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عاما مضت وال زالت اسرائیل تنتهك حقوق الفلسطینیین في دولة  52"

 "فلسطین المحتلة

 

 

 

" االسرائیلي –الدعوة الى حل مستدام وقابل للحیاة للصراع الفلسطیني تم اعداد هذا التقریر ضمن مشروع "
حال من والممول من االتحاد االوروبي. محتویات هذا التقریر هي من مسؤولیة منفذي المشروع وال یعكس باي 

 وجهة نظر الممولاالحوال 
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  -مقدمة:

جمیع جوانب  تضرباالنتهاكات االسرائیلیة التي مرارات الفلسطینیون یستیقظون على  لایمر عام ویقبل عام وما ز

مختلفا عن  2019. ولم یكن العام االحباط والخوف من المستقبلوتعصف بریاح الیأس و  الحیاة في االراضي المحتلة

تحت ذرائع واهیة وما زالت نیة االعوام السابقة اذ ما زالت اسرائیل تصعد من عملیات هدم المنازل والمنشآت الفلسطی

االستیطانیة المختلفة متذرعة بقوانین عنصریة أصدرتها  لألهدافاسرائیل تستبیح لنفسها مصادرة االراضي الفلسطینیة 

وجعلت منها قاعدة أساسیة لبرنامجها االحتاللي  1967اسرائیل عقب احتاللها لألراضي الفلسطینیة في العام 

واالعراف الدولیة واستخدام ذریعة ' األمن' بهدف تعزیز وجودها وسیطرتها على األراضي حول القوانین لاللتفاف 

بهدف الحد من توسیع و  1995الفلسطینیة, وخاصة تلك المصنفة "ج" بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة المؤقتة للعام 

كما  .المحتلة على وجه التحدیدتطویر التجمعات الفلسطینیة في المناطق المحتلة في المستقبل وفي القدس الشرقیة 

صعدت اسرائیل من انتهاكاتها بحق االشجار الفلسطینیة وخاصة أشجار الزیتون وسمحت لقطعان المستوطنین 

الجرائم المختلفة بحق الفلسطینیین من اعتدءا جسدي واعتداء على الممتلكات واالراضي وتوسیع رقعة بارتكاب 

قوة ودیمومة للمستوطنین القاطنین في المستوطنات االسرائیلیة.  كما  االمر الذي خلقاالستیطان دون حساب, 

اصبحت اسرائیل تتماشى وسیاساتها تلقائیًا مع المستوطنین وأصبحت تمتثل ألعمالهم مما أثر سلبا على حیاة 

  .المستوطنینفي قرى و مدن الضفة الغربیة المحتلة و الذین عانوا دائما من انتهاكات  الفلسطینیین الذین یقطنون 

الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة سهلت من عملیات االستیالء التي نفذها المستوطنون االسرائیلیون والجدیر بالذكر أن 

اذ شجعت المستوطنین  1993خالل أعوام االحتالل االسرائیلي وخاصة عقب توقیع اتفاقیة أوسلو االولى في العام 

في االراضي الفلسطینیة المحتلة حتى فاق عددها الیوم الى أكثر غیر قانونیة  مواقع استیطانیة عشوائیةعلى اقامة 

المواقع العشوائیة في جمع الدعم المالي من مصادر داخلیة وخارجیة لدعم هذه موقعا استیطانیا وساهمت  200من 

هذا وقد ریة). لتثبیت وجودها على االراضي التي تقوم علیها (والتي كانت قد احتلتها من خالل قوانین عنص

كأداة لتحقیق رغباتها ونزعاتها االحتاللیة و التوسعیة للسیطرة على اكبر المتطرفة استخدمت إسرائیل الحركات الیمینیة 

 ,وخاصة في منطقة االغوار الفلسطینیة قدر ممكن من االراضي الفلسطینیة واستنزاف و مصادرة الموارد الطبیعیة
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المسجلة  النتهاكات اإلسرائیلیةل فیما یلي حصر  .الفلسطینیة يضاعلى األر ’ قعالوا‘االمر سیاسة وبالتالي فرض 

