الهيئ ـ ــة املسـ ــتقلـة حلق ــوق اإلنس ـ ــان
«ديوان املظالم»

الف�صلية
فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني
العدد  42متوز 2011

عدد خاص حول التمييز

ال����ه����ي����ئ����ة امل����س����ت����ق����ل����ة حل�����ق�����وق اإلن�����س�����ان
"ديوان املظالم"

The Independent Commission For Human Rights

العدد 42متوز 2011

فــي هــذا العــدد
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يحتفالن باليوم العاملي
حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجلامعات الفلسطينية4.............................................................................................
مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة
العمل على مناهضة التمييز في األرض الفلسطينية احملتلة  ..دور جوهري وهام 6..........................................................
احلق في الـمساواة وعدم التمييز وفق املواثيق والتشريعات الدولية واإلقليمية والوطنية9.................................................
دون حكـ ــاي ـ ـ ــة!!!12........................................................................................................................................
انتهاك مبدأ عدم التمييز14.............................................................................................................................
ال للتمييز 15...............................................................................................................................................
في ذكرى مناهضة التمييز ..دولة التمييز تطل برأسها !! 16....................................................................................
املرأة والعمل ....بني القانون والواقع18................................................................................................................
حماية الطفل من التمييز21............................................................................................................................
التمييز في احلق بالتعليم23...........................................................................................................................
هكذا تسرق وزارة الداخلية أسماء النساء الفلسطينيات املتزوجات 25...........................................................................
صدر عن الهيئة
دليل العدالة اجلنائية لألحداث 27.....................................................................................................................

مجلس املفوضني
ممدوح العكر املفوض العام
إياد السراج  -تغريد جهشان  -حنان عشراوي  -راوية الشوا  -عزمي الشعيبي  -فؤاد املغربي  -محمد حالج
محمد ميعاري  -نصير عاروري  -احمد حرب  -محمود العطشان  -فارسني شاهني  -رجا شحادة  -كميل منصور

املديرة التنفيذية
رندة سنيورة

حترير وتدقيق لغوي :مجيد صواحلة
تنسيق :اميلي حنا
مراجعة :غاندي ربعي
تصميم  :إنعام اخلطيب
الغالف ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة

املقاالت اخلارجية ال تعبر بالضرورة عن رأي الهيئة

تصدر هذه الفصلية عن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان "ديوان املظالم" ،وتتناول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق
اإلنسان وحقوق املواطن .الفصلية نافذة تطل الهيئة من خاللها على املواطنني الفلسطينيني بنشاطاتها وتتواصل معهم
بآخر مستجدات حقوق املواطن.

االفتتاحية
لق���د مت تخصي���ص ه���ذا العدد من الفصلي���ة ملوضوع التمييز ،الذي يش���كل ظاهرة طاملا أرقت الش���عوب املجتمعات التي تعاني
مختلف أشكال التمييز ،والتمييز يكل بساطة هو النقيض للمساواة الذي ميثل املبدأ األساس للدولة والنظم احلديثة ،القائمة
على مبدأ املساواة أمام القانون ،وتكافؤ الفرص في مختلف نواحي احلياة.
وكون االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان جاء حتت شعار (ال للتمييز أسمع صوتك) والذي يحتفي باملدافعني عن حقوق
اإلنس���ان الذي���ن يعمل���ون على وضع ح ٍ���د للتمييز ،بهدف تعزي���ز الوعي العاملي بحقوق اإلنس���ان ،ولزيادة اجله���ود الدولية لوقف
انته���اكات حق���وق اإلنس���ان ،فقد س���عت الهيئ���ة وبالتعاون مع مكتب املفوض الس���امي حلقوق اإلنس���ان في األرض الفلس���طينية
احملتلة إلى تنفيذ برامج وفعاليات من شأنها تطوير فعالية دور املدافعني عن حقوق اإلنسان في مناهضة التمييز بكافة أنواعه
في فلسطني.
لذلك أش���ركت الهيئة بش���كل فعلي مجموعة من طلبة اجلامعات الفلسطينية لالنخراط في سلك املدافعني عن حقوق اإلنسان
الذين يواصلون جهودهم لتعزيز وحماية املبادئ املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان ،وذلك بالرغم من إدراكنا
سواء من
حلجم الصعاب التي يواجهونها ،كونهم يحملون رسالة سامية تتمثل في الدفاع عن كرامة اإلنسان وحرياته وحقوقهً ،
ممارسات االحتالل أو من املمارسات الداخلية بهدف إرساء دعائم دولة دميقراطية ،دول َة القانون واملؤسسات ،التي حُتترم فيها
سيادة القانون وتُصان فيها كرامة اإلنسان.
لقد ورد مبدأ املساواة صراحة في ميثاق األمم املتحدة الصادر عام  ،1945وأقر في مواضع عديدة مبدأ املساواة بني جميع البشر
والشعوب ،وباحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،حيث أشار امليثاق في أماكن متفرقة منه إلى أن حقوق اإلنسان للجميع
دون متييز بسبب العرق ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين.
كم���ا تضم���ن اإلع�ل�ان العامل���ي حلقوق اإلنس���ان الصادر في  10ديس���مبر لع���ام  ،1948مبدأ املس���اواة ف���ي كل مواده تقريب��� ٍ ًا ،وأورد
تطبيقات متعددة لها.
أما العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية  ،(ICCPR) 1966فقد حظر التمييز في التمتع باحلقوق املعترف بها فيه استناد ًا
لألسس واألسباب ذاتها التي وردت في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
وق���د أل���زم العهد الدول���ي للحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية  ،(ICCPR) 1966الدول األطراف ضمان مس���اواة الذكور
واإلناث في حق التمتع بجميع احلقوق املنصوص عليها في هذا العهد.
وهناك العديد من االتفاقيات الدولية التي حتظر التمييز منها االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة والتي تركز على املساواة بني اجلنسني.
وعلى مستوى التشريعات الوطنية فقد جاء في وثيقة االستقالل «إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما كانوا فيها يطورون
هويته���م الوطني���ة والثقافية ،ويتمتعون باملس���اواة الكامل���ة في احلقوق ،تصان فيه���ا معتقداتهم الدينية والسياس���ية وكرامتهم
اإلنس���انية ،في ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم على أس���اس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية
واحترام األقلية قرارات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز في احلقوق العامة على أساس العرق أو الدين
أو اللون أو بني املرأة والرجل
كما أكد القانون األساس���ي الفلس���طيني املعدل  ،2003عبرت املادة ( )9أن الفلس���طينيني أمام القانون والقضاء س���واء ،ال متييز
بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة.
وعلي���ه يج���ب علين���ا جميع ًا س���لطة وأف���راد ًا ومؤسس���ات أن نعمل دوم ًا عل���ى مناهضة مختلف أش���كال التمييز الت���ي يعاني منها
مجتمعنا الفلسطيني مسترشدين باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تتناول هذا املوضوع.

رندا سنيورة

املديرة التنفيذية
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الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ومكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان

يحتفالن باليوم العاملي حلقوق اإلنسان
بالتعاون مع اجلامعات الفلسطينية

مبناس���بة الذك���رى الس���نوية الثاني���ة والس���تني للي���وم العامل���ي حلق���وق اإلنس���ان وال���ذي انطل���ق م���ن ِقب���ل األمم
املتح���دة ف���ي العاش���ر من ديس���مبر ع���ام  ،1948نظم���ت الهيئة املس���تقلة حلق���وق اإلنس���ان ومكتب املفوض الس���امي

ً
حف�ل�ا خاص���ة به���ذه املناس���بة ف���ي جامع���ة النج���اح الوطنية.
حلق���وق اإلنس���ان ف���ي األرض الفلس���طينية احملتل���ة،
وكون االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان لهذا العام جاء حتت شعار (ال للتمييز أسمع صوتك) والذي يحتفي
حد للتمييز ،بهدف تعزيز الوعي العاملي بحقوق اإلنسان،
باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون على وضع ٍ

ولزي���ادة اجله���ود الدولي���ة لوقف انته���اكات حقوق اإلنس���ان ،فقد حمل االحتف���ال اليوم طابع ًا مميز ًا كونه أش���رك
بش���كل فعلي مجموعة من طلبة جامعة النجاح الوطنية ،الذين متكنوا من تقدمي مس���اهمات مكتوبة واقتراحات
خاصة ،لزيادة فعالية دور املدافعني عن حقوق اإلنسان في مناهضة التمييز بكافة أنواعه في فلسطني.
4

وشارك في احلفل رندا سنيورة املديرة التنفيذية للهيئة املستقلة
حلق���وق اإلنس���ان وماتي���س بنكي رئي���س مكتب املفوض الس���امي
حلق���وق اإلنس���ان ف���ي األراضي الفلس���طينية احملتل���ة ود .محمد
شراقة ممث ًال جلامعة النجاح الذي أكد على األهمية التي توليها
اجلام���ع للنش���اطات والفعالي���ات املش���تركة مع منظم���ات حقوق
اإلنس���ان األم���ر الذي من ش���أنه أن يعم���ل على مزي���د من ضمان
حقوق املواطن الفلسطيني في شتى املجاالت.
من ناحيتها ش���ددت س���نيورة عل���ى أن أهمية االحتف���ال تنبع من
كون���ه يع���رف باملدافع�ي�ن ع���ن حق���وق اإلنس���ان الذي���ن يواصل���ون
جهوده���م لتعزي���ز وحماية املب���ادئ املنصوص عليه���ا في اإلعالن
العامل���ي حلق���وق اإلنس���ان ،وف���ي ذات الوقت ن���درك مت���ام اإلدراك
حج���م الصع���اب احلقيقي���ة الت���ي يواجهونه���ا ،كونه���م يحمل���ون
رس���الة س���امية تتمث���ل ف���ي الدفاع ع���ن كرام���ة اإلنس���ان وحرياته
وحقوقه،سواء من ممارسات االحتالل أو من املمارسات الداخلية.
ً
وفيم���ا يتعل���ق بإش���راك اجلامع���ات ف���ي ه���ذه املناس���بة ،جامعتي
النج���اح الوطني���ة وفلس���طني في غ���زة ،قالت س���نيورة إن إش���راك
اجلامعات الفلس���طينية من قبل الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان في برامجها وفعالياتها
ونشاطاتها ،يؤكد على الدور الطليعي والبارز التي تلعبه جامعاتنا
ف���ي مختل���ف املجاالت ،فه���ي متثل قوة العطاء ومص���در الطاقات
ومنب���ع الك���وادر املؤهل���ة لالس���تمرار في حم���ل رس���التنا الوطنية
وقضيتنا اإلنس���انية العادلة ،وصو ًال إلى حتقيق دولتنا املس���تقلة
بعاصمته���ا الق���دس الش���ريف ،دول ٌ���ة دميقراطية ،دول��� َة القانون
واملؤسسات ،حُتترم فيها سيادة القانون و ُتصان فيها كرامة اإلنسان.
وق���د عبر بنكي عن أمله في أن يس���اهم إش���راك طلب���ة اجلامعات
ف���ي هذه املناس���بة ف���ي تعزي���ز دور املدافع�ي�ن عن حقوق اإلنس���ان
وتش���جيعهم على االنخراط في هذا الدور الهام ملا فيه من تعزيز
لس���يادة احلقوق اإلنس���انية وفق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ال���ذي ج���اء مناهض��� ًا للتميي���ز وداعي��� ًا للمس���اواة ما ب�ي�ن جميع
البشر ،وكذلك إيجاد السبل الكفيلة بحماية املدافعني عن حقوق
اإلنسان أينما وجدوا.
وتضم���ن احلف���ل تقدمي��� ًا من قب���ل الطلب���ة الث�ل�اث الفائزين في
مس���اهماتهم املكتوب���ة ح���ول مناهضة التمييز وه���م محمد أديب
أبو ش���هاب م���ن كلية القانون الفائز باملرتب���ة األولى ،وحنني عماد
الف���ارس من كلي���ة القانون أيض ًا الفائزة باملرتبة الثانية ،وأس���امة
عب���د الكرمي س���عدي م���ن كلية الهندس���ة الفائز باملرتب���ة الثالثة.
الذي���ن مت تكرميه���م وتق���دمي اجلوائ���ز له���م ،فيما س���يتم تنظيم
احتفال مماثل خالل األيام القليلة القادمة للفائزين من جامعة
فلسطني في قطاع غزة.

وقد شارك في االحتفال الذي حضره مجموعة من أساتذة القانون
في اجلامعة وعدد من الطلبة ،مجموعة من املدافعني عن حقوق
اإلنس���ان واملناهضني للتمييز الذي حتدثوا عن جتاربهم في هذا
املجال وهم جمال جمعة منس���ق احلملة الش���عبية ملناهضة جدار
الضم والتوس���ع ،وميس���ون رمضان من مركز محور وأحمد سمارة
من مركز القدس للمس���اعدة القانونية ،الذين جرى تكرميهم في
نهاية االحتفال.
االحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان في جامعة فلسطني

