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تحت المجهر :التنسيق المني الفلسطيني السرائيلي
دعا المجلس المركزي ،وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية ،إلى وقف التنسيق المني الفلسطيني مع إسرائيل في  .2015غير أن رئيس منظمة
التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلم قبل إنهاء الستعمار والحتلل العسكري السرائيلي المستمر على الرض
الفلسطينية منذ  50عا ًما  .وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب ،باسل العرج ،على يد القوات السرائيلية بعد أن سجنته
السلطة الفلسطينية سابقًا – المر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جز ًءا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية  .يناقش محللو الشبكة السياساتيون في
المقالت المختارة أدناه جذو َر التنسيق المني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه ،ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف
إلى النتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الحتلل وداخل إسرائيل وفي المنفى.

التنسيق المني :سياقه ومراحل تطوره
تطور أجهزة المن الفلسطينية وإصلحها 2013-1993
كتبه علء الترتير
يعرض مدير برامج الشبكة ،علء الترتير ،في مقالة نشرتها المجلة الدولية للمن والتنميةم( Stability: International Journal of
 ، )Security & Developmentتحليل لسياق تطور وإصلح أجهزة المن الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين .اقرأ المزيد...

بعد حرب غزة ،أي ثمن لقطاع المن في فلسطين؟
كتبه علء الترتير وصابرين عمرو
يحث مدير برامج الشبكة ،علء الترتير ،والمحللة السياساتية في الشبكة ،صابرين عمرو ،في هذا الموجز السياساتي على إصلح قطاع المن
الفلسطيني الذي يوجهه المانحون ول يخدم سوى التطلعات الستعمارية السرائيلية .ويبحثان في نشأة هذا القطاع وآلياته الحالية ،وكيف أن
سلطويته المتنامية باطراد ّ
تحول فلسطين إلى"دولة "أمنية بوليسية  .اقرأ المزيد…

متى سينهار التنسيق المني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟
كتبه طارق دعنا
يرى المحلل السياساتي في الشبكة ،طارق دعنا ،في مقالة نشرتها مجلة جدلية أن قطاع المن الفلسطيني في شكله الحالي ليس جز ًءا من
المشروع الوطني الذي يخدم القضية الفلسطينية ،بل هو يخدم نخبة السلطة الفلسطينية بضمان سلمتهم ،وحماية ثرواتهم ،وقمع المعارضة
السياسية  .اقرأ المزيد…
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السيادة الفلسطينية :بين العتراف العالمي والتنسيق المني
كتبه صابرين عمرو
تحاجج صابرين عمرو في مقالة الرأي المنشورة في موقع الميدل ايست مونيتر بأن"إعادة انتاج نموذج أمني يهمل احتياجات واهتمامات
الفلسطينيين وحقهم في المن والمان يمثل فعليا محاولة لشطب الفلسطينيين من حقهم في السيادة ".اقرأ المزيد...

إصلح القطاع المني للسلطة الفلسطينية كأداة لدامة الحتلل السرائيلي
كتبه علء الترتير
يستند تحليل مدير برامج الشبكة ،علء الترتير ،المنشور في جريدة الخبار إلى إحصاءات غير معروفة لدى الكثيرين تعرض قطاع أمن
السلطة الفلسطينية المعتمد على المساعدات بالرقام ،بما في ذلك حقيقة أن نصف موظفي الخدمة المدنية في القطاع العام الفلسطيني يعملون في
مجال المن ،وأن القطاع يحصل سنويًا على مليار دولر أمريكي من ميزانية السلطة الفلسطينية ونحو  % 30من إجمالي المساعدات الدولية.
اقرأ المزيد…

القمع والسلطوية وتجريم المقاومة
التعاقد من الباطن على ممارسة القمع في الضفة الغربية وقطاع غزة
كتبه علء الترتير وصابرين عمرو
يتساءل مدير برامج الشبكة ،علء الترتير ،والمحللة السياساتية في الشبكة ،صابرين عمرو ،في مقالة رأي منشورة في صحيفة نيويورك تايمز:
"لِ َم يواصل المانحون الدوليون دعمهم لوكال ٍة تساعد في إدامة الحتلل السرائيلي ،ول تلبي احتياجات المدنيين الفلسطينيين ،وتنتهك حقوق النسان
التي يدعون التمسك بها؟ " اقرأ المزيد...

التعاون المني بين إسرائيل والفلسطينيين في مرمى التساؤلت
طارق دعنا
يرى طارق دعنا في مقالة الرأي المنشورة في صحيفة ذي هيل بأن أولويات أجهزة المن الفلسطينية ،المحددة أصلً في إطار عملية السلم لعام
 ،1993تغيرت تغيرًا جذريًا بعد وفاة ياسر عرفات ،وانتخاب عباس ،والنقسام في مرحلة لحقة بين حماس وفتح  .اقرأ المزيد...
z

التنمية ذات الطابع المني والسلطوية الفلسطينية في عهد الفياضية
كتبه علء الترتير
يحلل علء الترتير تصورات مشروع السلطة الفلسطينية لبناء الدولة بعد عام  2007في مقالة نشرتها مجلة الصراع والمن والتنمية ،مستندًا إلى
نتائج العمل الثنوغرافي الميداني في مخيمي بلطة وجنين للجئين .وقد أشار الكثيرون ممن تح ّدث إليهم إلى الضرر الذي ألحقه المذهب الفياضي
بمقاومتهم ضد الحتلل السرائيلي وبحماية أنفسهم وأمنهم .اقرأ المزيد...
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تجريم المقاومة :حالة مخيمي بلطة وجنين للجئين
كتبه علء الترتير
يرى علء الترتير في مقالته التي ستنشر قريبا ً في مجلة الدراسات الفلسطينية أن إجراء الصلح المني لضمان الستقرار في سياق الحتلل
الستعماري ودون معالجة الختلل في توازن القوى ليس له سوى نتيجتين  :تعاون"أفضل "مع سلطة الحتلل ،وانتهاك أمن الفلسطينيين
وحقوقهم على يد أجهزتهم المنية .

دليل السلطة الفلسطينية لدامة الحتلل
أنتجته مؤسسة تصوير فلسطين
يبرز هذا الرسم النفوغرافي الذي أنتجته مؤسسة تصوير فلسطين ،وهي أحد شركاء الشبكة ،تواطؤ السلطة الفلسطينية في إدامة الحتلل العسكري
السرائيلي  .إقرأ المزيد...

أعضاء الشبكة طارق دعنا وصابرين عمرو وعلء الترتير متاحون لغراض التواصل العلمي والمقابلت .يرجى التواصل عبر البريد
اللكتروني للمزيد من التفاصيلcontact@al-shabaka.org

تابعونا على  iفيسبوك وتويتر
لدعم الشبكة i،انقروا هنا
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