
 ٌعقدان مؤتمرا حول سٌادة القانون وتحدٌات السلم االهلً الفلسطٌنً بالبٌرة« جنٌف»و« شمس»

المتغٌرات التً تشهدها الساحة العربٌة تؤثر على االمن القومً الفلسطٌنً والعكس : المستشار العوري

 صحٌح

اكد الوزير حسن العوري المستشار القانوني لمرئيس محمود  -ممكي سميمان  –الحياة الجديدة  -البيرة 
عباس ان االمن القومي ال يقتصر عمى المفيوم الضيق لالمن بل يتضمن كل ما يمس بشكل مباشر او غير 

  .مباشر باالمن واالستقرار من عوامل ومؤثرات داخمية كانت ام خارجية
سيادة القانون وتحديات السمم االىمي ) خالل كممة القاىا بالنيابة عن الرئيس عباس في مؤتمر  جاء ذلك

وبالتعاون مع مركز جنيف لمرقابة « شمس» الذي نظمو مركز حقوق االنسان والديمقراطية ( الفمسطيني 
يرة وبمشاركة وحضور في قاعة فندق بست ايسترن بمدينة الب( االربعاء) الديمقراطية عمى القوات المسمحة 

وركزت محاور المؤتمر ,عدد كبير من المسؤولين االمنيين والعسكريين والمدنيين ومؤسسات حقوق االنسان
عمى عدد من القضايا ومنيا مفيوم االمن الشامل ودور المواطن في اشراك المؤسسة االمنية في اتخاذ 

منية وكذلك التسميم بوجود اجيزة رقابية عمى اداء القرارات والتواصل بين كافة شرائح المجتمع والمؤسسة اال
االجيزة االمنية باالضافة الى مراحل نشأة االجيزة االمنية وقيام السمطة واالخطاء التي وقعت ومحاولة تمك 

االجيزة معالجتيا او تجنبيا وذلك من خالل اعداد دورات تدريبية لالفراد العاممين في االجيزة وذلك بعد 
ثانية ولكن االنقسام الداخمي الذي حدث في قطاع غزة اثر عمى ىذه البرامج التأىيمية وكذلك ادى االنتفاضة ال

 .الى تراجع حقوق االنسان في غزة وحدوث تعديات كثيرة عمى المواطنين من قطاع اجيزة االمن المقالة
  االمن القومي لم يقتصر عمى حماية اراضي الدولة

الميم يأتي في ىذه المرحمة الميمة من تاريخ شعبنا الفمسطيني مشيرا الى ان ىذا المؤتمر »: وقال العوري
ان مفيوم االمن في المغة انو نقيض الخوف وىو يعني الطمأنينة واالستقرار والتخمص من الخوف ومن 
الخطر سواء كان داخميا ام خارجيا مضيفا انو وانطالقا مما سبق فان المفيوم العام لالمن القومي لم يعد 

قتصر عمى حماية اراضي الدولة ومصالحيا من اعتداءات خارجية وحسب بل ىو توافر مجموعة من العوامل ي
والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية وايجاد متسع من الحريات والحقوق العامة وتوفير المناخ 

 .«تمعالمالئم لمعمل الجاد وانطالقا من دافع ذاتي لما فيو النفع العام وصالح المج
واشار العوري الى ا ن قضيتنا الفمسطينية مرت خالل مراحميا المختمفة بمنعطفات ومتغيرات متعددة اكسبتيا 
خصوصية متنوعة فقد انطمقت الثورة الفمسطينية من مبدأ الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا منتيجة في 

ضية الى مرحمة جديدة بدخول العممية البداية الكفاح المسمح كوسيمة النتزاع الحقوق ومع انتقال الق
التفاوضية وانشاء السمطة الوطنية تم البدء بانشاء مؤسسات الدولة والعمل عمى تطويرىا وحمايتيا وضمان 
استمرارية عمميا بما يضمن توفير االجواء المالئمة لالستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة ومما ينعكس 

شجعة عمى االستثمار وخمق فرص العمل والقدرة عمى تطوير وبناء المؤسسات ايجابا عمى توفير البيئة الم
التعميمية والمؤسسات العامة وبناء وتطوير المؤسسات االمنية والقضائية ووضع االنظمة والقوانين لمحاربة 

 



لقومي الفساد المالي واالداري واالىتمام بالشباب ودعميم باعتبارىم مستقبل ىذه االمة والضامن ألمنيا ا
باالضافة الى االىتمام بكافة المناحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعميمية االخرى مما يساىم في 

 .توفير العوامل االساسية لضمان جانب من االمن القومي ليذه االمة
فمسطيني ان التغييرات التي تشيدىا الساحة العربية تؤثر عمى االمن القومي ال»: وخمص العوري الى القول

والعكس صحيح منوىا الى ان القيادة الفمسطينية تقوم بجيد منقطع النظير لتحقيق اىم ركائز االمن القومي 
الفمسطيني من خالل انتزاع االعتراف الدولي بالدولة الفمسطينية كدولة مستقمة كامة السيادة تبسط سيطرتيا 