حتت ش���عار (أسمع صوتك ...ال للتمييز) نظمت الهيئة املستقلة
حلق���وق اإلنس���ان ومكت���ب املفوض الس���امي حلقوق اإلنس���ان في
األرض الفلس���طينية احملتلة ،وجامعة فلس���طني ،احتفا ًال خاص ًا
ف���ي جامعة فلس���طني بالذك���رى الثانية والس���تني للي���وم العاملي
حلقوق اإلنسان.
وجاء االحتفال بذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هذا العام
في صورة مس���ابقة مكتوب���ة حول اإلعالن العامل���ي ،خاصة بطلبة
جامعة فلسطني حيث مت تكرمي الطلبة الثالث الفائزين ألفضل
مقاالت حول دور املدافعني عن حقوق في مناهضة التمييز.
ش���ارك ف���ي احلف���ل كل م���ن املهن���دس عم���اد الفالوجي أمني س���ر
مجل���س أمن���اء جامع���ة فلس���طني ،والدكت���ور محم���د أب���و س���عده
عمي���د كلي���ة احلق���وق ف���ي اجلامعة ،والس���يد س���ول باكوهاتش���ي
نائب مدير مكتب املفوض الس���امي حلقوق اإلنس���ان في األراضي
الفلس���طينية ،والس���يدة صبحية جمعة محامية الهيئة املستقلة
حلقوق اإلنسان ،واحملامي سالمة بسيسو نائب نقيب احملامني.
في كلمته أش���ار الس���يد الفالوجي إلى أهمية االحتفال باإلعالن
العاملي حلقوق اإلنس���ان في فلس���طني لتذكير العالم بأن الشعب
الفلس���طيني ق���د مت املس���اس من ط���رف االحتالل بكاف���ة حقوق
الواردة في اإلعالن العاملي ،ولتذكير العالم مبسؤوليته األخالقية
والقانوني���ة م���ن اج���ل رف���ع احلص���ار ع���ن الش���عب الفلس���طيني،
ومتكينه من العيش بحرية وكرامة.
م���ن ناحيت���ه بني الس���يد باكوهاتش���ي أهمي���ة الدور ال���ذي يلعبه
املدافعون عن حقوق اإلنسان في مناهضة التمييز ،وان االحتفال
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باإلع�ل�ان العامل���ي لهذا العام هو بعنوان “ ارفع صوتك  ..فلنوقف
التميي���ز” ه���و ن���داء النضم���ام املزي���د م���ن املدافعني ع���ن حقوق
اإلنس���ان إل���ى حملة مناهض���ة التمييز وأن اجلمي���ع بإمكانهم أن
يصبح���وا مدافع�ي�ن ع���ن حق���وق اإلنس���ان ،مش���جعا الطلبة على
القيام بهذا الدور.
وفي كلمة الهيئة املستقلة ،أشارت احملامية جمعة إلى أن املناسبة
تأت���ي لتوحد هذا اجليل مع ما س���بقه م���ن أجيال إلعالء الصوت
ال���ذي س���يقض مضج���ع من ميس بكرامة اإلنس���ان ف���ي أي مكان
ف���ي العال���م ،وأن هذه املناس���بة التي يت���م إحيائها بإش���راك طلبة
اجلامعات في الضفة وغزة عبر تقدمي مساهمات مكتوبة ملناهضة
التمييز ،هي خطوة مميزة الس���تلهام دور الش���باب في الدفاع عن
القضايا اإلنسانية.
وب�ي�ن احملامي بسيس���و ض���رورة إعالء صوت ش���عبنا الفلس���طيني
النت���زاع حقوق���ه الت���ي مت انتهاكه���ا خ�ل�ال الع���دوان األخير على
قط���اع غ���زة ،مبين��� ًا دور نقاب���ة احملام�ي�ن ف���ي تش���كيل جل���ان م���ن
احملامني لرصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلية.
من جانبه���م عرض الطلبة الفائزون باجلوائز مس���اهمتهم حول
مواضي���ع مختلفة تتعلق مبناهضة التمييز ،ثم اس���تلموا بعدها
جوائزه���م م���ن ممثلي مكتب املفوض الس���امي والهيئة املس���تقلة
حلقوق اإلنس���ان .كم���ا عرض ثالثة من املدافع�ي�ن واملدافعات عن
حقوق اإلنس���ان م���ن العاملني في مؤسس���ات مختلف���ة ،جتاربهم
في الدفاع عن حقوق اإلنس���ان ،حيث مت تكرميهم بهذه املناس���بة
أيض ًا.
وف���ي نهاية االحتفال س���لم الدكت���ور أبو س���عده دروع التكرمي من
جامع���ة فلس���طني ل���كل من الس���يد س���ول بيكوهاتش���ي واحملامية
صبحيه جمعة.
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العمل على مناهضة التمييز في األرض
الفلسطينية احملتلة  ..دور جوهري وهام

مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان
في األرض الفلسطينية احملتلة
«يولد جميع الناس أحرار ًا ومتس���اوين في الكرام���ة واحلقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن

يعاملوا بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء» – .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة األولى
في العاش���ر من ديس���مبر من كل عام ،يحتفل العالم بيوم حقوق اإلنسان الذي يصادف الذكرى السنوية
العتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وذلك يوم  10ديسمبر .1948
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ويعتب���ر ه���ذا اإلع�ل�ان ،أكث���ر وثيق���ة ترجم���ت ف���ي العال���م 1،ويعدد
الكثي���ر من املبادئ األساس���ية حلقوق اإلنس���ان ،مبا ف���ي ذلك مبدأ
ع���دم التمييز ،واحل���ق في احلي���اة واحلرية ،واألمن ،واملس���اواة أمام
القان���ون ،وحري���ة التنق���ل ،واحل���ق ف���ي التعلي���م ،وحري���ة التجمع،
وتكوين اجلمعيات ،وحرية التعبير ،واحلق في ضمان آلية انتصاف
فعال���ة ف���ي حال���ة انته���اك أي من تل���ك احلق���وق .والحق��� ًا ،أدرجت
جمي���ع احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان بش���كل
ملزم في االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنس���ان ،مثل العهد
الدول���ي اخل���اص باحلق���وق املدني���ة والسياس���ية ،والعه���د الدول���ي
اخل���اص باحلقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافي���ة ،واتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،على سبيل املثال ال احلصر.
وق���د أق���رت جميع ال���دول األعض���اء ف���ي األمم املتح���دة ،من خالل
تأكيد اعتمادها املتكرر لإلعالن العاملي ،بأن هذا اإلعالن بات يشكل
«معيار ًا مش���ترك ًا للعمل جلميع الش���عوب واألمم» وأن «كل هيئة من
هيئات املجتمع ...عليها السعي ،عبر التعليم والتربية ،إلى توطيد
احت���رام هذه احلقوق»( .الفق���رة  10من ديباجة اإلع�ل�ان العاملي).
وقد أدرجت العديد من أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان في
العدي���د من الدس���اتير والقوانني األساس���ية ،مبا في ذل���ك القانون
األساسي الفلسطيني.
اإلحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان  .... 2010ارفع صوتك ...
كفى للتميز
في كل عام ،يقوم مكتب املفوض الس���امي حلقوق اإلنس���ان ،كمكتب
تاب���ع ل�ل�أمم املتح���دة املكل���ف بحماية وتعزي���ز حقوق اإلنس���ان في
العالم ،باقتراح شعار سنوي لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان ،والذي
يراع���ي التطورات على الصعيد العاملي حلقوق اإلنس���ان .ولذا فقد
كان موض���وع االحتف���ال لع���ام  2010يتمح���ور ح���ول املدافعني عن
حقوق اإلنسان الذين يعملون على وضع حد للتمييز ،وحتت شعار
“ارفع صوتك  ...كفى للتمييز”.

غير احلكومية ،والعاملون االجتماعيون والصحافيون والسياسيون
واملوظف���ون احلكومي���ون واألف���راد م���ن املواطن�ي�ن العادي�ي�ن .وه���م
يدافعون عن العدالة ويس���عون إلى حماية ضحايا انتهاكات حقوق
اإلنس���ان .إنه���م دائم��� ًا يطلب���ون مس���اءلة منتهكي حقوق اإلنس���ان
والش���فافية في العمل احلكومي .ولذلك ،فهم يكونون في كثير من
األحيان عرضة للخطر الذي ميس س�ل�امتهم الش���خصية وسالمة
أسرهم.
وق���د يك���ون بع���ض املدافعني عن حق���وق اإلنس���ان مش���هورين ،لكن
معظمه���م ليس���وا كذل���ك .إنهم ناش���طني ف���ي كل جزء م���ن العالم،
يعمل���ون وحدهم أو ضمن مجموعات ،ف���ي املجتمعات احمللية ،وفي
السياس���ة الوطني���ة ،والدولي���ة .وق���د ركز ي���وم حقوق اإلنس���ان لعام
 2010على تس���ليط الضوء على اإلجنازات التي حققها املدافعون
عن حقوق اإلنس���ان ،وهو أكد مرة أخرى على املس���ؤولية األساس���ية
الت���ي يج���ب أن تتحملها احلكومات في س���بيل متك�ي�ن وحماية دور
املدافعني عن حقوق اإلنس���ان .وقد خصص هذا اليوم أيض ًا ليكون
مص���در إلهام جلي���ل جديد م���ن املدافعني في ال���كالم لرفع صوتهم
والعمل على وضع حد للتمييز بجميع أشكاله كلما وحيثما وجد.
ومث���ل أي م���كان آخ���ر ،فنح���ن بحاج���ة في فلس���طني لتك���رمي عمل
يعد أمر ًا
املدافعني عن حقوق اإلنسان واالحتفال بهم .إذ أن عملهم ّ
حيوي ًا جللب انتباه املس���ؤولني جتاه االنتهاكات بهدف التصدي لها
واتخ���اذ اإلجراءات املناس���بة الالزمة جتاهها .إن عمل املدافعني عن
حقوق اإلنس���ان واملتمثل في الدعوة إلى احملاس���بة في فلسطني هو
أمر حاس���م وبال���غ األهمية .فاإلفالت من العقاب وانعدام املس���اءلة
ً
فع�ل�ا مص���در قل���ق بالغ ف���ي فلس���طني ،وهناك حاج���ة ملحة
���د
ُتع ّ
لتطوير موضوع احملاس���بة واملس���اءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
ف���أي بالغ عن انتهاكات حقوق اإلنس���ان يج���ب أن يخضع لتحقيق
فع���ال يتوافق م���ع املعايير الدولي���ة املتعلقة باالس���تقالل والنزاهة
ّ
والدق���ة والفعالي���ة والس���رعة .وفي كثير من األحي���ان ،ال يكون هذا
ف���ي فلس���طني ،ويفلت منتهكوا حقوق اإلنس���ان من العق���اب .ولذا،
ف���إن املدافعني عن حقوق اإلنس���ان يترتب عليه���م دور هام جد ًا إزاء
متابعة هذه املسألة.
ومبناس���بة ي���وم حق���وق اإلنس���ان ف���ي الع���ام املنص���رم ،فق���د نظمت
املفوضي���ة ف���ي فلس���طني بالش���راكة م���ع بع���ض املنظم���ات العاملة
ف���ي مج���ال حقوق اإلنس���ان الوطني���ة والدولية عدد ًا من األنش���طة
واملناسبات اخلاصة لإلحتفال بهذا اليوم ،وذلك في ك ًال من الضفة
الغربي���ة وقط���اع غ���زة على ح���د س���واء .ويحدونا األمل ف���ي أن هذه
الفعالي���ات قد س���اهمت في رفع مس���توى الوعي ح���ول ضرورة دعم
عمل ودور املدافعني عن حقوق اإلنس���ان في فلسطني ،بغض النظر
عن جنس���ياتهم ،وسواء أكانوا من الفلسطينيني أو اإلسرائيليني أو
شجعت املزيد من الناس
الناشطني الدوليني .كما نأمل أن تكون قد ّ
على املشاركة في أنشطة حقوق اإلنسان.

وقد ركزت املادة الثانية من اإلعالن العاملي على مبدأ عدم التمييز،
فنصت على أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات
املذكورة في هذا اإلعالن ،دومنا متييز من أي نوع ،وال سيما التمييز
بس���بب العنص���ر ،أو اللون ،أو اجلن���س ،أو اللغة ،أو الدي���ن ،أو الرأي
السياس���ي أو غي���ر السياس���ي ،أو األص���ل الوطن���ي أو االجتماعي ،أو
الثروة ،أو املولد ،أو أي وضع آخر .وفض ًال عن ذلك ،ال يجوز التمييز
على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم
الذي ينتمي إليه الش���خص ،س���واء أكان مس���تق ًال أو موضوع ًا حتت
الوصاي���ة أو غي���ر متمت���ع باحلك���م الذاتي أم خاضع��� ًا ألي قيد آخر
على سيادته».
ودائم��� ًا م���ا يرف���ع املدافع���ون ع���ن حق���وق اإلنس���ان أصواته���م ض���د وقد كانت أبرز األنشطة التي مت تنفيذها بهذه املناسبة:
ممارس���ات س���وء املعامل���ة وانتهاكات حقوق اإلنس���ان ،مب���ا في ذلك
•جدارية حقوق اإلنسان «جدارية األمل» – رام الله ،الضفة
التميي���ز واإلقص���اء والقم���ع والعن���ف .ويأتي املدافع���ون عن حقوق
الغربية:
اإلنس���ان من جميع مناحي احلياة ،مبا في ذلك موظفوا املنظمات
وهي عبارة عن عمل فني تضمن مساهمات فنية عديدة من الطالب
والش���باب والفنان�ي�ن في كل من الضف���ة الغربية وقط���اع غزة ،وبلغ
 1تستطيع البحث عن اإلعالن العاملي حسب اللغة احمللية على املوقع:
 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/WorldRecord.aspxط���ول اجلداري���ة حوالي 100م 2والتي عرضت في اس���تاد الش���هيد
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فيص���ل احلس���يني عل���ى هام���ش مب���اراة كرة ق���دم ودية ب�ي�ن فريقي
القدس ورام الله للفتيات .وقد تضمنت “جدارية األمل” مساهمات
فني���ة مختلفة كالرس���ومات والكتابات الفنية والش���عر والكاريكاتير
والصور الفوتوغرافية التي عكس���ت قضايا وهموم حقوق اإلنس���ان،
وبخاصة مسألة التمييز في فلسطني .وقد شارك مئات األشخاص
ف���ي ه���ذا املهرجان الكبي���ر ،وال���ذي مت تنظيمه بالش���راكة مع مركز
ع�ل�اج وتأهي���ل ضحاي���ا التعذي���ب وبالتعاون م���ع احتاد ك���رة القدم
الفلسطيني.
تنظيم مسابقة كتابية لطالب اجلامعات  -الضفة الغربية وقطاع
غزة:
فق���د نظم���ت املفوضي���ة بالش���راكة م���ع الهيئ���ة املس���تقلة حلق���وق
اإلنس���ان ،مس���ابقة كتابية ف���ي ك ًال من جامعة النج���اح الوطنية في
نابلس ،وجامعة فلس���طني في غزة .وبالتعاون مع اجلامعتني ،فقد
نش���ر إعالن عن املسابقة ودعي جميع الطبة للمشاركة في املسابقة
الكتابية من خالل كتابة مقترحات حول كيفية تعزيز دور املدافعني
عن حقوق اإلنس���ان في فلس���طني في س���بيل تطوير عملهم اليومي
ف���ي مكافح���ة التميي���ز .وق���د ش���كلت املفوضي���ة والهيئ���ة املس���تقلة
حلق���وق اإلنس���ان جلن���ة مش���تركة لتقيي���م املس���اهمات الطالبي���ة
املقدم���ة ،وح���ددت اللجنة ثالث���ة فائزين في كل جامع���ة .وقد نظم
احتف���ا ًال خاص ًا لتك���رمي الفائزي���ن .وعالوة على ذل���ك ،فقد ك ّرمت
املفوضي���ة خ�ل�ال هذا االحتف���ال ثالث���ة مدافعني اس���تثنائيني عن
حق���وق اإلنس���ان في الضفة الغربية وكذلك ف���ي قطاع غزة ،والذين
حصل���وا على دروع ممي���زة تكرمي ًا لهم ولدورهم الفع���ال في الدفاع
عن حقوق اإلنسان.
•مؤمتر «اعرف حقوقك» القانوني – اخلليل ،الضفة الغربية:
فقد نظمت املفوضية مؤمتر ًا قانوني ًا بعنوان «اعرف حقوقك» وذلك
في جامعة اخلليل وبالش���راكة مع بعثة التواجد الدولي املؤقت في
اخللي���ل .وق���د ه���دف املؤمت���ر إل���ى تعري���ف العاملني ف���ي املنظمات