 :  2019خالل العام  والمعلنة

 استهداف المنازل والمنشات الفلسطینیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة 

خالل عقود االحتالل المستمر، تذرعت اسرائیل بذرائع عدة ومختلفة لهدم المنازل الفلسطینیة و تمحورت جمیعها حول 

وجاء تعدد الذرائع التي استخدمتها اسرائیل لهدم المنازل الفلسطینیة بناءا على موقع المنزل ’. البناء الغیر مرخص‘

جزءا من "القدس الموحدة" وبالتالي جزءا من دولة اسرائیل وعلیه یتعین حیث أن اسرائیل تعتبر القدس الشرقیة المحتلة 

على الفلسطینیین الراغبین بالبناء أو اضافة بناء التوجه لبلدیة االحتالل االسرائیلي في المدینة للحصول على 

ا یخص الحصول على تراخیص البناء, اال ان بلدیة االحتالل االسرائیلي تعمدت وضع العراقیل امام الفلسطینیین فیم

حد من عدد الفلسطینیین المتقدمین للحصول على تراخیص تراخیص البناء وفرضت رسوم باهظة علیهم االمر الذي 

البناء وذلك بسبب االجراءات االسرائیلیة المعقدة ودفعتهم للبناء في المدینة دون الحصول على التراخیص من بلدیة 

كانیة في المدینة اال ان بلدیة االحتالل االسرائیلي قامت بمواجهة ظاهرة البناء االحتالل وذلك تماشیا مع الزیادة الس

الغیر المرخص والتي هي باالساس من دفعتهم الى ذلك بسبب سیاساتها الممنهجة في المدینة والتي تهدف الى افراغ 

ات االسرائیلیة وهدمت منازلهم المدینة من سكانها حتى تستبیح البناء االستیطاني دون معیقات الفلسطینیین بالجراف

بذریعة البناء الغیر مرخص. ان هدم المنازل الفلسطینیة تحت هذه الذریعة یحدث عادة في المناطق التي تقع على 

مقربة من المستوطنات اإلسرائیلیة، و ضمن حدود بلدیة القدس في القدس الشرقیة المحتلة. و كانت اسرائیل قد 

سنوات االحتالل قیودا مختلفة على عملیات البناء التي نفذت في الضفة الغربیة  فرضت على الفلسطینیین خالل

المحتلة، مع التركیز بصفة خاصة على القدس الشرقیة. كما ان البناء في المناطق التي تقع خارج نطاق المخطط 

ص من االدارة المدنیة الهیكلي للمدینة أو القریة الفلسطینیة, ما زال یترتب على الفلسطینیین الحصول على ترخی

 االسرائیلیة و اال فان البناء سوف یكون معرض للهدم في أي وقت من قبل جیش االحتالل اإلسرائیلي.

 

 المخططات االستیطانیة االسرائیلیة 
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سیاق المعركة االنتخابیة االسرائیلیة طرحت , وفي 2019في الخامس من شهر كانون الثاني من العام  •

الحكومة االسرائیلیة خطة توسع في بناء المزید من الوحدات االستیطانیة قرب "مستوطنة افرات "جنوب بیت 

دونًما من األراضي فالفلسطینیة التابعة لخلة النحلة  1182وحدة استیطانیة على  2500لحم ، ببناء نحو 

) في محاولة لمنع أي تطور عمراني في 2المشروع الذي أطلق علیه اسم (اي  جنوب مدینة بیت لحم ، في 

وكانت الحكومة االحتالل االسرائیلي قد صادرت  .المنطقة وٕاعاقة أي توسعة عمرانیة فلسطینیة للفلسطینیین

"أراضي دولة" بهدف توسیع  من اراضي المواطنین في المنطقة باعتبارها  2009دونما في العام  1700

