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 محور سياساتي: القدس
القدس في بقعة الضوء

من المتوقع أن يتولى ديفيد فريدمان منصَب سفيِر الوليات المتحدة المريكية في إسرائيل، الذي أعرب عن موافقته على نقل السفارة

وفيما يلي مجموعة من المقالت المختارة التي يبين فيها محللو الشبكة السياق والتحليل اللزم لفهم تاريخ .المريكية من تل أبيب إلى القدس

.الستعمار السرائيلي للقدس وتأثيره على الفلسطينيين، والتداعيات المحتملة لنقل السفارة المريكية

تداعيات نقل السفارة المريكية
نقل السفارة المريكية إلى القدس سيحطم آمال الفلسطينيين بإحقاق العدل

كتبته نور عرفة

ترى نور عرفة في مقالة الرأي هذه المنشورة في صحيفة الجارديان أن نقل السفارة المريكية من تل أبيب إلى القدس ينتهك القانون الدولي

وتُبين كذلك التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، بما فيها الزيادة في بناء .ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والحرية

...إقرأ المزيدi.لتوتراتالمستوطنات وتأجيج ا

حول تعهد ترامب بنقل السفارة المريكية إلى القدس

حوار مع معين رباني

كيف أن إقامة سفارة أمريكية في القدس يعني تحوًل جذريًا (IMEUيوضح معين رباني في هذا الحوار مع معهد الشرق الوسط للتفاهم (

...إقرأ المزيدi".ميةيرقى إلى إشعال حريق سياسي متعّمد ل يمكن التكهن بعواقبه المحلية والقليمية والعال" في سياسة الوليات المتحدة 

استراتيجيات إسرائيل – والعلة فيها
أسلوٌب إسرائيلي جديد وخطير لترحيل المقدسيين

كتبه منير نسيبة

لدولة إسرائيل المستخدمة للغاء إقامة الفلسطينيين، ويبين كيف أنها "خرق الولء" يتناول منير نسيبة في تعقيبه المنشور في الشبكة سياسةَ 

...إقرأ المزيدi.توِجُد لجئين ونازحين فلسطينيين جدد بهدف الحفاظ على أغلبية يهودية في القدس
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أي قدس؟ المخططات السرائيلية غير المعروفة

كتبته نور عرفة

تتناول نور عرفة في موجزها السياساتي المتعمق والمنشور في الشبكة المخططات السرائيليةَ الرئيسية غير المعروفة نسبيًا والهادفة إلى

جعل المدينة مركًزا للسياحة والتكنولوجيا المتقدمة، وكيف توظف التخطيط العمراني لعادة تكوين التركيبة السكانية في المدينة على حساب

إقرأ المزيد...i ( مع رجا الخالدي ومها السمان ونور عرفةهذا النقاش حول المخططات السرائيلية الرئيسيةi انظر أيًضا ( .الفلسطينيين

بالحرب الدينية في القدس، َسْتر الستعمار " "

كتبته نور عرفة

تحلل نور عرفة في موجزها السياساتي المنشور في الشبكة كيف أن وسائل العلم واليمينيين السرائيليين يصفون الصراعات بين

، رغم أنها ناجمةٌ عن مخططات إسرائيلية قديمة ترمي إلى"حرب دينية"المستوطنين السرائيليين وبين الفلسطينيين المقدسيين كجزء من 

...إقرأ المزيدi.المدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين  "تهويد"

التأثيرات على الفلسطينيين في القدس
مستوطنات إسرائيلية أكثر تعني فلسطينيين أقل

كتبه منير نسيبة

يبين منير نسيبة في مقالة الرأي هذه المنشورة في صحيفة ذي هيل كيف يؤثر البناء الستيطاني السرائيلي في الفلسطينيين أفراًدا وعائلت،

وكيف أن المستوطنات واستراتيجيات التهجير تنضوي ضمن مخطط إسرائيلي أشمل يهدف إلى إخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية

...إقرأ المزيد.ودولة إسرائيل

الحياة في ظل سياسات الستعمار في القدس

وخمس منظمات مدنية أخرى رسومات بهدف نشر الوعي بسياسات الفصل Visualizing Palestine صممت الشبكة ومنظمة تصوير فلسطين 

العنصري السرائيلي في القدس، وآثارها على السكان الفلسطينيين، وما ينجم عنها من انتهاكات للقانون النساني الدولي وقانون حقوق

...المزيد إقرأi.النسان

القدس: الرؤية السرائيلية مقابل الواقع الفلسطيني

كتبته نور عرفة

تتناول نور عرفة في هذه المذكرة المنشورة في الشبكة الجهود السرائيلية المستمرة في تهويد القدس، وتعرض توصيات لوقف هذه

...إقرأ المزيدi.السياسات، وتحسين القتصاد والمجتمع في القدس الشرقية
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انهيار اقتصادي في القدس الشرقية: استراتيجيات للنعاش

كتبته نور عرفة

تتناول نور عرفة في هذا الموجز السياساتي المنشور في الشبكة انهياَر القدس الشرقية اقتصاديًا بتدبير من إسرائيل من خلل استهداف

i...إقرأ المزيدi.قطاع السياحة والسواق التجارية في البلدة القديمة

استشراف المستقبل
مستقبل القدس: مدينة مقدسة أم مدينة مفتوحة؟

كتبه سليم تماري

يوضح سليم تماري، الخبير المعروف في شؤون القدس، الجذور التاريخية لتقديس مدينة القدس، وكيف أنها تطمس التغييرات الحاصلة على

ويرى أن المقترحات الخاصة بمستقبل القدس تتجاهل جوهر الصراع على المدينة أل وهو وجود حالة من القهر الستعماري التي .الرض

...إقرأ المزيدi.يجب معالجتها وحلها حًل عادلً

يرجى التواصل عبر .أعضاء الشبكة نور عرفة ومنير نسيبة ومعين رباني وسليم تماري متاحون لغراض التواصل العلمي والمقابلت

contact@al-shabaka.orgالبريد اللكتروني للمزيد من التفاصيل 

تويتر وفيسبوك iتابعونا على

انقروا هنا iلدعم الشبكة،
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