
 
 
 

 

 

 القرارات واملواقف الصادرة جتاه القضية الفلسطينية من االستفادةسبل وآليات 

تطورًا ملحوظًا في تبني مواقف دولية تجاه القضية الفلسطينية، حيث رصد  7102شهد العام مقدمة: 
صدر  وقدعدد من المواقف والقرارات تنوعت ما بين مناصرة للحق الفلسطيني وغير ذلك،  خالل العام

وهيئاتها المختلفة ، في حين  اقف الصادرة عن المنظمات الدوليةعدد من القرارات والمو العام  خالل
صدرت قرارات ومواقف  لمؤسسات  وهئيات محلية  في الدول ، هذا باإلضافة لعدد من القرارات والمواقف 

هذا وقد لوحظ  ،ه القراراتدولي  أثر في قناعات أصحاب هذ على  نشاط إسرائيلي  التي  صدرت بناءً 
في سياساتها  حيث شهدت القرارات والمواقف األوروبية تبدلً العام الدول األوروبية خالل  موقفتغير في  

تجاه القضية الفلسطينية، وارتفاعا لوتيرة تأييدها للحقوق الفلسطينية، وهو األمر الذي ظهر في سلسلة من 
 .التي صدرت مؤخرا  والمواقف القرارات

ر ومن جانب أخ للقضية الفلسطينية هذا من جانب، المضادة رقة رصدنا أبرز وأهم القراراتفي هذه الو  
الستفادة منها في سبيل خدمة القضية الفلسطينية والتي كانت أضعاف رصدنا أهم القرارات التي يمكن 
ات، أثر متوسط تقدير األثر لهذه القرار  أننا اعتمدنا نظام الدرجتين في القرارت المضادة للقضية، علماً 

 كبير. وأثربالتراكم يتحول ألثر كبير، 

 ة:نستعرض في هذه الورق

 الصادرة. والمواقف عدد القرارات -0

 الجهات التي أصدرت القرار او الموقف. -7

 وموضوعها.والمواقف طبيعة القرارات  -3

 آليات الستفادة من هذه القرارات. -4

 



 
 
 

 

 لقضية:ا ضد وقرارات مواقف

جهة  موقف قرار االجراء الرقم
 اإلصدار

 االثر

تعتقل الناشط المغربي يوسف السلطات المغربية  .0
لمقاطعة  ”BDS“ بالج، عضو الحركة الدولية

الحتالل، أثناء رفعه العلم الفلسطيني أمام مجندة 
شاركت في حفل غنائي بمهرجان ” إسرائيلية“

 .”طنجاز“

 عربية  قرار

 

 كبير

تفرض اجراءات ادارة جامعة ايرفين في كاليفورنيا  .7
عقابية على مناصرين للفلسطينين لمقاطعتهم 

 .7102محاضرة مناصرة لالحتالل سبتمبر 

 كبير دولي  قرار

تقدمت بدعوى قضائية للجنة  منظمة إسرائيلية .3
األخالقيات التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا(، ضد رئيس التحاد الفلسطيني لكرة 

وطالبت المنظمة بإقالته القدم جبريل الرجوب، 
 .من وظيفته

 كبير دولي  قرار

صادق البرلمان التشيكي على مشروع قرار  .4
محتلة عاصمة لالحتالل يعتبر مدينة القدس ال

 .اإلسرائيلي
 

 

 

 

 كبير دولي  قرار

 

 

 

 



 
 
 

 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، نشر  .5
ئيل تقريرًا تحت عنوان إسرا 03/10/7102بتاريخ 

والفلسطينيين لم يقدموا للعدالة المتهمين بارتكاب 
 جرائم حرب منها القتل.

 كبير دولي  قرار

الوليات المتحدة األمريكية تضع حماس على قائمة  .0
 اإلرهاب

 كبير دولي  قرار

وزارة الخارجية األمريكية تضع القيادي في  .2
على لئحتها لـ "اإلرهاب حماس أحمد الغندور 

 .الدولي

 كبير دولي  قرار

وزارة الخارجية األمريكية، تضع القيادي في  .8
حركة حماس، فتحي حماد على قوائم اإلرهاب 

 الدولي.

 كبير دولي  قرار

وزارة الخارجية األمريكية، تضع القيادي في  .9
حركة الجهاد، رمضان شلح، على قوائم 

 اإلرهاب الدولي.

 كبير دولي  قرار

كية تصدر مذكرة اعتقال السلطات المري .01
بحق السيرة المحررة أحالم التميمي، بزعم 

 انها تحرض على اإلرهاب.

 كبير دولي  قرار

تعيين داني دانون نائبًا لرئيس الجمعية العامة  .00
 في األمم المتحدة.

 كبير دولي  قرار

إسرائيل ترفع دعوى ضد قطر أمام القضاء  .07
  .ب "المريكي بدعوى تمويلها لإلرها

 كبير دولي  قرار

 

 

 



 
 
 

 

حازت إسرائيل على رئاسة اللجنة القانونية  .03
للجمعية العمومية، في األمم المتحدة، بحصولها 

دولة  093ًأصوات من أصل  019على 
 عضوا.

 كبير دولي  قرار

النرويج تسحب استثماراتها لمركز دلل المغربي  .04
 بزعم تحريضه على اإلرهاب.

 كبير دولي  قرار

ألمم المتحدة تقرر سحب دعمها لمركز سمي ا .05
على اسم دلل المغربي، بزعم أنه يمجد اإلهاب 
والمعتدين في أعمال إرهابية مروعة غير مقبول 

 تحت أي ظرف.

 كبير دولي  قرار

الدنمرك تقرر وقف تمويل المؤسسات الغير  .00
حكومية في فلسطين بزعم تحريضها على 

 اإلرهاب.

 كبير دولي  قرار

 لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي"" .02
لمسيرة التابعة لمنظمة التحرير، تدعو 

إسرائيلية تطبيعية في مدينة أريحا -فلسطينية
 .بعنوان "نداء السالم" 

 متوسط عربي موقف 

سلطات النقل في لندن تحظر إعالنات  .08
مناهضة لوعد "بلفور" ضمن حملة حملة 

ها بالعتذار عن وعد في بريطانيا لمطالبت
 بلفور المشئوم.

 كبير دولي  قرار

السلطات المغربية أوقفت نشطاء في حركة  .09
( إثر BDS Marocالمقاطعة في المغرب )

احتجاجهم على مشاركة شركة "نيتافيم" 
اإلسرائيلية في معرض التمور الذي أقيم في 

 المغربية.مدينة أرفود 

 

 كبير عربي  قرار

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 غواصات لـ"إسرائيل" 3ومة األلمانية تقر بيع الحك .71

 

 كبير دولي  قرار

مدرسة على مستوى  75تمويل  توقفحكومة بلجيكا  .70
 .الوطن بسبب اسم دلل المغربي

 كبير دولي  قرار

في البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي  .77
لالجئين الفلسطينيين كل اجنبي اتى الى إشارة 

 أي جهة اتى . ارضنا هو محتل من

 كبير عربي موقف 

فخر  تعلنرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي،  .73
بريطانيا بقيام دولة الحتالل اإلسرائيلي 
وتصميمها على الحتفال بمئوية وعد بلفور 

 المشؤوم.

  

 كبير دولي موقف 

"أونروا" بلبنان تمنع تنظيم فعاليات بمدارسها حول  .74
 وعد بلفور.

 

 كبير ليدو   قرار

ع العلم اإلسرائيلي العام اإلمارات تتعهد برف .75
 ل.المقب

 كبير عربي موقف 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

التحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يعلن أنه سيلتزم  .70
"الحياد" بشأن قضية أندية المستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية ويتجاهل المطالب 

رسة الفلسطينية بمنع تلك األندية من مما
 .0902أنشطتها داخل األراضي المحتلة عام 

 

 كبير دولي موقف 

أصدر حاكم ولية ويسكونسن األميركية "سكوت  .72
ووكر" أمرًا إداريًا يمنع الهيئات الحكومية في 
وليته من إقامة عالقات تجارية مع كيانات 

 وشركات تقاطع "إسرائيل".

 

 كبير دولي  قرار

ة قطر بسبب دعهما لمارات تبحث معاقبا .78
 لحركة مقاطعة "اسرائيل".

