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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
تش���كل قضية األش���خاص ذوي اإلعاقة أهمية كبرى على س���لم أولويات الدول املتقدمة ،فليس غريب ًا أن ُيقاس مدى متدن
الدول وتطورها بحجم العناية التي توفرها لهذه الفئة التي ال زالت وبكل أسف ال حتظى باالهتمام والرعاية املطلوبة في
مجتمعنا ،فمن غير املقبول أن يتم النظر لألشخاص ذوي اإلعاقة نظرة اجتماعية مطلبية فيها نوع من الشفقة والعطف
ليس إال ،وفي املقابل على أفراد هذه الفئة أن يعملوا على تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم ويثبتوا أنهم األجدر على مختلف
الصعد فيما ميكن أن يقدموه ويساهموا به في خدمة مجتمعهم وقضيتهم العادلة.
لقد أولت الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان قضية األش���خاص ذوي اإلعاقة أهمية وأولوية كبيرة منذ تأسيس���ها في العام
 ،1993غير أن خطة العمل اإلستراتيجية اخلاصة بالهيئة للسنوات الثالث  ،2013-2011جعلت من قضية األشخاص
حتقيق وطني ش���امل يتناول جمي���ع مناحي احلياة
ذوي اإلعاق���ة مح���ور عمله���ا ،فللم���رة األولى باش���رت الهيئة في تنفيذ
ٍ
اخلاص���ة به���ذه الفئة ،مع التركيز على اجلانب الوظيفي (الوظيفة العمومية) ،ومدى حتقيق والتزام املؤسس���ة الرس���مية
بتوظيف نس���بة الـ  5%التي تنص عليها املادة  12الفقرة  4من الالئحة التنفيذية لقانون املعوقني والتي تنص على أنه
«على جميع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية استيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  5%من عدد العاملني بها يتناسب
مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات».
كما أوجد التش���ريع الفلس���طيني نصوص ًا خاصة تضمن املس���اواة في تعيني املعوقني ،من خالل النص بوضوح في القانون
األساس���ي الفلس���طيني في املادة التاس���عة منه بأن تكون املس���اواة أمام القانون والقضاء مكفولة ،وأن يكون القانون واحد
بالنس���بة للجمي���ع ودون متيي���ز ب�ي�ن طبقة وأخرى ،وال بني األفراد بس���بب األص���ل أو اجلنس أو الدين أو اللغة أو الس���ن أو
اإلعاقة ،وكذلك احلال بشأن املساواة أمام القضاء.
فالتحقيق الوطني املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة والذي ستعلن الهيئة قريب ًا عبر مؤمتر صحفي املباشرة في تنفيذيه،
سيش���كل نقط���ة حت���ول هام���ة في عم���ل الهيئة بصفته���ا الهيئة الوطني���ة التي تعنى بحقوق اإلنس���ان في فلس���طني ،فهذا
التحقيق الوطني س���تكون نتائجه ملموس���ة لدى اجلميع ،كونه سيش���رك جميع األش���خاص واجلهات واملسؤولني أصحاب
العالق���ة ،ف���ي جمي���ع مراح���ل تنفي���ذه التي ق���د تطول ألكثر م���ن عام ،وتض���ع اجلميع أمام مس���ؤولياتهم مهم���ا كان حجم
املسؤولية التي يتمتعون بها.
لق���د مت تخصي���ص هذا العدد من الفصلية لألش���خاص ذوي اإلعاقة ،وفي تقديري أن���ه يغطي جوانب مهمة في حياة فئة
لطاملا عانت من التهميش ،خاصة وأن عدد ًا من أصحاب املقاالت املنش���ورة في هذا العدد هم من هذه الفئة ،التي حرصنا
عل���ى مش���اركاتهم ،فخصصنا الفصلية لتك���ون منبر ًا حر ًا لهم يطرحون من خالله قضاياه���م وحاجاتهم وتطلعاتهم ،وفي
ه���ذا الس���ياق ال ب���د ل���ي من تقدمي الش���كر لكل من س���اهم في إجناح ه���ذا العدد خاصة أصح���اب املش���اركات التي ال يعمل
أصحابه���ا ف���ي الهيئ���ة كالصحفيني واإلعالميني ،فقد كان ملس���اهماتهم دور ًا مميز ًا وإضافة نوعية ف���ي هذا العدد الذي مت
تخصيصه لألشخاص ذوي اإلعاقة.

رندا سنيورة

املديرة التنفيذية
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مطالعة عامة حول االتفاقية الدولية
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إسالم التميمي

*

كان م���ن الواضح أنه بدون وج���ود اتفاقية ملزمة قانون ًا تنص صراحة على حقوقهم ،فإن
األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون «تهميشا» قانوني ًا في مجتمعاتهم وحتى في الساحة
الدولي���ة .وكان���ت نتيجة ذلك ه���ي أن األش���خاص ذوي اإلعاقة ال زال���وا يواجهون عوائق
كبيرة وممارسات متييزية في حياتهم اليومية وهناك ما ُيقدر بنحو  650مليون شخص

ف���ي العال���م – أو م���ا يقرب  10في املائة من إجمالي س���كان العالم -يعانون أش ً
���كاال مختلفة
م���ن اإلعاق���ة ،وذلك حس���بما ورد عن منظم���ة الصحة العاملي���ة ،ويعيش  80ف���ي املائة من
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة – أي أكث���ر م���ن  400مليون ش���خص -ف���ي الدول الفقي���رة ،وهي
الدول األقل استعداد ًا لتلبية احتياجاتهم.
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وال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة حول العالم يواجهون عقبات أمام
مشاركتهم في املجتمع ،ويعانون من مستويات معيشية أكثر تدنيا،
حي���ث أن اإلعاقات هي أحد العوامل املس���ببة للفقر وعدم احلصول
على التعليم واخلدمات الصحية ومعاناة األش���خاص ذوي اإلعاقة
وأسرهم من االستبعاد والتمييز.1
له���ذا وبع���د حوال���ي خم���س س���نوات م���ن املفاوض���اتُ ،أق���رت خالل
اجلمعي���ة العامة ل�ل�أمم املتحدة ف���ي  13ديس���مبر  2006معاهـدة
حق���وق اإلنس���ان األول���ى للقـ���رن احل���ادي والعش���رين ،وب���دأ نف���اذ
االتفاقي���ة والبروتوكول االختياري ف���ي  3أيار/مايو  ،2008بعد أن
مت إيداع الصك العشرين للتصديق على االتفاقية والصك العاشر
للتصدي���ق على البروتوك���ول االختياري .وقد وقعت  152دولة على
االتفاقي���ة في حني وقعت  89على البروتوكول االختياري وصادقت
حوال���ي  103دول على االتفاقية ف���ي املقابل صادقت  61دولة على
البروتوكول.
لقد ضمت املفاوضات حول االتفاقية الدولية مش���اركات لم يس���بق
له���ا مثي���ل ،م���ن املجتمع املدن���ي وخصوص��� ًا منظمات األش���خاص
املعوقني.
تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة حول االتفاقية الدولية وتدعم جهود
ّ
منظم���ات األش���خاص ذوي اإلعاق���ة وغيره���ا م���ن أعض���اء املجتمع
املدن���ي ف���ي الدف���اع ع���ن حقوق األش���خاص املعوق�ي�ن .كم���ا إن هذه
النظرة العامة ميكن أن تكون مفيدة ملقدمي اخلدمات ،احلقوقيني،
األخصائيني ،البرملانيني ،الصحفيني ولألشخاص ذوي اإلعاقة في
فهم وترويج وتطبيق االتفاقية الدولية.
مقدمة
تق���ع االتفاقية الدولية الش���املة واملتكاملة حلماية وتعزيز حقوق
املعوقني وكرامتهم في  31مادة ،مقسمة ثالثة أقسام .يتناول القسم
األول مجم���وع احلق���وق اخلاص���ة باألش���خاص املعوق�ي�ن .ويتناول
القس���م الثاني مس���ؤولية الدول في تنفيذ بنود هذه االتفاقية .أما
القس���م األخير فيتناول آلية املراقب���ة لضمان تنفيذ بنود االتفاقية
بني الدول املوقعة عليها.
الغرض من االتفاقية (املادة رقم )1
ان الغ���رض م���ن ه���ذه االتفاقية هو «تعزي���ز وحماي���ة وكفالة» متتع
األش���خاص املعوقني بجميع حقوق اإلنس���ان واحلريات األساس���ية
وتعزيز احترام كرامتهم .ورغم أن هذه االتفاقية لم تع ّرف «اإلعاقة»
إال أن امل���ادة األول���ى ذك���رت أن «األش���خاص ذوي اإلعاق���ة هم الذين
يعان���ون م���ن عاه���ات بدني���ة أو عقلي���ة أو حس���ية أو ذهني���ة مما قد
مينعه���م بالتداخ���ل مع عقب���ات أخرى من املش���اركة بص���ورة كاملة
وفاعلة في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين».
2

 1موقع تأهيل األمم املتحدة «عمل األمم املتحدة املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة»
http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1041
 2اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املؤرخة كانون األول/ديسمبر .2006
http://www.un.org/ disabilities/ documents/convention/
convoptprot-a.pdf