دشنت دولة االحتالل اإلسرائیلي مشروع نفق "درب الحجاج" االستیطاني جمع جوش عتصیون االستیطاني ت

في مدینة القدس المحتلة بمشاركة كل من السفیر األمیركي لدیها دافید فریدمان والمبعوث األمیركي للشرق 

اود" في حي سلوان في القدس ویمتد الطریق من البؤرة االستیطانیة من "مدینة د .األوسط جیسون غرینبالت

المحتلة إلى حائط البراق (المعروف اسرائیلیا بحائط المبكى) المالصق للمسجد األقصى في البلدة القدیمة 

متر ضمن مخططات االستیطان  700ویأتي طریق "درب الحجاج" الممتد على طول  من القدس المحتلة. 

 والتهوید في مدینة القدس المحتلة. 

وافقت حكومة االحتالل االسرائیلي خالل جلستها , 2019في الثالث عشر من شهر أیلول من العام  •

األسبوعیة التي عقدت في غور األردن على "تحویل المستوطنة العشوائیة میفوت یریحو في غور األردن 

  ."إلى مستوطنة رسمیة

د كوشنر، مستشار الرئیس األمیركي غاریصرح  2019في التاسع والعشرین من شهر تشرین أول من العام  •

دونالد ترامب، خالل منتدى "مبادرة مستقبل االستثمار" بالعاصمة السعودیة, أن إسرائیل لیست مصدر كل 

معاناة الفلسطینیین. وقال كوشنر "إذا أردت أن تستثمر في الصفة الغربیة وغزة، فإن المسألة التي تمنعك 

  ."ه استثمارك الخرابواجهي الخوف من اإلرهاب، واحتمال أن ی

افتُتحت بلدیة االحتالل االسرائیلي في القدس المحتلة  , 2019في الثالثین من شهر تشرین أول من العام  •

مشروع أول مقبرة یهودیة تحت األرض، بحضور رئیس بلدیة االحتالل في القدس وكبار حاخامات "إسرائیل" 
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لبناء مقبرة ضخمة جدیدة  2005بدأ التخطیط له منذ العام وشخصیات رفیعة. والجدیر بالذكر أن المشروع 

تحت األرض في القدس المحتلة، بدعوى التغلب على نقص یلوح في األفق في قبور الیهود بالمدینة 

ألف غرفة دفن. بحسب المخطط، فإن المقبرة تنقسم لثالث  23المقدسة. ویبلغ طول المقبرة میًال، وتضم 

م افتتاحها, أما المراحل األخرى فسیتم الشروع في إقامتها قبل نهایة العام الجاري، مراحل، اُألولى انتهت وت

ملیون دوالر في  86حیث استثمرت المجموعة الرئیسیة التي تشرف على دفن الیهود "شیفرا كدیشا"، نحو 

ضخمة، هذا التحول العصري في طقس الدفن القدیم. والمشروع الذي یتشكل تحت األرض یشمل بناء أنفاق 

مقبرة جاهزة لالستخدام في  8000، وستكون أول 2019ومن المتوقع أن یشهد أول جنازات خالل عام 

مترًا تحت األرض، في  50قبر على عمق  24000نهایة الشهر الجاري. وسیشمل المشروع إقامة نحو 

. وتم 2019یة عام قبر للدفن من المتوقع أن تكون متاحة للدفن في نها 8000المرحلة األولى سیتاح نحو 

ملیون  300مترًا، ویبلغ حجم االستثمار في المشروع نحو  16كم، بعرض نحو  1,6حفر األنفاق بطول 

 شیكل.