 كبير عربي  قرار

الكونغرس األمريكي يناقش إمكانية نقل السفارة  .79
 اإلسرائيلية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

 

 كبير دولي  قرار

أقرت لجنة بمجلس النواب األمريكي مشروع  .31
قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات 

ليون دولر تقدمها الوليات م 311قدرها 
 المتحدة سنويا للفلسطينيين.

 
 

 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

صادقت لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب  .30
األمريكي على مشروع قانون يفرض حصارا 
ماليا على حركة حماس بسبب ما وصفته بـ 

 "أنشطتها اإلرهابية".

 

 

 قرار

 

 

 

 كبير دولي 

 تقرر اغالق مكتب مريكي ،إدارة الرئيس األ .37
لم تقرر الدخول  ااذمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 سالم مع إسرائيلمع في مفاوضات مباشرة 

 كبير دولي  قرار

: يجب تجفيف اإلعالمي الكويتي محمد المال .33
منابع تمويل حماس لتركيعها وتسليم سالحها 

 وهي إرهابية.

 

 متوسط عربي موقف 

ي يقرر اعتبار القدس عاصمة الرئيس األمريك .34
 لدولة الحتالل اإلسرائيلي.

 كبير دولي  قرار

على تأشيرات دخول إلى  يحصلون  اسرائيليين 2 .35
للمشاركة في بطولة تجري بالعاصمة  ،السعودية

 الرياض آواخر هذا العام.
 

 كبير عربي موقف 

وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، قرار  30
د ترمب العتراف بالقدس عاصمة الرئيس دونال

اعتراف بالواقع وإقرار لما هو عليه  لسرائيل
 الحال.

 

 كبير دولي موقف 



 
 
 

 

أغلقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية  .32
فاتو بنسودا دراسة التحقيق األولية بهجوم جيش 
الحتالل اإلسرائيلي على سفينة مرمرة التركية 

هي في طريقها إلى ، و 7101مايو  31نهاية 
قطاع غزة، رغم تأكيدها ارتكاب الجنود "جرائم 

 حرب".
 

 كبير دولي  قرار

الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يصرح بإن  .38
"بالده ستتبع" الوليات المتحدة في خطوة نقل 

سفارتها إلى مدينة القدس "إما عاجاًل أو آجاًل"، 
 دون تحديد توقيت بعينه.

 

 كبير دولي موقف 

تصدت السلطات البحرينية الليلة الماضية  .39
لتظاهرات خرجت استنكارا لقرار الرئيس 

األمريكي دونالد ترمب بإعالن مدينة القدس 
 المحتلة عاصمة لدولة الحتالل اإلسرائيلي.

 

 كبير عربي موقف 

وفدا من البحرين يزور إسرائيل بزيارة رسمية  .41
بمسؤولين  أيام، يلتقي خاللها 4وعالنية تستمر 

 بالحكومة اإلسرائيلية.
 

 كبير عربي موقف 

 قال مدير مركز دراسات الشرق األوسط، .40
عبد الحميد الحكيم إن قرار ترامب  السعودي/

باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، يمثل الواقع 
وهو سيحرك المياه الراكدة في ملف 

 المفاوضات
 

 كبير عربي موقف 



 
 
 

 

لسعودي عادل الجبير أعرب وزير الخارجية ا .47
عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس األمريكي دونالد 

ترمب جادة بشأن إحالل السالم بين 
 اإلسرائيليين والعرب.

 

 كبير عربي موقف 

استخدمت الوليات المتحدة، حق النقض  .43
)الفيتو( ضد مشروع القرار المصري بشأن 
القدس ما أسقط المشروع الذي أيدته جميع 

الخرى العضاء في مجلس  04ـ الدول ال
 المن التي صوتت لصالحه.

 كبير دولي  قرار

قال مندوب إسرائيل الدائم لدي األمم المتحدة،  .44
السفير داني دنون، إنه لن يكون هناك سالم 
بين الفلسطينيين وبالده بدون أن تكون "القدس 

 كلها عاصمة إلسرائيل".
 

 كبير دولي موقف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :للقضيةمناصرة وقرارات واقف م

جهة  موقف قرار الجراء الرقم
 اإلصدار

 األثر

برلمانيون مغاربة يتظاهرون تحت قبة البرلمان المغربي 9 .1
 احتجاجًا على استقبال ممثلين عن دولة الحتالل.

 كبير عربي موقف 

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  .2
UNWomen هي تعاقدها مع شركة تنG4S  المتواطئة مع

 .الحتالل اإلسرائيلي

 كبير دولي  قرار

مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، يبعث رسائل  .3
شركة إسرائيلية وعالمية يحذرها من إضافتها إلى  051إلى 

"قائمة سوداء" للشركات المتورطة في أنشطة في المستعمرات 
عية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها اإلسرائيلية غير الشر 

 القدس.

 كبير دولي  قرار

صّوت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد قرارات  .4
السابقة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس، ويرفض سيادة  المنظمة

 .2017 إسرائيل عليها

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

سان التابع مجلس حقوق الن  7102للعام   34خالل الدورة  .5
لالمم المتحدة يعتمد  بالغلبية الساحقة، اربع قرارات لصالح 

فلسطين وهي " المستوطنات السرائيلية في الرض الفلسطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره ، حالة حقوق النسان في الرض الفلسطينية 

الشرقية ، ضمان المساءلة والعدالة  المحتلة، بما فيها القدس
لجميع انتهاكات القانون الدولي في األرض الفلسطينية 

 ."المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
 
 

 كبير دولي  قرار

 

 

 

 

 

 

 

"  7334تبنى مجلس األمن الدولي،بأغلبية ساحقة القرار رقم " .6
حو والذي كرر بموجبه مطالبة إسرائيل بأن توقف فورًا وعلى ن

كامل جميع األنشطة الستيطانية في األرض الفلسطينية 
 المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 كبير دولي  قرار

ممارسات إسرائيل تجاه الشعب  اإلسكوا أصدرت تقريرًا حول .7
 الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري وجريمة البارتايد.

 كبير دولي  قرار

وم والثقافة أصدرت قرارًا يقضي منظمة اليونسكو للتربية والعل .8
 باعتبار إسرائيل محتلة لمدينة القدس.

 كبير دولي  قرار

اتحاد نقابات عمال النرويج في مؤتمره السنوي الذي انعقد في  .9
أوسلو، صوت على قرار مقاطعة إسرائيل مقاطعة شاملة، وقد 

شملت المقاطعة كافة المجالت "القتصادية والثقافية 
ة"، وجاء في القرار العتراف بدولة فلسطينية مطلقة واألكاديمي

 .0902السيادة ضمن حدود عام 

 كبير دولي  قرار

 

 

 

 

منظمة الصحة العالمية إحدى وكالت األمم المتحدة، في  .11
القرار  اجتماعات جمعيتها في دورتها السبعين، اعتمدت

األحوال الصحية في األرض  :الخاص بفلسطين، تحت عنوان

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

سطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، والذي أكدت فيه الفل
استمرار سلطات الحتالل اإلسرائيلي بانتهاكاتها الممنهجة 

 وواسعة النطاق لجميع حقوق الشعب الفلسطيني.
تبنى المؤتمر السنوي الفرعي للحزب الديمقراطي في ولية  .11

ين فشل الدارات األمريكية كاليفورنيا األمريكية موقف يد
المتعاقبة في الضغط على حكومة الحتالل اإلسرائيلي لوقف 
خطواتها الفعلية لتغيير الوضع الراهن في الراضي الفلسطينية 

 بما يحول دون تحقيق عملية سالم حقيقية.
 

 متوسط دولي  قرار

شبكة وتجمع المنظمات الحقوقية غير الحكومية اإليطالي،  .12
قرار يطالب فيه السلطات اإليطالية والمجتمع الدولي تبنت 

بالتدخل لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقبول 
 مطالب األسرى، وتحسين األوضاع في سجونها.

 كبير دولي  قرار

المنظمة الفدرالية لحقوق النسان  أصدرت تقريرًا حذرت فيه  .13
وطالبت  من خطر اإلستيطان في األراضي المحتلة، كما

الفدرالية من خالل التقرير خمسة بنوك فرنسية دولية بسحب 
بإستثماراتها المالية التي تخدم إقامة مستوطنات في األراضي 

 المحتلة.