التعريفات (املادة رقم )2
توضح االتفاقية بعض الشروط في النص تتضمن:
•االتصال
•اللغة
•التمييز على أساس اإلعاقة
•وسائل السكن املعقولة
•التصميم العام والتصميم الشامل
املبادئ العامة (املادة رقم )3
إن املب���ادئ العام���ة الثماني���ة لالتفاقي���ة تش���كل القاع���دة للحق���وق
القانونية ،وهذه املبادئ هي:
 احترام كرامة األش���خاص الفطرية واستقاللهم الذاتي مبا فيذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقاللية.
 عدم التمييز. كفالة مش���اركة وإش���راك األش���خاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملةوفعالة في املجتمع.
 احت���رام الف���وارق وقب���ول اإلعاق���ة كج���زء م���ن التن���وع البش���ريوالطبيعة البشرية.
 تكافؤ الفرص. إمكانية الوصول. املساواة بني الرجل واملرأة. احت���رام القدرات املتطورة لألطفال املعوقني واحترام حقهم فياحلفاظ على هويتهم.
االلتزامات العامة (املادة رقم )4
امل���ادة الرابعة من االتفاقية توض���ح االلتزامات التالية للدول حيث
أصبحت االتفاقية فيها قانون ًا وطني ًا.
 اتخاذ جميع التدابير التش���ريعية واإلدارية وغيرها من التدابيرلتطبيق احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية.
 تعدي���ل أو إلغ���اء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف وممارس���اتتشكل متييزا ضد األشخاص املعوقني.
 مراع���اة حماية وتعزيز حقوق اإلنس���ان لألش���خاص املعوقني فيجميع السياسات والبرامج.
 االمتن���اع ع���ن القي���ام ب���أي عم���ل أو ممارس���ة تتع���ارض م���ع هذهاالتفاقية.
 اتخ���اذ كافة التدابي���ر للقضاء على التمييز على أس���اس اإلعاقةمن جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.
 تعزي���ز البح���وث وعملي���ات التطوي���ر ،توفي���ر واس���تعمال الس���لعواخلدم���ات واملع���دات واملرافق املصممة تصميم ًا عام ًا ،وتش���جيع
التصمي���م الع���ام ل���دى وض���ع املعايي���ر واملب���ادئ التوجيهي���ة أو
التعليمات.
 تش���جيع البح���وث وعملي���ات التطوي���ر ،توفي���ر واس���تعمالللتكنولوجي���ات اجلدي���دة ،مبا ف���ي ذلك تكنولوجي���ات املعلومات
واالتصال ،الوسائل واألجهزة املعينة على التنقل والتكنولوجيات
املس���اعدة املالئم���ة لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة ،مع إي�ل�اء األولوية
للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة.
 توفي���ر معلوم���ات س���هلة املن���ال لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة بش���أن5
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الوسائل واألجهزة املعينة على التنقل ،والتكنولوجيات املساعدة،
مبا في ذلك التكنولوجيات اجلديدة ،فضال عن أش���كال املساعدة
األخرى ،وخدمات ومرافق الدعم.
 تش���جيع تدريب األخصائيني واملوظفني العاملني مع األش���خاصاملعوقني في مجال احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية.
احلقوق املقررة في االتفاقية (املواد )32-5
املس���اواة وع���دم التمييز ،كما ورد في املادة اخلامس���ة م���ن االتفاقية
تش���كل قاع���دة لكثير من احلق���وق الواردة في املعاه���دة .كما تعترف
هذه املادة بأن جميع األش���خاص ذوي اإلعاقة متساوون ولهم احلق
على قدم املس���اواة ف���ي احلماية والفائدة اللت�ي�ن يوفرهما القانون.
كم���ا متن���ع كل أن���واع التمييز عل���ى أس���اس اإلعاقة .ونظ���ر ًا للكثير
م���ن التمهي���ش والتمييز تاريخي��� ًا ،تضمنت االتفاقي���ة بنود خاصة
باألطفال والنساء ذوي اإلعاقة( ،املادة  6و 7على التوالي).
االتفاقي���ة ه���ي معاه���دة ش���املة حلقوق اإلنس���ان ،تغط���ي احلقوق
االجتماعي���ة والثقافية واالقتصادية والسياس���ية واملدنية .احلقوق
املدنية والسياسية -كاملساواة في احلماية من قبل القانون ،احلرية
واألمن ،احلق في احلياة ،حماية وس�ل�امة الش���خص وحق املشاركة
في احلياة العامة - ،هذه احلقوق يجب أن تطبق فور ًا في البلد ،في
ح�ي�ن أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،مبا في ذلك
حري���ة التعبير ،احلق في التعليم والعمل واحلق باملعيش���ة العادلة،
والصح���ة واحلق في املش���اركة في احلياة الثقافي���ة ،ميكن أن تطبق
متقدمة”.
خالل فترة زمنية بعد ذلك وتدعى “مفاهيم
ّ
فيما يلي قائمة باحلقوق املدنية ،السياس���ية ،االقتصادية،
الثقافية واالجتماعية الواردة في االتفاقية.
املادة رقم ( : )8رفع الوعي.
املادة رقم ( :)9إمكانية الوصول.
املادة رقم ( : )10احلق في احلياة.
املادة رقم ( :)11حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية.
املادة رقم ( :)12االعتـراف باملعوقيـن على قدم املساواة مع اآلخرين
أمام القانون.
املادة رقم ( :)13إمكانية اللجوء إلى القضاء.
املادة رقم ( :)14حرية الشخص وأمنه.
امل���ادة رق���م ( :)15ع���دم التع���رض للتعذي���ب أو املعامل���ة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية.
املادة رقم ( :)16عدم التعرض لالستغالل أو العنف أو االعتداء.
املادة رقم ( :)17حماية السالمة الشخصية.
املادة رقم ( :)18حرية التنقل واجلنسية.
املادة رقم ( :)19العيش املستقل واإلدماج في املجتمع.
املادة رقم ( :)20التنقل الشخصي.
امل���ادة رق���م (: )21حري���ة التعبي���ر وإب���داء ال���رأي واحلص���ول عل���ى
املعلومات.
املادة رقم ( :)22احترام اخلصوصية.
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املادة رقم ( :)23احترام البيت واألسرة.
املادة رقم ( :)24التعليم.
املادة رقم ( :)25الصحة.
املادة رقم ( :)26التأهيل وإعادة التأهيل.
املادة رقم ( :)27العمل والتوظيف.
املادة رقم ( :)28مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية.
املادة رقم ( :)29املشاركة في احلياة السياسية والعامة.
امل���ادة رق���م ( :)30املش���اركة ف���ي احلي���اة الثقافية وأنش���طة الترفيه
والتسلية والرياضة.
املادة رقم ( :)31جمع اإلحصاءات والبيانات.
املادة رقم ( :)32التعاون الدولي.
الرصد الوطني والدولي (املادة )40-33
على املس���توى الوطني ،يتفاوت عدد املمثلني احلكوميني واملراقبني
لتطبي���ق االتفاقي���ة بني بلد وآخر .واالتفاقي���ة تتطلب وجود نقطة
تشجع
مركزية حكومية واحدة على األقل لهذه املس���ؤولية ،وكذلك ّ
على أن يكون هناك آلية ضمن احلكومة لتنس���يق األعمال املتّخذة
في مختلف املستويات ومختلف القطاعات .كما انه على كل بلد ان
يستحدث هيئة مستقلة مثل هيئة حقوق اإلنسان أو اإلعاقة ،تكون
مسؤولة عن متابعة القوانني الوطنية ملراقبة كيفية وضع االتفاقية
موضع التنفيذ .كما تضمن االتفاقية ش���رط ًا بأن يكون للمنظمات
غي���ر احلكومية وخصوص ًا منظمات األش���خاص ذوي اإلعاقة بحق
املشاركة الكاملة في عملية املراقبة الوطنية.
كج���زء من االلتزام باملعاهدة ،يتعني عل���ى الدول تقدمي تقارير إلى
جلن���ة اخلب���راء الدولية والتي تتضمن أش���خاص معوقني ،وغيرهم
م���ن املنتخب�ي�ن م���ن البل���دان الت���ي صادق���ت عل���ى املعاه���دة .ه���ذه
تقدم البل���د في العمل املتوافق م���ع بنود االتفاقية
التقاري���ر تظه���ر ّ
ومتطلباته���ا .كم���ا يتعني عل���ى كل دولة تقدمي تقرير اولي ش���امل،
م���ع تقاري���ر ملحقة كل أربع س���نوات .اللجنة س���تعطي مالحظاتها
مقدم التقرير
وتوصياتها حول كل تقرير ،ورمبا س���يطلب من البلد ّ
املزيد من املعلومات ،إضافة إلى انه ميكن للجنة أن تصدر من وقت
آلخر تعليقات عامة حول تفسير بنود االتفاقية.
ال ميك���ن لهيئ���ة املراقبة تقدمي أو فرض أي���ة أحكام ،لكن توصياتها
ستحظى دعم عاملي قوي عموم ًا ،وهكذا ستشعر احلكومات بضغط
سياسي يحثها على االمتثال.
م���ع العلم أن تقاري���ر الدولة وتوصيات وتعليق���ات اللجنة املختصة
س���تتوفر إلى اجلمي���ع .كما تش���جع االتفاقية التع���اون بني اللجنة
وال���دول وب�ي�ن الهيئات األخرى ذات العالق���ة  ،مثل وكاالت أو خبراء
األمم املتحدة.
اآللي���ة األخرى ملناقش���ة تطبيق االتفاقية حول حقوق األش���خاص
ذوي اإلعاق���ة س���تكون عبارة عن مؤمتر الدول األطراف ،مبش���اركة
كل الدول التي صادقت على االتفاقية .وهذا املؤمتر س���يقدم فرصة
لل���دول لتبادل التج���ارب اجليدة وحتديد التحديات الرئيس���ية في
عملية التطبيق.
ومن املتوقع أن يكون للمنظمات غير احلكومية دور فعال ،من خالل
املش���اركة في االستش���ارات أثن���اء عملية الترش���يح وانتخاب أعضاء