, أقرت دولة االحتالل االسرائیلي تقدیم دعم حكومي 2019في الخامس من شهر تشرین الثاني من العام  •

ة  حیث أعلنت وزیرة الثقافة والریاضة في خاص للسینمائیین الذین یعیشون في مستوطنات الضفة الغربی

حكومة االحتالل اإلسرائیلي میري ریغیف أن "مجلس السینما اإلسرائیلي" قرر أن یدعم اإلنتاج السینمائي في 

االحتالل حیث تم تخصیص ثالثة صنادیق أفالم إقلیمیة  مستوطنات الضفة الغربیة ألول مرة في تاریخ

 8طنات الواقعة شمال دولة االحتالل، ویتضمن منح مبلغ إجمالي یزید على جدیدة لدعم األفالم في المستو 

ویأتي هذا القرار في الوقت الذي یحذر فیه الفلسطینیون من مخاطر خطوات دولة االحتالل  .مالیین شیكل

 االحادیة الجانب والمتسارعة لحسم مصیر المستوطنات وفرض السیادة علیها في وقت الحق. 

صادقت سلطات االحتالل االسرائیلي على مشروع  2019في الخامس من شهر تشرین الثاني من العام  •

خطة  القطار الهوائي في القدس حیث أقرت ما تسمى "الهیئة الوزاریة لشؤون السكن" في حكومة االحتالل،

الجرس" المحاذیة لحي  ویمر المخطط  بین "حدیقة ."القطار الهوائي" الذي یربط جبل الزیتون بحائط البراق
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آالف  3الطالبیة، وموقع في قریة سلوان. وبحسب المخطط, فإن القطار الهوائي سیكون قادرا على نقل نحو 

مسافر في الساعة في كل اتجاه. ویستغرق السفر نحو أربعة دقائق ونصف الدقیقة في عربات قادرة على 

مترا في المدینة من  25إلسمنت على ارتفاع عامودا من ا 15مسافرین حیث سوف یتم زرع  10استیعاب 

 اجل تنفیذ المخطط االمر الذي سوف یشوه منظر المدینة المقدسة. 

وزارة االسكان في حكومة االحتالل اعلنت   2019في الثامن والعشرین من شهر تشرین الثاني من العام  •

مطار قلندیا المهجور لتوسیع االسرائیلي، على إعادة التخطیط إلقامة حي استیطاني جدید على أراضي 

ألف  11 مستوطنة "عطروت" الصناعیة شمال مدینة القدس المحتلة. وسوف یشمل الحي االستیطاني بناء

دونم من االراضي الفلسطینیة. وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي  600وحدة استیطانیة تمتد على نحو 

رائیلي في مدینة القدس المحتلة. ویضم كفر عقب من أجل ربط الحي الجدید بتجمع المستوطنات االس

المخطط االستیطاني أراضي في مطار "قلندیا" الذي أغلق من قبل سلطات االحتالل مع اندالع االنتفاضة 

 .  2000الثانیة عام 

صادق وزیر جیش االحتالل اإلسرائیلي نفتالي بینت، , 2019في االول من شهر كانون االول من العام  •

ط لبناء حي استیطاني یهودي في قلب مدینة الخلیل الفلسطینیة، جنوب الضفة الغربیة على البدء بالتخطی

المحتلة. وسیقام الحي االستیطاني فیما یعرف بسوق الجملة بالخلیل, وهو سوق خضار أغلقته إسرائیل أمام 

، 1994/شباط فبرایر 25الفلسطینیین عقب مجزة الحرم اإلبراهیمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاین 

وسوف تعمل هذه المستوطنة الجدیدة  .على األقل 125مصلیًا فلسطینیا وٕاصابة  29وأسفرت عن استشهاد 

إلى "تشكیل تواصل استیطاني جغرافي بین الحرم اإلبراهیمي ومستوطنة "أبراهام أفینو" ومضاعفة عدد 

جدیدة یهدد مباني السوق الفلسطینیة وتجدر االشارة الى أن اقامة المستوطنة ال .المستوطنین في المدینة

 مبنا) حیث سیتم بناء متاجر جدیدة مكانها.  50المغلقة في المنطقة (نحو 

لجیش ” نفتالي بینیت“وعز وزیر الحرب اإلسرئیلي أ 2019في االول من شهر كانون االول من العام  •