الوطني���ة والدولي���ة بدور الهيئ���ات املتخصصة في تقدمي املس���اعدة
القانوني���ة للفلس���طينيني فيم���ا يتعل���ق باالنتهاكات اإلس���رائيلية،
وخصوص��� ًا ف���ي مجاالت هدم املنازل ،وتقس���يم املناطق والتخطيط
العمراني ،وهجمات املستوطنني ،وسيادة القانون وغيرها.
•اليوم املفتوح لألطفال األيتام – رفح ،قطاع غزة:
نظم���ت مفوضي���ة حق���وق اإلنس���ان بالتع���اون مع جمعي���ة الضمير
ف���ي قط���اع غزة يوم��� ًا مفتوح ًا اس���تهدف األطفال األيت���ام في رفح.
وق���د ش���ارك حوالي  200طف ًال من كال اجلنس�ي�ن م���ن قرية األيتام
( ،)SOSباإلضاف���ة إلى  26طف ًال من أطفال البرملان الفلس���طيني
في اليوم املفتوح .كما ش���ارك طاقم موظفني قرية األيتام وال سيما
األمهات البديالت لألطفال األيتام في هذا اليوم املفتوح.
•انتاج فيلمني قصيرين عن املدافعني عن حقوق اإلنسان في
األرض الفلسطينية احملتلة  -الضفة الغربية وقطاع غزة :
بناء على طلب املكتب الرئيس���ي ف���ي جنيف ،فقد أنتجت املفوضية
ً
ف���ي فلس���طني اثنني م���ن األف�ل�ام القصي���رة ملدة س���بع دقائ���ق لكل
منهم���ا حول دور املدافعني عن حقوق اإلنس���ان ف���ي مجال مكافحة
التميي���ز ،واح���د في الضفة الغربية وواحد ف���ي قطاع غزة .وقد ركز
الفيل���م األول على دور الس���يد عيس���ى عمرو ،وه���و الباحث امليداني
ملنظمة بتس���يلم  -مركز املعلومات اإلس���رائيلي حلقوق اإلنسان في
منطقة اخلليل .وقد تركز عمل عيسى على توثيق انتهاكات حقوق
اإلنس���ان ف���ي محافظة اخلليل ،وينطوي عمل���ه على مخاطر كبيرة
على س�ل�امته الش���خصية .فيما تركز الفيلم الثاني عن دور السيدة
زينب الغنيمي ،وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان ومحامية من غزة.
والت���ي ت���رى أن من أهم جناحاتها كمدافعة عن حقوق اإلنس���ان هو
احلد من فرض الزي القس���ري للمحامي���ات في قاعة احملكمة ،كما
س���اعدت األرامل في احلفاظ على حضانة أطفالهن ،وس���اهمت في
إنشاء مأوى لضحايا العنف املنزلي في قطاع غزة.

الهيئـة املـ ـسـتـقـل ــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

احلق في الـمساواة وعدم التمييز
وفق املواثيق والتشريعات الدولية
واإلقليمية والوطنية
إسالم التميمي

لقد عانت كثير من األمم واحلضارات والشعوب من ويالت احلروب ،أدت بها إلى الدمار والفناء ،سواء قدميا أو حديث ًا،
وذلك نتيجة حلالة التمييز فيما بينها ،بسبب العرق أو اللون ،أو اللغة أو العنصر وغيرها من األسباب.
لفكرة املساواة جذور عميقة في النظام القانون الدولي ،فالقانون الدولي يحظر التمييز ضد األجانب ،ويلزم الدول
مبعاملة األجانب معاملة مكافئة ومساوية ملواطنيها في احلقوق األساسية اللصيقة بكرامتهم وبإنسانيتهم.
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إن املس���اواة متثل مبدأ أساس���ي ًا وحجر الزاوية لكافة الدول والنظم
املدني���ة احلديثة في العالم ،فهذه النظم تتأس���س على مبادئ مثل
املس���اواة أمام القانون ،واملس���اواة أمام الوظيفة العامة ،واملساواة في
احلص���ول على التعلي���م واخلدمات الصحية ،وكذلك املس���اواة أمام
القضاء.
وم���ن املفت���رض أن أية اتفاقي���ة دولية من اتفاقيات حقوق اإلنس���ان
تتضمن بند ًا خاص ًا باملس���اواة وعدم التمييز ،ذلك أن املساواة وعدم
التمييز ،هي من املبادئ األساسية للقانون الدولي حلقوق اإلنسان
عموم��� ًا ،وللتمتع بس���ائر احلقوق احملمية خاص���ة ،فهو مبثابة حق
ع���ام يتف���رع عن���ه العديد م���ن حقوق اإلنس���ان األخرى وه���و نقطة
البداية أو االنطالق لكافة احلقوق واحلريات األخرى.
تعريفات للتمييز
 إتفاقيات حقوق اإلنس���ان الدولية ال تقوم بتعريف «املساواة» ،كماوال تقوم االتقاقيات األساسية ،اإلعالن العاملي والعهدين الدوليني،
بتعريف «التمييز».
 م���ن ناحية أخ���رى ،إتفاقية القض���اء على جميع أش���كال التمييزالعنص���ري ( )CERDتن���ص عل���ى تعري���ف ش���امل ج���د ًا ملصطل���ح
«التميي���ز العنص���ري» وأصبح هذا التعريف أس���اس تعريفات أخرى
للتميي���ز ف���ي كل م���ن القان���ون الدول���ي والقوم���ي ،وله���ذا التعريف
عناصر مميزة ومهمة:
«أي متيي���ز أو اس���تثناء أو تقيي���د أو تفضي���ل ،يق���وم عل���ى أس���اس،
الع���رق أو الل���ون أو النس���ب أو األصل القومي أو اإلثني ،ويس���تهدف
أو يس���تتبع ،تعطيل أو عرقلة ،االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم املساواة ،في امليدان
السياس���ي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان
آخر من ميادين احلياة العامة»(.املادة ,1الفقرة)1

احلق في املساواة وعدم التمييز في ضوء الصكوك واملواثيق
الدولية
لقد ورد مبدأ املس���اواة صراحة في ميثاق األمم املتحدة الصادر عام
 ،1945وأق���ر ف���ي مواض���ع عديدة مبدأ املس���اواة بني جميع البش���ر
والشعوب ،وباحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،حيث أشار
امليثاق في أماكن متفرقة منه إلى أن حقوق اإلنس���ان للجميع دون
متييز بسبب العرق ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين.
كم���ا وقد تضم���ن اإلعالن العاملي حلقوق االنس���ان الص���ادر في 10
ديس���مبر لع���ام  ،1948مب���دأ املس���اواة ف���ي كل م���واده تقريب��� ٍ ًا ،وأورد
تطبيق���ات متع���ددة له���ا فقد نصت (امل���ادة  )1على أن���ه يولد جميع
الن���اس أحرار ًا ومتس���اوين في الكرامة واحلق���وق ،وقد جاء اإلعالن
بأس���س ومعايير جديدة للتمييز احملظور ،حيث أكدت املادة ( )2أن
لكل إنس���ان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة في هذا
اإلعالن ،دومنا متييز من أي نوع ,وال سيما التمييز بسبب العنصر،
أو الل���ون ،أو اجلن���س ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياس���ي أو غير
السياسي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة أو املولد ،أو أي
وضع آخر .كما وأشار اإلعالن ذاته في موضع آخر أن الناس جميعا
سواء أمام القانون ( املادة .)7
أم���ا العهد الدول���ي للحقوق املدني���ة والسياس���ية ،ICESCR 1966
فق���د حظر التمييز ف���ي التمتع باحلقوق املعترف بها فيه اس���تناد ًا
لألس���س واألس���باب ذاته���ا الت���ي وردت ف���ي اإلعالن العامل���ي حلقوق
اإلنسان ،وقد تضمن العهد الدولي نص ًا إضافي ًا بشأن املساواة ليس
موج���ود ًا ف���ي اإلعالن ،وهو نص املادة ( )26ال���ذي يقرر حق األفراد
ف���ي املس���اواة أمام القانون بص���ورة عامة ،وهي تن���ص «جميع الناس
���او في
متس���اوون أم���ام القان���ون ويتمتعون دون أي متييز بحق متس ٍ
التمت���ع بحمايت���ه ،وتضيف» .كم���ا «يحظر القانون ف���ي هذا املجال
أي متييز ويكفل جلميع األش���خاص على الس���واء حماية فعالة من
التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو
الرأي السياسي أو غيره ،أو األصل القومي أو اإلجتماعي ،أو الثروة
أو النسب أو غير ذلك من األسباب».
وقد ألزم العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ،ICESCR 1966ال����دول االطراف ضمان مس����اواة الذكور واإلناث في
حق التمتع بجميع احلقوق املنصوص عليها في هذا العهد.
أم���ا اإلتفاقي���ة الدولي���ة للقض���اء عل���ى جمي���ع أش���كال التميي���ز
العنصري فتنص على أن:

«تتعه���د الدول األط���راف بحظر التمييز العنص���ري والقضاء عليه
بكافة أش���كاله ،وبضمان حق كل إنس���ان ،دون متييز بس���بب العرق أو
اللون أو األصل القومي أو االثني ،في املساواة أمام القانون ،ال سيما
بصدد التمتع باحلقوق التالية (وتس���تمر ف���ي تعداد حقوق مدنية
وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أساسية»( .املادة.)5

CEDAW

إتفاقي���ة القضاء على جميع أش���كال التمييز ض���د املرأة تركز على
املساواة بني اجلنسني.

تش���جب الدول األطراف جميع أش���كال التمييز ض���د املرأة ،وتتفق
على أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف
القض���اء على التمييز ضد امل���رأة ،وحتقيق ًا لذلك تتعهد بالقيام...
«اتخاذ سلس���لة من اإلجراءات لضمان املس���اواة بني املرأة والرجل».
(املادة .)2
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•يب���رز مب���دأ املس���اواة ف���ي اتفاقيات أخ���رى -مثال :امل���ادة  2من
إتفاقية حقوق الطفل ،واملادة  7من اإلتفاقية الدولية حلماية
حق���وق جميع العم���ال املهاجرين وأفراد أس���رهم ،واملادة  5من
اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني ،املادة  2من اإلعالن اخلاص
بحق���وق الش���عوب األصلي���ة ،وامل���ادة ( 4فق���رة )1م���ن اإلعالن
اخلاص بحقوق األشخاص املنتمني لألقليات.
•إنه ملن املهم أن هناك الكثير من إتفاقيات حقوق اإلنسان التي
تعالج مسألة املساواة في عدة حقول ،أو على وجه اخلصوص،
مس���ألة حظ���ر التميي���ز ضد جماع���ات معينة م���ن الناس .في
االوق���ع إن اإلج���راءات الت���ي ته���دف حلماي���ة األقليات تس���بق
تاريخي��� ًا تأس���يس األمم املتحدة .بينما مت���ت صياغة اإلعالن
العاملي واملعاهدات بشروط عامة أكثر ،فإن االتفاقيات األخرى
أوضح���ت أن اجلماع���ات اخلاص���ة له���ا احلق ف���ي احلماية من
التمييز ،وهذه االتفاقيات تتضمن:
 اإلتفاقي���ة الدولي���ة للقض���اء عل���ى جمي���ع أش���كال التميي���زالعنصري.
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. اإلعالن اخلاص بالقضاء على العنف ضد املرأة. االتفاقي���ة الدولي���ة حلماي���ة حق���وق جميع العم���ال املهاجرينوأفراد أسرهم.
 اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني. اإلع�ل�ان بش���أن القضاء على جميع أش���كال التعصب والتمييزالقائمني على أساس الدين أو املعتقد.
 اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني لألقليات. إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.•اتفاقي���ة من���ع جرمي���ة اإلب���ادة اجلماعي���ة واملعاقب���ة عليه���ا
واالتفاقي���ة اخلاصة بوض���ع الالجئ�ي�ن ،1951يعاجلون أيضا
قضاي���ا التميي���ز واالتفاقي���ة اخلاصة بوض���ع الالجئني تعالج
قضايا التمييز في أقصى حاالت تطرفه.
ونص���ت امل���ادة ( )2من امليثاق العربي حلقوق اإلنس���ان على حق كل
إنس���ان موجود على أي دولة ،وخاضع لس���لطتها ف���ي التمتع بكافة
احلق���وق واحلري���ات ال���واردة في���ه دون أي متييز بس���بب العنصر ،أو
الل���ون أو اجلن���س أو اللغ���ة أو الدي���ن أو ال���رأي السياس���ي أو األصل
الوطن���ي واالجتماع���ي أو الث���روة أو امليالد أو أي وض���ع آخر دون أي
تفرقة بني الرجال والنساء.
احلق في املساواة وعدم التمييز في املواثيق والتشريعات الوطنية.
لق���د اعترف���ت وثيق���ة االس���تقالل الص���ادرة واملوقع���ة بتاري���خ
 ،1988/11/15وجاء فيها «إن دولة فلس���طني هي للفلس���طينيني
أينم���ا كانوا فيها يط���ورون هويتهم الوطني���ة والثقافية ،ويتمتعون
باملس���اواة الكامل���ة ف���ي احلق���وق ،تصان فيه���ا معتقداته���م الدينية
والسياس���ية وكرامتهم اإلنس���انية ،في ظل نظام دميقراطي برملاني
يق���وم عل���ى أس���اس حري���ة ال���رأي وحري���ة تكوي���ن األح���زاب ورعاية
األغلبي���ة حقوق األقلي���ة واحترام األقلي���ة ق���رارات األغلبية ،وعلى
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العدل االجتماعي واملس���اواة وعدم التمييز في احلقوق العامة على
أس���اس الع���رق أو الدين أو الل���ون أو بني املرأة والرج���ل»« .....وتعلن
دولة فلس���طني التزامها مبب���ادئ األمم املتحدة وأهدافها وباإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان».
وقد أكد القانون االساس���ي الفلس���طيني املعدل  ،2003عبرت املادة
( )9أن الفلس���طينيني أمام القانون والقضاء سواء ،ال متييز بينهم
بس���بب الع���رق أو اجلن���س أو الل���ون أو الدي���ن أو الرأي السياس���ي أو
اإلعاقة.
ولك���ن هن���اك تدابير خاصة تأخذها بع���ض البلدان من اجل ضمان
متثي���ل بعض الفئ���ات ،ال تعتبر متييزية ضده���م مثل حفظ حصة
من املقاعد للمسيحيني كما هو معمول به في األردن وفلسطني ،أو
حف���ظ حصة للم���رأة كما هو معمول به في املغ���رب واألردن حديث ًا،
وتصن���ف تل���ك التدابير ضمن فئة «التدخ���ل اإليجابي» أو «التمييز
اإليجاب���ي» ،إذ ن���ص البن���د ( )11من مش���روع املبادئ العامة بش���أن
احلرية وعدم التمييز في مسألة احلقوق السياسية الذي اعتمدته
اللجن���ة الفرعية ملن���ع التمييز وحماية األقلي���ات في األمم املتحدة
إن���ه يج���ب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو
النظام بأنها إجراءات متييزية:
أ  -الش���روط املعقول���ة ملمارس���ة احلق ف���ي التصوي���ت أو احلق في
تقلد منصب عام خاضع لالنتخاب.
ب  -املؤه�ل�ات املعقول���ة للتعي�ي�ن لتقل���د منص���ب ع���ام ناش���ئ عن
طبيعة واجبات املنصب.
إجراءات خاصة
التفري���ق ب�ي�ن املس���اواة الفعلي���ة والش���كلية كان واضح��� ًا لواضع���ي
االتفاقي���ات الت���ي تعالج موضوع التمييز ،فق���د أدركوا أنه إذا كان ال
ب���د أن يت���م التغلب عل���ى التمييز ف���ي الواقع ،وأن تتحقق املس���اواة
احلقيقي���ة ،فإن���ه م���ن الض���روري لل���دول أن تتخذ إج���راءات تعالج
املش���اكل الضمني���ة ،وه���ذا يتضمن برامج خاصة تس���تهدف بش���كل
خاص اجلماعات احملرومة واملهمشة.
1 .1التمثيل املالئم جلزء من سكان بلد ما متنع أفراده في الواقع
ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية
أو ثقافي���ة من التمتع باملس���اواة مع بقية الس���كان في مس���الة
احلقوق السياسية.
 2 .2التمثي���ل املت���وازن ملختل���ف العناص���ر املكون���ة لس���كان بلد ما
وش���ريطة أال تدوم هذه اإلجراءات إال طاملا ظلت هناك حاجة
إليها فقط مبدى لزومها.
االتفاقية الدولية إللغاء كافة أش���كال التمييز
وأكدت املادة ( )4من ٍ
ض���د امل���رأة على أنه ال يعتب���ر اتخاذ الدول األط���راف تدابير خاصة
مؤقت���ة تس���تهدف التعجي���ل باملس���اواة الفعلي���ة بني الرج���ل واملرأة
باملعن���ى الذي تأخذ ب���ه هذه االتفاقية ،ولكنه يجب أن ال يس���تتبع،
عل���ى أي نح���و ،اإلبقاء عل���ى معايير غير متكافئ���ة أو منفصلة ،كما
يج���ب وقف العمل بهذه التدابير متى حتقق���ت أهداف التكافؤ في
الفرص واملعاملة.

