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مركزا جنيف وشمس يعقدان مؤتمرا حول سيادة القانون والسلم األهلي

رام هللا – وطن لألنباء  -عقد
مركز حقوق اإلنسان
والدٌمقراطٌة "شمس"
ومركز جنٌف للرقابة
الدٌمقراطٌة على القوات
المسلحة " دٌكاف" مؤتمرا
حول سٌادة القانون وتحدٌات
السلم األهلً الفلسطٌنً الٌوم
فً رام هللا بحضور عدد
كبٌر من ضباط المؤسسة
األمنٌة الفلسطٌنٌة
والمختصٌن بالقانون
ومؤسسات المجتمع المدنً
وعدد من وجهاء العشائر
ورجال اإلصالح فً المجتمع
 .الفلسطٌنً
وقد افتتح المؤتمر بكلمة للمنظمٌن ألقاها"روالند فرٌدٌرك "رئٌس مركز جنٌف الذي قال":السلم األهلً
فً فلسطٌن ٌواجه عراقٌل كثٌرة أهمها وجود االحتالل" وتابع "من أهم أهداف هذا المشروع هو
".إشراك المواطن الفلسطٌنً فً عملٌة اآلمن،ورفع توصٌات لصانعً القرار
وجاءت الجل سة األولى حول السلم األهلً بٌن سٌادة القانون والحقوق والحرٌات وأهمٌة مفهوم األمن
التً تحدث فٌها أستاذ القانون فً جامعة القدس الدكتور جهاد الكسوانً وقال ":ان مفهوم رجل األمن
ٌختلف عن مفهوم المواطن ،وان األمن هو قوانٌن وإجراءات" موضحا انه مع الحكومة الـ  21اتخذ
أول مفهوم امنً فلسطٌنً واضح مبنً على سٌادة الداخلٌة والخارجٌة ولدٌنا مفهوم خاص ولٌس لدٌنا
".مفهوم محدد ما دام الفلسطٌنٌٌن تحت االحتالل والمفهوم األمنً متغٌر
وفً نفس السٌاق استعرض نٌكوال ماسون أهداف المشروع التً من أهمها إشراك المواطنٌن
بالقرارات المت علقة باألمن  ،والتزام السلطات التنفٌذٌة بالقانون وتنفٌذ قرارات المحاكم وحماٌة حقوق
.اإلنسان
اللواء توفٌق الطٌراوي تحدث مطوال قائال  ":األجهزة األمنٌة تشكلت من مناضلٌن ولٌس من مهنٌٌن
لذلك حصلت أخطاء كثٌرة فً المرحلة السابقة "،المبدأ الهام فً األمن العام للدول ذات السٌادة ال ٌسمح
".بتوظٌف رجل امن اعتقل لدى العدو
وقال الطٌراوي  ":كل شًء ٌمكن تقاسمه اال األمن فالمؤسسة األمنٌة للوطن ولٌس للحزب ومن وقع
".على هذا البند فً المصالحة اخطأ