اللجن���ة ،وكذلك من خ�ل�ال تقدمي تقارير تلقي الض���وء على تقدم إن االتفاقي���ة الدولي���ة حلقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة هي املعاهدة
بالده���ا في تطبي���ق االتفاقية .وكما جرت الع���ادة ميكن للمنظمات األول���ى التي تطل���ب أن يكون نص االتفاقية بطريقة يس���هل اإلطالع
غير احلكومية أن تشارك أيض ًا في مؤمتر أعضاء الدول.
عليه .كما إن االتفاقية متوفرة في لغات األمم املتحدة الست الرئيسية
وحتتوي النصوص املترجمة على نفس جودة الصيغة القانونية.
بدء التنفيذ ،التحفظات وغيرها من البنود (املادة )50-41
دع���ا األمني العام لألمم املتحدة جميع البلدان للتوقيع والتصديق
ابتداء من
على االتفاقية الدولية حلقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة
ً
 30آذار/م���ارس  .2007كم���ا ميكن أن تتبنى االتفاقية أي جمعيات
إقليمية لديها الس���لطة على أي من احلقوق الواردة في االتفاقية.
على سبيل املثال ،وقعت املجموعة األوروبية على االتفاقية.
االتفاقي���ة س���تدخل حي���ز التنفي���ذ بع���د  30يوم��� ًا م���ن مصادق���ة
العش���رين دولة رس���مي ًا ف���ي األمم املتح���دة .خالل وق���ت التصديق،
تس���مح االتفاقية للبلدان بتسجيل بعض التحفظات (بيان قانوني
من قبل دولة تقبل االتفاقية ،ولكنها ال تريد تطبيق بعض النقاط
ال���واردة فيه���ا) .عل���ى أية ح���ال ،التحفظ���ات ال ميك���ن أن تكون ضد
طبيع���ة والهدف الرئيس���ي لالتفاقية ،ميكن لل���دول أن تتراجع عن
حتفظاته���ا ف���ي أي وقت .كما ميكن أن يتم تعدي���ل االتفاقية خالل
مؤمت���ر ال���دول األط���راف ،في حال ثلث���ي الدول الت���ي صادقت على
االتفاقية واحلاضرة في االجتماع وافقت على ذلك.

تغيير النموذج
كام���ل االتفاقي���ة تعك���س التغيي���ر م���ن من���وذج طب���ي إل���ى من���وذج
اجتماعي ،واآلن إلى مقاربة حقوقية نحو اإلعاقة.
وهذه النظرة تس���اعد في متكني األش���خاص ذوي اإلعاقة ،وتضمن
مش���اركتهم الفاعلة في احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية بطريقة محترمة.
البروتوكول االختياري
جمي���ع ال���دول مدعوة أيض��� ًا للتوقيع على البروتوك���ول االختياري،
اآللية القانونية التي تعطي اإلفراد حق تقدمي الش���كاوى إلى هيئة
مراقبة االتفاقية ،وذلك بعد تقدميهم الش���كوى إلى حكومتهم دون
جناح .يصبح البروتوكول االختياري س���اري املفعول بعد التصديق
عليه من قبل عشرة دول.
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أزمة ثقة وقصور رؤية جتاه الـمعوقني
حازم هنية

يع���رف املعوق وفق��� ًا للمفاهي���م احلقوقي���ة واملهنية على
انه «الفرد الذي يعاني من صعوبة كبيرة أو ال يس���تطيع
مطلق ًا على أنه فرد ذو إعاقة» ،وتبلغ نس���بة اإلعاقة في
األراض���ي الفلس���طينية  2.7%من إجمالي عدد الس���كان
وفق��� ًا للتقري���ر اإلحصائ���ي اخل���اص باملعوق�ي�ن والص���ادر
عن اجلهاز املرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني للعام ،2011
وبالنظر إلى نس���بة املعوقني في العالم جندها تصل إلى
 ،13.5%وهي نس���بة واقعية وقابلة للتغلب عليها وعلى
التحدي���ات الت���ي قد تواج���ه اجلهود احمللية ف���ي التغلب
على تلك اإلشكالية.
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ولك����ن بالتقيي����م الش����امل للجه����ود املبذولة في ه����ذا املجال جند
أنه����ا ما زالت في إطار نظ����ري ،حيث جند اجلهود املبذولة في هذا
اإلط����ار مح����دودة وموزع����ة على عدة جهات تش����رف عليها بش����كل
منط����ي والت����ي منه����ا (ال����وزارات املختص����ة ،واملؤسس����ات األهلي����ة)،
وهناك العديد من أشكال وأساليب الرعاية للمعوقني واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وإن كانت تلك األس����اليب مبنية باألس����اس على فكرة
« الدم����ج» املنس����جمة مع الرؤي����ة العاملية للمعوق��ي�ن ،إال أن مفهوم
الدمج في واقعنا الفلس����طيني قد ال يتماهى في جوهره كمفهوم
اجتماعي وأخالقي ،مع حركة حقوق اإلنس����ان ضد التمييز بسبب
اإلعاقة.
وبالعودة لتقييم واقع املعوقني باألراضي الفلس����طينية وحقوقهم
جند أنها تقتصر فقط على تقدمي اخلدمات التربوية والتدريبية
والتأهيلي����ة والصحي����ة واملقدم����ة لهم ع����ن طريق بع����ض الوزارات
واملؤسس����ات األهلي����ة ،وهو واق����ع غير قادر على إرس����اء قواعد عامة
ونظ����رة ش����املة وفلس����فة مجتمعي����ة له����ذه املش����كلة ،فاحتياج����ات
املعوق��ي�ن تفوق ذل����ك الواقع ،فهم يحتاجون إل����ى خدمات جميع
املؤسس����ات وقطاع����ات املجتم����ع اخلاص����ة والعام����ة ،ب����ل يحتاجون
فلس����فة عامة ونظ����رة مجتمعية لدى أفراد املجتم����ع كافة ،ويجب
دراس����ة كاف����ة فئ����ات املعوقني واحتياجاته����م ومدى مواءم����ة الواقع
لتنفيذ خطط الدمج الكامل.
في البداية ميكن تصنيف املعوقني في األراضي الفلسطينية
وذل ��ك ش��أن�ه��م ش��أن ك��اف��ة م�ع��وق��ي ال �ع��ال��م ،وه��ي التصنيفات
املتعارف عليها:
املعوق����ون جس����دي ًا ،املعوق����ون حس����ي ًا ،املعوق����ون ذهني���� ًا ،املعوق����ون
متعددي اإلعاقات.
أكادميي���� ًا ،املعوقون تواصلي ًا ،املعوقون س����لوكي ًا
ّ
وباالنتق����ال للحدي����ث ع����ن الصعوب����ات واملش����اكل الت����ي تواج����ه
األش����خاص ذوي اإلعاقة في حياتهم العملية لوجدنا أنها عديدة،
ويج����ب إزال����ة جميع هذه العوائق عن طريقهم س����واء كانت عوائق
هندسية أو مادية أو نفسية أو اجتماعية وغيرها.
فهن����اك معوق����ات خاص����ة للمعوق��ي�ن حركي���� ًا ف����ي املبان����ي واملرافق
العام����ة ،وجميع أنش����طة املجتم����ع والطرقات واحلمام����ات العامة
واخلاص����ة ،مث����ل صع����ود ال����درج ف����ي املراف����ق ،وكيف يحم����ل املعاق
ً
وخاصة إذا كان����ت امرأة وصعب
حركي���� ًا على أي����دي بعض العم����ال
ج����د ًا حملها هي والكرس����ي اخلاص به����ا ،والصعوبة احلقيقية في
اجلل����وس على كرس����ي الس����يارات العام����ة ،والتي لم تراعي أبس����ط
حقوق املعاق حركي ًا.
ناهي����ك ع����ن الصعوب����ات واإلحراج����ات الت����ي يتع����رض له����ا املعوق
س����معي ًا في املكات����ب واملؤسس����ات العام����ة حينم����ا يكتف����ي بالن����داء
الصوت����ي أو حت����ى في املستش����فيات اخلاصة والعام����ة ،فلم يراعى
حت����ى اآلن مع األس����ف اس����تخدام الكتاب����ة أو اإلش����ارات الضوئية،
واالكتف����اء بالنداء الصوتي فقط ،كما إن هناك صعوبات يواجهها
املع����وق س����معي ًا في املرور والطرق����ات وأثناء قيادة الس����يارة وجميع
مج����االت العم����ل ،وهناك معوقات عديدة جلميع األش����خاص ذوي
اإلعاقة في جميع املرافق العامة واخلاصة ،وهذا خالف ًا لصعوبات
التعليم اجلامعي للمعوقني وعدم مواءمة اجلامعات الفلسطينية