 كبير دولي  قرار

بلدية "دي بال دي سان بثينتي" السبانية، اعتمدت  قرارًا  .14
 يقضي بدعم فلسطين، والنضمام إلى حملة مكافحة العنصرية

 اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

 كبير دولي  قرار

البرلمان الفريقي المنعقد، في جمهورية جنوب افريقيا في  .15
دورته الرابعة يعتمد فلسطين عضوًا مراقبًا فيه، حيث جرى 

 التصويت باإلجماع على طلب دولة فلسطين.

 كبير دولي  قرار

 

 

 

قضي بدعم فلسطين والنضمام تبنت قراًرا ي«  بلديموريو»بلدية  .16
إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري اإلسرائيلي ضد 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

 ".BDSالشعب الفلسطيني "
أصدرت محكمة تونس البتدائية، قرارًا مستعجاًل يقضي بمنع  .17

ووندر وومان" الذي تشارك فيه الممثلة اإلسرائيلية "عرض فيلم 
 للفلسطينيين.جال جادوت المعادية 

 كبير عربي  قرار

حزب العمال البلجيكي وحركة التضامن مع الشعب  .18
الفلسطيني، نظمت تظاهرة مناهضة لجدار الفصل العنصري 

  .اإلسرائيلي، في مدينة ترونهوت بإقليم فالندر
 
 

 متوسط دولي موقف 

جامعتي ألبرتو هورتادو، وشيلي،  تلغيان فعاليات مدعومة من  .19
ارة اإلسرائيلية، كان من المفترض أن يشارك فيها "جو السف

عزيئيل"، مدير هيئة اآلثار اإلسرائيلية، وجاء هذا القرار بعد 
حراك قام به ناشطون في الحملة الفلسطينية للمقاطعة 

 األكاديمية والثقافية إلسرائيل.

 كبير دولي موقف 

دة تبنى المجلس القتصادي والجتماعي التابع لألمم المتح .21
مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة 

 إليها".

 متوسط دولي  قرار

البرلمان السويسري، قرر رفض طلبًا إسرائيليًا يقضي بتجريم  .21
 . "BDS" حركة مقاطعة إسرائيل

 كبير دولي  قرار

قرير  لجنة األمم المتحدة القتصادية والجتماعية )إسكوا(، تبنت .22
 يؤكد أن إسرائيل تمارس سياسة التعذيب ضد األطفال الفلسطينيين.

 كبير دولي  قرار

مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في  .23
األردن، أصدر تقرير أكد فيه أن الحتالل اإلسرائيلي يفاقم 
التصحر والجفاف، من خالل مواصلته سياسات الستيطان، 

 لموارد الطبيعية، والسيطرة على المصادر المائيةونهب ا

 

 كبير عربي  قرار



 
 
 

 

أصدرت جامعة الدول العربية، تقرير بعنوان هجمة استيطانية  .24
 غير مسبوقة في النصف األول من هذا العام في فلسطين.

 متوسط عربي  قرار

وزارة الخارجية اليابانية، تستنكر استمرار إسرائيل في العملية  .25
 لستيطانية في األراضي الفلسطينية.ا

 كبير دولي موقف 

نواب في البرلمان األوروبي ينضمون وقفة تضامنية مع  .26
 فلسطين.

 
 

 متوسط دولي موقف 

الخارجية األردنية سلمت مذكرة للسفارة السرائيلية في  .27
عمان، احتجاجا على ادخال متطرفين يهود الى المسجد 

 ماية شرطة الحتالل اإلسرائيلي.القصى المبارك تحت ح

 متوسط عربي موقف 

 متوسط دولي موقف  انطلقت في أوروبا حملت القدس عاصمة فلسطين. .28

 متوسط دولي موقف  تظاهره في ايرلندا ضد جرائم الحتالل في فلسطين. .29

وزارة الخارجية الفرنسية الستيطان يضر السالم وتحذر من  .31
 .تفاقم الوضع بغزة

 كبير دولي موقف 

 متوسط دولي موقف  ندوة حول قضية األسرى في مجلس حقوق النسان. .31

الحكومة السبانية ترفض طلبات إسرائيلية لتجريم حركة  .32
 مقاطعة إسرائيل.

 كبير دولي  قرار

العفو الدولية تطالب الدول بحظر منتجات المستوطنات  .33
 اإلسرائيلية.

 كبير دولي  قرار

 متوسط دولي موقف  وقفة بإسطنبول تطالب بتحرك إلنهاء الحتالل للقدس. .34

مطالبة في مجلس حقوق النسان بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  .35
(، الذي يطالب إسرائيل بإيقاف جميع األنشطة 7334)

 الستيطانية في األراضي الفلسطينية.

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

ًرا يقضي بدعم فلسطين والنضمام إلى بلدية فينا اإلسبانية قرا .36
حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري اإلسرائيلي ضد 

 ".BDSالشعب الفلسطيني "

 كبير دولي  قرار

اليونسكو تبنت قرارًا يقضي بإدراج مدينة الخليل والحرم  .37
 اإلبراهيمي ضمن لئحة التراث العالمي.

 كبير دولي  قرار

لمي التابعة لليونسكو تبنت قرارًا "يؤكد عدم لجنة التراث العا .38
شرعية أي تغيير أحدثه الحتالل في مدينة القدس بعد احتالل 

 م ".0902عام 

 كبير دولي  قرار

المحكمة اإلدارية البريطانية أصدرت قرارا يقضي بعدم شرعية  .39
 ( .BDSتقييد دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" )

 كبير دولي  قرار

ان اإلسباني تبنى قرارًا يقضي بالسماح لنشطاء حقوق البرلم .41
 النسان الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل.

 كبير دولي  قرار

، تبنى قرارًا يقضي  (CAIC) مجلس الكنائس األفريقية المستقلة .41
 .(BDS) بتأييده للنضال الفلسطيني وحركة مقاطعة إسرائيل

 كبير دولي  قرار

ت في ساكرامينتو، عاصمة ولية مجلس النقل والمواصال .42
 G4Sكاليفورنيا، تبنى قرارًا يقضي بإنهاء تعاقده مع شركة 

 األمنية لتورطها في جرائم "إسرائيل".

 كبير دولي  قرار

" HPكنيسة أمريكية، تبنت قرارا قاضي بمقاطعة شركة " 02 .43
 لتورطها في جرائم "إسرائيل".

 كبير دولي  قرار

 كبير دولي  قرار يقيا قررت مقاطعة القمة اإلسرائيلية األفريقية.دولة جنوب افر  .44

 كبير دولي  قرار تأجيل القمة الفريقية اإلسرائيلية الفريقية. .45

تبنت يمقراطيون" في الوليات المتحدة منظمة "الشتراكيون الد .46
قراًرا يقضي بدعم فلسطين والنضمام إلى حملة مكافحة 

العنصري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني  العنصرية والفصل
"BDS." 

 كبير دولي  قرار

جامعة الدول العربية حملت إسرائيل مسؤولية معاناة الالجئين  .47
 الفلسطينيين.

 متوسط عربي موقف 



 
 
 

 

قطر طالبت في مجلس حقوق اإلنسان بمحاكمة قادة "إسرائيل"  .48
 أمام الجنائية الدولية.

 كبير عربي موقف 

 كبير عربي  قرار فلسطين تنظم لمنظمة الشرطة الدولية "النتربول". .49

هيئة األونكتاد األممية والتي تعني بقضايا التنمية والتجارة  .51
الدولية"، تصدر تقرير تحت عنوان "التطورات في اقتصاد 

 األرض الفلسطينية المحتلة".

 متوسط دولي  قرار

"  Uniforrطاع الخاص بكندا، "أكبر النقابات العمالية في الق .51
تبنت قراًرا يقضي بدعم فلسطين والنضمام إلى حملة مكافحة 
 العنصرية والفصل العنصري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

 كبير دولي  قرار

ثالث أكبر صندوق استثماري للمعاشات التقاعدية في  .52
أربع  يقصي(، Sampensionالدنمارك، "سامبنسيون" )

من سنداته بسبب عملها في متداولة علنًا  شركات
 المستوطنات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

 

 كبير دولي  قرار

فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "مًعا ألجل القدس"، انعقاد   .53
والذي يعقده الئتالف العالمي للمؤسسات والنقابات المهنية 

 .تركيا لنصرة القدس وفلسطين

 

 متوسط دولي فموق 

 

 

 

 

بقرارات  ينددوزير الخارجية والتجارة اإليرلندي سايمون كوفيني  .54
سلطات الحتالل اإلسرائيلي الُمتخذة مؤخًرا، والرامية إلى 
توسيع المستوطنات اإلسرائيلية في مناطق "حرجة" باألراضي 

 الفلسطينية المحتلة بالضفة.

