثالثة أشهر فقط. وبعدها بثالث سنوات، وقع بروتوكول الخليل يف 1997 والذي نصت املادة 18 منه عىل إنشاء بعثة تواجد دويل، وأن تحدد مهامها منظمة 

التحرير الفلسطينية وإرسائيل. مبوجب هذا الربتوكول، أُنشئت بعثة التواجد الدويل املؤقت يف الخليل مبشاركة الدمنارك وإيطاليا والرنويج والسويد وسويرسا وتركيا.

قامت البعثة مبراقبة حالة حقوق اإلنسان يف الخليل، وبخاصة البلدة القدمية وحي تل الرميدة، ورفع التقارير 

مبشاهداتها، وباتت السيارات البيضاء ذات الشعار األحمر الخاصة بأفراد البعثة منظرًا مألوفًا يف املدينة. وباإلضافة 

إىل ذلك، أقامت البعثة عالقات مع املجتمع الفلسطيني وساعدت يف تحسني ظروف الفلسطينيني املعيشية من 

خالل دعم املشاريع يف مجاالت متكني املرأة والتعليم والدعم النفيس والتأهيل. وقد متتع أفراد البعثة بحرية 

التنقل والحركة، وسكنوا املناطق الفلسطينية. وبالرغم من أن دور البعثة كان محدوًدا، ومل يكن باستطاعتها أن 

تحول دون وقوع الهجامت اإلرسائيلية، إال أن الفلسطينيني رحبوا بوجودها.

وعىل النقيض، اعتقد املستوطنون اإلرسائيليون يف الخليل أن بعثة التواجد الدويل تقيِّد خططهم التوسعية يف 

البلدة القدمية، والتي كانوا ينفذونها بشن الهجامت العنيفة عىل السكان الفلسطينيني لدفع أعداد كبرية منهم 

عىل االنتقال من البلدة القدمية إىل أنحاء أخرى من املدينة. وكان أعضاء البعثة أيًضا هدفًا لهجامت املستوطنني.

ظلت البعثة تنرش تقاريرها ألكرث من 20 عاًما، وفيها وثقت االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان، ما أزعج الحكومة اإلرسائيلية واألحزاب اليمينية واملستوطنني. وكان 

نتنياهو رئيس الوزراء حينها، وهو الذي وقّع بروتوكول الخليل يف 1997. فلامذا يُقِدم نتنياهو عىل هذه الخطوة اآلن؟

أوالً، بات حزب الليكود أكرثَ إذعانًا ألحزاب اليمني املتطرفة التي ما انفكت تشن حملًة رشسة لتحريض املستوطنني عىل  التهجم عىل بعثة التواجد الدويل. وبذلك فإن 

نتنياهو عىل األرجح يتقرَّب إىل الناخبني اإلرسائيليني اليمينيني املتطرفني تحضريًا النتخابات الكنيست املزمع عقدها يف نيسان/أبريل 2019. وقد استغل فرصة انشغال 

الفلسطينيني بقضاياهم الداخلية مثل الضامن االجتامعي وتشكيل الحكومة وحل املجلس الترشيعي الفلسطيني واملصالحة الوطنية.

ثانيًا، ال بد من النظر إىل هذه الخطوة يف سياق التوسع اإلرسائييل العام يف املستوطنات يف القدس والضفة الغربية وال سيام الخليل التي تلقى أهمية خاصة عند الصهاينة 

املتطرفني. فحني تُخفي إرسائيل تهجريها للسكان الفلسطينيني من البلدة القدمية عن أعني املجتمع الدويل، يصري التوسع اإلرسائييل أسهل بكثري.

ثالثًا، مل يكن اتخاذ إرسائيل التخاذ قرار بشأن بعثة التواجد الدويل املؤقت يف الخليل باالمر الصعب، فهي إّما أن كانت ستسمح باستمرار عمل البعثة وباستمرار تقارير 

اإلدانة التي تصدرها بصفة شبه اليومية، وإّما كانت سرتفض التجديد لها وتتحمل لوم املجتمع الدويل لبضعة أيام - وبوسع إرسائيل أن تتحمل هذا اللوم ألجل تسهيل 

مسعاها التوسعي يف الضفة الغربية.