للمعوقني ،ونقص اخلدمات املقدمة لهم التي تس����اعدهم ليكونوا
أس����وياء في احلص����ول على احلقوق ،وكذلك عدم مقدرتهم ش����راء
األجه����زة التي تس����اعدهم عل����ى التأقل����م والتكيف وذل����ك الرتفاع
نس����بة الفقر باألراضي الفلس����طينية ،وكذلك عدم ق����درة الوزارات
واملؤسس����ات األهلية العاملة باملج����ال من توفير كافة االحتياجات،
وكذلك صعوبات فرص العمل وعدم التزام كافة الشركات اخلاصة
والعام����ة وال����وزارات واملؤسس����ات األهلي����ة بقانون العم����ل مبا ينص
على انه يجب توظيف ما نسبته  5%للمعوقني من عدد املوظفني
ككل ،ه����ذا باإلضاف����ة إل����ى أن من ينجح من ه����ذه الفئة باحلصول
عل����ى وظيف����ة تكون من الوظائ����ف الدنيا ،ويعب عليه����م فيما بعد
من االنتقال أو التطور أو الصعود في الس����لم الوظيفي ،والش����عور
املراف����ق له����ذه الوظيفة لدى املع����اق أنه حصل عليها ش����فقة «يلى
صحلك ما صح لغيرك».
بالنظ����ر للمش����اكل الت����ي يتع����رض له����ا املعوق����ون ف����ي األراض����ي
الفلس����طينية ،جتع����ل حياتهم مح����دودة ،ويصبحون فع ً
ال مش����كلة
حقيقي����ة ،فيجب على كافة ش����رائح املجتمع النظر إليها باهتمام،
وعل����ى اجلهات الرس����مية أخذ زم����ام املبادرة بوضع خطط ش����املة
يندم����ج فيه����ا اجلميع ،لكي يت����م دمج هذه الفئ����ة باملجتمع وعليه
يج����ب توفي����ر فرص عم����ل وااللتزام بالنس����بة احملددة وف����ق قانون
العم����ل وذلك كحد أدنى ،ـوتخصيص مس����اكن مؤهلة وفق ًا ملعايير
خاصة بهم وتأجيرها لهم بأس����عار رمزية ،وـتكييف جميع وسائل
النق����ل العام واخلاص لتلب����ي احتياجاتهم وقدراته����م ،ومراعاة أن
فئة املصابني بالش����لل والعجز اجلسدي تواجه صعوبة بالغة في
فتح أبواب السيارات العامة ،وفرض غرامة على سائقي األجرة في
حالة رفض نقلهم أو التوقف ملس����اعدتهم بحجة إعاقتهم ،وتوفير
ف����رص التعليم بكافة مس����توياته مبا يتواءم م����ع احتياجاتهم ،وان
يتم جتهيز املدارس بهذه اإلضافات لتكون أكثر مناسبة لظروفهم
واحتياجاته����م ،وإعط����اء الف����رص له����م للتدري����ب عل����ى القي����ادة
وحصوله����م على رخص القيادة ليكونوا أش����خاص ًا معتمدين على
أنفس����هم وحس����ب قدراته����م ،جتهيز الطرق����ات واألرصف����ة واملباني
واحلمام����ات العامة واحلدائق وغيرها من املرافق العامة مبا فيها
إش����ارات السير وغيرها حس����ب إعاقاتهم لسهولة تنقلهم في احلي
والش����ارع مع توفي����ر العصا البيضاء بالكمبيوت����ر الناطق واملبرمج
في جمي����ع مناطق احلي واجتاهاته ومنازله ،و تزويد البوابات في
جمي����ع املراك����ز التجاري����ة واملستش����فيات بلوحات إرش����ادية مكتوبة
بخ����ط براي����ل توض����ح اجتاه����ات العي����ادات واملراف����ق داخ����ل املراكز
واملستش����فيات م����ع وضع مفاتيح التنقل باملصاع����د باخلط البارز،
أو الصوت الناطق ،هذا كله باإلضافة خلطة شاملة تقوم بها وزارة
الثقاف����ة بالتعاون مع كافة املؤسس����ات العام����ة واخلاصة واألهلية،
للنه����وض بثقافة مجتمعية قادرة على التعامل ،وتقبل هذه الفئة
باملجتم����ع ،يرافقه����ا جهود مبذولة م����ن مجلس ال����وزراء وميزانية
مناس����بة قادرة على إيصال الهدف لبر األمان ،مبساعدة تشريعات
وسياس����يات عام����ة تدع����م اله����دف وتعمل عل����ى حمايت����ه ومعاقبة
رافضيه ،ألنه دون خطة وطنية ش����املة وفاعلة تش����ترك فيها كافة
شرائع املجتمع ،ستبقى هذه القضية في طور احملاوالت الناقصة
واجلهود املبعثرة.
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بني الواقع واملأمول

واقع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطني
يوسف الوراسنة

إن رعاي���ة األش���خاص ذوي اإلعاق���ة وحمايته���م وإدماجهم في جميع مؤسس���ات املجتمع
وإشراكهم في عملية التنمية في مختلف مجاالت احلياة ،تشكل أولوية قصوى لدى دول
العال���م التي تتصف باملدنية ،باعتبارهم ش���ريحة عضوية قادرة على اإلنتاج والعطاء إذا

ً
وصوال إلى إش���راكهم
م���ا أتيحت لهم نفس الفرص املتس���اوية مع أقرانهم من غير املعوقني،
ش���راكة حقيقي���ة ومتثيلهم في املس���تويات وامليادين كافة ،نرى الي���وم أن متدن املجتمعات
والدول يقاس مبستوى الرعاية والعناية التي تقدمها تلك الدول لتلك الشريحة.
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إن املتتبع لواقع املعوقني في فلس���طني يرى جلي ًا وجود ثقافة راس���خة
مبنية على نظرة “الشفقة واإلحسان” التي يتصف بها كافة مكونات
ابتداء من األس���رة مرور ًا باملدرسة واحلي ،ومن ثم
النظام االجتماعي،
ً
املجتمع ككل ،األمر الذي من شأنه أن يعيق بشكل كبير عملية اندماج
هذه الشريحة مبحيطها ،إضافة إلى وجود ثقافة الرفض في اإلفصاح
عن حاالت اإلعاقة لدى بعض العائالت ،وخاصة اإلفصاح عن اإلعاقة
العقلي���ة وبال���ذات اإلن���اث منه���ا للجهات الت���ي تقوم برعاي���ة وحماية
وتأهي���ل املعوق�ي�ن ،ال بل وصل األمر إلى ح���د أخفاء تلك احلاالت عن
طريق حجزها في غرف وكهوف مقيدي األيدي واألرجل  ،وفي ظروف
ال تليق بالبشر.
لق���د عملت الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان “دي���وان املظالم” ومنذ
تأسيس���ها عل���ى اإلبالغ عن تلك احلاالت ح���ال ورودها ،من اجل اتخاذ
جمي���ع التدابي���ر واإلج���راءات الالزم���ة به���دف وق���ف تلك املمارس���ات،
باعتبارها جرمية حجز حرية ،ومطالبتها باستمرار للجهات الرسمية
بالعم���ل على توفي���ر احلماية والرعاية لتلك الش���ريحة في من خالل
نش���ر الوع���ي االجتماعي والقانون���ي بحقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة
وتغيي���ر النظرة الدونية جت���اه جتاههم والعمل احلثيث من اجل تقبل
اإلعاقة مهما كان نوعها أو تصنيفها.
إن أح���د اب���رز املش���اكل الت���ي يعاني منه���ا األش���خاص ذوي اإلعاقة في
فلس���طني ه���ي تعام���ل املؤسس���ات الرس���مية م���ع ه���ذه الش���ريحة عند
تطبي���ق قان���ون حقوق املعوقني لعام 1999م والئحت���ه التنفيذية لعام
 2004م عل���ى أن احتياجات املعوقني وحقوقهم هي قضايا اجتماعية
وليس���ت حق���وق إنس���ان ،ل���ذا فان���ه لزام��� ًا عل���ى املؤسس���ات الرس���مية
واملنظم���ات األهلية الت���ي تُعنى بحقوق املعوق�ي�ن وخصوص ًا منظمات
حق���وق اإلنس���ان أن تعم���ل بش���كل دءوب من اج���ل تغيير تل���ك النظرة
الس���لبية ،وتفكي���ك الثقافة الس���ائدة القائم���ة على التميي���ز في كافة
مكونات النظام االجتماعي ،واستبدالها مبفاهيم وقيم راسخة تعامل
املعوقني على أنهم مواطنني متساوين في احلقوق والكرامة اإلنسانية
املتأصل���ة ،انطالق��� ًا من أن حقوق اإلنس���ان حقوق عاملي���ة وكونية وغير
قابلة للتجزئة.
هنا ال بد لنا من اإلش���ارة إلى أن نس���بة اإلعاقة في فلسطني من أعلى
النسب في العالم ،وخصوص ًا اإلعاقة احلركية ،وذلك مرده إلى اجلرائم
املس���تمرة التي يرتكبها االحتالل اإلس���رائيلي يومي ًا بحق أبناء شعبنا
الفلس���طيني ،مما يضاعف األعباء واملس���ؤوليات على جميع العاملني
مع تلك الش���ريحة نظر ًا لقلة املوارد ،والتي تنعكس بدورها س���لب ًا على
املوازن���ات اخلاص���ة بتفعيل وإعمال جميع حق���وق املعوقني ،مما يبقى
العدي���د من تل���ك احلقوق مجرد حب���ر على ورق ،ويؤثر بش���كل واضح
على مستوى ونوعية اخلدمات املقدمة لهم ،ويبقيها في إطار التعامل
مع حقوق هذه الشريحة كقضايا اجتماعية وحاالت من الفقر والعوز
على أحسن تقدير.
بناء على ما تقدم أود أن أورد بعض املطالبات التي يجب على اجلهات
ً
الرس���مية الش���ريكة في تطبيق قانون حقوق املعوق�ي�ن أن تعمل عليها
م���ن اج���ل تغيي���ر واق���ع املصير املجه���ول للمعوق�ي�ن ،وذل���ك من خالل
إح���داث تغيي���ر حقيق���ي في نوعي���ة ومس���توى اخلدم���ات املقدمة لهم
تزامن��� ًا م���ع تغيي���ر الثقاف���ة الس���ائدة جت���اه األش���خاص ذوي اإلعاقة