 

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

إلى تفعيل المقاطعة القتصادية  تدعولعربية جامعة الدول ال .55
ضد "إسرائيل"، في إطار المقاومة السلمية والضغط على 

 الكيان لالستجابة لقرارات الشرعية الدولية.

 

 

 

 

 

 كبير عربي موقف 

دعا بابا الفاتيكان، فرانسيس، إلى الدفاع عن الوضع القائم في  .56
ة لها قدسيتها، وينبغي مدينة القدس وحمايته، مؤكًدا أن المدين

أن تكون مكاًنا يستطيع الجميع العيش فيه معا بسالم، وإل 
 ستتواصل دوامة اآللم التي ل تنتهي للجميع.

 

 متوسط دولي موقف 

شن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم هجومًا على البعثة  .57
اإلسرائيلية خالل مؤتمر البرلمان الدولي بسانت بطرسبورغ، 

 د كلمة ألقاها ممثل الكنيست اإلسرائيلي.بع

 كبير عربي موقف 

طالب التحاد األوروبي سلطات الحتالل اإلسرائيلي تقديم  .58
ستيطانية التي أعلنت عنها توضيحات حول المشاريع ال

 .مؤخرا

 متوسط دولي  قرار

دول أوروبية رسالة احتجاج تتضمن مطالبة إسرائيل  8أعدت  .59
ألف يورو، مقابل مصادرة، وتدمير  31ت بقيمة بدفع تعويضا

مباٍن، ومنشآت بنى تحتية، أقامتها هذه الدول في مناطق "ج" 

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

 .في الضفة الغربية

 مؤتمر لضباط اتصال مكاتب المقاطعة العربية لـ"إسرائيل" .61

 

 متوسط عربي  قرار

الستيطانية  بلجيكا تدين الموافقة على بناء آلف الوحدات .61
 .بالضفة

 كبير دولي موقف 

 متوسط عربي موقف  ملك الردن: مصادرة ممتلكات المسيحيين بالقدس "باطلة". .62

 تركيا تدين بناء اسرائيل وحدات استيطانية جديدة. .63

 

 كبير دولي موقف 

 متوسط عربي موقف  .الجامعة العربية تدعو لحماية التراث الثقافي العربي .64

 متوسط عربي موقف  .لبنان: إسرائيل أصبحت قرصاًنا دولًيا مدلاًل  .65

هاجم مندوب روسيا في األمم المتحدة نظيريه األمريكي  .66
واإلسرائيلي، بعد تجاهلهما الحديث عن القضية الفلسطينية 

 .بجلسة مجلس األمن الشهرية المخصصة لهذا الغرض

 كبير دولي موقف 

ح وحماس إنجاز فريد وندعو لفك حصار باكستان: اتفاق فت .67
 .غزة

 متوسط دولي موقف 

، وبالشراكة مع التحاد أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين .68
األوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األرض 

الفلسطينية المحتلة، مشروعًا يهدف إلى تعزيز تمتع 
اتفاقيات  الفلسطينيين بكافة الحقوق المنصوص عليها في

 .حقوق اإلنسان السبع التي انضمت إليها دولة فلسطين 

 متوسط دولي موقف 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 هولندا تستنكر بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. .69

 

 كبير دولي موقف 

ُعقد في ميالنو اإليطالية ندوتين تحت عنوان مئة عام على  .71
  .وعد بلفور المشؤوم

 طمتوس دولي موقف 

 متوسط دولي موقف  .عقدت ندوة في السويد حول مئوية بلفور .71

تدعو لحظر التعامل مع شركتين « المقاطعة العربية إلسرائيل» .72
 ألمانية وقبرصية

 

 متوسط عربي موقف 

التعاون اإلسالمي وعدم النحياز: سنقدم الدعم السياسي الالزم  .73
 إلنجاح المصالحة.

 

 متوسط دولي موقف 

 وقفة أمام قنصلية بريطانيا غرب ألمانيا رفضا لوعد "بلفور". .74

 

 متوسط دولي موقف 

 كبير دولي موقف  وفد بريطاني يصل القدس سيًرا على األقدام تنديًدا بوعد بلفور. .75

لعب سعودي ينسحب من بطولة عالمية رفًضا لمواجهة  .76
 إسرائيلي.

 متوسط عربي موقف 

شطب كلمة الصهيونية من برنامجه  س اليساري قرر حزب ميرت .77
وقالت رئيسة الحزب زهافا غلئون بأن الحزب يضم  السياسي،

عرب ويهود، فليس فقط يحق لليهود تقرير المصير، بل ايضا 

 متوسط إسرائيلي  قرار

 

 



 
 
 

 

  يحق للشعب الفلسطيني ان يقرر مصيره

 

ـ"الجنائية الجامعة العربية تطالب بإحالة قادة إسرائيليين ل .78
 الدولية".

 كبير عربي  قرار

جيرمي  "بريطانيا" زعيم حزب العمال المعارض في البالد .79
 .كوربن رفض المشاركة في حفل مئوية "وعد بلفور"

 متوسط دولي موقف 

مليون مزارع يعلن مقاطعته  00اتحاد عمالي بالهند يضم  .81
 لـ"إسرائيل".

 

 

 كبير دولي  قرار

ألف رسالة للقنصلية البريطانية بالقدس تنديدًا بوعد  011تسليم  .81
 بلفور.

 

 متوسط فلسطيني موقف 

اخترق قراصنة أتراك ، موقع المصدر اإلخباري اإلسرائيلي  .82
 الناطق بالعربية، والذي بات ذائع النتشار في اآلونة األخيرة.

 متوسط دولي موقف 

 إسرائيل".المغرب ينفي وجود عالقات رسمية له مع " .83

 

 متوسط عربي موقف 

موريتانيا تطالب بحماية اآلثار الفلسطينية باعتبارها تراًثا  .84
 للبشرية.

 متوسط عربي موقف 

وجهت شبكة حقوق اإلنسان في البرلمان الفنلندي رسالة إلى  .85
الكنيست اإلسرائيلي، أعرب فيها البرلمانيون في فنلندا عن 

ع األسرى الفلسطينيين في السجون استيائهم وقلقهم إزاء أوضا

 كبير دولي موقف 



 
 
 

 

اإلسرائيلية اثر تقارير ومعلومات وصلتهم حول أوضاع المئات 
من المعتقلين إداريا ولمدة تتجاوز الستة أشهر دون وجود ألي 
لئحة اتهام أو محاكمة استنادا ألدلة سرية ل يمكن الطالع 

 عليها أو الطعن فيها.

 

دق على استمرار دعم التعليم في فلسطين، "يونسكو" يصا .86
والستمرار في مواجهة اإلجراءات والعقبات التي يضعها 

المؤسسات التربوية والثقافية، واتخاذ  الحتالل اإلسرائيلي أمام
 إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات.

 

 كبير دولي  قرار

سرائيل المؤتمر الدولي لتحاد علماء المقاومة: العتراف بإ .87
 خيانة.

 متوسط دولي موقف 

تقدم رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي بمذكرة  .88
احتجاج رسمية لرئيس مجلس العموم البريطاني جون 
بركاو لقيام رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بتنظيم 

 احتفالية بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور.

 

 متوسط عربي موقف 

الذكرى المئوية لوعد بلفور في البرتغالية لشبونة،  العاصمة .89
عريضة بعنوان "العدالة لفلسطين"، وذلك  توقع علىالمشؤوم، 

بمبادرة من حركة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني 
والسالم بالشرق األوسط، وبمشاركة سفارة دولة فلسطين لدى 

 البرتغال.
 