بتمویل دولي. وطالب بینیت  االحتالل بفحص جدوى وٕامكانیة إقامة میناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة،
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  .الجیش بتقدیم ورقة موقف من فكرة إنشاء میناء بحري في قطاع غزة باإلضافة إلقامة مطار دولي هناك 

أسابیع ورقة تقدیر موقف بهذا الخصوص والتي ستشمل  8في حین سیقدم الجیش خالل مدة أقصاها 

  .اإلسرائیلي الجوانب العسكریة واألمنیة وأبعاد هكذا خطوة على األمن

, منحت بلدیة االحتالل االسرائیلي في القدس المحتلة 2019في العاشر من شهر كانون االول من العام  •

وكانت الوالیات المتحدة  .الضوء األخضر لبناء سفارة للوالیات المتحدة في مكان آخر بالمدینة المحتلة

سفارتها الجدیدة في حي أرنونا بالقدس وتقوم حالیا بالتخطیط إلنشاء  2018افتتحت في شهر أیار/ مایو 

 مبنى خاص بالسفارة في منطقة حي "البقعة" أو ما یعرف إسرائیلًیا بحي "تلبیوت في القدس المحتلة.

 جدار الفصل العنصري 

 ما قدمتها معطیات فيلمزارعین الفلسطینیین في منطقة العزل الغربیة: إسرائیل تقلص عدد التصاریح ل •

 المزارعین عدد ملحوظ بشكل قلصت االحتالل سلطات أن تبین ”االسرائیلیة المدنیة باإلدارة“ تسمى

 علیه یطلق ما أو العنصري الفصل جدار غرب تقع التي أراضیهم في بالعمل لهم یسمح الذین الفلسطینیین

 حیث )1949 للعام الهدنة (خط األخضر والخط العنصري العزل جدار بین الواقعة الغربیة عزلال بمنطقة

 %72 إلى وصلت المعزولة أراضیهم في للعمل الفلسطینیین للمزارعین تصاریح إعطاء رفض نسبة بلغت

 الثاني تشرین 25 تاریخ وحتى 2018 عام مطلع ومنذ .2014 عامال في %24 مقابل ،2018 العام في

 طلبا 7187 بین من زراعي تصریح على حصوللل اطلب 1876 على ”االسرائیلي المدنیة اإلدارة“ صادقت

 مقارنة تصاریح إعطاء رفض في عالیة مئویة بنسب ارتفاعا هناك أن یعني ما .المدنیة لالدراة تقدیمها تم

 ،او ”بالمعاییر االلتزام عدم“ ریعةبذ الطلبات من %83 رفض  2018 العام في تم حیث ،2014 بعام

 .”وفالحتها زراعتها یتم أن من أصغر األرض قطعة” او ”أمنیة“ السباب

 ظهر قریة في االسرائیلي العنصري العزل جدار من جدید مقطع ببناء االسرائیلي االحتالل قوات شرعت •

  فان االحتالل, افاتجر  یجریها التي التجریف وأعمال العالمات وبحسب . جنین غرب جنوب المالح
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 یقسم سوف حیث القریة في الفلسطینیة المنازل بعض عن قلیلة أمتار سوى یبعد ال للجدار المقترح المقطع

 ایضا دمر الذي الجدار ذلك لصالح تجریفها یتم سوف القبور شواهد وبعض قسمین، إلى القریة مقبرة

 من دونما 500 یقراب ما الجدار مسار یهددو   ببعض. بعضها القریة أطراف تربط التي الغربیة الطریق

   المنطقة. في الفلسطینیة االراضي

 فیما یخص القضیة الفلسطینیة اسرائیلیة و قرارات امریكیة 

صادق مجلس الوزراء األمني التابع لالحتالل االسرائیلي، على , 2019في السابع من شهر شباط من العام  •

وسوف یقوم  .الفلسطینیة، بسبب رواتب األسرى في سجونهاملیون دوالر من األموال  138خصم نحو 

ملیون دوالر من الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطینیة؛  138االحتالل االسرائیلي بخصم نحو 

ردًا على الرواتب التي تدفعها السلطة ألسر الفلسطینیین المسجونین بسبب ارتكاب ما أسماه بـ"أعمال عنف 

 ضد إسرائیل". 