املبني���ة على اإلقص���اء والدونية جتاه تقبل اإلعاق���ة ،باعتبارها ظاهرة
اجتماعي���ة موج���ودة في كل املجتمع���ات وعلى مر العص���ور ،وابرز تلك
املطالبات تتمثل في:
 . 1نش���ر الوعي بحقوق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة والعمل على تغيير
الثقافة السائدة في املجتمع الفلسطيني القائمة على عدم تقبل
اإلعاق���ة ،وض���رورة التعامل مع حق���وق املعوقني عل���ى أنها حقوق
إنسان متأصلة وليست قضايا اجتماعية.
 .2العم���ل عل���ى إلغ���اء جمي���ع القوانني والتش���ريعات الت���ي تتضمن
متيي���ز ًا ضد األش���خاص ذوي اإلعاقة وخصوص��� ًا قانوني اخلدمة
املدنية والعمل.
 .3إلزام املشرع الفلسطيني عند إقرار دستور دولة فلسطني تضمينه
نص��� ًا صريح ًا يؤكد عل���ى حقوق املعوقني ،كون القانون األساس���ي
املعدل لعام  2003يخلو من أي نص يؤكد على تلك احلقوق .
 .4إيج���اد آلي���ات للمس���اءلة واحملاس���بة مبني���ة على حتدي���د من هي
اجله���ات الرس���مية وال���وزارات املختص���ة املكلف���ة بتطبي���ق قان���ون
املعوق�ي�ن ،م���ن اجل تقدمي أفض���ل خدمة لهم ومحاس���بة اجلهات
املقصرة.
 .5إيجاد قاعدة بيانات رقمية من خالل إجراء إحصاء ش���امل لعدد
املعوق�ي�ن وتصني���ف إعاقتهم ،م���ن اجل وضع املوازن���ات احلقيقية
إلعم���ال حقوق املعوق�ي�ن املنص���وص عليها بالقان���ون ،وخصوص ًا
احلقوق االقتصادي���ة واالجتماعية وفقً ا ملعطيات رقمية حقيقية
ووص���و ًال ملس���توى نوع���ي في تقدمي اخلدم���ات ،وذل���ك ابتعاد ًا عن
العشوائية واالنتقائية واالرجتال في تطبيق القانون .
ً
وصوال إل���ى إدم���اج املعوقني في
ختام��� ًا ال ب���د جلمي���ع اجلهود م���ن التظاف���ر
فلس���طني ف���ي املؤسس���ات كافة ،والعم���ل على إش���راكهم في جمي���ع مجاالت
احلي���اة بخط���ة تنموي���ة ش���املة وقابل���ة للتحق���ق ،الن اإلعاق���ة وحس���ب
اعتق���ادي ال تش���كل عائق��� ًا للعط���اء ب���ل ا ُملعوق�ي�ن إلعم���ال القان���ون وإدماج
األشخاص ذوي اإلعاقة ،هم من يشكلون عائق ًا للعطاء واحلياة مع ًا.
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خرافة هي تلك التي يطلقون عليها الشلل النصفي
ربى النجار

*

غرف���ة صغي���رة مليئ���ة باألجه���زة التلفزي���ة ،تتداخ���ل معها حواس���ي إلنهاء ما ب���دأت به ،حلق���ة جديدة
م���ن برنامج���ي «ع�ي�ن عل���ى» ،والذي ُيب���ث عبر تلفزي���ون وفضائية فلس���طني ،نظ���رت إلى عقارب الس���اعة
تفاج���أت بس���رعة الزمن ،عل���ي النهوض فقد اقت���رب موعد انتهاء الدوام املدرس���ي البنتي ،مس���رعة مرة

أخرى الس���تقل س���يارتي األزم���ة باالنتظار والوقت ال ينتظ���ر ،وصلت قبل خمس دقائق ،علي اس���تغاللها
ال بأس بإجراء بعض املكاملات الهاتفية حللقة قادمة ،تس���ابق قدماي عقارب الس���اعة الس���تقبال ابنتي،
ً
قليال ،زميلك
بحقيبته���ا املدرس���ية الثقيل���ة ،رن الهاتف ربى؟ نعم تفض���ل ،ضجة املكان دفعتني لالبتع���اد

مجي���د صواحلة من الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان ،نح���ن نقدر مهنيتك التي تتجل���ى ببرنامجك ،هل
لك أن تش���اركينا جتربتك في حلقة أثرت فينا كثير ًا ش���اهدناها ضمن برنامجك «عني على» عبر شاشة
تلفزي���ون فلس���طني ،كان���ت حول األش���خاص ذوي اإلعاق���ة والتي الزمت بها الكرس���ي املتح���رك .بال تردد
أجبت نعم .حضنت ابنتي وقبلتها بقوة وحملت حقيبتها وعدت مس���رعة مرة أخرى ،ابني في احلضانة
باالنتظار .خلف املقود عدت بالذاكرة لتلك احللقة التي بت اسميها (الكرسي املتحرك).
* مراسلة تلفزيون فلسطني.
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ال يشعر بالنار إال من اكتوى بها ،فقررت أن أالزم الكرسي
املتح���رك في تل���ك احللقة لتكون محاكات���ي ملعضلة واقع
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة م���ن قل���ب الواق���ع ال التلق�ي�ن،
جلس���ت عل���ى الكرس���ي ولم أك���ن اعلم أنني ُس���جنت بقيد
مفتاح���ه مفق���ود ،مترن���ت على الكرس���ي إلتق���ان احلركة،
صعب���ة ولك���ن األصع���ب منها ه���و األبعاد النفس���ية ،بدأت
احللقة ببطلها املهزوم أال وهو الكرسي املتحرك ،برفقتي
مهن���د بط���ل احللق���ة وهو ش���اب يعان���ي من ش���لل نصفي
َ
ً
يحظ بعد بلق���ب أب ،حاولت أن
قلي�ل�ا ،زوج ول���م
دردش���نا
ال اظهر له مدى اجلهد الذي أبذله للسيطرة على حركة
الكرس���ي املتحرك ،ش���عرت بأن���ه يجب أن متتل���ك ذراعاي
طاقة متاثل تلك التي ميتلكها رافعو األثقال ألمتكن من
إكمال سير توجب علي فيه أن آخذ استراحة بني استراحة
وأخ���رى ،فطبيعة الش���وارع لم تع���رف التصالح مع دوالب
الكرس���ي املتحرك ،وجدت األمتار أميا ًال وحجارة الطرق
وجدته���ا كمطب���ات ال تع���رف االنس���يابية ،وصلن���ا أخي���ر ًا
الش���ارع الرئي���س ،فوجهتن���ا وس���ط مدين���ة رام الل���ه التي
اتخذته���ا باحللقة مثا ًال ال حصر ًا على مدى (جاهزيتها)
لذوي اإلعاقة ،مشكلة أخرى واجهتما أال وهي املواصالت
العامة ،فكيف لنا أن نصل لوس���ط البلد ما أكثر س���يارات
األج���رة غي���ر أن نظ���رة الس���ائقني لنا ت���كاد تك���ون واحدة،
فالسائقون يشيحون نظرهم عن دوالب الكرسي املتحرك
عذر
سريع ًا ،كي ال يجدون وال يجهدون أنفسهم في إيجاد ٍ
لع���دم التوقف وكأننا غير موجودين على قارعة الطريق،
البع���ض منه���م اختص���ر املش���هد برف���ع ك���ف يعل���ن رفض
الوقوف.
مواطن بانتظار حقه بالتنقل؟ أم كرسي بانتظار موافقة
م���ن يحمل���ه؟!!! حواج���ز بات���ت تتكش���ف أمام���ي وكأنه���ا
إس���منتية ،كان���ت لكنها ال ترى س���وى بعين���ي صاحب ذاك
الكرس���ي ،انتظرن���ا وانتظرنا طوي ً
ال ،أخير ًا ها هي س���يارة
تكسي تتوقف لنا ،مرة أخرى ومن جديد تواجهنا معضلة
أخرى تتمثل بحاجتنا لعون اآلخرين ومساعدتهم حلمل
ذاك الكرسي حين ًا وصاحبه حين ًا آخر هاهو احلل إذاً ،في
َ
نحظ حتى بهذا احلل ،بالفعل توقف تكسي،
احلقيقة لم
حملت أيدينا األرجل لنتمكن من الدخول ،حمل السائق
الكرس���ي ليتمك���ن من الس���ير ،حملن���ا مزيد ًا م���ن النقود
وحملنا أعباءنا النفس���ية وأكملنا املسار في بلد لم تعرف
مواصالت مؤهلة لذاك الدوالب.