فلسطيني  موقف 
 دولي

 متوسط



 
 
 

 

 فعاليات منددة في الذكرى المئوية لوعد بلفور. -المانيا .91

 

 متوسط دولي موقف 

 وقفة احتجاجية بإسطنبول في ذكرى مئوية بلفور. .91

 

 متوسط دولي موقف 

 األردنيون يردون على "مئوية بلفور" بمليونية إعمار القدس. .92

 

 متوسط عربي موقف 

يطان في افتتاح المؤتمر األوروبي األول لمناهضة الست .93
 .بروكسل

 

 كبير دولي موقف 

األمم المتحدة عن قلقها الشديد، إزاء أوضاع األطفال  .94
 طفل. 511الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، الذين ناهزوا 

 كبير دولي موقف 

البرلمان العربي يراسل "العموم البريطاني" احتجاجًا على  .95
 الحتفال بـ"بلفور".

 

 متوسط عربي  قرار

طالبت منظمة تونسية مناهضة للصهيونية بمنع عرض فيلم  .96
" للمخرج الفرنسي اللبناني زياد دويري في مهرجان 73"القضية 

 قرطاج السينمائي بسبب "التطبيع مع اسرائيل".
 

 متوسط عربي  قرار

قرر متجر "ميتسوكوشي" الياباني، وهو سلسلة من المجمعات  .97
طوكيو، سحب منتجات المستوطنات  التجارية الدولية في

اإلسرائيلية غير القانونية من معرض للنبيذ أكتوبر الماضي، 
عقب احتجاج مؤسسات المجتمع المدني اليابانية على عرض 
منتجات شركات متورطة في الستيطان باألرض الفلسطينية 

 المحتلة.
 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

ضوية مجلس إدارة فازت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بع .98
 التحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

 

 متوسط دولي  قرار

لملك عبد الثاني: مستمرون في دعم القضية حتى إقامة الدولة ا .99
 الفلسطينية.

 متوسط عربي  قرار

رفضت المملكة المغربية، إصدار تأشيرات دخول لفريق  .111
 شاركة في بطولة العالم المفتوحة.)الجودو( اإلسرائيلي، للم

 
 

 كبير عربي  قرار

انتخبت الجمعية العامة لليونسكو الرئيس التنفيذي القادم  .111
طرد  دون مشاركة إسرائيل حيثللمنّظمة بعد اقتراٍع سرّي، 

 ممثل اسرائيل من القاعة.

 كبير دولي موقف 

 متوسط دولي  قرار ليونسكو.فلسطين تفوز بمنصب مقرر لجنة الثقافة في منظمة ا .112

رحبت سويسرا في بيان رسمي، بالتفاق بين حركتي فتح  .113
 .وحماس

 متوسط دولي موقف 

صرحت وزيرة الشؤون الجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح  .114
سلطات الحتالل اإلسرائيلي تعمد إلى تحطيم الواقع النفسي  ان

الل ممارسات تعسفية والوجداني للطفل الفلسطيني، من خ
 تهدف إلى إيجاد واقع طفولة وحياة متدنية.

 

 متوسط عربي موقف 

الطفل الفلسطيني في ظل  معاناة حول عقد مؤتمر عربي .115
بعنوان "واقع  الجلسة األولى كانتالنتهاكات اإلسرائيلية، ا

الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق 
بعنوان "دور المجتمع ومنظمات المجتمع الطفل"، والثانية 

 المدني في تعزيز احترام حقوق الطفل الفلسطيني".

 متوسط عربي موقف 



 
 
 

 

 

دعت وزارة الخارجية الفرنسية سلطات الحتالل اإلسرائيلي  .116
للسماح بدخول برلمانيين فرنسيين األراضي الفلسطينية 

 المحتلة.
 

 متوسط دولي موقف 

ونغرس األمريكي "بيتي ماكولوم" ، بمشروع تقدمت عضو الك .117
تشريع تحت عنوان "تعزيز حقوق اإلنسان من خالل إنهاء 
 قانون الحتجاز العسكري اإلسرائيلي لألطفال الفلسطينيين.

 

 كبير دولي موقف 

 

 

 

 

أكد المكتب الدائم للجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط على  .118
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  خيار حل الدولتين بإقامة

 .0902القدس على حدود العام 

 

 متوسط دولي  قرار

نظمت حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج )بي دي أس(،  .119
مؤتمرا في الكويت لمقاومة التطبيع في الخليج العربي، تحت 

 رعاية رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم.
 

 كبير عربي موقف 

انتخبت دولة فلسطين، ممثلة عن منطقة آسيا والباسفيك، في  .111
عضوية اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية لألضرار 

والخسائر، فيما يخص األضرار والخسائر الناتجة عن ظاهرة 
 تغير المناخ.

 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

إسرائيلًيا على عريضة، طالبوا من خاللها  357وقع نحو  .111
« القائمة السوداء»لسامية لحقوق اإلنسان، بنشر المفوضية ا

 للشركات العاملة في المستوطنات اإلسرائيلية.
 

 كبير دولي موقف 

بمنع الستثمار في   "مرشحي بلدية "فايلي وقفة بالدنمارك تطالب .112
 المستوطنات اإلسرائيلية.

 متوسط دولي موقف 

المي تركي آل قّدم رئيس التحاد الرياضي للتضامن اإلس .113
 الشيخ مبلغ مليون دولر دعمًا للرياضة الفلسطينية.

 

 متوسط عربي موقف 

 .التحاد األوروبي يدعو إسرائيل لوقف هدم منازل الفلسطينيين .114
 

 متوسط دولي موقف 

 

 

على  يؤكد في نهاية اعمالهمؤتمر مقاومة التطبيع الخليجي  .115
 لحتالل اإلسرائيلي.مع ا الرفض الكامل لخطوات التطبيع

 

 كبير عربي  قرار

أنهت شركة الطيران الكندية تعاقدًا بماليين الدولرات مع شركة  .116
 .ائيلية لألنظمة الجوية والعسكرية"إيروسبيس إندستريز" اإلسر 

 كبير دولي  قرار

للمجلس اإلداري التابع  092شاركت دولة فلسطين في الجلسة  .117
ئمة، التي عقدت بمقر المحكمة الدائم في لمحكمة التحكيم الدا

 قصر السالم بمدينة لهاي.
 

 كبير عربي  قرار

محمد ” فيدار“رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين  .118
مشينش على أهمية التراث الفلسطيني في تعزيز الهوية 

 الفلسطينية لما يحتويه من رموز ودللت وطنية تاريخية.

 

 طمتوس دولي موقف 



 
 
 

 

 كبير دولي  قرار وقف التعامل مع بريد إسرائيل.تشركة "أمازون"  .119

التزام بالده بموقفها  يؤكد، الرئيس الروسي، فالديمير بوتين .121
 المبدئي في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

 

 متوسط دولي  موقف 

يقيا، ، تظاهر المئات في العاصمة اإلدارية بريتوريا بجنوب أفر  .121
للمطالبة بإغالق سفارة بالدهم لدى الحتالل السرائيلي، 

 ودعمًا لفلسطين.
 

 متوسط دولي موقف 

مليون دولر  511ألغت الحكومة الهندية صفقة تبلغ قيمتها  .122
 مع شركة أنظمة الدفاع واألسلحة اإلسرائيلية المتقدمة "رفائيل".

 

 كبير دولي  قرار

يني حمد بن عيسى آل خليفة دعم بالده أكد العاهل البحر  .123
لنضال الشعب الفلسطيني في كاّفة المحافل الدولّية، وتبني 

 قضيته بشكل كامل لتحقيق حل الدولتين.
 

 متوسط عربي موقف 

ا على  .124 شّن الصحفي اإلسرائيلي جدعون ليفي، هجوًما حادًّ
"أشد "إسرائيل" وحكوماتها المتتابعة، واصًفا إّياهم بأنهم من 

 .ة على األرضالطغا

 متوسط دولي موقف 

أيرلندا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  .125
 بحفل موسيقي في دبلن.

 

 متوسط دولي موقف 

المس بالقدس اعتداء على األمتين  ،اإلسالميالتعاون منظمة  .126
 العربية واإلسالمية.

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

 

المية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( اقتحام المنظمة اإلس .127
مستوطنين إسرائيليين برفقة عناصر من شرطة الحتالل، 

صحن قبة الصخرة في المسجد األقصى المبارك عمل إجرامي 
 استفزازي.