وأشار الطٌراوي إلى انه آجال ام عاجال سٌذهب الفلسطٌنٌون الى مواجهة مع اإلسرائٌلٌٌن نتٌجة التعنت
 ".اإلسرائٌلً فً قضاٌا االستٌطان وقال  ":االستغناء عن التنسٌق األمنً أول هذه المواجهة
ونوه الطٌراوي الى ان هناك اراض فلسطٌنٌة تباع لإلسرائٌلٌٌن من قبل عمالء وٌبنى علٌها مستوطنات
! ،وتساءل ماذا ٌمكن ان نفعل؟ نقوم باعتقالهم وتقوم إسرائٌل باقتحام السجون وأخذهم
وأكد الطٌراوي انه ال ٌوجد لدى السلطة الفلسطٌنٌة اقتصاد لنقاوم أي ضغوط خارجٌة وإذا قلنا ال نرٌد
التنسٌق األمنً لن ٌكون لدٌنا رواتب فً آخر الشهر وقال ":كنا نعتقل بعض المناضلٌن سابقا ولكن ال
ٌ".وجد ضابط واحد سلم مناضل فلسطٌنً لالحتالل
وقال  ":مع احترامً لما تقوله الحكومة نحن لٌس لدٌنا اقتصاد والذي ٌرٌد دولة علٌة أن ٌبنً االقتصاد
حتى اآلن ٌوجد عدد كبٌر من المواطنٌن والمخٌمات ال ٌسددون فاتورة الكهرباء والمٌاه الخاصة
".ببٌوتهم
وأشار الطٌراوي إلى إن تٌارات تساند مصالح لدول خارجٌة وهذه التٌارات مساندة ألمٌركا وغٌرها من
..الدول وهً تنسف مفهوم األمن الداخلً ونحن لٌس لدٌنا اقتصاد ومصالح لنقاوم مثل هذه التٌارات
وتحدث المحامً شوقً العٌسة مدٌر مركز إنسان للدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان عن أخطاء األمن وعدم
وجود إجراءات قانونٌة تحكم األمن وقال ":أخطاء األمن تسببت فً إخفاق حركة فتح فً االنتخابات
عام  7772وغٌاب الرقابة الحقٌقٌة على تصرفات رجال األمن جعلت المواطن على تناقض مع رجال
.األمن،العالقة بٌن المتهم ورجل األمن هً صراع أدمغة وهذه الحالة بحاجة إلى مراقبة
وأشار العٌسه إلى أن أي إعدام ٌتم بدون استكمال اإلجراءات بما فٌها موافقة الرئٌس ٌعتبر غٌر
قانونً،وطالب بتنفٌذ قرارات المحاكم من اجل فرض سٌادة القانون
واستعرض الدكتور إبراهٌم شعبان أستاذ القانون فً جامعة القدس كٌفٌة استعمال القانون الداخلً
الفلسطٌنً من قبل أجهزة األمن وكٌفٌة استعمال القوة التً ٌجب ان تستعمل فقط للدفاع عن النفس.وان
.هناك تغول من قبل األجهزة األمنٌة فً اإلجراءات
اللواء عدنان الضمٌري المفوض السٌاسً العام والناطق الرسمً باسم األجهزة األمنٌة قال  ":لدٌنا
 ".قانون الخدمة المدنٌة وهو من أفضل القوانٌن فً الدول اإلقلٌمٌة
وأشار إلى أن العدد الكلً إلفراد األجهزة األمنٌة الفلسطٌنٌة  20177عنصر وضابط من بٌنهم 70
منتسب ٌحملون شهادة الدكتوراه وان  %07من نسبة المنتسبٌن هم من المتعلمٌن  ،والعقٌدة األمنٌة تعد
من قبل المستوى السٌاسً واألجهزة األمنٌة ال تصنع السٌاسات ،وال ٌمكن الحدٌث عن سٌاسة أمنٌة
".فلسطٌنٌة فً ظل وجود االحتالل
وتحدث شعوان جبارٌن مدٌر مؤسسة الحق فً الجلسة الثانٌة للمؤتمر وقال":األمن القومً ٌتعلق
بالسٌادة،والحٌز المتاح ال ٌستغل بالشكل المطلوب،والمشكلة لٌست فً عناصر األمن وإنما فً القٌادة
".التً تعطً التعلٌمات
وأشار جبارٌن إلى انه إذا كان اإلنسان ال ٌعٌش بكرامة وبحالة من العوز هذا ٌشكل مس لإلنسان

.بكرامته
الدكتور اسحق البرقاوي استاذ القانون فً جامعة النجاح أبدى انتقاده للمؤتمر كونه لم ٌحضر أي
 ".شخص من المستوى السٌاسً واقتصرت على مسئول امنً واحد هو اللواء عدنان الضمٌري
فٌما شارك عدد من الحضور فً مداخال ت حول مفهوم اآلمن القومً الفلسطٌنً  ،فٌما ناشد بعض
 .الحضور التزام الجمٌع بالقانون وبسط نظام السلم األهلً