دون حكـ ــاي ـ ـ ــة!!!
د.سناء الشعالن /األردن

*

تعرض لها ّ
بعي���د ًا ع���ن ّ
الش���عب الفلس���طيني التي نس���تطيع الق���ول إنّها األغ���رب في تاريخ
كل أن���واع التميي���ز البش���عة التي ّ

الدموي الش���ائن تواط���ؤ العالم كلّه إزاء س���رقة بلد كامل���ة من أهلها،
���جل التاري���خ أبد ًا ط���وال تاريخه
ّ
اإلنس���انية ،إذ ل���م يس ّ

وتش���ريد ش���عب كامل على أيدي جماعات من اللصوص والقتلة الذين جاءوا من ّ
كل مكان في العالم ليستوطنوا أرض شعب

متزّ ق بني اإلبادة اجلماعية البشعة وبني األسر وبني الترحيل القسري خارج وطنه ،ليسيح مكره ًا في جميع أصقاع الدنيا.
أقول بعيد ًا عن احلديث عن ّ
كل تلك األنواع البغيضة من التمييز
���رض له���ا الش���عب الفلس���طيني عل���ى أي���دي أعدائ���ه م���ن
الت���ي تع ّ
الصهاين���ة وعلى أيدي الكثير من اجلهات واحلكومات املتورطة في
ّ
أن هذا ّ
الشعب قد وقع فريسة ألشكال نادرة وغريبة
نكبته ،جند ّ
وقاسية من التمييز.
أن التمييز هو جرمية إنسانية وقانونية وأخالقية
الرغم من ّ
وعلى ّ
كل أش���كاله تكريس ّ
وديني���ة وعرقية وذوقية ،وهو في ّ
لكل معاني
يتغول ليصبح حقيقة أساسية
األلم واحلرمان والظلم ،إالّ أنّه قد
ّ
ًُ
مث�ل�ا حقه الطبيعي واملتواضع
في وجود اإلنس���ان املنكود ،فيفقد
ً
في أن تكون له حكايته اخلاصة مثال!!!

ّ
كل إنسان في هذه املعمورة له حكايته اخلاصة احملكومة بظروفه
وأحالم���ه وش���خصيته وأفعال���ه ومعطيات���ه وتصرفات���ه ومقاص���ده
وغايات���ه وملكات���ه ،وه���ي التي تش���كّ ل حيات���ه الت���ي نختصرها في
نهاي���ة األم���ر في س���يرته .وهذه احلكاي���ة هي التي تش���كّ ل بالطبع
ذلك الرافد غير املتناهي من االحتماالت واملمكنات واملستحيالت
التي ترسم جميعها أقداره ،وتسمح له بأن يحلم ولو ملرة واحدة في
حيات���ه بحرية وانتقاء مبني على كام���ل الفرص واخليارات ،وهذه
احلكاي���ة ه���ي الت���ي ّ
تلخص س���عادة اإلنس���ان أو تعاس���ته،كما متثّ ل
نس���ق حياته ،وتكش���ف ع���ن مكنون���ات ذاته ،وألجل ه���ذه احلكاية
نح���ن نعي���ش حياتن���ا ،لتكونن���ا احلكاي���ة ،ونك���ون نح���ن احلكاي���ة،

* أديبة أردنية.
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أن
واع ّ
وفيم���ا بع���د تصب���ح حكايتن���ا هي حياتن���ا ،وغي���ر غائب ع���ن ٍ
حكاية ّ
مقدسه اخلاص ،فهي باختصار سفر وجوده،
كل إنسان هي ّ
ومفردات أزمان���ه ،مّ
وإنا تكون قيمة حياتنا وتقيمنا ملعاني وجودنا
ألن حكايته كانت عن
اعتم���اد َا على حكايتنا،فنقول ذلك ش���جاعّ ،
���ح؛ألن حكايته
الش���جاعة ،وأعني هنا حكاي���ة حياته ،وذلك مكاف
ّ
كان���ت عن الكف���اح ،ونقول ذل���ك قائ���د عظيم؛ألنّه اخت���ار أن يقود
جماعة أو طائفة أو شعب أو رمبا ّأمة نحو اخليارات الصحيحة.
حر في اختيار حكايت���ه ،أو على األقل
���ان إل���ى ٍ
وكل إنس ٍ
حد م���ا هو ّ
كان���ت عن���ده ف���رص االختي���ار ،إالّ ّ
الش���عب الفلس���طيني فه���و منذ
ّ
اخلاصة،فكل فلس���طيني
س���تة عقود ونيف لم تكن عنده حكايته
ميارس ضده متييز بش���ع اس���مه احلرمان من احلكاي���ة ،واالنضمام
قس���ر ًا حت���ت مظل���ة حكاي���ة واح���دة جبري���ة اختاره���ا ل���ه الع���دو
الصهيوني ،فالفلسطينيون يعيشون حكاية قسرية في ّ
كل مكان،
أن البش���ر جميع ًا يعيش���ون حكاياه���م املتنوعة واملتفاوتة
في حني ّ
بكام���ل اختياراته���م وقراراتهم،فذل���ك رج���ل يحل���م ،وتل���ك ام���رأة
تكاف���ح ،وه���ؤالء طلب���ة يجته���دون ،وأولئك بان���ون عامل���ون ،وتلكم
أمه���ات صاحلات ،وهنا وهناك أمثلة على الصالح والفس���اد،والبناء
واله���دم ،والفضيل���ة والرذيلة،وف���ي ّ
كل م���كان حكاية ب���ل وحكايات
وضد أمانيهم
يعيش���ها أصحابها ،وتس���ير بهم وفق مأمولهم ت���ارات،
ّ
ت���ارات أخ���ر ،إالّ الفلس���طينيني ،فه���م جميع ًا أس���رى كابوس اس���مه
حكاية قسرية واحدة.
وحكايتهم اجلبرية الواحدة تقول:
كانوا يعيشون في سالم ،كانت أحالمهم قيد أمنلة من حيواتهم ،لم
يحاربوا بشر ًا في يوم،لم يكرهوا بشر ًا في يوم ،لم يكونوا صيارفة
أو قتل���ة أو ّ
زراع��� ًا وبن���اة وعابدي���ن.
جت���ار م���وت أو دم���ار ،ب���ل كان���وا ّ
احلياة عندهم كانت تختصر في البناء واالمتداد واإلخالص ّ
لكل
تفاصيل حياتهم البس���يطة حيث العمل َ
ليل نَهار ،وانتظار املواسم،
واملش���اركة في األفراح واألتراح ،وتربية األبناء ،ومعاونة اجليران،
ومجامل���ة األقارب واألنس���باء ،ثم جاءهم الس���خط والغضب وأيام
العذاب علي أيدي ش���رذمة من اجلائعني الغرب���اء الصهاينة الذين
والتشرد ،فجاءوا إلى أرض فلسطني حتميهم
جمعهم املوت واجلوع
ّ
األسلحة والعصابات واجليش البريطاني واإلرادة الدولية الغاشمة
صمت آذانها عن أبس���ط مبادئ العدالة الدولية ،وتواطأت مع
التي ّ
تل���ك العصاب���ات في أكبر س���رقة في التاريخ ،إذ هي ّأول مرة ُيس���رق
فيها بلد كامل! ويغتال شعب بأكمله!
وم���ن يومها أصبحت ّ
ّ
تتلخص في:
كل حكايا الش���عب الفلس���طيني
التش���ريد ،واحلرم���ان ،والظل���م ،والقس���وة ،والس���جن ،والتعذي���ب،
واإلبادة اجلماعية ،واملوت ،والعنصرية.
يتعرض له اإلنسان ،لكنّ ني
أن املوت هو أبشع ما قد
يعتقد البعض ّ
ّ
بأن حرمان اإلنس���ان من أن يعيش حكايته اخلاصة
أعتق���د جازمة ّ
يتعرض له ف���ي هذه الدني���ا ،إذ يعني ه���ذا أنّه ال
ه���و أبش���ع ما ق���د
ّ
يس���تطيع أن يحل���م ،وأن ينتظ���ر ،وأن يتمنّ ���ى ،ف ّ
���كل الط���رق مغلقة
���أن احلياة ال
أمام���ه ،وه���ذا ف���ي نظري أبش���ع من امل���وت ،إذ س���لّمنا ب ّ
تس���توي إالّ باحلل���م واالنتظار واألماني ،كما ال تس���تمر إالّ بالعمل
والسعي واالجتهاد.
ف���ي العال���م كلّ���ه حتتم���ل حلظ���ة اجتم���اع قلب���ي رج���ل وام���رأة ّ
كل
14

احلكايات والنهاياتّ ،أما عند الفلسطيني فاحلكاية الوحيدة هي
الفراق في ّ
ظل السجن أو النفي أو القتل أو الترهيب واملالحقة.
متتد في ّ
كل األفعال
ف���ي العالم كلّه قصة األمومة واألبوة والبنوة
ّ
���ر والعقوق ،واإلس���عاد واألش���قاء،
واالحتم���االت ،وتت���راوح ب�ي�ن الب ّ
والفراق واللقاء ،واالمتداد واالنقراض ،إالّ الفلسطيني ،فحكايته
متتد دائم ًا في الفج���ع والثكل واأللم،
أبوت���ه وحكاية أمومة أنث���اه
ّ
فإم���ا أن ُيحرم���ا من أبنائهم���ا املطاردي���ن أو املس���جونني أو املنفني أو
ّ
وإما أن يعيشا
،
الشهيد
والدي
لقب
���را
س
ق
ّدا
ل
يتق
أن
ا
وإم
املبعدين،
ّ
ّ
ّ
أي حلظة
عل���ى حافة انتظ���ار الفجيعة التي قد تط���رق بابهما في ّ
وإما أن يكونا صورتني
مصحوبة بإعقاب بندقية صهيوني غاش���مّ ،
ف���ي إطار أس���ود معلق على جدار في بيت أيت���ام فقدوا والديهم في
الرابض على القلوب احلشا.
حروب ال تنتهي مع العدو ّ
ف���ي العال���م كلّه قص���ص الراحل�ي�ن أو املغادرين تبدأ منه���م وتنتهي
ولم الش���مل ،كم���ا حتتم���ل النّ هايات
به���م ،وحتتم���ل دائم��� ًا الع���ودة ّ
الس���عيدة ،دون أن مينعه���ا ذل���ك م���ن أن تذعن أحيان ًا إل���ى النهايات
احلزينة أو الفاجعةّ ،أما الفلسطيني فعندما يغادر تكون حكايته
ّ
تتلخ���ص ف���ي أن ال يع���ود ،وإن عاد فال يع���ود إالّ في كفن
اجلبري���ة
ً
محموال على األعناق!!!

ّ
تتلخص ف���ي أن ال يك���ون له
ه���ذه ه���ي حكاي���ة الفلس���طيني الت���ي
حكايةّ ،
كابوسية واحدة،
فكل الفلس���طينيني مأسورون في حكاية
ّ
اس���مها العذاب .ثم يتكلّم العالم عن العدالة ،والفلسطيني متارس
���ده ّ
كل أن���واع التمي���ز العنص���ري ،فيح���رم حت���ى من حق���ه في أن
ض ّ
ميلك حكاية!!!
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انتهاك مبدأ عدم التمييز
مصطفى إبراهيم

انطالق��� ًا م���ن اس���تمرار احلكومت���ان ف���ي أراضي الس���لطة
الوطني���ة والفلس���طينية بانته���اك مبدأ ع���دم التمييز،
حي���ث قامت���ا وم���ا زالتا تق���وم بارت���كاب انتهاكات ش���كلت
مس��� ًا خطي���ر ًا حلق���وق اإلنس���ان ،واتخ���ذت إج���راءات
تعم���ق من الفجوة بني الس���لطة املكلفة بإنق���اذ القانون،
واملواط���ن ال���ذي ينتظر منه���ا حمايته وحتقي���ق العدل،
وعدم التمييز في تطبي���ق القانون ،وانتهاك مبدأ عدم
التمييز بني املواطنني املتساوين في احلقوق.