ملیون شیكل (نحو  42اقتطاع مبلغ ب ااإلسرائیلي موشیه كحلون، أمر في حكومة االحتالل وزیر المالیة قع و  •

ملیون دوالر) شهری�ا من إیرادات الضرائب التي تحولها "إسرائیل" إلى السلطة الفلسطینیة خالل العام  11.5

بسبب  2018العام حكومي اإلسرائیلي في التقلیص وفًقا للقانون الذي أقره االئتالف ال ویأتي هذا الجاري.

إجراء التقلیص كل شهر خالل عام  وسیتم دفع الرواتب "لألسرى وعائالتهم".باستمرار السلطة الفلسطینیة 

 .  ملیون دوالر) 138مالیین شیكل (نحو  504، بإجمالي 2019

اتخذت االدارة االمریكیة قرارا باغالق   2019مارس/آذار , 2019في الرابع من شهر اذار من العام  •

القنصلیة األمریكیة العامة في القدس "الشرقیة" و"دمجها" مع السفارة  الجدیدة في القدس "الغربیة" التي 

, وجاء ذلك بعد اعتراف أحادي الجانب من قبل الرئیس االمریكي 2018افتتحتها في شهر أیار من العام 

 ،2017حتالل االسراءئیلي  في السادس من شهر كانون األول من العام ترامب بالقدس عاصمة لـدولة اال
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, أعلن الرئیس االمریكي دونالد ترامب  عن تأییده 2019في الخامس والعشرین من شهر اذار من العام  •

في أجزاء كبیرة منه  اسرائیل الذي احتلتالمحتل و على الجوالن دولة االحتالل االسرائیلي االعتراف بسیادة 

  .1981من سوریا، والذي لم یعترف المجتمع الدولي بضمه إلسرائیل عام  1967عام ال

قال رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو إنه قد یضم , 2019في السادس من شهر نیسان من العام  •

في حدیث و  .المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في االنتخابات القادمة

نیوز اإلسرائیلیة ُسئل نتنیاهو عن السبب في عدم توسیع نطاق السیادة اإلسرائیلیة لتشمل  12لقناة 

مستوطنات كبیرة بالضفة الغربیة مثلما حدث في القدس الشرقیة وهضبة الجوالن ومناطق أخرى تم االستیالء 

اإلجابة نعم سنتحرك إلى  -حلة التالیةأنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمر “فقال  .1967علیها في حرب 

 المرحلة التالیة. سأوسع نطاق السیادة (اإلسرائیلیة")

د فریدمان یدیف 4أكد السفیر األمیركي في إسرائي, 2019في الثامن من شهر حزیران من العام  •

مع صحیفة نیویورك تایمز األمیركیة في مقر إقامته في القدس المحتلة ، إن "إلسرائیل" الحق في  مقابلة في

ة الغربیة، ملقیًا اللوم على القیادة الفلسطینیة بسبب رفضها لـ"صفقة القرن" ومؤتمر ضم بعض أجزاء الضف

  .البحرین االقتصادي

كشفت االدارة االمریكیة ألول مرة عن تفاصیل  2019في الثاني والعشرین من شهر حزیران من العام  •

خطتها للسالم في الشرق األوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" وخاصة الجانب االقتصادي لـ"صفقة القرن" 

ملیار دوالر لصالح الفلسطینیین وٕالى مضاعفة إجمالي  50حیث انها تهدف إلى استثمارات بقیمة تتجاوز 

عوام المقبلة بهدف إصالح االقتصاد الفلسطیني وربطه بجیرانه بهدف ناتجهم المحلي خالل العشرة اال

 اجتذاب استثمارات دولیة هائلة.  