 

 متوسط دولي موقف 

حزًبا من الدول المشاركة في مؤتمر أعمال الحوار  053وقع  .128
لصيني ووفود حزبية من مختلف العالم بين الحزب الشيوعي ا

المنعقد في بكين، على بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني 
 ضد القرار األميركي بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

 

 متوسط دولي موقف 

شيخ األزهر: اعتراف أمريكا بالقدس "عاصمة إلسرائيل" سيهدد  .129
 السالم العالمي.

 

 متوسط عربي موقف 

بعث الملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة  .131
 52إلى رئيس الوليات المتحدة األمريكية، دونالد ترامب، باسم 

دولة تشكل اللجنة نفسها وتمثل أكثر من مليار مواطن، حذره 
 فيها من نقل السفارة للقدس.

 

 متوسط دولي موقف 

حملة عالمية بعنوان أطلقت مؤسسة القدس الدولية في بيروت،  .131
وستبقى"، وذلك بعد مئة عام على الحتالل ..  "القدس عربية

البريطاني للقدس، ولدعم الحراك الشعبي الفلسطيني والمقدسي 
 في مواجهة نقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" إلى المدينة.

 متوسط عربي موقف 



 
 
 

 

 

بشأن الرئيس السيسي يؤكد على الموقف المصري الثابت  .132
الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس فى إطار المرجعيات 

 .الدولية والقرارات األممية ذات الصلة
 

 متوسط عربي موقف 

إلنسان مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق ا .133
، يبدي قلقه العميق من اقدام الوليات والقانون الدولي المارتي

 .ها للقدسنقل سفارت المتحدة على
 

 متوسط عربي موقف 

من أن  حذر العاهل السعودي الرئيس األمريكي دونالد ترمب .134
أي إعالن أمريكي بشأن وضع القدس "سيضر بمفاوضات 

 .السالم 
 

 متوسط عربي موقف 

الفلسطينية نيك - األسكتلنديةوصف مسؤول حركة التضامن  .135
بـ "المتهور نابير نهج الرئيس األميركي دونالد ترامب 

والستفزازي" ألنه يحاول إرضاء قاعدته النتخابية التي تتشابه 
 مع إسرائيل في العنصرية.

 

 متوسط دولي موقف 

حذر التحاد األوروبي من عواقب سلبية ألي خطوات أحادية  .136
الجانب حول تغيير وضع القدس، مؤكًدا تمسك التحاد بعملية 

 التسوية في الشرق األوسط.
 

 متوسط دولي  وقفم 

السويد: اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة إلسرائيل "أمر  .137
 كارثي".

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

 

قلقه إزاء إمكانية يبدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  .138
اعتراف الوليات المتحدة الميركية بشكل أحادي بالقدس 

 عاصمة إلسرائيل.
 

 متوسط دولي موقف 

لس نواب الشعب التونسي باعتزام رؤساء برلمانات سبع ندد مج .139
دول افريقية المشاركة في مؤتمر بالكنيست اإلسرائيلي، عقب 

 إعالن ترامب القدس عاصمة لدولة الحتالل.
 

 متوسط عربي موقف 

للشؤون الدولية، ليونيد  رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي .141
يركي دونالد ترامب أن قرار الرئيس األم ، أكد علىسلوتسكي

بالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل "يمكن أن يفجر مرة أخرى 
 الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي".

 

 متوسط دولي موقف 

القائم باألعمال األمريكي لإلعراب عن  تستدعيالمغرب دولة  .141
القلق العميق بشأن قرار واشنطن العتراف بالقدس عاصمة 

 ل.إلسرائي
 

 متوسط عربي موقف 

غّير محرك البحث العالمي "غوغل" و"غوغل خرائط" عاصمة  .142
"إسرائيل" من "تل أبيب" إلى "القدس"، بعد يوم من إعالن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب اعتراف بالده رسميا بالقدس 
"عاصمة لدولة إسرائيل"، ونقل سفارة بالده من "تل أبيب" إلى 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

 لة.المدينة المحت
 

لدى األمم المتحدة حول القدس ضد  تتقدم بشكوى  فلسطين .143
 الوليات المتحدة األميركية.

 

 كبير عربي  قرار

دعا البرلمان السوداني الدول اإلسالمية إلى فتح سفارات لها  .144
في القدس والعتراف بها رسميا عاصمة لدولة فلسطين، وفتح 

 ين لديها.سفارات لدولة فلسط
 

 متوسط عربي موقف 

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،  .145
إلى تشكيل آلية عربية إسالمية واضحة لمواجهة قرار الرئيس 

 المريكي دونالد ترمب باعتبار القدس "عاصمة إلسرائيل".
 

 متوسط عربي موقف  

ل" لتصبح القدس زعيم كوريا الشمالية: ل توجد "إسرائي .146
 عاصمتها.

 

 كبير دولي  قرار

على أن الدور أكد وزير العالم اللبناني ملحم الرياشي،  .147
اإلعالمي اللبناني هو دور استراتيجي وأساسي في دعم معركة 

 الدفاع عن مدينة القدس المحتلة.
 

 متوسط عربي موقف 

يكي دونالد ، إن قرار الرئيس األمر قال وزير الخارجية الروسي .148
 ترمب حول القدس يتناقض مع كافة التفاقيات.

 

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

 التشيك تنفي نية نقل سفارتها إلى القدس.دولة  .149
 

 كبير دولي  قرار

عن قرارها  تتراجع حتىاإلدارة األمريكية  السلطة تقرر مقاطعة .151
 األخير المتعلق بالقدس".

 

 كبير عربي  قرار

س مجلس النواب اللبناني نبيه بري على موقف بالده أكد رئي .152
الرافض للقرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة لالحتالل 

 اإلسرائيلي.
 

 متوسط عربي موقف 

استدعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سفير الوليات  .153
المتحدة لدى بالده إلعالن موقفه الرافض للقرار األمريكي 

 عاصمة اسرائيل الموحدة. اعتبار القدس
 

 متوسط عربي موقف 

وقعت إيطاليا على مقترح إعالن تقدمت به فرنسا لمجلس  .154
األمن، ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إعالن القدس 
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى المدينة 

 المحتلة.
 

 كبير دولي  قرار

لعامة لألمم المتحدة بأغلبية كبيرة على قرارا صوتت الجمعية ا .155
 يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 كبير دولي  قرار

نائبة مستشار األمن القومي األمريكي دينا بأول " من أصل  .156
مصري" تقدم استقالتها من منصبها، وذلك بعد أيام من قرار 

 ترامب حول القدس.
 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

حّذرت األمم المتحدة، من أن أي تغيير لوضعية مدينة القدس  .157
المحتلة يمكن أن يهدد بشكل خطير الجهود الجارية لعملية السالم 

 ويخلف تداعيات خطيرة في أرجاء المنطقة.
 

 كبير دولي موقف 

أعلنت سويسرا أن القرار الذي اتخذه الرئيس األمريكي دونالد ترامب  .158
اصمة إلسرائيل يمثل "عقبة أمام السالم العادل باعتبار القدس ع

 ".والدائم على أساس حل الدولتْين
 

 متوسط دولي موقف 

أعلنت الصين أن حسم قضية وضع مدينة القدس يجب أن يتم  .159
 .عبر الحوار وفق ما أجمع عليه المجتمع الدولي

 

 متوسط دولي موقف 

تعليق كافة التعاون طالب البرلمان األفغاني، حكومة بالده ب .161
جع ، لحين تراة مع الوليات المتحدة األمريكيةوالعالقات الدبلوماسي

، عن قراره بشأن العتراف فى الرئيس األمريكي دونالد ترامب
 القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

 

 متوسط دولي موقف 

أكد وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، أن جيش بالده  .161
 ا لتولي أي مهمة من أجل قضية القدس.مستعد دائم

 

 كبير دولي  قرار

الناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية: "قرار الرئيس األمريكي  .162
ترامب العتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية 

إليها، خطوة تؤكد تجاهله وإهانته الشرعية الدولية والرأي العام 
 لى هذا الصعيد".الدولي وثوابته ع

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

 

القدس قرة عيوننا وترامب يطعن الضمير  الرئيس التركي اردوغان، .163
 النساني وقراره باطل.

 

 متوسط دولي موقف 

المغربية الرباط وقفة نظم فرع منظمة العفو الدولية في العاصمة  .164
العتراف ، رفًضا لقرار الرئيس األمريكي، دونالد ترمب احتجاجية

بالقدس "عاصمة إلسرائيل"، ونقل سفارة بالده من تل أبيب للمدينة 
 المحتلة.