تعمق في تحديد مفيوم واضح وشامل لالمن القومي عمى اقميميا وحدودىا وجوىا وبحرىا متمنيا لممؤتمر ان ي
الفمسطيني وتسميط الضوء عمى التحديات التي تواجيو وبيان الخطط والمشاريع الالزمة لمحفاظ عمى 

 .«مرتكزاتو
 االمن البشري قضية ذات طبيعة عالمية: االحمد

مفيوم االمن لفترة طويمة  انو ظل ينظر الى»: والقى الدكتور محمد االحمد كممة مركزي شمس وجنيف وقال
عمى ان امن حدود الوطن من العدوان الخارجي أو بأنو حماية المصالح القومية في السياسة الخارجية، أو 

ومع انتياء الحرب الباردة أضحى ىذا المفيوم غير ذي جدوى في . بأنو األمن العالمي بحدوث حرب نووية
م األمن يتأتى من المشكالت المتعمقة بالحياة اليومية أكثر أذىان معظم الناس الذين أصبحوا يعتبرون انعدا

مما ينشأ نتيجة الخوف من حدوث مشكالت عالمية، وبالنسبة لمكثيرين منيم أصبح األمن يرمز إلى الحماية 
 .«من خطر الجوع والمرض والبطالة والجريمة والصراع االجتماعي والقمع السياسي والمخاطر البيئية

من البشري قضية ذات طبيعة عالمية وىو ميم لمناس في كل مكان، األغنياء والفقراء عمى وأشار الى إن األ
السواء، حيث ثمة تيديدات مشتركة بالنسبة لجميع الناس مثل البطالة والمخدرات والجريمة والتموث وانتياكات 

دات تظل ظاىرة حقوق اإلنسان، قد تختمف حدة ىذه المشكالت من بمد إلى بمد، لكن جميع ىذه التيدي
 .متنامية

ال يمكن أن نحقق تنمية مستدامة وبناء مؤسساتنا دون األخذ بعين االعتبار بسط األمن »: وقال االحمد
. «وتوفير متطمباتو األساسية،بحيث يتم حماية مصالحنا داخميًا وخارجيًا، والحد من التيديدات المحدقة بنا

مسطينيًا، ويحظى بالعناية واالىتمام من قبل السمطة الفمسطينية فاألمن بيذا المعنى يمثل احتياجًا وطنياً ف
وأوضح أن اإلرادة الفمسطينية، واإلدراك العميق ألىمية األمن لدى القيادة، . ومؤسسات المجتمع المدني

واستيعاب دروس وتجربة الفترة الماضية،ساىمت في إعادة بناء األجيزة األمنية،التي حققت تقدمًا سريعاً 
ًا عمى مستوى األداء والسموك،بعد أن وصمت الحالة األمنية لدرجة عالية من الفوضى، باتت تشكل فيو وكبير 

فال يمكن لنا كفمسطينيين أن نتحدث عن األمن الوطني دون معرفة .تيديداً لألمن الوطني، والنسيج الداخمي
،وكيفية تعامل األطراف القائمة عمى الظروف العالمية واإلقميمية المحيطة،واالطالع عمى التيديدات والتحديات

 .تنفيذ السياسة األمنية مع تمك الظروف
مضيفا أن انعقاد مؤتمرنا ىذا يأتي إدراكًا لصعوبة وتعقيدات الساحة الفمسطينية، والعقبات التي تعترض 

ت االحتالل تحقيق إستراتيجية وطنية موحدة لألمن في ظل استمرار االنقسام السياسي الداخمي، وتزايد اعتداءا



وىو أيضاً تتويج ألنشطة وفعاليات برنامج منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم . بحق شعبنا الفمسطيني
الصالح والتي ىي عبارة عن سمسمة من المقاءات الحوارية التي عقدىا كل من مركز جنيف لمرقابة 

والتي جمعت مؤسسات « مسش»الديمقراطية عمى القوات المسمحة ومركز حقوق اإلنسان والديمقراطية 
المجتمع المدني من جية والمؤسسة األمنية من جية أخرى،ومن ثم تعقد لقاءات مشتركة بين مؤسسات 

  .المجتمع المدني والمؤسسة األمنية في كل من محافظات جنين،نابمس،رام اهلل والخميل
افق مع التشريعات الوطنية ان فرض األمن وتطبيق سيادة القانون يعني االنسجام والتو »: وقال االحمد

والدولية وفي مقدمتيا القانون األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية، وبالتالي ال يمكن القبول أو مجرد 
  .«الحديث عن تطبيق القانون إذا كانت ىناك أي انتياكات لحقوق اإلنسان ولحرياتو العامة والخاصة

من وراء ىذا المؤتمر إلى التأثير عمى صناع القرار،  ومن ىنا فإننا نيدف»: وانتيى االحمد الى القول
لى تسميط الضوء عمى واحدة من أىم القضايا  والسياسيين إلعالء المسألة األمنية وايالئيا االىتمام الكافي وا 

التي تشيد منذ سنوات عديدة نقاشًا مطواًل من قبل خبراء القانون،إضافة إلى تبادل اآلراء والخبرات 
  .«ين المشاركين الذين يمعبون دورا ميما في ىذا المجالوالمعمومات ب