سوف يعترب املستوطنون أن عدَم التجديد لبعثة التواجد الدويل مبثابة ضوٌء أخرض ملامرسة العنف، وهذا يعرض حقوق الفلسطينيني األساسية وحياتهم للخطر. وميكن أن 

تُفيض هذه الخطوة إىل انسحاٍب إرسائييل تام من بروتوكول الخليل.

إنهاء إرسائيل عمل بعثة التواجد الدويل املؤقت يف الخليل: الدوافع والتبعات
كتبه بالل الشوبيك
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“حتاًم ستستمر االنتهاكات 
اإلرسائيلية ما مل يتخذ 
املجتمع الدويل تدابري 

جدية تضمن سالمة وحامية 
املدنيني الفلسطينيني.”

https://www.middleeastmonitor.com/20190210-palestinians-campaign-to-halt-settler-attacks-in-hebron-launches-protection-force/
https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-eject-international-observers-hebron
http://unscr.com/en/resolutions/904
https://peacemaker.un.org/israelopt-redeploymenthebron97
https://peacemaker.un.org/israelopt-redeploymenthebron97
https://www.breakingisraelnews.com/112789/the-tiph-of-the-iceberg-foreign-occupation-of-israel-opinion/
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=782088
https://972mag.com/seven-palestinians-hospitalized-settler-attack-hebron-activists/139442/
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=806450
https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/
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من الواضح أن إرسائيل تتبنى سياسًة تناقض جميع االتفاقات املوقعة مع الفلسطينيني، وتنتهك مبادئ الحامية اإلنسانية املكفولة مبوجب املعاهدات الدولية للسكان 

املدنيني الواقعني تحت االحتالل. ويُعد قرار نتنياهو القايض بعدم التجديد لبعثة التواجد الدويل تجليًا من تجليات هذه السياسة. وحتاًم ستستمر االنتهاكات اإلرسائيلية ما 

مل تتخذ تدابري جدية من قبل املجتمع الدويل لضامن سالمة وحامية املدنيني الفلسطينيني.

يجب عىل املجتمع الدويل، وال سيام االتحاد األورويب، أن يتجاوز اللوم واإلدانة باتخاذ الخطوات التالية:

ينبغي لدول االتحاد األورويب أن متارَس ضغطًا حقيقيًا عىل حكومة نتنياهو لسحب قرارها بشأن عدم التجديد لبعثة التواجد الدويل. وينبغي استغالل العالقات 	 

الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية والثقافية القامئة بني إرسائيل وبني دول االتحاد األورويب لَحمل إرسائيل عىل وقف انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني يف 

الخليل وسائر األرض الفلسطينية املحتلة. 

ال بد للدول املشاركة يف بعثة التواجد الدويل املؤقت يف الخليل أن تنظر إىل قرار نتنياهو كتحٍد مبارش ملهمة البعثة يف حفظ السالم، وأن تأخذ التدابري 	 

الدبلوماسية املناسبة للرد عىل هذه اإلساءة. 

ينبغي لدول االتحاد األورويب أن تدعم الجهود الفلسطينية الرامية إىل محاسبة إرسائيل دوليًا عىل انتهاكاتها لحقوق اإلنسان، انطالقًا من أن وجود البعثة يتوافق 	 

مع قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 904.

Contact@Al-Shabaka.org www.Al-Shabaka.org2019 فبراير 2

mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org


Contact@Al-Shabaka.org www.Al-Shabaka.org2019 فبراير 3

بالل الشوبيك هو رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة الخليل يف فلسطني. 

وهو عضو يف الجمعية األمريكية للعلوم السياسية. وله مقاالت ومنشورات حول 

اإلسالم السيايس والهوية، ويعكف حاليًا عىل تنفيذ مرشوع بحثي حول التفاعل 

الفلسطيني اإلرسائييل يف مدينة الخليل القدمية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.
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