وصلنا وسط رام الله بعد حلظات وجدت البلد مبنحنيات
لم أراها من قبل ،بات همنا أن نبحث عن زوايا يتمكن بها
الكرس���ي املتحرك م���ن الوصول إلى الرصيف بانس���يابية
مؤهلة ،وجدت���ه هدف ًا صعب ًا ولم أمتكن من الوصول إليه،
غي���ر أن مهن���د أخذ يرش���دني كيفي���ة إجراء ح���ركات قفز
دوالبيه لنتمكن من اعتالء هدفنا أال وهو الرصيف ،تعبت
كثير ًا كأنني امشي على يدي وجدت األمتار أميا ًال نظرت
إل���ى كرس���ي مهند الذي كان اصغر حجم ًا من كرس���يي أنا
وأخ���ف وزن ًا فس���ارع بالقول «غالي أالف الش���واكل حظيت
به من دعم س���ويدي أيام االنتفاضة ،وهناك العديد ممن
يحاول اقتناءه من عشرات السنني دون جدوى» .هل تعمل
يا مهند سألته؟ «حالي ًا ال واجهتني أساليب تطفيش في
مكان عملي الس���ابق ألجبر على اختيار االس���تقالة ،وكان
ما أرادوه».
س���ــرنا تعبنـ ــا ،واسترح ــنا سرن ــا مس���احة زمنية طويلـ ـ ــة
ضم���ن أمت ــار معدودات ،فكل حركة بالكرس���ي الـمت ــحرك
حتت���اج إلـ ـ���ى خط���ة ذهني���ة فردي���ة والتج���وال مبعن���ى
التج ـ ـ���وال مفق���ود ،فالش���وارع واحمل���ال التجاري���ة كله���ا
كح���ال معظ ـ ـ���م ال ــمباني جتارية كانت أم مقار رس���ميـ ــة،
فالقــائمون عــليها لم يدركوا بعد أن هناك من األشخاص
ذوي اإلعاق���ة ف���ي البل���د ،تعب���ت وغضب���ت وعطش���ت
واستهجنت ألن احلـ ــل بسيط جد ًا لتخفيف هذه املعاناة
ش���وية اس���منت ،فهل ه ـ ــذا يرهق ميزانية املش���اريع التي
تضج بني ساعة وأخ ـ ــرى؟! وهل بند إرغام الق ــائمني على
مختل���ف املش���اريع التقي���د باحت���رام حاجات األش���خاص
ذوي اإلعاق���ة مكلف على حبر من صرح بصرحها؟! أم لم
تيقن أعينـ ــهم بعد وجود األشخاص ذوي اإلعاقة ك ــسائق
سي ــارة األجرة؟
لـ ـ���م أج���د أمامي س���وى الش���كـ ــوى ،هيا بنا يـ���ا مهند إلــى
البلدي���ة فالش���ـ ــارع ك ـ���ان مس���ارنا ،فالرصي���ف غير مؤهل
ليعب���ر علي���ه ذوو احلاجـ ـ���ات اخلاص���ة صلن���ا أخي���ر ًا مقر
بلدي���ة رام الل���ه ،غي���ر أن أدراج البل ـ ـ ـ ـ ـ ــدي���ة كان ـ ـ ـ���ت ق���د
سبقتنا بالفعل ،بص ـ ــمت عدنا نحن أدراج ـ ـ ـ ــنا وشكـ ــوانا
بقي���ت ف���ي درج بانتظار من يوق���ظ أصحـ ـ ـ ـ���اب الدوالب.
ك ـ ــنت أظن أن من على الكرس���ي املتحرك يعاني من شلل
نصف���ي اآلن ب���ت أدرك أن البل���د أهدت���ه ش���ل ـ ـ ــل نصــفه���ا
األخر.
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الطلبة املعوقون في اجلامعات

ضحايا حتييد التشريعات وفشل اإلدارات !
زياد عمرو
ً
بديال
يحتل التعليم العالي مكانة هامة في وجدان الشعب الفلسطيني ،الذي وجد فيه
للتعويض عن أسباب القوة األخرى التي سلبتها منه سلطات االحتالل املتعاقبة .وقد
ب���ذل الناس كل ما بوس���عهم من أجل ضمان ح���ق أبنائهم في مواصل���ة تعليمهم العالي.
بالرغ���م م���ن ذلك حرم الكثير من أبناء وبنات ش���عبنا املكفوفني وضعاف البصر والصم
وذوي الصعوب���ات احلركية م���ن مواصلة حتصيلهم العلمي ،ول���م يتمكنوا من االلتحاق
بركب التعليم العالي ،والس���بب يعود إلى عجز املجتمع ومؤسس���اته وهيئاته املختلفة
وفش���لها في تهيئة الظروف املناس���بة لهم .علم ًا بأن التعليم العالي يش���كل لهم الس�ل�اح
األمثل خلوض غمار احلياة ومواجهة حتدياتها.

* مستشار وزارة الشؤون االجتماعية
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بالرغ���م من ذلك نرى أن بعض الطلب���ة ذوي اإلعاقة يتمكنون
م���ن الوص���ول إلى اجلامع���ات واملعاه���د العلي���ا وينجحون في
التخ���رج منه���ا وإن بأعداد قليلة وبش���ق األنفس .للوقوف على
تفاصيل هذه القضية وبهدف التعرف على أسبابها ونتائجها
نحاول قراءة الظروف واملعطيات املؤثرة فيها ،آملني أن تس���هم
هذه احملاولة في متهيد الطريق أمام الباحثني عن احللول من
املسؤولني وصناع القرار.
ً
قلي�ل�ا إل���ى ال���وراء ،نالح���ظ أن املش���رع الفلس���طيني
بالع���ودة
ق���د أخ���ذ حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة بع�ي�ن االعتبار حيث
اس���تجاب ملطالباتهم بس���ن تش���ريع يوضح حقوقهم ويحميها
وتعلق���ت عليه اآلمال العريض���ة ،وقد مت في عام  1999إصدار
جزء من
قان���ون حقوق املعوقني الفلس���طينيني رق���م  4ليكون ً
منظوم���ة التش���ريعات الوطني���ة ،وليض���ع القواع���د القانوني���ة
التي أسس���ت لتكريس حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء ال
يتجزأ من حقوق اإلنسان في فلسطني.
مشروعية حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم العالي
انبثق���ت مش���روعية حق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة في التعليم
العال���ي م���ن ع���دة تش���ريعات وطني���ة ودولي���ة رئيس���ية ومكملة
نعرض فيما يلي لبعض ما جاء فيها.
أو ًال :القانون األساسي ،تطرق القانون األساسي إلى األشخاص
ذوي اإلعاق���ة ف���ي مادت���ه التاس���عة عندما ضمنها املش���رع
إش���ارة صريحة إلى احلق في املس���اواة ،جلمي���ع املواطنني
أم���ام القانون والقض���اء .بغض النظر ع���ن الفروق فيما
بينهم ونصت «الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء
ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو
الرأي السياسي أو اإلعاقة» .أما النصوص الصريحة التي
تناول���ت احل���ق في التعلي���م العالي في القانون األساس���ي
الفلسطيني فقد جاءت في املادة  24التي نصت:
1 .1التعلي���م حق ل���كل مواط���ن ،وإلزامي حتى نهاي���ة املرحلة
األساس���ية عل���ى األق���ل ومجان���ي ف���ي امل���دارس واملعاه���د
واملؤسسات العامة.
2 .2تش���رف الس���لطة الوطني���ة عل���ى التعليم كل���ه وفي جميع
مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3 .3يكف���ل القان���ون اس���تقاللية اجلامع���ات واملعاه���د العلي���ا
ومراك���ز البح���ث العلمي ،ويضم���ن حرية البح���ث العلمي
واإلب���داع األدب���ي والثقاف���ي والفن���ي ،وتعمـ ـ���ل الس���لطــة
الوطنيـ ــة عل ــى تشجيعه ــا وإعانتها.
بالرغم من الضعف الواضح فإننا منيل إلى أنه باالستناد إلى
املادة التاس���عة والعاشرة نستطيع اجلزم مبسؤولية الدولة عن
ضمان احلق في التعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ثاني��� ًا :قان���ون حق���وق املعوق�ي�ن رق���م  4لع���ام  ،1999يأتي هذا
القان���ون في املرتب���ة الثانية بعد القانون األساس���ي من
حي���ث األهمي���ة ،ويتب�ي�ن م���ن نص���وص م���واده أن تعليم