فخ�ل�ال األعوام املاضية من عمر اإلنقس���ام البغيض قامت الس���لطتني
ف���ي كل م���ن الضفة الغربية وقط���اع غزة باتخاذ إجراءات مس���ت مببدأ
عدم التمييز الذي يعتبر مبد ًأ أساس���ي ًا وعام ًا حلماية حقوق اإلنسان،
فم���ن ح���ق املواطن الفلس���طيني التمتع مببدأ عدم التمييز ،واملس���اواة
أمام القانون ،واحلماية املتساوية التي يكفلها القانون دون أي متييز.
فاملمارس���ات املرتكب���ة بحق املواطنني الفلس���طينيني م���ن التعدي على
احلق في تشكيل اجلمعيات اخليرية واملؤسسات األهلية ،ومنع التجمع
الس���لمي واملس���يرات واإلعتصام���ات ،ومن���ع عق���د املؤمت���رات الصحفية
والتدخ���ل ف���ي حري���ة ال���رأي والتعبير على أس���اس حزب���ي ،وغيرها من
االنته���اكات جميعها ممارس���ات خطيرة تخالف القانون الفلس���طيني،
خاصة القانون األساسي.
فالفقرة اخلامس���ة من املادة  26من القانون املعدل للقانون األساس���ي
تؤكد “على حق الفلس���طينيني باملش���اركة في احلياة السياس���ية أفراد ًا
وجماعات ،على وجه اخلصوص عقد اإلجتماعات اخلاصة دون حضور
أف���راد الش���رطة ،وعق���د اإلجتماعات العام���ة واملواك���ب والتجمعات في
حدود القانون”.
كم���ا أن التميي���ز محظور ب�ي�ن الفلس���طينيني ،وحرية ال���رأي والتعبير
مكفول���ة ،مبوج���ب ن���ص امل���ادة  9من الب���اب الثاني من القان���ون املعدل
للقان���ون األساس���ي “ الفلس���طينيون أم���ام القان���ون والقض���اء س���واء
ال متيي���ز بينه���م بس���بب الع���رق أو اجلنس أو الل���ون أو الدي���ن أو الرأي
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السياس���ي أو اإلعاقة” ،واملادة  19من القانون نفسه ،أكدت على انه “ال
مس���اس بحرية ال���رأي ،ولكل إنس���ان احلق في التعبير عن رأيه ونش���ره
بالق���ول أو الكتابة أو غير ذلك من وس���ائل التعبي���ر أو الفن مع مراعاة
أحكام القانون”.
وج���اءت أحكام القانون األساس���ي الفلس���طيني متطابقة مع الفقرة 1
م���ن املادة  2م���ن العهد الدولي اخل���اص باحلقوق املدنية والسياس���ية،
الت���ي تل���زم كل دول���ة ط���رف باحت���رام احلقوق املعت���رف بها ف���ي العهد
وبضم���ان ه���ذه احلق���وق جلمي���ع األف���راد املوجودي���ن ف���ي إقليمه���ا
واخلاضعني لواليتها دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السياس���ي أو غير السياس���ي ،أو األصل القومي
أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب.
وكذل���ك فإن املادة  26من العهد املذكور ال تخول جميع األفراد التمتع
باملس���اواة أم���ام القان���ون والتمت���ع بحماية القان���ون على قدم املس���اواة
فحس���ب ،ب���ل حتظ���ر أي ن���وع م���ن أن���واع التميي���ز مبقتض���ى القان���ون،
وتكف���ل جلميع األفراد حماية واح���دة وفعالة ضد التمييز القائم على
أي أس���اس مث���ل الع���رق أو اللون أو اجلن���س أو اللغة أو الدي���ن أو الرأي
السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو
النسب أو غير ذلك من األسباب.
وعلي���ه ف���إن مب���دأ ع���دم التميي���ز هو مب���دأ أساس���ي من مب���ادئ حقوق
اإلنسان ،وملزم ،وعلى السلطة الفلسطينية واحلكومة املقالة في قطاع
غزة احترام القانون األساسي الفلسطيني والقوانني األخرى ،واملواثيق
الدولية خاصة العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
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ال للتمييز
عالء غنامي

من منا ال يعرف قصة الفاروق عمر بن اخلطاب مع والي مصر؟
جزء من ثقاف���ات وحضارات بش���رية مختلفة ،التقت وتناغم���ت مع غيرها
إن���ي أمي���ل إل���ى اعتب���ار أن هذه الواقع���ة
ً

م���ن الوقائ���ع ليصيغها املجتمعون كإعالن عاملي في األمم ،باالتفاق على رفعة ش���أن وأهمية حقوق اإلنس���ان ،والتي
تأثر ممن ُكلفوا بتدوين مواده الثالثني بإعالن حقوق اإلنس���ان واملواطن» الصادر عن الثورة الفرنس���ية عام ،1789
وشرعة «املاغنا كارتا» الصادرة عن نبالء بريطانيا العظمى سنة  ،1215وغيرها من املنارات احلقوقية املدونة وارث
لعدي���د م���ن ثقاف���ات مختلفة والتي ل���م تر النور إال بع���د خروجها من رحم ومعاناة أمم وش���عوب ذاق���ت األمرين من
اإلجحاف و التمييز و العذابات بسبب السلوك البشري غير سوي ،والذي جعلها تدفع ضرائب احلزن واأللم والقهر
واألرواح ،فم���ا كان للس���ان األمم املختلف���ة إال أن تص���رخ وبص���وت عال بابتداء اإلع�ل�ان «يولد جمي���ع الناس أحرارا
ومتساوين في الكرامة واحلقوق ،وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء».

إذن ال ميكن بأي حال من األحوال احلديث عن حقوق اإلنسان في
أج���واء ال تتوفر فيها النظرة املتس���اوية وعدم التمييز بني الناس،
باعتبار ذلك األرضية لبناء صرح حقوق اإلنسان.
االعتقاد بالتفوق بس���بب العنص���ر ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو
الدي���ن ،أو الرأي سياس���ي ًا كان أم غير سياس���ي ،أو األصل الوطني أو
االجتماع���ي ،أو الث���روة ،أو املول���د ،أو أي وض���ع آخ���ر أو التمييز علي
أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي
ً
���تقال أم خاضع��� ًا للوصاية أو
ينتمي إليه الش���خص ،س���واء أكان مس
غير متمتع باحلكم الذاتي ،أم خاضع ًا ألي قيد آخر على س���يادته
م���ن املفارق���ات املؤمل���ة إنس���اني ًا ،واملنتهك���ة جلمل���ة من املب���ادئ التي
بدء من اإلعالن
استقرت عليها الشرعة الدولية حلقوق اإلنسانً ،
���اء باالتفاقيات املناهض���ة للتمييز
العامل���ي حلق���وق اإلنس���ان وانته ً
على اختالف مسمياتها وعناوينها.
وف���ي املقابل يطول احلدي���ث املتعلق بعدم وجود مكان ألي تدوين
أو تش���ريع ين���ادي بالتميي���ز ،كما كان ف���ي املاض���ي لتمييز االبيض
عن االس���ود مثل ما يسمى بقوانني جيم كرو في الواليات املتحدة
األمريكي���ة أو قوان�ي�ن االبارتهاي���د العنصري���ة في جن���وب إفريقيا
وغيره���ا ،فكان���ت كل ه���ذه القوانني القامت���ة والسياس���ات املريضة
واملمارس���ات املقيت���ة على موع���د مع االختف���اء ،كونه���ا تخالف كل
ما هو إنس���اني ،ولكن الس���ؤال الكبير وامللح هو ه���ل اندثر التمييز؟
هل الزال ميارس؟ أموجود هو؟ كم بودي أن ُتسمعكم أحرفي هذه
ضحكي .....
وف���ي املق���ام األول أوجه أصاب���ع اإلتهام لالحت�ل�ال البغيض ألرضنا،
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وإدان���ة في نف���س الوقت ،ولكن م���اذا عنا نحن ،فالقانون األساس���ي
الفلسطيني في اطاللة كرمية من الشارع واملشرع في املادة  9قال ما
قاله عن الفلس���طينني بانهم امام القانون والقضاء س���واء ،ال متييز
بينهم بس���بب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياس���ي
أو اإلعاقة ،ال أرغب في اإلطالة ولكن اس���معوا نصيحتي كما اهتف
لنفسي بان جنعل هذه الكلمات بوصلتنا في احلياة ....ال للتمييز!
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في ذكرى مناهضة التمييز..
دولة التمييز تطل برأسها !!
حسن شعبان حالسة

كيف لدولة أو كيان في القرن الواحد والعشرون أن يجاهر وينادي ويطالب
بالتمييز والعنصرية على أس���اس الدي���ن أو املعتقد!! ال بل يحاول ويضغط
بقوة للحصول على اعتراف رسمي ودولي بهذه العنصرية وهذا التمييز..؟!
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ه���ذا م���ا يحدث في ذك���رى ي���وم األمم املتح���دة ملناهضة التميي���ز ،تبرز
ه���ذه احلقيق���ة وعلى مرأى ومس���مع العالم كله ...إنه���ا دولة اإلحتالل
اإلس���رائيلي الت���ي تعل���ن أم���ام العال���م كله ،طلبه���ا من الفلس���طينيني
االعت���راف بدول���ة إس���رائيل (كدولة يهودي���ة خالصة للش���عب اليهودي
ف���ي ارض إس���رائيل) !!! وتعم���ل على إجبار أصح���اب احلقوق األصلية،
بالقبول بهذا الكيان القائم على العنصرية والتميز على أساس الدين.
وه���ذا بالتأكي���د ما يجس���د التمييز ض���د املواطنني الفلس���طينيني في
الداخ���ل ،املواطن���ون أصح���اب األرض األصلي���ة ،وباق���ي الطوائف التي
تسكن وتعيش في هذا البلد.

للقيود املنصوص عليها في القانون ،والتي تستوجبها السالمة العامة
أو النظ���ام الع���ام أو الصح���ة العام���ة أو األخ�ل�اق أو حق���وق اآلخري���ن
وحرياتهم األساسية.
لقد توجت نضاالت األمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنس���ان ملناهضة
التمييز على أس���اس املعتقد ،أو الديانة ،بإصدار اإلعالن العاملي بشأن
القض���اء عل���ى جميع أش���كال التعصب والتمييز القائمني على أس���اس
الدين أو املعتقد ،والذي اعتمد ونش���ر على املأل مبوجب قرار اجلمعية
العام���ة لألمم املتح���دة  55/36امل���ؤرخ في  25تش���رين الثاني/نوفمبر
 1981وم���ن اب���رز م���ا ج���اء في ه���ذا اإلعالن ،نص امل���ادة الثاني���ة التي
تؤك���د عل���ى ان���ه «ال يج���وز تعريض أح���د للتمييز م���ن قبل أي���ة دولة أو
مؤسس���ة أو مجموعة أش���خاص أو ش���خص على أس���اس الدين أو غيره
من املعتقدات”.

ال ش���ك أن القضية هي قضية متييز عنصري موجهة بالدرجة األولى
ض���د ع���رب الداخ���ل (الفلس���طينيون الع���رب في إس���رائيل) ،رغ���م أنهم
يحملون اجلنس���ية اإلسرائيلية ،وال ش���ك أيض ًا أن القضية تطرح على
أنها قضية سياسية بحتة ،يراد منها حتديد حق تقرير املصير للشعب ل���م يس���جل التاري���خ إال في الديكتاتوري���ات الس���حيقة ،أن دولة أو كيان
اليهودي كما تدعي دولة إس���رائيل ،ولكن ولألس���ف الش���ديد ما ندر أن خص���ص موطن ًا ألصحاب ديانة ومعتقد واحد ،فما بالك بدولة تدعى
مت نقاش هذا املوضوع على أس���اس أنها قضية حقوقية ،تش���كل انتهاكا أنه���ا واح���ة الدميقراطية ودولة احلقوق واحلري���ات ملواطنيها ،أن تقوم
بهذا اإلعالن التمييزي ،وتطالب كل العالم بتشريع هذا التمييز وهذه
سافر ًا مبنظومة وقانون حقوق اإلنسان.
تن���ص ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان عل���ى أن «غاية ما يرنو العنصري���ة ،ب���ل وتعك���ف على إق���رار قانون يجس���د هذا اإلع�ل�ان فيما
إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة يسمى بقانون (يهودية الدولة).
ويتحرر من الفزع والفاقة».

أم���ا امل���ادة الثاني���ة م���ن ذات اإلع�ل�ان تنص عل���ى أن “ لكل إنس���ان حق
التمت���ع بكاف���ة احلق���وق واحلري���ات ال���واردة في ه���ذا اإلع�ل�ان ،دون أي
متيي���ز ،كالتمييز بس���بب العنصر أو اللون أو اجلن���س أو اللغة أو الدين
أو الرأي السياس���ي أو أي رأي آخ���ر ،أو األصل الوطني أو االجتماعي أو
الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر».

إن ما يؤسف ويحزن حق ًا أن ال تقوم األمم املتحدة وأجسامها ،بالدفاع
عن قيمها وإجماعها الذي تعبر عنه بإعالناتها ومواثيقها التي أقرتها
وتطال���ب بتطبيقه���ا ،ب���ل تلت���زم الصم���ت املطب���ق أم���ام ه���ذا االنتهاك
الص���ارخ ملنظوم���ة اتفاقي���ات ومواثي���ق حقوق اإلنس���ان .كم���ا ولم تقم
منظمات حقوق اإلنس���ان الدولية أو اإلقليمية ،بالتصدي الفعال ضد
هذا االنتهاك املعلن واملنظم بنص القانون.