 تعزيز الشراكة بين المواطن واالمن« فريدريك»
اشار فييا الى اىمية المؤتمر والذي يأتي ضمن اختتام »: والقى روالند فريدريك مدير مركز جنيف كممة 

ا االجيزة االمنية وكافة شرائح مشروع نفذه المركز بالتعاون مع مركز شمس حول السمم االىمي وشاركت فيي
المجتمع والذي ىدف باالساس الى تعزيز الشراكة بين المواطن واالجيزة االمنية في اتخاذ القرارات في المجال 

االمني مشيرا الى ان المشروع استمر عدة شيور في محافظات الشمال والوسط مشيدا في ذات الوقت 
ية بانشاء اليات مستدامة لمتواصل بين االجيزة االمنية والمواطنين بتجاوب المؤسسة االمنية واالرادة السياس

  .«وتطبيق سيادة القانون
 الجمسة االولى

وفي الجمسة االولى التي تولى الدكتور وليد الشرفا عرافتيا وكانت بعنوان السمم االىمي بين سيادة القانون 
القانون في جامعة القدس وخبير امني عن  والحقوق والحريات تحدث كل من الدكتور جياد الكسواني استاذ

فيما تحدث الطيراوي عضو المجنة المركزية لحركة , المفيوم الفمسطيني لمقطاع االمني ونظرة نحو المستقبل
فتح ورئيس مجمس امناء االكاديمية الفمسطينية لمعموم االمنية عن مرتكزات وفمسفة القطاع االمني 

العيسة مدير مركز انسان لمديمقراطية وحقوق االنسان عن الحقوق وتحدث المحامي شوقي , الفمسطيني 
والحريات العامة والفردية في القطاع االمني الفمسطيني واخيرا عقب الدكتور احمد ابو دية مدير عام المجان 
في المجمس التشريعي واستاذ العموم السياسية في جامعة بيرزيت عمى كافة القضايا والمحاور التي طرحيا 

 .متحدثونال
 عقيدة امنية موحدة لممؤسسة االمنية:الطيراوي

ان ىنالك عقيدة امنية ترسميا كل الدول في العالم وىدفيا حماية االرض والشعب من « :وقال الطيراوي
االخطار الخارجية والداخمية مشيرا الى انو عدا اسرائيل التي تشكل خطرا داخميا عمى االمن القومي الفمسطيني 



دوال ليا مصالح فيي موجودة فينالك تيارات مؤيدة الميركا والدول العربية والغربية وتشكل مصالح فان ىنالك 
لتمك الدول وتشكل اخطارا عمينا وىذه االخطار تنسف المصالح القومية مشيرا الى وجود العقيدة االمنية في 

نوىا الى انو اليجوز المحاصصة كل جياز امني ولكننا بحاجة الى بناء عقيدة امنية لممؤسسة االمنية ككل م
باالمن النو يشكل خطرا عمى المؤسسة االمنية فيي يجب ان تبقى لمشعب والوطن وليس ليذا الجياز او تمك 
بمعنى اخر يجب ان نبني مؤسسة امنية بعيدة عن الحزبية ولذا تم انشاء جامعة االستقالل التي ليا عالقة 

 .المحمية في اي تخصصات اخرى بالتخصصات االمنية وال تنافس الجامعات
 االجيزة االمنية حاولت تجاوز اخطائيا: العيسة

ان االجيزة االمنية في بداية اقامة السمطة الوطنية تشكمت من مناضمين وليسوا مينيين « :وقال العيسة
قانونا  بالتالي وقعت العديد من االختراقات واالخطاء القانونية واضرت بحقوق المواطنين كما وانو لم يكن

واضحا ينظم عمل االجيزة االمنية ويحدد العالقة مع المواطنين وكل جياز كان يتصرف مع المواطنين دون 
اجراءات قانونية بمعنى ان المرحمة االولى لتأسيس االجيزة االمنية كانت خطيرة ومسيئة لممواطنين وبالتالي 

غياب الرقابة عمى اداء وعمل االجيزة االمنية اال تضررت العالقة بين المواطن واالجيزة االمنية خاصة في ظل 
ان االجيزة وبعد االنتفاضة الثانية تنبيت ليذه المسألة وبدأت بتنظيم دورات تدريبية لالفراد العاممين في 

االجيزة وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية واالنسانية ولكن احداث غزة االنقسام الذي حدث اثر عمى ىذا 
االمنية وبالتالي فان تصرفات تمك االجيزة وبخاصة في قطاع غزة عاد الى المربع االول  التوجو لالجيزة

وفي الجمسة الثانية لممؤتمر والتي كانت بعنوان سيادة القانون واالمن القومي في . واصبح الوضع ىناك اسوأ
المنية الفمسطينية وحداثة فمسطين تحدث عدد من القيادات السياسية واالمنية واالكاديمية حول االستراتيجية ا

التجربة وشمولية الرؤيا وسيادة القانون بين المفيوم االمني والحقوق والحريات العامة وتحديات القطاع 
 .االمني الفمسطيني ومفيوم المجتمع المدني لسيادة القانون والسمم االىمي

 

 