األش���خاص ذوي اإلعاق���ة ق���د حظ���ي باهتم���ام املش���رع
الفلس���طيني إل���ى حد كبير .وأعتب���ر حق ًا ال لبس فيه،
���زء ال يتج���زأ م���ن مجموعة احلق���وق اخلاصة التي
وج ً
نص عليها البند الثالث من املادة العاشرة التي تناولت
احلق���وق اخلاصة ،وحمل���ت وزارة الش���ؤون االجتماعية
مس���ؤولية التنس���يق م���ع مختل���ف وزارات االختص���اص
لضم���ان تقدمي اخلدم���ات وتأمني احلق���وق ،وقد نصت
بخص���وص احلق في التعلي���م العالي على «ضمان حق
املعوق�ي�ن في احلص���ول على فرص متكافئ���ة لاللتحاق
باملرافق التربوية والتعليمية وفي اجلامعات ضمن إطار
املناه���ج املعمول بها في هذه املرافق .توفير التش���خيص
الترب���وي ال�ل�ازم لتحدي���د طبيع���ة اإلعاق���ة وبي���ان
درجته���ا .توفير املناهج والوس���ائل التربوية والتعليمية
والتسهيالت املناسبة .توفير التعليم بأنواعه ومستوياته
املختلفة للمعوقني بحسب احتياجاتهم.
ثالث��� ًا :الالئحة التنفيذية لقانون حقوق املعوقني لعام ،2004
ج���اءت الالئحة التنفيذية لتكمل ما أس���س له القانون
م���ن ناحي���ة وم���ا أغفل���ه م���ن ناحي���ة أخ���رى ،ولتوض���ح
الوسائل التي بواسطتها ميكن إخراج احلق في التعليم
إلى حيز الوجود ليس فقط بضمان االلتحاق باملعاهد
واجلامعات ،بل بتوفير الظروف البيئية املناسبة لذلك.
وبوجوده���ا اتضح���ت الص���ورة بش���كل أفض���ل م���ن حيث
املتطلبات واملس���ؤوليات .وتبينت بش���كل واضح املعوقات
التي يجب معاجلتها ،والتي ش���ملت تأمني التس���هيالت
وإع���داد الك���وادر وتوفي���ر األدوات املس���اعدة ف���ي املدارس
واجلامع���ات عل���ى ح���د س���واء .وج���اءت نص���وص بن���ود
الالئحة فيما يتعلق بالتعليم العالي على النحو التالي:
مادة  9تعفى من الرس���وم والضرائب واجلمارك :جميع
األجهزة والوسائل التعليمية اخلاصة خلدمة املعوقني.
وقد اعتمدت هذه املادة لتش���جيع املؤسس���ات التعليمية
على توفير األدوات املساعدة التي تعتبر ضرورية لضمان
التمت���ع باحل���ق في التعلي���م لألش���خاص ذوي اإلعاقة.
وفصل���ت الالئح���ة املب���ادئ واخلدم���ات املتعلق���ة باحلق
ف���ي التعليم عل���ى النحو التالي :يج���ب على اجلامعات
واملعاه���د واملراك���ز التعليمي���ة أن تعطي فرص��� ًا متكافئة
للمعوق�ي�ن لاللتحاق ضم���ن إطار املناه���ج املعمول بها.
ال تش���كل اإلعاق���ة ف���ي حد ذاتها س���ببا ف���ي رفض طلب
االنتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية
رس���مية أو خاصة .على وزارة التربي���ة والتعليم مواءمة
امل���دارس واملراك���ز واملؤسس���ات التربوي���ة مب���ا يتناس���ب
والشخص املعوق.
رابع��� ًا :االتفاقي���ة الدولي���ة حلق���وق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة،
ج���اءت االتفاقي���ة الدولي���ة حلق���وق األش���خاص ذوي
اإلعاق���ة نتيج���ة للجه���ود املكثفة ملنظمات األش���خاص
ذوي اإلعاقة على مستوى العالم .لتدفع بحقوقهم على
قمة س���لم أولوي���ات املنظم���ة األممية وال���دول املختلفة
حد س���واء ولتضع حد للتجاه���ل التي تعرضت له
على ٍ
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حقوقهم ف���ي مختلف املج���االت ،وكان للتعليم حضور ًا
بارزاً.
أم���ا التفصي���ل والتوضي���ح الذي نرى في���ه القوة والش���مولية
فقد ظهر في املادة  24والتي تناولت احلق في التعليم بش���كل
مفصل ونصت على:
 1 .1تس���لم ال���دول األط���راف بح���ق األش���خاص ذوي اإلعاقة
ف���ي التعليم .وإلعمال هذا احلق دون متييز وعلى أس���اس
تكاف���ؤ الف���رص ،تكف���ل ال���دول األط���راف نظام��� ًا تعليمي ًا
جامع ًا على جميع املستويات وعلى مدى احلياة موجهني.
2 .2حترص الدول األطراف في إعمال هذا احلق.
3 .3متك���ن الدول األطراف األش���خاص ذوي اإلعاقة من تعلم
مه���ارات حياتية ومهارات في مج���ال التنمية االجتماعية
لتيسير مش���اركتهم الكاملة في التعليم على قدم املساواة
م���ع آخرين بوصفهم أعضاء ف���ي املجتمع ،وحتقيقا لهذه
الغاي���ة ،تتخ���ذ ال���دول األط���راف تدابير مناس���بة تش���مل
لتحقيق هذه الغاية.
4 .4تكفل ال���دول األط���راف إمكانية حصول األش���خاص ذوي
اإلعاقة على التعليم العالي العام والتدريب املهني وتعليم
الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم املساواة
م���ع آخرين .وحتقيقا له���ذه الغاية ،تكفل الدول األطراف
توفي���ر الترتيب���ات التيس���يرية املعقولة لألش���خاص
ذوي اإلعاقة.
واقع الطلبة ذوو اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي
نس���تطيع التأكي���د أن حج���م التحدي���ات الت���ي يواجهها
الطلب���ة ذوي اإلعاقة في اجلامعات الوطنية كبير ومقلق
للغاي���ة ،وه���ي تطال كاف���ة اجلوانب واملج���االت .مبا فيها
املنش���آت واملرافق وكاف���ة عناصر البيئ���ة املادية في احلرم
اجلامع���ي .حيث يالحظ ازدحام احل���رم اجلامعي بكافة
مرافق���ه الداخلي���ة واخلارجية بالعوائ���ق التي تتمثل في
األدراج وف���ي املم���رات الضيق���ة وف���ي خل���و الس���احات من
األس���طح املائل���ة ومن املصاع���د ،وال يتمك���ن الطلبة ذوي
الصعوب���ات احلركية من الوصول إلى كافة املرافق في أي
جامع���ة من جامعاتنا الوطنية .وفي ذات الوقت ال تعمل
اجلامعات بش���كل منهجي إلدخال التس���هيالت ،حيث لم
تشير إدارات اجلامعات إلى وجود خطط من هذا القبيل.
وعل���ى صعي���د آخ���ر يواج���ه بع���ض الطلب���ة ذوي اإلعاقة
صعوب���ات ف���ي داخل قاعات الدراس���ة بس���بب ع���دم وجود
األجه���زة املس���اعدة أحيان��� ًا ،وبس���بب قلة خب���رات الكوادر
التعليمية من ناحية أخرى ،فكثير من أساتذة اجلامعات
ال يعرفون أن عليهم حتويل كل ما هو بصري إلى شفهي
للمكفوفني ،وما هو شفهي إلى بصري للصم .وهذا على
س���بيل املث���ال ال احلصر .عند البحث بش���كل مس���تفيض
في أصول هذه املش���اكل ومن خالل دراسة متواضعة قمت
به���ا في ع���ام  2009تب�ي�ن أن اجلامع���ات ال تتوفر لديها
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خط���ط أو رؤي���ا أو حت���ى أف���كار ًا ملعاجل���ة قضاي���ا الطلب���ة ذوي
اإلعاق���ة ،وتبني أن وزارة التعلي���م العالي لم تقم بأية محاوالت
وال مبادرات لدعم حق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العالي،
ولم تراسل أو تصدر أية تعليمات ألية جامعة على اإلطالق .بل
والحظن���ا أن بعض اخلدمات التي تلقاها الطلبة ذوي اإلعاقة
ف���ي اجلامع���ات ج���اءت مبب���ادرات فردية من بعض األش���خاص
العاملني في اجلامعات وبشكل غير منهجي.
م���ن ناحي���ة أخرى أش���ار بعض الطلب���ة ذوي اإلعاق���ة إلى أنهم
يواجه���ون بع���ض العزل���ة وأحيان��� ًا كثيرة اإلحراج بس���بب طرق
التواصل والتعامل التي ميارس���ها زمالئهم في التعامل معهم.
وبس���بب م���ا يتعرض���ون ل���ه من حص���ار ف���ي بيئة جامعي���ة تعج
باملعوقات اإلنش���ائية .في احملصلة فإننا نعتقد أن هذه املشاكل
ناجم���ة عن جتاه���ل وليس عن تعمد ،ولكن التجاهل بحد ذاته
انته���اك للحقوق وخاصة في ظل وجود النصوص التش���ريعية
الت���ي حت���ث اجلامع���ات وتدعوها للعم���ل على توفي���ر الظروف
املناس���بة لدمج هؤالء الطلبة في برامجها ومرافقها املختلفة.
كما أن اجلامعات تتحمل املس���ؤولية األخالقية والقانونية عن
تقصيره���ا ف���ي هذا املجال ألن قانون حق���وق املعوقني قد صدر
ونشر في اجلريدة الرسمية وأصبح نافذ ًا منذ اثني عشر عام ًا.
ضع���ف مه���ارات الطواق���م ،يعان���ي الكثي���ر م���ن األش���خاص

الهيئـة املـ ـسـتـقـل ــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

ذوي اإلعاق���ة م���ن تدنى وقص���ور معرف���ة الطواقم التدريس���ية
باحتياجاته���م داخ���ل غرف���ة الص���ف ،وأثن���اء االمتحانات من
الناحية الفنية ،وهذا ينسحب على الطلبة املكفوفني وضعاف
البصر والصم أو ضعاف السمع.
البيئ���ة االجتماعي���ة ،يواج���ه الطلب���ة ذوي اإلعاقة بش���كل عام
مش���كالت لها عالق���ة بوعي زمالئهم وبطواق���م اجلامعات لهم،
ولكيفي���ة التواص���ل معه���م ،وإن كان ه���ذا املوض���وع حساس��� ًا له
أبع���اد فردية وش���خصية إال أنه بالغ األهمي���ة ويؤثر على مدى
اندماجه���م وانخراطهم في احلياة االجتماعية اجلامعية .من
ناحية أخرى فإننا نالحظ أن غالبية مؤسسات التعليم العالي
ال يوج���د لديه���ا مراكز أو وحدات مختص���ة بتقدمي اخلدمات
اجلامعية للطلبة ذوي اإلعاقة ،من قبيل إعارة اآلالت الطابعة
أو أجه���زة وبرام���ج احلواس���يب اخلاص���ة ،وخدم���ات التدري���ب
احلركي على التنقل في احلرم اجلامعي للطلبة املكفوفني أو
حتى خدمات إنتاج املواد الدراسية باألشكال املناسبة.