فيم���ا تخض���ع حري���ة الفرد في التعبي���ر عن ديانت���ه أو معتقداته فقط
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املرأة والعمل ....بني القانون والواقع
نادية أبو ذياب

لق���د ش���اركت امل���رأة في النض���ال الوطن���ي ض���د االحتالل اإلس���رائيلي
جنب��� ًا إل���ى جنب م���ع الرجل في فصائ���ل العمل الوطن���ي .كما حتملت
املرأة الفلس���طينية وما زالت شؤون إدارة األس���رة ومسؤوليتها املزدوجة
داخل املنزل وخارجه ،جراء غياب رب األس���رة بسبب إجراءات االحتالل
اإلس���رائيلي من قتل واعتقال أو اإلبعاد ،وبالتالي شكلت مصدر القرار
في األس���رة .ولكن في مرحلة بناء الدولة ُحرمت املرأة من جني الثمار
ولم تشارك في صنع القرار بحيث لم تتسلم أي ًا من املناصب السياسية
العليا ،وحتى في التنظيمات السياسية بحيث ال جند املرأة في الصف
األول فيه���ا ،واقتص���رت فقط على الرجل وكأنه كان في مرحلة الصراع
والنضال مبفرده ومت إقصائها وإلزامها بالوظائف البس���يطة وبأعمال
املنزل وتربية األطفال فقط.
وه���ي دوم ًا تس���عى من خ�ل�ال عملها إلى اكتس���اب املكان���ة االجتماعية
وتأكي���د ذاته���ا ،واكتس���اب املع���ارف ورف���ع مس���توى األس���رة املعيش���ي
والتعليم���ي والصح���ي .وهذا يتطلب أن يتحمل املجتمع بأس���ره س���واء
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احلرك���ة النس���وية والس���لطة الوطني���ة مس���ؤولية النهوض ب���دور املرأة
وتنميتها من خالل رفع شعار حقوق املرأة «حقوق إنسان» ،مسترشدين
باالتفاقي���ات واملعايير الدولي���ة والعربية وفي مقدمتها اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان.
فق���د ج���اء ف���ي وثيقة إع�ل�ان اس���تقالل دولة فلس���طني الص���ادرة عن
املجلس الوطني في عام « 1988أن دولة فلس���طني هي للفلس���طينيني
أينم���ا كانوا ...فيه���ا يطورون هويته���م الوطنية والثقافي���ة ،ويتمتعون
باملس���اواة الكامل���ة في احلقوق بني املرأة والرج���ل» .كما ورد في القانون
األساس���ي الفلس���طيني في امل���ادة « 25أن العمل حق ل���كل مواطن وهو
واجب وش���رف تس���عى السلطة إلى توفيره لكل قادر علية» .وأيض ًا أكدت
الوثيق���ة النس���وية الفلس���طينية الص���ادرة ع���ن االحت���اد الع���ام للمرأة
الفلس���طينية عل���ى إرس���اء مب���ادئ املس���اواة بني الرج���ل وامل���رأة .ودعت
الوثيق���ة إل���ى ضم���ان التحقي���ق العمل���ي له���ذا املبدأ من خ�ل�ال اتخاذ
تدابي���ر تش���ريعية وإدارية حلظر كافة أش���كال التمييز ض���د املرأة وذلك
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من خالل إقرار احلماية القانونية لها على قدم املساواة مع الرجل في
كافة املستويات.
لق���د ج���اء قان���ون العم���ل الفلس���طيني رق���م ( )7لس���نة  2000ملبي ًا
حلاج���ة اجتماعية ملحة لتنظيم ش���ؤون العمل والعم���ال في املجتمع
الفلس���طيني .وكان متوافق ًا مع ما ورد في املواثيق الدولية التي تنادي
بحق���وق العمال ،س���واء في اإلع�ل�ان العاملي حلقوق اإلنس���ان أو العهد
الدول���ي اخلاص باحلق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية .فقد
نص���ت امل���ادة ( )2عل���ى أن «العم���ل حق ل���كل مواطن قادر علي���ه وتعمل
الس���لطة على توفيره على أس���اس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع
التميي���ز» .ويتض���ح من النص ال���وارد أنه يؤكد على مبدأ حق املس���اواة
ب�ي�ن الرج���ل واملرأة وحظر التمييز بينهما ،وأن كان من األفضل لو نص
قانون العمل الفلسطيني على نص صريح يحظر التمييز حتت طائلة
العقاب والتعويض بدل االكتفاء بإيراد نص احلظر فقط.
وقد جاء في الباب الس���ابع حتت عنوان تنظيم عمل النس���اء من املادة
( )100إلى املادة ( ،)106إذ أكدت تلك املواد على حتسني ظروف العمل
للم���رأة م���ن حي���ث ع���دم التمييز في ش���روط وطرق العمل ب�ي�ن الرجل
واملرأة كما ورد في املادة ( ،)100وكذلك عدم تش���غيل املرأة في األعمال
اخلطي���رة أو الض���ارة بالصح���ة ،وكذلك منع من تش���غيل املرأة س���اعات
إضافية أثناء العمل أو في ساعات الليل ،ما عدا األعمال التي يحددها
مجلس الوزراء حس���ب ن���ص املادة( ،)101مع العلم ان���ه حتى اليوم لم
يرد حتديد لها وبقي األمر معوم ًا وغير واضح.
وق���د ن���ص القان���ون أيض ًا ب���أن على املنش���أة توفير وس���ائل راحة خاصة
بالعامالت في املادة ( ،)102وهذا النص خاص بتوفير وس���ائل الراحة
للنس���اء ،رغم عدم ذكر طبيعة هذه الوس���ائل وتركها للوائح التنفيذية
والتعليمات الصادرة من املنشأة .مع ذلك فإن قانون العمل الفلسطيني
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لم ينص صراحة على إنش���اء احلضانات ورمبا جاء بش���كل ضمني مبا
نص عليه من ضرورة توفير وسائل الراحة للمرأة .أما في املادة ()103
من���ح امل���رأة إجازة والدة م���دة كبيرة وجيدة ،كما ال يجوز فصلها بس���بب
تل���ك اإلج���ازة ،وال زال حت���ى الي���وم لألس���ف يت���م التالعب به���ذا احلق
خاصة من قبل القطاع اخلاص حيث يتم الفصل للعامالت أو تقليص
م���دة إجازة الوالدة حس���ب رغبة صاحب العم���ل ،كما جند العامالت في
املشاغل واملصانع ال تتمتع بأي حقوق.
كم���ا أعط���ى القانون امل���رأة في امل���ادة ( )105إجازة ب���دون أجر من أجل
رعاية الطفل أو مرافقة زوجها في سفره ،ومع ذلك هناك وقائع عملية
تثبت فصل النس���اء من عمله���ا إذا طلبت إجازة بال راتب طويلة األمد.
ونص���ت امل���ادة ( )104أنه للم���رأة املرضع احلق بفت���رة أو فترات رضاعة
أثناء العمل ال تقل في مجموعها عن س���اعة يوميا ملدة س���نة من تاريخ
الوضع .حتتس���ب ساعة الرضاعة املذكورة من س���اعات العمل اليومية،
لك���ن ال ن���رى تطبي���ق ه���ذا احل���ق إال في املؤسس���ات احلكومي���ة وبعض
مؤسس���ات القط���اع اخل���اص .وأكد القان���ون في امل���ادة ( )106بأنه على
املنشاة أن تعلق في مكان العمل األحكام اخلاصة بتشغيل النساء ،فكم
من املنشآت علقت هذه األحكام؟
كم���ا أنن���ا ن���رى عل���ى أرض الواق���ع انته���اك ًا صريح��� ًا لقان���ون العم���ل
الفلس���طيني ،وبخاص���ة من قبل أرباب أو أصحاب العمل في فلس���طني
وال س���يما من حي���ث تدنّي األجور إلى حد كبير ،وعدم حتديد س���اعات
العم���ل ،الت���ي ق���د تصل ف���ي بعض األحيان إلى أكثر من خمس���ة عش���ر
س���اعة عم���ل يومي ًا ،وعدم االلت���زام مبراعاة الصحة والس�ل�امة املهنية،
وكذل���ك قواع���د معامل���ة العام���ل من حي���ث الفصل التعس���في أو بعدم
التأمني ملصلحتهم من أخطار العمل خاصة في املش���اغل وأماكن عمل
النساء واملصانع.
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سياسات أصحاب العمل جتاه عمل املرأة
كم���ا أنه وبالتدقيق في ع���دد من القوانني اخلاص���ة وحتديد ًا الناظمة
كف���ل القان���ون األساس���ي وقان���ون اخلدم���ة املدني���ة مب���دأ املس���اواة بني لعالق���ات العمل لم يدخ���ل النوع االجتماعي ف���ي الصياغة مثل قانون
املوظفني في مجال التوظيف في الوظائف العامة ،ومبدأ املس���اواة في اخلدمة املدنية وقانون التقاعد املدني.
احلقوق والواجبات بني املوظفني حس���ب فئاتهم ودرجاتهم في الس���لم
أهم مشكالت املرأة في العمل
الوظيف���ي .إال ان���ه من الناحية العملية ،يالح���ظ وجود خروقات كثيرة
•عدم توفر احلد األدنى من احلماية االجتماعية لهن.
من قبل مسئولي الوزارات والهيئات العامة في السلطات الثالثة .حيث
• عدم توفر األمن الوظيفي واالستقرار في العمل.
مظاه���ر التمييز واحملس���وبية في الوظيفة العام���ة لصالح الذكور على
•استغالل أصحاب العمل للظروف الراهنة للمرأة.
حساب اإلناث .وجتلى ذلك:
•غياب احملاكم العمالية املختصة.
• التطبي���ق اخلاط���ئ لقانون اخلدمة املدني���ة ،حتديدا في التمييز
•ضع���ف اجله���از القضائي في معاجلة نزاع���ات العمل ،واملماطلة في
بني املرأة والرجل في دفع بدل عالوة األبناء ،حيث يتقاضى الرجل
البت فيها لسنوات.
العام���ل في الوظيف���ة العمومية هذه العالوة ،إذا عمل الزوجان في
•غي���اب اإلج���راءات التنفيذي���ة لق���رارات احملاك���م ،أدى إل���ى انع���دام
الوظيف���ة العمومية ،ويتقاضاها الرج���ل باإلضافة لعالوة الزوجة
احلماية االجتماعية للمرأة ،غالبا ما يدفع ذلك باجتاه تنازل املرأة
إن ل���م تعم���ل الزوجة ف���ي الوظيف���ة العمومية .بينم���ا ال تتقاضى
عن حقها أو القبول بتس���وية ال تش���كل  50%من قيمة مستحقاتها
امل���رأة عالوة األبن���اء وعالوة الزوج ما لم يعمل ال���زوج في الوظيفة
التي يكفلها القانون.
العمومي���ة ،علم��� ًا ب���أن امل���ادة  53من قان���ون اخلدم���ة املدنية تنص
•غي���اب آليات تطبيق القانون وضعف الرقابة والتفتيش على مواقع
على”إذا ما كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية فتدفع العالوة
العمل.
االجتماعية للزوج فقط”.
•ضع���ف دور املنظم���ات النقابي���ة يؤدي لضع���ف احل���وار االجتماعي
• اقتص���ر توظي���ف النس���اء في درج���ات إدارية متدنية ف���ي الوظيفة
واملفاوضة اجلماعية مبواقع العمل.
العمومية ،كما أش���ارت اإلحصاءات كرئيس���ة شعبة ،كاتبة ،مراسلة،
موظفة استقبال ،عاملة نظافة…الخ.
أهم التوصيات التي ال بد من العمل عليها من قبل السلطة الوطنية
مراكز
لدى
والرشاوى
والواسطة
•مظاهر الفساد ممثلة باحملسوبية
بسلطاتها الثالث
صن���ع القرار واملوظفني املتنفذين في الوظيفة العمومية ،أدت إلى
1 .1حماي���ة املرأة في س���وق العمل وتوفير األم���ن الوظيفي واحلماية
اس���تغالل املرأة أبش���ع أش���كال االس���تغالل من أج���ل احلصول على
االجتماعية.
الوظيفة العمومية ،وغالب ًا ما كان يسود التمييز بني امرأة وأخرى،
2 .2ضرورة اإلسراع في وضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية من قبل
يحكمها الس���ن والش���كل واحلالة االجتماعية .وهل هي متحررة أم
الس���لطة التنفيذي���ة وبخاص���ة في ظ���ل حكومة قوية ق���ادرة على
محافظة ،بش���خصية قوي���ة أو ضعيفة…الخ .وقد ثبت بامللموس أن
تطبيق قانون العمل الفلسطيني.
امل���رأة في املراكز املتنف���ذة في الوظيفة العمومية ترفض التس���اوق
 3 .3اإلسراع في تشكيل جلان للتفتيش على مؤسسات العمل وأماكن
مع الفساد .وهذا سبب مباشر وممنهج في إبقائها بعيدة عن مركز
العم���ل ،وفت���ح مكات���ب خاص���ة في ظل ظ���روف صعبة ف���ي أماكن
صنع القرار.
معينة لسماع شكاوي العمال.
• إن مب���دأ التوظي���ف على أس���اس الكفاءة واملؤه���ل العلمي واخلبرة
 4 .4العم���ل عل���ى احملافظة على متابعة النص���وص القانونية لقانون
العملية ،هو أس���اس في التع�ي�ن والترقية في الوظيف���ة العمومية،
العمل للتطورات التي حتل على س���وق العمل الفلسطيني لتوفر
ليس العالقة الش���خصية واألس���رية واحلزبية هي املقياس ويسهم
غطاء قانوني ًا منصف ًا لكل من أصحاب العمل والعمال.
لها
ً
ف���ي تعزيز مش���اركة ودور املرأة في الوظيفة العمومية ،حيث تش���ير
5 .5ضرورة العمل على تشكيل احملاكم العمالية اخلاصة بنظر قضايا
حصلن
بعض الدراس���ات أن  69%من النس���اء في الوظيفة العامة
ّ
العم���ال التي تعتب���ر من الدعاوي املس���تعجلة الت���ي يجب النظر
عليه���ا م���ن خالل القان���ون مقابل  49%من الرج���ال حصلوا على
فيها بشكل سريع وتوفير القضاة املناسبني.
وظائفهم عن طريق جهات عليا ،واس���طة محس���وبية ،حزبية…الخ.
 6 .6تطبيق نظام التقاعد في اخلدمة املدنية خللق املزيد من فرص
وهذا يكرس الفجوة الواسعة بني القوانني والتطبيق العملي على
العم���ل وحتقي���ق متييز إيجاب���ي لصالح تش���غيل النس���اء ،وإلغاء
أرض الواقع.
التميي���ز الس���لبي ض���د امل���رأة ف���ي األج���ور والع�ل�اوات والترقيات
وعل���ى الرغ���م من األجور العالية نس���بيا التي يتقاضاه���ا العاملون في
والبدالت.
القط���اع اخل���اص ومنظم���ات املجتمع املدن���ي .إال أن التمييز ضد املرأة
 7 .7حتديد احلد األدنى لألجور املدفوعة للنساء العامالت.
في هذه املؤسسات واضح ،حيث تدني املستوى الوظيفي للنساء ،العمل
اجلزئ���ي وعق���ود العمل إما على مش���اريع أو عقود عم���ل محدودة املدة.
ودون توفي���ر احلماي���ة االجتماعية للمرأة ،عل���ى الرغم من أن عدد غير
قلي���ل م���ن هذه املنظم���ات تعمل في تروي���ج قضايا امل���رأة وحقوقها ،إال
أن���ه غالب���ا ما يتم ممارس���ة التمييز ض���د املرأة نفس���ها وتناقض املبادئ
واأله���داف الت���ي تعم���ل بها املؤسس���ات .إال أن���ه وكما في القط���اع العام
يس���ود التميي���ز ض���د امل���رأة واس���تغاللها بس���بب الظ���روف االجتماعية
واالقتصادية ،وأحيانا بس���بب ع���دم معرفتها باحلقوق التي يكفلها لها
القانون ،فتكون مضطرة للعمل حتت أي شروط وبأي أجر.
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بهجت احللو

حماية الطفل من التمييز
فك���ر األب «أب���و س���ليم» ف���ي احتياجات أبنائه الس���بعة الذين س���يلتحقون مبدارس���هم م���ع بداية
العام الدراس���ي ،فوجد انه بحاجة إلى( 1600ش���يكل) ،حتى يس���تطيع توفير ثمن الزى املدرس���ي
والقرطاسيه والرسوم .
فك���ر “أبو س���ليم” أن ال يرس���ل جميع أوالده إلى املدرس���ة ألنه ال يس���تطيع تلبية ه���ذا االحتياج،
خصوص��� ًا ف���ي ظل الوضع االقتصادي الصعب ،فقرر إخراج اثنني منهما وهما (س���ليم) ابن الصف
التاس���ع ،و (ندى) ابنة الصف الثامن ،لكي يس���اعده سليم في عمله كنجار ،فيما تساعد ندى أمها
املنهكة في أعمال املنزل ،لقد سبب هذا األمر حزن ًا في قلوب األبناء وأمهما.
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إن م���ن أب���رز وأهم حقوق الطفل ه���ي حمايته من التميي���ز ،لذلك أكد
اإلع�ل�ان العامل���ي حلقوق الطف���ل الصادر ف���ي تش���رين الثاني/نوفمبر
 1959عل���ى انه « :يجب حماية الطفل من ممارس���ة األعمال التي من
ش���أنها أن تع���زز التميي���ز العنصري أو الديني أو س���ائر أن���واع التمييز،
ويج���ب أن يرب���ى ب���روح التفاه���م والتس���امح والصداق���ة ب�ي�ن الن���اس،
والس�ل�ام ،واألخوة الش���املة واإلدراك التام بأن يك���رس طاقته ومواهبه
خلدمة أقرانه”.