جارید كوشنر صهر ومستشار الرئیس , عرض 2019في الخامس والعشرین من شهر حزیران من العام  •

في ظل الدعم " صفقة القرن – بخطة السالم االمریكیة"البحرین ما تسمى  –األمریكي في مؤتمر المنامة 

 إلى شراء الفلسطینیین وحرمانهم من دولة مستقلةوالمحاوالت االمریكیة الحثیثة إلسرائیل، االمریكي االعمى 
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مقطًعا ترویجًیا خالل المؤتمر ظهرت فیه خرائط  للمنطقة بدون حدود ومتواصلة جغرافیا. وقدم كوشنر 

التي تشكلها ممارسات االحتالل االسرائیلي من للدول ودون التطرق إلى الجانب السیاسي، أو العراقیل 

وتضمنت الخطة مشاریع تنمویة واستثماریة في المنطقة  .استیطان وحصار وغیرها أمام أي خطط تنمویة

تشمل الضفة الغربیة وقطاع غزة، دون أي إشارة إلى شكل حدود الدول، بما فیها إسرائیل وفلسطین، بالرغم 

من حدیث االدارة االمریكیة عن "فرصة تاریخیة" لحل الصراع، في إطار "صفقة القرن" وشقها االقتصادي 

 . ""مؤتمر المنامة

 في والتهوید االستیطان مخططات جانب والى, 2019ي الثالث من شهر تشرین االول من العام ف •

 من الدونمات آالف على الید وضع قرارا اإلسرائیلي، االحتالل سلطات مّددت المحتلة, الغربیة الضفة

 مرفقة یةالعسكر  القرارات وجاءت  المحتلة. الغربیة الضفة محافظات معظم في الفلسطینیة االراضي

 مسار على الحفاظ بهدف حدود)، وتعدیل سریان (تمدید الید بوضع أمر عنوان تحت تفصیلیة،  بخرائط

 ویسري اخرى. عسكریة ومواقع ومستوطنات معابر توسیع شملت اخرى أمنیة وألسباب علیه واالبقاء الجدار

 من والثالثین الحادي لتاریخ أي توقیعها تاریخ من سنوات ثالث لغایة الصادرة العسكریة االوامر مفعول

 وتعدیل السریان وتمدید المصادرة أوامر من المتهددة المساحات مجمل أن علما 2022-12-31  شهر

 الفلسطینیة. االراضي في دونما االالف 10 عن یزید ما الحدود

مبیو، أن أعلن وزیر الخارجیة األمیركي، مایك بو , 2019عشر من شهر تشرین أول من العام  الثامنفي  •

"غیر متسقة مع  الوالیات المتحدة االمریكیة لم تعد تعتبر المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة

... االدارة االمریكیة"بعد دراسة جمیع جوانب النقاش القانوني بعنایة، توافق . وصرح بومبیو  القانون الدولي"

  ."الغربیة ال یتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي على أن (إقامة) مستوطنات إسرائیلیة في الضفة

االنتخابات االسرائیلیة التشریعیة المبكرة تعهد  أسبوعین من وقبل 2019في االول من شهر ایلول من العام  •

خالل تدشینه مدرسة في مستوطنة "إلكانا"  رئیس وزراء دولة االحتالل اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو مجددا

الضفة الغربیة وعدم تفكیك أي منها. وقال "سنمد السیادة الیهودیة  المستوطنات القائمة فيبالضفة بضم 
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: "نحن نبني وأضاف نتنیاهو ."على جمیع المستوطنات كجزء من أرض إسرائیل.. كجزء من دولة إسرائیل

أي شخص من  منازل جدیدة هنا، هذا هو البیت األصلي لشعب إسرائیل، سوف نبني الكانا جدیدة، لن یقتلع

التصریحات الجدیدة لرئیس  وتأتي ."هنا، لن یكون غوش قطیف آخر، لن یكون هناك المزید من النزوح

أصوات الناخبین، وذلك في ظل  الوزراء اإلسرائیلي في وقت كان یسعى فیه لحشد أقصى ما یمكن من

