
يشهد ما تزال القدس محور التطورات السياسية عىل صعيد التطهري العرقي الذي متارسه إرسائيل بحق الفلسطينيني، واملشهد املتغري للسياسة الخارجية األمريكية واألوروبية تجاه 

فلسطني والنظام اإلرسائييل. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر يف 2017 والقايض باالعرتاف بالقدس عاصمًة إلرسائيل، ومن ثم نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس، ما يزال 

يُلقي بتداعياته الكارثية عىل مطالبات الفلسطينيني باملدينة. ويف الوقت نفسه، ال ينفك النظام اإلرسائييل يُكثِّف جهوده الجتثاث الفلسطينيني من القدس ونزع الطابع الفلسطيني عن 

املدينة من خالل عمليات الطرد القرسي يف حي الشيخ جراح وسلوان، واالعتداء عىل املصلني يف الحرم القديس ومحيط كنيسة القيامة.

ويف ضوء حملة املحو املستمرة هذه، واملقاومة املستمرة من الفلسطينيني املقدسيني، تعيد الشبكة طرح موضوع القدس، بناًء عىل محورنا السياسايت املنشور سنة 2017، مع مجموعة 

مختارة جديدة من منشورات محللينا.

تداعيات حقبة ترامب

خيارات الفلسطينيني بعد قنبلة ترامب بشأن القدس
نادية حجاب

ما هي الخيارات املتاحة للفلسطينيني بعد االعرتاف األمرييك بالقدس عاصمًة إلرسائيل؟ تستعرض نادية حجاب يف هذا التعقيب الفرص املتاحة للقيادة الفلسطينية واملجتمع املدين 

حول العامل. اقرأ املزيد...

ترامب والقدس ومستقبل فلسطني
نور عرفة، دانا الكرد، منري نسيبة، فيكتور قطان، طارق بقعوين

يتناول محللو الشبكة يف هذه الحلقة النقاشية موقَف الواليات املتحدة وكيف أنه يرسخ نظام الفصل العنرصي اإلرسائييل، ويناقشون دور السلطة الفلسطينية وُسبل حامية حقوق 

الفلسطينيني يف مواجهة مثل هذه االنتكاسات.  اقرأ املزيد...

االتحاد األورويب والقدس: إمكانية مقاومة
يارا هواري

تحاجج يارا هواري يف هذا املوجز السياسايت بأن القول غري املقرتن بالفعل غري كاٍف. ويف ضوء نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس، ال بد لالتحاد األورويب أن يضطلع بدوره 

كأحد القنوات القليلة املتبقية لتأمني حقوق اإلنسان الفلسطيني ومامرسة الضغط عىل إرسائيل.  اقرأ املزيد...

نزع الطابع الفلسطيني عن القدس
 

املحاوالت اإلرسائيلية األخرية لتغيري الواقع الجيوسيايس يف القدس
زينة اآلغا

تواجه املناطق املحيطة بالقدس خطر الضم. ويف هذه املذكرة السياساتية، تُقيِّم زينة اآلغا التبعات املحتملة املرتتبة عىل إقدام إرسائيل عىل ضم مستوطناتها غري القانونية، وتقرتح 

خطوات لعرقلة عملية الضم ومحاسبة النظام اإلرسائييل. اقرأ املزيد...

تحت املجهر: القدس مجدًدا
زينة اآلغا، هالة أحمد، نور عرفة، طارق بقعوين، منى دجاين، دانا الكرد، يارا هواري، نادية حجاب، فكتور قطان، منري نسيبة 
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محور سياساتي من الشبكة

https://al-shabaka.org/focuses/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3/
https://al-shabaka.org/focuses/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a8%d8%b4/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a8%d8%b4/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88/
https://al-shabaka.org/memos/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a/
https://al-shabaka.org/memos/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a/
https://al-shabaka.org/ar/author/MunirNuseibah/
https://al-shabaka.org/ar/author/victorkattan/
https://al-shabaka.org/ar/author/nadiah/
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/
https://al-shabaka.org/ar/author/dana-el-kurd/
https://al-shabaka.org/ar/author/MunaDajani/
https://al-shabaka.org/ar/author/TareqBaconi/
https://al-shabaka.org/ar/author/nurarafeh/
https://al-shabaka.org/ar/author/halah-ahmad/
https://al-shabaka.org/ar/author/zena-agha/
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E1 حملة الضم اإلرسائيلية يف القدس: دور معاليه أدوميم ومنطقة
زينة اآلغا

تُسلِّط زينة اآلغا الضوء يف هذا املوجز السياسايت عىل الجهود التي تبذلها إرسائيل يف سبيل إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيني من خالل »تقسيم املناطق دميوغرافيًا والتوسع 

اإلقليمي،« وتستخدم مثايل مستوطنة معاليه أدوميم ومنطقة ممرE1 . اقرأ املزيد...

متناقضة رام الله وإضعاف موقف العاصمة الفلسطينية يف القدس
هالة أحمد

تكتب هالة أحمد يف هذه املذكرة السياساتية بأن السلطة الفلسطينية تضطلع بدور أسايس يف ترسيخ األجندة اإلرسائيلية بشأن القدس، وتتناول استثامرات القيادة الفلسطينية يف رام 

الله باعتبارها العاصمة الفلسطينية املزيفة. اقرأ املزيد...

تدمري القدس الفلسطينية، املؤسسة تلو املؤسسة
يارا هواري

ال تقترص الجهود اإلرسائيلية الرامية إىل نزع الطابع الفلسطيني عن القدس عىل رسقة األرايض. تُبنيِّ يارا هواري يف هذا املوجز السياسايت أن االعتداءات عىل املؤسسات الثقافية جزٌء 

أسايس يف التدمري املنهجي الذي مُيارسه النظام اإلرسائييل عىل الهوية الفلسطينية للمدينة. اقرأ املزيد...

حي الشيخ جراح وما وراءه 
منى دجاين

تنضم منى دجاين إىل املضيفة يارا هواري يف حلقات البودكاست الشهرية التي تنظمها الشبكة بعنوان »فلسطني بفكر جديد«، ملناقشة دور حملة #SaveSheikhJarrah يف تحفيز 

اندالع انتفاضة الوحدة يف العام 2021 يف فلسطني التاريخية قاطبة. اقرأ املزيد...
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https://al-shabaka.org/briefs/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://al-shabaka.org/memos/%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a5%d8%b6%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%85%d8%a9-%d8%a7/
https://al-shabaka.org/memos/%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a5%d8%b6%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%85%d8%a9-%d8%a7/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%88-%d8%a7/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%88-%d8%a7/
https://al-shabaka.org/podcasts/sheikh-jarrah-and-beyond-with-muna-dajani/
https://al-shabaka.org/podcasts/sheikh-jarrah-and-beyond-with-muna-dajani/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
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»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.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء 

الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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