لقد ُفرضت على الطفل الفلس���طيني أجواء متييزية فرضتها ظروف
موضوعي���ة حرمته من حقوقه األساس���ية في احلي���اة والتعليم وفرص
النماء ،واللعب وحرية التنقل واحلركة ،وفي سالمته البدنية والعقلية
والنفس���ية ،ومتثلت في غياب إعالم مناس���ب لس���نّه ،وحرمته من حقه
ف���ي الراحة ووقت الف���راغ ومزاولة األلعاب ،وهذه الظ���روف املوضوعية
متثل���ت في اس���تمرار االحتالل اإلس���رائيلي ،وضع���ف البرامج الوطنية
اجلادة ،أو القادرة على النهوض بأعباء حماية حقوق الطفل.

ولق���د أس���هبت اتفاقي���ة حق���وق الطفل لع���ام  ،1989ف���ي التأكيد على
املبادئ األساس���ية حلق���وق الطفل غير القابلة للتص���رف ،والتي يعتبر
املساس بها أو انتقاصها متييز ًا فادح ًا بحق الطفل ،وعرضت ملجموعة
حق���وق البق���اء والصحة ،ومجموعة حق���وق النم���اء والتعليم ،وحقوق
املشاركة ،وحقوق احلماية ،ومجموعة احلقوق العامة.

إن متك�ي�ن األطف���ال م���ن التعبي���ر عن ذواته���م واالعتراف به���م كعنصر
أساس���ي مش���كل للجماع���ة واملجتم���ع ،يت���م من خ�ل�ال من���ح األطفال
حقوقه���م ،واملجتم���ع الفلس���طيني مدع���و ألن يض���ع قضي���ة األطف���ال
وحقوقه���م عل���ى رأس أولوياته ،من أجل عالج اآلثار الس���لبية الناجمة
ع���ن انته���اكات االحت�ل�ال اإلس���رائيلي ،وم���ن خ�ل�ال برام���ج موجه���ة
لألطف���ال بش���كل ع���ام والفئ���ات الت���ي تعرض���ت حقوقها بش���كل خاص
للتمييز ،كاألطفال املصابني واألطفال املعاقني أو األس���رى ،واألطفال
الذين ُهدمت منازلهم أو أبناء الش���هداء واألس���رى وغيرهم من الفئات
املهشمة.

ولع���ل م���ن أب���رز احلق���وق التي متك���ن الطف���ل م���ن تنمية قدرت���ه على
مجابه���ة التميي���ز ض���ده هي مجموعة حق���وق النم���اء والتعليم .وهذه
املجموعة تتش���بث بحق الطفل في أن يتلقى تعليم ًا نوعي ًا يس���تهدف:
«رفع ثقافة الطفل العامة ،ومتكينه على أس���اس من تكافؤ الفرص من
تنمية ملكاته وحصانته وشعوره ،باملسؤولية األدبية واالجتماعية ومن
أن يصبح عضو ًا مفيد ًا في املجتمع».
ولق���د ت���واءم قان���ون الطفل الفلس���طيني لع���ام  ،2004انس���جام ًا مع
منظوم���ة حقوق اإلنس���ان املتعلق���ة بالطفل ،حيث أكدت امل���ادة الثالثة
من���ه على احلق في املس���اواة وحظ���ر التمييز« :يتمت���ع كل طفل بكافة
احلقوق الواردة في القانون دون متييز بس���بب جنسه أو لونه أو لغته أو
أصل���ه القومي أو الدين���ي أو االجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو
والديه ،أو أي نوع آخر من التمييز».
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إن التص���دي لالنتهاك املتمثل بالتمييز بحق األطفال ،قد ال يبدأ من
خ�ل�ال املعاجل���ة القانونية في ظل الظروف املوضوعي���ة الراهنة ،ولكنه
���داء من بوابة الوع���ي بحقوق الطفل ونش���ر مبادئها ،والدفاع
ينش���أ ابت ً
عنه���ا ،وهذه ليس���ت مهم���ة املدافعني ع���ن حقوق اإلنس���ان وحدهم ،بل
هي مس���ؤولية وطنية واجتماعية مبفهومها الواس���ع الذي يشترك في
إعماله األس���رة واملدرس���ة واألجهزة الرس���مية والش���عبية والفصائلية،
وكذل���ك املؤسس���ة الديني���ة واملؤسس���ة اإلعالمي���ة ومنظوم���ة األط���ر
املجتمعية الواسعة والنخبوية.
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التمييز في احلق بالتعليم
محمد كمنجي

يعتبر احلق في التعليم في مجال حقوق اإلنس���ان أمر ًا أساس���ي ًا لضمان احلفاظ على عالقة
املواط���ن بالدول���ة ضمن مفهوم املواطنة ،والذي يقتضي وجود حق���وق للمواطن ينبغي على
الدولة أن تعمل على توفيرها ضمن املعايير األساسية التي تنص عليها التشريعات السارية
في فلسطني ،وقد أكدت نصوص القانون األساسي الفلسطيني على احترام حقوق اإلنسان
عام���ة واحلق بالتعلي���م خاصة ،فقد جاء في نص املادة ( )24من���ه على أن «التعليم حق لكل
مواط���ن .»...كم���ا نصت امل���ادة ( )38م���ن قانون الطف���ل الفلس���طيني النافذ عل���ى أن «تتخذ
الدول���ة جمي���ع التدابير املناس���بة والفعالة بهدف إلغ���اء مختلف أش���كال التمييز في التمتع
بحق التعليم والعمل على حتقيق تساوي الفرص الفعلية بني جميع األطفال».
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ويقتضي ذلك أن يتمتع كل طالب فلس����طيني بحقه املشروع بشكل
ال يؤثر على حقوق الطلبة اآلخرين ،وحتى يتأتى ذلك احلق بشكل
����او ،الب����د أن تكون أعداد الطلبة ضمن الصف الدراس����ي
ٍ
متواز ومتس ٍ
ً
الواح����د معقولة طبقا ملس����احة الغرفة الصفية واملعينات الدراس����ية
املتوفرة.
إن للم����رأة احلق في ع����دم التمييز في التعليم ،حي����ث أكدت اتفاقية
سيداو «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة» ،على
ح����ق امل����رأة في التعليم أس����وة بالرجل دون أي متيي����ز ،وقد لقي ذلك
اهتمام ًا خاص ًا مبا يتعلق بوضع املرأة الريفية ،واتخاذ كافة التدابير
الالزمة لتنمية قدراتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
ويقتض����ي من����ح امل����رأة احلق ف����ي عدم التميي����ز في التعليم ،حس����ب
م����ا ورد ف����ي وثيقة حق����وق املرأة الفلس����طينية الص����ادرة عن االحتاد
العام للمرأة الفلس����طينية ،حصولها على احلق في التعليم بجميع
مراحله ،ويش����مل ذلك االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية بجميع
أنواعه����ا ،والتس����اوي ف����ي املناه����ج الدراس����ية ،واملؤه��ل�ات املطلوب����ة
للعم����ل ف����ي حقل التدريس املقررة للجنس��ي�ن ،والتس����اوي في فرص
احلصول عل����ى املنح واإلعانات الدراس����ية واملعلومات التربوية ،على
أس����اس قاعدة تكافؤ الفرص بني اجلنس��ي�ن ،كما أن للمرأة احلق في
االلتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية اخلاصة مبحو األمية
والقض����اء عل����ى اجلهل في املجتمع ،واملس����اواة م����ع الرجل في فرص
املشاركة في األنشطة الرياضية والتربية البدنية.
وق����د ج����اء في نص املادة ( )9من القانون األساس����ي الفلس����طيني أن
"الفلس����طينيون أمام القانون والقضاء س����واء ال متييز بينهم بسبب
الع����رق أو اجلن����س أو اللون أو الدين أو الرأي السياس����ي أو اإلعاقة".
ووفق���� ًا لذل����ك فان احل����ق في التعلي����م جلميع املواطن��ي�ن دون متييز
بسبب اإلعاقة ،حيث ألزم قانون رقم ( )4لسنة 1999م بشأن حقوق
املعوق��ي�ن الفلس����طيني في امل����ادة ( )14من����ه وزارة التربي����ة والتعليم
العال����ي تأم��ي�ن بيئ����ة تتناس����ب واحتياج����ات املعوق��ي�ن ف����ي امل����دارس
والكلي����ات واجلامعات ،إضافة إلى عدم التميي����ز بااللتحاق باملرافق
التربوي����ة والتعليمي����ة ،من خالل ضمان ح����ق املعوقني في احلصول
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عل����ى ف����رص متكافئة لاللتح����اق باملرافق التربوي����ة والتعليمية وفي
اجلامع����ات ضم����ن إطار املناهج املعمول بها ف����ي هذه املرافق ،كما ورد
في املادة ( )10من قانون حقوق املعوقني الفلسطيني.
وق����د أك����د اإلع��ل�ان العامل����ي حلقوق اإلنس����ان ع����ام  1948ف����ي املادة
( )2/26منه على أنه" :يجب أن يستهدف التعليم التنمية الشاملة
لش����خصية اإلنس����ان وتعزي����ز احت����رام حق����وق اإلنس����ان واحلري����ات
األساسية."...
لق����د ب����ات واضح���� ًا أن حرمان املواط����ن من حقه في التعليم ،يش����كل
انتقاص���� ًا إلنس����انيته وانته����اك ًا حلق����ه الثاب����ت ف����ي ظل التش����ريعات
الدولي����ة والوطنية ،عالوة عل����ى ذلك فان احلق في التعليم يفترض
أن يكون التعليم جيد النوعية دون متييز أو استبعاد ،بيد أن ظاهرة
اكتظاظ الطلبة من كال اجلنسني داخل الصفوف املدرسية واألعداد
املتزاي����دة ف����ي كل عام دراس����ي ،يؤدي إل����ى حرمان الطال����ب من حقه
بالتعليم املتميز والقدرة على التفاعل واملش����اركة على أس����اس سليم
داخل الصف املدرسي.
وحتى يتمكن املواطن الفلس����طيني من اإلس����هام بدور نافع ومتميز
داخ����ل املجتم����ع الفلس����طيني ،فان����ه يج����ب أن يتمتع بجمي����ع مزايا
احل����ق ف����ي التعليم وينف����رد بها وفق م����ا منحه القان����ون ،وقد كفلت
التش����ريعات الفلس����طينية ح����ق املواط����ن الفلس����طيني م����ن خ��ل�ال
التأكيد على إلزامية التعليم في املراحل األساس����ية منه ،ولكن ذلك
انص����ب إل����ى منح احل����ق بالتعلي����م دون وجود م����ا يوف����ر التم ّيز لهذا
طالب في
احل����ق .ولي����س أدل عل����ى ذلك من وج����ود أكثر من أربع��ي�ن
ِ
ص����ف واحد ومبس����احة صغيرة نس����بي ًا ،ناهيك ع����ن الفوضى نتيجة
االكتظاظ وانعدام وسائل الراحة داخل الصفوف املدرسية ،والنقص
في الوس����ائل التعليمي����ة مثل املختبرات والغ����رف الرياضية والعلوم
املنزلية ،ألن ذلك في النهاية يعكس نفس����ه وبقوة على نفس����ية وأداء
الطال����ب وم����دى تفاعله داخ����ل غرفة الصف واملدرس����ة ،ومدى قدرته
على التأثير والتأثر باملجتمع احمليط به.
وقد حرصت االتفاقيات والش����رعة الدولي����ة على ضمان منح الدولة
للف����رد احل����ق ف����ي التعلي����م ،باعتب����اره ميزة وح����ق ولي����س منحة من
الدول����ة ،حي����ث نص����ت االتفاقي����ة اخلاص����ة
مبكافح����ة التمييز في مج����ال التعليم 1960
في امل����ادة ( )2منها على وج����وب توفير املباني
واملع����دات وال����كادر التدريس����ي بج����ودة عالي����ة
حتق����ق تعلي����م متميز ،دون وج����ود أي معيقات
للجو التعليمي باعتباره أساس ونواة حقيقية
جلميع حقوق اإلنسان األخرى.
خالص����ة الق����ول إن التعلي����م ف����ي فلس����طني
ح����ق ل����كل مواط����ن ،ينبغ����ي عل����ى الدول����ة أن
توفره بش����كل يؤدي غايته ، ،م����ن خالل تقليل
االكتظاظ بني أوس����اط الطلب����ة ،وتوفير كافة
الش����روط واملتطلب����ات األساس����ية الصحي����ة
واالجتماعية والنفس����ية جلو تعليمي مناسب
ومتحضر .األمر الذي من شأنه احلفاظ على
قيمة املواطنة لدى الطلبة.
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املدافعون عن حقوق اإلنسان
الضمانات القانونية الدولية والوطنية
يعتبر عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان في غاية األهمية نتيجة لألعمال التي
يقوم���ون بها في مجال توثيق ،ودعم ،ومس���اندة ،وفضح االنته���اكات التي يتعرض
له���ا املواطنون من قب���ل الدولة ،أو احلكومة ،أو بعض الفئات املس���لحة ،أو املجهولة،
وكذلك لدورهم في نشر وتعزيز حقوق اإلنسان وضمان احترامها.
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بدأ اهتمام األمم املتحدة في حماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان
من���ذ فترة وجيزة ،حيث خال نص���ف قرن تقريب ًا دون أن يكون هناك
أي نوع من تقنني احلماية للعاملني في العمل احلقوقي واملؤسسات
احلقوقية ،وترك تطبيق حمايتهم وحقوقهم في كثير من األحوال
إلى أمزجة الدولة والسلطات ،وأصبح املدافعون عن حقوق اإلنسان
أكث���ر عرض���ة للخطر من أي مواطن؛ نتيج���ة لطبيعة العمل الذين
يقوم���ون ب���ه من رص���د وتوثي���ق ومتابع���ة قضايا املواطن�ي�ن وفضح
االنتهاكات التي يتعرضون لها.
ص���در مؤخر ًا عن الهيئة تقرير قانوني بعنوان املدافعون عن حقوق
اإلنس���ان الضمانات القانوني���ة الدولية والوطني���ة ومن خالل هذا
التقري���ر تس���عى الهيئ���ة لتس���ليط الض���وء عل���ى احلماي���ة الدولية
واإلقليمي���ة والوطني���ة للمدافع�ي�ن ع���ن حق���وق اإلنس���ان من أجل
توفي���ر أجنع الس���بل حلمايتهم ،لقيامهم بعملهم ب���كل حرية ودون
أي معوقات حتول للحد من نشاطهم.
يتن���اول التقري���ر ال���ذي أع���ده الباح���ث احلقوق���ي ياس���ر عالون���ة
احلماي���ة الدولي���ة للمدافعني عن حقوق اإلنس���ان ،وتش���مل :إعالن
األمم املتحدة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنس���ان الذي يتضمن
املعايي���ر الت���ي يج���ب أن تتوفر ف���ي املدافع�ي�ن عن حقوق اإلنس���ان،
حق���وق املدافع�ي�ن ع���ن حق���وق اإلنس���ان وفق��� ًا لإلع�ل�ان ،واجب���ات
الدول جتاه املدافعني عن حقوق اإلنس���ان ،مس���ؤوليات األش���خاص
غي���ر املدافع�ي�ن عن حقوق اإلنس���ان ،واملمثل اخل���اص املعني بحالة
املدافعني عن حقوق اإلنسان.
كم���ا يتن���اول التقري���ر احلماي���ة اإلقليمي���ة للمدافعني ع���ن حقوق
اإلنس���ان :ومنها :املب���ادئ التوجيهية لالحت���اد األوربي حول حماية
املدافع�ي�ن ع���ن حق���وق اإلنس���ان ،وق���رار مجل���س أوروب���ا ،واحلماية
األفريقي���ة واألمريكي���ة للمدافع�ي�ن ،واملنظم���ة الدولي���ة حلماي���ة
املدافعني عن حقوق اإلنسان في العالم (اخلط األمامي).
كم���ا يتط���رق التقرير إلى احلماية الوطني���ة للمدافعني عن حقوق
اإلنسان حيث يتناول بشكل موجز بعض ًا من القوانني الفلسطينية
الت���ي تناولت بش���كل موجز ف���ي بعض من مواده���ا احلماية لبعض
الفئات من املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وق���د خلص���ت الهيئة ف���ي ختام التقري���ر للعديد م���ن النتائج حول
احلماي���ة القانوني���ة للمدافع�ي�ن ع���ن حقوق اإلنس���ان ف���ي مناطق
الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية ،وس���جلت العديد م���ن التوصيات
التي من ش���أنها مساعدة أصحاب القرار في توفير وتعزيز احلماية