وتكتل أزرق أبیض من جهة  جهة،المنافسة الشدیدة بین حزبه اللیكود واألحزاب الیمینیة المتحالفة معه من 

 .الماضیةاالسرائیلیة على غرار ما حصل في االنتخابات  أخرى،

أعلن رئیس وزراء دولة االحتالل االسرائیلي بنیامین  2019في السادس عشر من شهر ایلول من العام  •

ویأتي تصریح  .نتنیاهو أنه سیطبق السیادة على التجمع الیهودي في محافظة الخلیل جنوب الضفة الغربیة

نتنیاهو عقب اعالنه األسبوع الماضي بتعهده ـ"فرض السیادة اإلسرائیلیة على منطقة غور األردن وشمال 

ووعد نتنیاهو  .أیلول/ سبتمبر الجاري 17البحر المیت" بالضفة الغربیة في حال فاز في االنتخابات المقررة 

 ."فیها "إلى األبد بأن المدینة "لن تكون خالیة من الیهود" وأنهم سیبقون

, تعهد رئیس الحكومة اإلسرائیلیة، بنیامین نتنیاهو، 2019في العاشر من شهر تشرین أول من العام  •

بإعالن السیادة اإلسرائیلیة على منطقة األغوار وشمال البحر المیت، إذا ما تم انتخابه وتكلیفه بتشكیل 

في العشرین  .أدارة الرئیس األمیركي، دونالد ترامب الحكومة المقبلة، مشددا على ذلك سیتم بتنسیق كامل مع

مكاتب مؤسسات فلسطینیة عدة عاملة في القدس الشرقیة المحتلة   2019من شهر تشرین أول من العام 

لمدة ستة أشهر تتهمها بتنفیذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطینیة. وشملت قرارات اإلغالق مكتب شركة األرز 

قرها مدینة الناصرة شمال البالد، ومكتبي تلفزیون فلسطین ومقره رام اهللا ومدیریة التربیة لإلنتاج التلفزیوني وم

وجاء في قرارات اإلغالق الموقعة من قبل وزیر   .والتعلیم الفلسطینیة والمسجد الرصاصي في البلدة القدیمة

لطة الفلسطینیة أو نیابة األمن الداخلي جلعاد أردان أن اإلغالق سببه إقامة هذه المؤسسات "بأنشطة للس

وتمنع القرارات "كل إنسان أو  .عنها أو تحت رعایتها في نطاق دولة إسرائیل بدون تصریح" وفق القانون
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منفذ أو عامل في الفعالیة (...) من االستمرار بالقیام في هذه الفعالیة (...) في كل مكان آخر في نطاق 

  ."دولة إسرائیل

, صادق رئیس حكومة االحتالل بنیامین نتنیاهو على 2019الثاني من العام في العشرین من شهر تشرین  •

تقدیم مشروع قانون من شأنه أن یطبق سیادة االحتالل على األغوار. ویأتي قرار نتنیاهو بعد إعالن 

 :الخارجیة األمیركیة تغییر موقفها حول عدم قانونیة المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة

, صرح وزیر االحتالل اإلسرائیلي "نفتالي بینیت" بتعهده 2019من شهر كانون أول من العام  في السادس •

بالضفة الغربیة المحتلة بدعوى  Cبشّن حملة هدم غیر مسبوقة على المباني الفلسطینیة الواقعة في المنطقة 

وبي في "إسرائیل"؛ حیث عدم الترخیص. وجاء تصریح بینیت خالل اللقاء الذي عقده مع سفراء االتحاد األور 

أبلغهم بوجود نیة بهدم جمیع المباني الخاضعة للسیطرة اإلسرائیلیة األمنیة الكاملة حتى لو كانت بتمویل 

أوروبي. ودعا "بینیت" السفراء إلى توجیه أموالهم نحو المعونات اإلنسانیة بدًال من المساهمة في بناء غیر 

 مرخص.
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