 

 متوسط دولي موقف 

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرّزاق إن بالده "لن تسمح  .165
 .أبًدا باغتصاب القدس

 

 كبير دولي  قرار

مد علي جعفري قال القائد العام للحرس الثوري اإليراني اللواء مح .166
إن قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب العتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل مقدمة لهدم المسجد األقصى، وانكار لحق الشعب 
 الفلسطيني.

 

 متوسط دولي موقف 

دعا وزير خارجية لبنان، جبران باسل الدول العربية إلى فرض  .167
ها من نقل سفارتها عقوبات اقتصادية على الوليات المتحدة؛ لمنع

 مدينة القدس. فى "إسرائيل" من تل أبيب إلى
 

 كبير عربي موقف 

تظاهر اآللف أمام مقر السفارة األميركية في لندن، احتجاجًا على  .168
قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لدولة 

 الحتالل اإلسرائيلي.
 

 متوسط دولي موقف 

لة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان رحبت الحم .169
اإلسرائيلي بإلغاء عرض لمستوطن كوميدي إسرائيلي جديد ُيدعى 

 كبير عربي  قرار



 
 
 

 

 شارلي بيريز كان مبرمًجا نهاية هذا األسبوع بمدينة حلق الوادي.
 

حكومة بالدها بقطع  حزبا وحركة سياسية بمصر 07طالب  .171
ة مع واشنطن، احتجاًجا على العتراف العالقات الدبلوماسي

األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل.ومن أبرز األحزاب السياسية 
التي وقعت على البيان، "الدستور" )ليبرالي(، و"التحالف الشعبي 
الشتراكي" )يساري(، و"تيار الكرامة" )يساري(، و"مصر القوية" 

أبرزها  )إسالمي/معارض(، إضافة إلى حركات سياسية معارضة
  أبريل"، و"الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل". 0"شباب 

 

 متوسط عربي موقف 

شارك اآللف في تظاهرات حاشدة أمام السفارة األمريكية تنديدا  .171
بالقرار األمريكي الذي أعلنه دونالد ترامب ويعترف بموجبه بالقدس 

حاشدة في كل عاصمة إلسرائيل، حيث نظمت عشرات الفعاليات ال
من "مدريد العاصمة السبانية، وبروكسيل عاصمة بلجيكا، وبرلين 
العاصمة األلمانية، واثينا العاصمة اليونانية، وكوبنهاجن عاصمة 
الدينمارك ومدينة مالمو في السويد، ومدينة سالونيك في اليونان، 

 ومدينتي كيل و سالزجيتر في ألمانيا"
 

 متوسط دولي موقف 

رئيس حزب العمال المعارض في بريطانيا عضو البرلمان قال  .172
جيرمي كوربن إن اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترمب بالقدس 

"عاصمة إلسرائيل"، بما في ذلك الجزء المحتل منها، "قرار طائش 
 يهدد السالم".

 

 متوسط دولي موقف 

شهدت العاصمة األردنية عمان مسيرة حاشدة في وسط عمان،  .173
 حت اسم "جمعة النفير للقدس".ت
 

 متوسط عربي موقف 

خرج مئات المصلين من مسجد الجامع األزهر شرقي القاهرة وفي  .174
 منطقة الهرم بالجيزة في مسيرتين احتجاجا على قرار ترمب.

 متوسط عربي موقف 



 
 
 

 

 

الوليات المتحدة إعادة النظر في أي تحرك يغير  تدعوباكستان  .175
 .ني والتاريخي للقدسالوضع القانو 

 

 متوسط دولي موقف 

شارك المئات في تظاهرة احتجاجية أمام السفارة األمريكية وسط  .176
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، ونددوا بقرار ترامب، ورفعوا لفتات 
 كتب عليها "القدس ليست عاصمة إسرائيل" و"نحن مع فلسطين".

 

 متوسط دولي موقف 

ماليزيين في وقفة احتجاجية أمام السفارة األمريكية احتشد آلف ال .177
بالعاصمة كواللمبور؛ رفعوا خاللها األعالم الفلسطينية، وحملوا 
لفتات تندد بقرار ترامب، وترفض الحتالل لفلسطين، وتؤكد أن 

 القدس عربية إسالمية.
 

 متوسط دولي موقف 

فة، وخرجوا تظاهر عشرات آلف األتراك في مدن تركية مختل .178
 .بمظاهرات في الميادين العامة، ورفعوا األعالم التركية والفلسطينية

 

 متوسط دولي موقف 

شهدت العاصمة اليرانية طهران بالتزامن مع مدن ايرانية أخرى  .179
 تظاهرات حاشدة غاضبة تنديدًا بالقرار األمريكي.

 

 متوسط دولي موقف 

ات العراق، تنديًدا بالقرار انطلقت تظاهرات في كافة محافظ .181
األمريكي، على أن تستمر لسيما وأن القدس تعتبر أولى قبلتي 

 المسلمين.
 

 متوسط دولي موقف 

 شهدت مدن عدة في المغرب مظاهرات مندده بقرار ترامب. .181
 

 متوسط عربي موقف 



 
 
 

 

حذرت منظمة أوكسفام من تداعيات القرار األميركي العتراف  .182
صمة إلسرائيل، ووصفت القرار بأنه خطوة استفزازية بالقدس عا

 تشكل خطورة للفلسطينيين واإلسرائيليين.
 

 متوسط دولي موقف 

دعت"مؤسسة محبي مصر"إلي مقاطعة المنتجات األمريكية  .183
من البلدان  والصهيونية، وطرد السفراء األمريكيين والسرائيلين

ذي أعلنه الرئيس العربية، وذلك ردا علي القرار الجائر ال
األمريكي"دونالد ترامب"إلعالن القدس عاصمة لدولة الحتالل 

 الصهيوني، ونقل مقر السفارة األمريكية إليها.
 

 متوسط عربي موقف 

شهدت ولية "هرات" غربي أفغانستان، مظاهرة احتجاجية واسعة  .184
ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب، العتراف بالقدس 

 إلسرائيل"."عاصمة 
 

 متوسط دولي موقف 

طالب رئيس حزب "الحركة القومية" التركي المعارض "دولت باهجه  .185
لي"، بتجميد عالقات بالده الدبلوماسية مع "إسرائيل"، وتخفيض 
التمثيل الدبلوماسي التركي لدى تل أبيب إلى أدنى مستوى؛ إلى 

 ائيل".حين تراجع واشنطن عن اعترافها بالقدس "عاصمة إلسر 
 

 متوسط دولي موقف 

أعلنت الكنيسة القبطية األرثوذكسية بمصر اعتذارها عن استقبال  .186
"مايك بينس" نائب الرئيس األمريكي خالل الزيارة المزمع القيام بها 

 في ديسمبر الجاري.
 

 متوسط عربي موقف 

رفعت المالعب التركية لكرة القدم سواء في الدوري الممتاز أو  .187
درجة األولى راية التحدي لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب ال

"العتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل"، حيث كتب عليها القدس خط 
 احمر.

 

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

 القدس، مدينة حول الثابت موقفها السريالنكية الحكومة أكدت .188
 لفلسطين مشتركة عاصمة تكون  أن يجب القدس مدينة" إن بقولها

 في وستبقي القدس، إلي سفارتها تنقل لن أنها مؤكدة ،"وإسرائيل
 ".أبيب تل" مدينة

 

 متوسط دولي موقف 

 التنفيذي المكتب بمشاركة العرب للمنتجين العام التحاد نظم .189
 من للتضامن ،فضائية تظاهرة أكبر العربية الدول إذاعات لتحاد

 .القدس عروبة أجل
 

 متوسط عربي موقف 

 قد كانت ضخم حفل ترخيص إلغاء السودانية السلطات قررت .191
 ، بالخرطوم الخضراء الساحة في إقامته األمريكية السفارة قررت
 بالعتراف ترمب دونالد األمريكي الرئيس قرار خلفية على وذلك

 ائيل".إلسر  عاصمة" بالقدس
 

 كبير عربي  قرار

ارجية القيرغيزية جيمبيك عبر مدير اإلدارة السياسية في وزارة الخ .191
كولوبايف عن قلق حكومة بلده بعد قرار الوليات المتحدة األمريكية 

العتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، مشيًدا بالمكانة المرموقة 
 التي تحتلها دولة فلسطين في العالم.