للمدافع�ي�ن ع���ن حق���وق اإلنس���ان ف���ي مناط���ق الس���لطة الوطني���ة
الفلسطينية.
وتكم���ن أهمي���ة التقري���ر كونه تطرق إل���ى احلماية على املس���تويات
الث�ل�اث دولي��� ًا ،إقليمي���ا ،وفلس���طيني ًا ،ويعتب���ر ه���ذا التقرير األول
ال���ذي يعد في هذا اإلطار على املس���توى العرب���ي حيث يعد مرجع ًا
هام��� ًا للمدافع�ي�ن ع���ن حقوق اإلنس���ان واجله���ات الرس���مية ملعرفة
طبيعي���ة األعم���ال الت���ي يق���وم به���ا املدافعني ع���ن حقوق اإلنس���ان
ودوره���م ف���ي تعزي���ز وحماية ونش���ر ثقاف���ة التس���امح والدف���اع عن
احلق���وق واحلري���ات ،وهذا يتطل���ب من اجله���ات احلكومية وجميع
األف���راد تفهم طبيعة عملهم وتوفير كل التس���هيالت لضمان القيام
بعمله���م وحمايتهم .وقد خلص التقرير إلى جملة من التوصيات
ومنها بضرورة قيام الس���لطة الوطنية الفلس���طينية بتبني ما جاء
ف���ي إع�ل�ان حماي���ة املدافع�ي�ن عن حق���وق اإلنس���ان ،ض���رورة العمل
عن���د تعديل القانون األساس���ي الفلس���طيني تضمني م���واد تضمن
ممارس���ة املدافعني عن حقوق اإلنس���ان لنش���اطهم ،ضرورة تضمني
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية قوانينها الداخلي���ة حماية خاصة
للمدافع�ي�ن ع���ن حقوق اإلنس���ان ،ض���رورة جترمي االنته���اكات التي
يتع���رض له���ا املدافع���ون ع���ن حق���وق اإلنس���ان ووضع عقوبة أش���د
ف���ي ح���ال ك���ون املعتدى علي���ه م���ن املدافعني ع���ن حقوق اإلنس���ان،
ض���رورة توفي���ر الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية كاف���ة الضمان���ات
الفعلية واحلقيقية لضمان ممارس���ة املدافعني عن حقوق اإلنس���ان
لنش���اطهم احلقوقي ،ضرورة قيام الس���لطة الوطنية الفلس���طينية
بدع���وة املقررة اخلاصة املعنية بحالة املدافعني عن حقوق اإلنس���ان
بزي���ارة األراض���ي الفلس���طينية لالط�ل�اع عل���ى واق���ع املدافعني عن
حقوق اإلنس���ان ،ضرورة قيام الس���لطة الوطنية الفلسطينية بإزالة
كاف���ة العوائق أمام زيارة مقار التوقي���ف أو احلصول على املعلومات
أو مراقب���ة احملاكمات ،ضرورة قيام الس���لطة الوطنية الفلس���طينية
بتوفي���ر نظ���ام تظل���م فعال في حال وق���وع انتهاكات عل���ى املدافعني
عن حقوق اإلنس���ان ،وكذل���ك تعويضهم عن الضرر الذي حلق بهم،
ضرورة وجود آلية قانونية حملاسبة منتهكي حقوق اإلنسان وبشكل
خ���اص للمدافع�ي�ن ،وضمان معاقبته���م ،وضمان ع���دم اإلفالت من
العقاب.وتوصي الهيئة في حال إقرار دستور دولة فلسطني بضرورة
تبني مادة تش���ير بشكل واضح وصريح حلماية املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،ومنحهم احلصانة أثناء العمل ،وجترمي االعتداء عليهم.
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دليل العدالة اجلنائية لألحداث
إصدار جديد للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
ً
دليال خاص ًا حول العدالة
صدر مؤخر ًا عن الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان «ديوان املظالم»
اجلنائي���ة لألح���داث حت���ت عنوان (دلي���ل العدال���ة اجلنائية لألح���داث وفق القواع���د الدولية
والقوانني الوطنية في فلسطني) ،ويهدف الدليل الذي أعده احملامي غاندي ربعي مدير دائرة
التش���ريعات والسياسات الوطنية في الهيئة إلى نشر الثقافة القانونية بشكل مبسط وميسر،
وبلغ���ة واضحة ومباش���رة لتس���اهم في زيادة الوع���ي القانوني في قضايا جن���وح األحداث ،لدى
املواط���ن الفلس���طيني بش���كل عام ،ولدى العاملني ف���ي مجاالت الدفاع عن حق���وق األحداث في
األراضي الفلسطينية بشكل خاص.

وأوض���ح مع���د الدلي���ل أن الهيئ���ة وم���ن خ�ل�ال متابعاته���ا لقضاي���ا األحداث
اجلانح�ي�ن ،الحظت ضعف ًا عام ًا في فهم قواع���د قوانني األحداث وأحكامهم
املطبق���ة ف���ي األراض���ي الفلس���طينية واس���تيعابها ،كذلك ع���دم مواءمة تلك
القوان�ي�ن مع القواعد الدولية املتعاملة مع جنوح األحداث ألس���باب وعوامل
كثيرة أهمها قدم هذه القوانني ،فقررت أن تقوم بهذا اجلهد.
وج���اء ف���ي مقدم���ة الدليل أن السياس���ة اجلنائي���ة احلديثة ق���د انتهجت في
تعامله���ا م���ع ظاه���رة جن���وح األح���داث نهج��� ًا حديث ًا ،متث���ل بإعط���اء أهمية
ملعاجلة ظاهرة جنوح األطفال ،ليس بالقانون فحسب ،بل بالتدابير اإلدارية
واإلنس���انية وبتضافر اجلهود وتنس���يقها ،التي تبدأ بتشخيص دوافع وأسباب
جنوح األطفال والعمل على معاجلتها.
وقد أصبح التعامل مع األحداث اجلانحني على أساس حمايتهم وإصالحهم
وليس عقابهم ،والتأكيد على دور األسرة ومسؤوليتها املباشرة أو غير املباشرة
في الدور الوقائي لهذا اجلنوح ،وهذا ما تفتقر إليه القوانني السارية املفعول
في األراضي الفلس���طينية س���واء املطبقة في الضفة الغربي���ة ،أو املطبقة في
قط���اع غزة .فق���د نصت القواعد الدولية على ضرورة األخذ بحقائق النضوج
العاطفي والعقلي والفكري عند حتديد س���ن املس���ؤولية اجلنائية لألحداث ،
بحيث ال يتم حتديد السن بشكل مفرط في االنخفاض.
كذل���ك عاجلت القواع���د الدولية الش���روط اخلاصة بأماك���ن رعاية األحداث
م���ن حي���ث التدابير األمنية املتخ���ذة فيها ،وطابعها اخلاص ،بش���كل يجعلها
تندم���ج ف���ي البيئة االجتماعي���ة واالقتصادي���ة والثقافي���ة للمجتمع احمللي؛
فق���د نص���ت قواعد بك�ي�ن على مجموعة من الش���روط التي يتوج���ب توافرها
ف���ي قضاء األحداث ،والتي تتعهد الدول املوقعة على االتفاقية بااللتزام بها،
منه���ا :وج���ود س���لطة مختصة إلص���دار األح���كام ،وحق احلدث ف���ي احلصول
على مستش���ار قانوني ،وحض���ور الوالدين ،واألوصي���اء ،و جتنب التأخير غير
الضروري في البت في قضايا األحداث.
وأوض���ح الربع���ي بأنه عند مراجعتنا للقوانني الس���ارية املفع���ول في األراضي
الفلس���طينية جند أنها لم تنص على إنش���اء محكمة خاصة لألحداث يعمل
به���ا قضاة متخصص���ون مؤهلون ومدربون التدري���ب الكافي واملالئم للتعامل
م���ع قضاي���ا األحداث .وفق��� ًا لقواعد بك�ي�ن  -التي متثل وجه���ة نظر املجتمع
الدولي فيما يخص قضاء األحداث  -فإنه يجب أن ينظر إلى قضاء األحداث
على أنه جزء من اإلطار الشامل للعدالة االجتماعية فقد أرست قواعد بكني
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قواع���د هامة يج���ب على القوان�ي�ن الداخلية مراعاتها عن���د حتديد التدابير
الت���ي ت ّوق���ع على األحداث ،كما أنها حتض الدول دائم ًا على أن تكون التدابير
الس���البة للحري���ة هي املالذ األخير ،وفي احلدود الدني���ا من ناحية التطبيق.
وينبغ���ي أيض��� ًا أال يج���رد احلدث م���ن حريته إال كم�ل�اذ أخي���ر ،وألقصر فترة
الزم���ة ويج���ب أن يقتص���ر ذلك على احلاالت االس���تثنائية ،وينبغي للس���لطة
القضائي���ة أن تقرر مدى فترة العقوبة دون اس���تبعاد إمكانية التبكير بإطالق
سراح احلدث.
وقد تناولت قواعد بكني بشكل عام الشروط التي يجب توافرها في دور رعاية
األح���داث ،والت���ي توف���ر مجموعة من احلق���وق كاحلق في العم���ل ،واحلق في
التعلي���م ،واحلقوق االجتماعية والنفس���ية والصحية األخ���رى .أما القوانني
السارية املفعول في األراضي الفلسطينية ،سواء املطبقة في الضفة الغربية،
أو املطبقة في قطاع غزة ،فإنها لم تتطرق إلى أية حقوق ميكن أن يتمتع بها
احلدث داخل مراكز الرعاية ،على خالف القواعد الدولية املشار إليها سابق ًا.
ويش���تمل دلي���ل العدال���ة اجلنائي���ة لألحداث ال���ذي يقع في مئ���ة صفحة من
القطع املتوس���ط ،س���بعة فصول ،خصص الفصل األول لتعريف احلدث وسن
املس���ؤولية اجلزائية ،فقد نصت القواعد الدولية على ضرورة األخذ بحقائق
النض���وج العاطف���ي والعقل���ي والفكري عند حتديد س���ن املس���ؤولية اجلنائية
لألحداث ،بحيث ال يتم حتديد السن بشكل مفرط في االنخفاض.
ويتناول الفصل الثاني الشروط اخلاصة الواجب توافرها في مراكز الرعاية،
فق���د عاجلت القواعد الدولية الش���روط اخلاص���ة بأماكن رعاية األحداث من
حيث التدابير األمنية املتخذة فيها ،و طابعها اخلاص ،بشكل يجعلها تندمج
ف���ي البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع احمللي ،أما الفصل
الثالث فقد تناول اإلجراءات املتعلقة بتصنيف األحداث في أماكن رعايتهم،
وتن���اول الفص���ل الرابع إج���راءات مالحقة األحداث اجلانح�ي�ن أمام القضاء،
ث���م الفص���ل اخلامس الذي تناول إجراءات محاكم���ة األحداث ،حيث مت إبراز
مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها في قضاء األحداث ،وفق القواعد
الدولي���ة والت���ي منها :وجود س���لطة مختصة إلصدار األح���كام ،وحق احلدث
ف���ي احلصول على مستش���ار قانوني ،وحضور الوالدي���ن ،واألوصياء ،و جتنب
التأخي���ر غي���ر الضروري في البت ف���ي قضايا األحداث .أما الفصل الس���ادس
فقد تناول املس���ائل املتعلق���ة مبعاقبة األحداث اجلانحني ،أخي���ر ًا فقد تناول
الفصل السابع بشيء من التفصيل حقوق األحداث داخل مراكز الرعاية.
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