 

 متوسط دولي موقف 

مم المتحدة أكدت وزارة الخارجية في أوروغواي دعمها لقرارات األ .192
فيما يتعلق  0981لعام  428وقرار مجلس األمن رقم  080رقم 

 بفلسطين وقضية القدس.
 

 متوسط دولي موقف 

أكدت الجمعيتان البرلمانيتان اآلسيوية والمتوسطية عن رفضهما  .193
لقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب العتراف بالقدس عاصمة 

 الده إليها.لالحتالل السرائيلي ونقل سفارة ب
 

 متوسط دولي موقف 



 
 
 

 

يص أعلنت الحكومة الجزائرية فتح أكبر قاعة بالعاصمة والترخ .194
، أمام األحزاب والجمعيات الراغبة في تنظيم لتجمعات بالمحافظات

 تجمعات تضامنية مع قضية القدس.
 

 متوسط عربي  قرار

لقرار عن رفضه  نظم مجلس نواب مملكة البحرين، وقفة تعبيًرا .195
الرئيس األميركي دونالد ترمب بشأن العتراف بمدينة القدس 

 "عاصمة إلسرائيل" ونقل السفارة األميركية إلى القدس الشريف.
 

 متوسط عربي موقف 

قال رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء قمر جاويد باجوا إن  .196
ة القضية الفلسطينية ل تقل أهمية بالنسبة إلى بالده عن قضي

 كشمير.
 

 متوسط دولي موقف 

 األزهر الشرف يقر صياغة مقرر عن القضية الفلسطينية لتدريسه. .197
 

 كبير عربي  قرار

أدانت مجموعة دول عدم النحياز في منظمة "اليونسكو" قرار  .198
 .الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن القدس

 متوسط دولي موقف 

ة أمام مقر السفارة األميركية في نظمت وقفة احتجاجية حاشد .199
جمهورية البيرو نصرة للقدس، وتنديًدا بالقرار األمريكي 

العتراف بالقدس عاصمة "إلسرائيل"، ونقل السفارة األميركية 
 من "تل أبيب" إلى القدس.

 

 متوسط دولي موقف 

نظمت الجالية الفلسطينية في جمهورية قبرص وقفة تضامنية  .211
 ميركي بشأن القدس.ضد القرار األ

 

 متوسط دولي موقف 

قال رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك  .211
المطران عصام يوحنا درويش، إن "فلسطين وبوجه التحديد 

القدس هي فعال مهبط الوحي واألديان وموطن األنبياء والسيد 

 متوسط عربي موقف 



 
 
 

 

 المسيح".
 

عضًوا من البرلمان الفدرالي السويسري من  قدم خمسة عشر .212
أحزاب مختلفة، مساءلة إلى الحكومة الفدرالية السويسرية 
 "عنوانها"، ألم يحن الوقت بالعتراف بالدولة الفلسطينية؟".

 

 كبير دولي موقف 

قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب، ، هاجم الرئيس الفنزويلي .213
عاصمة إلسرائيل، مؤكًدا أن  الذي اعترف من خالله بالقدس

 قرار ترمب يهدد استقرار الشرق األوسط.
 

 متوسط دولي موقف 

قرر حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية الموريتاني  .214
)إسالمي معارض( استثناء السفارة األمريكية لدى موريتانيا من 

الدعوات التي وجهها الحزب للبعثات الدبلوماسية بنواكشوط، 
 اح مؤتمره الثالث.لفتت

 

 كبير عربي  قرار

، إلى مقاطعة المنتجات عا حزب القتصاد الشعبي الماليزي د .215
والشركات اإلسرائيلية، في خطوة احتجاجية عقب القرار 
 األمريكي العتراف بالقدس المحتلة عاصمة "إلسرائيل".

 

 كبير دولي موقف 

وليات المتحدة لوجوب إلهام علييف ال الذربيجانيدعا الرئيس  .216
إعادة النظر في قرارها المتعلق بالعتراف بالقدس "عاصمة 

 إلسرائيل".
 

 متوسط دولي موقف 

جامعة تشوان التكنولوجية والتي تعد من أكبر الجامعات في  .217
 جنوب افريقيا أعلنت المقاطعة األكاديمية إلسرائيل.

 

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

لقومي السوداني الصادق المهدي إلى دعا رئيس حزب األمة ا .218
 تجريم خطوات التطبيع مع إسرائيل.

 

 متوسط عربي موقف 

عدم النحياز" تؤكد عدم جواز تقرير مصير القدس من منظمة  .219
 أي جهة.

 

 متوسط دولي موقف 

خبت جمعية الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تان .211
لمتحدة في نيويورك، دولة فلسطين بمؤتمرها الدوري في األمم ا

عضًوا في مكتب جمعية الدول األعضاء في المحكمة الجنائية 
 الدولية.

 

 كبير دولي  قرار

 افتتاح سفارة لها بفلسطين. تقررالكويت  .211
 

 كبير عربي  قرار

أبدت األمم المتحدة استعدادها للعب دور الوسيط بين السلطة  .212
 .إلسرائيليالفلسطينية والحتالل ا

 

 متوسط دولي موقف 

شاركت أحزاب سياسية وبرلمانية تشيلية في عدة مظاهرات  .213
نظمت في العاصمة سانتياغو بدعوة من المؤسسات والفعاليات 

التشيلية والفلسطينية، تنديًدا بإعالن الرئيس األميركي دونالد 
 ترمب العتراف في القدس "عاصمة إلسرائيل".

 

 سطمتو  دولي موقف 

أطلقت مجموعة فلسطين أكشن في الدنمارك حملة مقاطعة  .214
البضائع اإلسرائيلية، خالل وقفة في شارع المشاة وسط مدينة 

 اورهوس أمام مركز تجاري كبير.
 

 كبير دولي موقف 



 
 
 

 

أكد رؤساء البرلمانات العربية رفضهم قرار الرئيس األميركي  .215
رائيل "جملة وتفصيال"، دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة إلس

وعبروا عن رفضهم المطلق للمساس بالمكانة القانونية 
 والسياسية والتاريخية للقدس الشريف.

 

 متوسط عربي موقف 

بث موحد لتلفزيونات وإذاعات مصر واألردن وفلسطين "دعًما  .216
 للقدس".

 

 متوسط عربي موقف 

 فلسطين. فتح سفارة في القدس عاصمة دولة لبنان يقرر .217
 

 كبير عربي  قرار

طالبت العضو في مجلس النواب األميركي عن ولية مينيسوتا  .218
"بيتي مكولوم" بعدم استخدام أموال دافعي الضرائب في الوليات 

المتحدة لدعم القوات اإلسرائيلية التي تعتقل األطفال 
 الفلسطينيين.

 

 كبير دولي موقف 

ريا بلغاريا تؤيد قرارات األمم مستشار رئيس جمهورية بلغا .219
المتحدة والموقف الرسمي الصادر عن الخارجية البلغارية 
الرافض إلجراء اي تغيير على وضع مدينة القدس قبل 

 التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

 

 متوسط دولي موقف 

أن  أكدت« CIA»وكالة الستخبارات المركزية األمريكية  .221
ئيس الوليات المتحدة األمريكية، دونالد العتراف الذي قام به ر 

ترمب، ينطبق على الجزء الغربي فقط من مدينة القدس 
 المحتلة.

 كبير دولي  قرار

عالم إسالمي على عريضة مفادها أن التطبيع مع  311وقع  .221
 إسرائيل "حرام شرعا".

 كبير دولي  قرار



 
 
 

 

لمجموعة تسلمت الجمعية العامة لألمم المتحدة طلبا من ا .222
العربية لعقد جلسة طارئة لعتماد قرار ملزم يستهدف إبطال 

ار القدس المحتلة عاصمة اإلجراءات األميركية القاضية باعتب
 .إلسرائيل

 كبير عربي  قرار

البرلمان الموريتاني، ُيدين قرار الرئيس األمريكي العتراف  .223
على بالقدس "عاصمة إلسرائيل"، ودعا حكومة بالده للعمل 

عقد قمة عربية وأخرى لالتحاد اإلفريقي لنقاش هذا القرار 
 وتداعياته واتخاذ ما يلزم.

 

 متوسط عربي موقف 

 

 

 