الهندسة لتقوم بتحويل مرافقها ومنشأتها إلى مرافق موائمة
حلرك���ة الطلب���ة ذوي اإلعاق���ة .وكذل���ك االس���تفادة م���ن آالف
الطلب���ة الذين عليه���م القيام مبئات س���اعات العمل التطوعي
ك���ي يتمكنوا م���ن التخرج وذلك في تقدمي اخلدمات في مراكز
امل���وارد التي ال حتتاج إلى أكثر م���ن القرارات والى غرفة مكتب
ال تتع���دى مس���احتها أربعون متر ًا مربع��� ًا ،والتي ميكن لضمان
جناحها تش���غيل بع���ض الطلبة ذوي اإلعاقة لإلش���راف عليها.
وهذه تعتبر مش���اريع يسهل جتنيد األموال لدعمها وإخراجها
إلى حيز الوجود.

ف���ي اخلت���ام يس���ود لدين���ا االعتق���اد بأن مش���اكل الطلب���ة ذوي
اإلعاقة في اجلامعات قابلة للمعاجلة بسهولة ،وال حتتاج إلى
حسن استثمار وتوزيع املوارد ،ولكن قبل ذلك اإلرادة السياسية
لدى صناع القرار الذين نرى أنهم مفتاح احلل السحري لهذه
املش���اكل .وميكنن���ا اقت���راح بعض اخلط���وات واألف���كار التي من
شأنها اإلسهام في إحداث بعض التقدم امللحوظ بشكل فوري.
تش���كيل وح���دة أو تس���مية جلنة م���ن موظفي التعلي���م العالي
لتقوم مبتابعة هذا املوضوع عل املستوى الوطني ،عل أن يحتل
املكانة املناسبة على سلم األولويات.
االتفاق م���ع اجلامعات والعمل معها على حتديد جدول زمني
لتحويل مبانيها ومرافقها كافة إلى مباني مالئمة الس���تخدام
الطلب���ة ذوي اإلعاق���ة .وإط�ل�اق ورش���ة وطني���ة له���ذا الغرض.
مبشاركة طلبة كليات الهندسة وكوادرها.
اس���تحداث مراكز خدم���ات طالبية تختص بتق���دمي اخلدمات
للطلبة ذوي اإلعاقة في اجلامعات.
تدري���ب الك���وادر والطواق���م البش���رية ف���ي اجلامع���ات عل���ى
كيفي���ة التعام���ل والتواصل م���ع الطلبة ذوي اإلعاق���ات ،وتلبية
احتياجاته���م بالط���رق والوس���ائل املناس���بة ونش���ر الوع���ي في
صفوف الطلبة حول زمالئهم ذوي اإلعاقة.
إع���داد السياس���ات واللوائ���ح اإلجرائي���ة الت���ي تضم���ن تق���دمي
اخلدم���ات بصورة منتظمة حتفظ كرام���ة الطلبة توفير كل ما
يلزم من أجهزة وأدوات مساعدة يحتاجها الطلبة ذوي اإلعاقة.
وذلك ضمن مركز املصادر أو اخلدمات اجلامعية.
إذ ًا ال ب���د من اإلش���ادة مبا تقوم به بع���ض اجلامعات من جهود،
وأن نع���رب ع���ن أملن���ا ف���ي أن تتحول تل���ك اجلهود إل���ى برامج
منهجي���ة منظمة ودائم���ة .وميكننا أيض ًا لف���ت األنظار إلى أن
اجلامع���ات ميكنها اإلفادة من مستش���اريها القانونيني لتقدير
حج���م املس���ؤولية القانوني���ة الت���ي تق���ع عل���ى عاتقه���ا في هذا
املضم���ار .وف���ي ذات الوقت االس���تفادة من طلبة وك���وادر كليات
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قراءة أولية في نتائج مسح اإلعاقة للعام 2011

املعوق بني مطرقة اإلعاقة وسندان التجاهل
عائشة أحمد
تع���د قضي���ة حق���وق املعوقني من أه���م قضايا حقوق اإلنس���ان بامتياز ،فهي ليس���ت مجرد
قضي���ة اجتماعي���ة كم���ا يحل���و للبع���ض أن يراه���ا ،ففق���دان بع���ض املعوق�ي�ن ألج���زاء م���ن
أجسادهم ال ينل من إرادتهم بالقدر الذي يتركه جتاهل حقوقهم واحتياجاتهم من قبل
مجتمعاته���م ،مما يؤثر س���لبا على إمكانيات اندماجهم املجتمعي وممارس���تهم حلقهم في
التمتع بالعيش الكرمي .إن أحد مؤش���رات قياس تقدم األمم ورقيها هو مقدار من تقدمه
ملواطنيه���ا م���ن األش���خاص ذوي اإلعاقة من تقدير وم���ا تضمنه لهم من حق���وق وخدمات
صحية وتعليمية وغيرها متكنهم من العيش بعز وكرامة وراحة.
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أظه����رت نتائج مس����ح اإلعاق����ة الفلس����طيني للع����ام  ،2011التي
أعلن عنها جهاز اإلحصاء املركزي خالل شهر حزيران املاضي أن
نس����بة انتش����ار اإلعاقة في األراضي الفلس����طينية وفقا للتعريف
املوس����ع لإلعاق����ة بل����غ حوالي  ،7%وهي النس����بة ذاتها في كل من
الضفة الغربية وقطاع غزة .أما وفقا للتعريف الضيق فقد بلغت
النس����بة ف����ي األراض����ي الفلس����طينية  2.9% ،2.7%ف����ي الضفة
الغربي����ة و  2.4%ف����ي قط����اع غ����زة .وتع����د هذه النس����ب من أعلى
النسب في العالم للعديد من األسباب منها ممارسات االحتالل
اإلسرائيلي.
ه����دف املس����ح إل����ى توفير املؤش����رات والبيان����ات اخلاص����ة باألفراد
ذوي اإلعاق����ة واحلاج����ات غي����ر امللب����اة له����م ،والصعوب����ات الت����ي
يواجهونه����ا ،واملواءمات التي يحتاجها ه����ؤالء األفراد من البنية
التحتية والبيئية الكفيلة باندماجهم في املجتمع .وعليه يوفر
املس����ح قاعدة للباحث��ي�ن املهتمني باألفراد ذوي اإلعاقة وتس����اهم
تل����ك املؤش����رات والنتائج ف����ي تقييم وضع املعوق��ي�ن والتخطيط
املس����تقبلي ،وتوجيه ورسم السياسات واخلطط وتطوير البرامج
اخلاصة باإلعاقة.
وأش����ار املس����ح إل����ى أن أعلى نس����بة إعاق����ة في محافظ����ات الوطن
س����جلت ف����ي محافظ����ة جن��ي�ن  ،4.1%تليه����ا محافظ����ة اخلليل
بنس����بة  ،3.6%في حني س����جلت محافظة القدس أدنى املعدالت
 ،1.4%وس����جلت محافظة غزة أعلى نس����بة انتش����ار لإلعاقة في
القطاع .2.5%
وحس����ب املس����ح بلغ����ت نس����بة اإلعاقة ب��ي�ن الذك����ور  2.9%مقابل
 2.5%ب��ي�ن اإلن����اث ،وب��ي�ن أن اإلعاق����ة احلركي����ة هي أكث����ر أنواع
اإلعاق����ة انتش����ارا ب��ي�ن األف����راد ذوي اإلعاقة ،حي����ث أن  49%من
إجمال����ي املعوقني في األراضي الفلس����طينية هم معاقون حركيا،
آخذين بعني االعتبار انه قد يكون لدى املعاق أكثر من إعاقة في
الوق����ت ذاته .وترتفع نس����بة اإلعاق����ة بارتفاع العم����ر ،حيث بلغت
ه����ذه النس����بة  3.8%ب��ي�ن البالغ��ي�ن  18س����نه فأكث����ر 4.0% ،في
الضفة الغربية و  3.4%في قطاع غزة.
يثير مس����ح اإلعاقة الكثير من املخاوف حول احلقوق األساس����ية
ملجم����وع األش����خاص ذوي اإلعاق����ة ف����ي املجتم����ع الفلس����طيني
وال����ذي يقدر عددهم بـ  113ألف مواطن ،والذين يفترض أنهم
يتمتع����ون بكامل حق����وق املواطنة التي ضمنها لهم القانون ،لهم
ذات احلقوق وعليهم في املقابل واجبات في احلدود التي تس����مح
بها قدراتهم الوفاء بها ،وكان قانون حقوق املعوقني للعام 1999
قد ضمن لهم رزمة من احلقوق منها انخراطهم في سوق العمل
ودمجهم في املجتمع على قاعدة املساواة.
كشف مسح اإلعاقة عن مؤشرات تشير إلى افتقار هذه الشريحة
الهامة من أبناء املجتمع الفلسطيني حلقوق املواطنة وللحقوق
اإلنس����انية األساس����ية كالتعلي����م والصح����ة والعم����ل وللخدمات،
إضاف����ة إلى ما يعيش����ونه م����ن تهميش مجتمعي ج����راء اإلعاقة.
وعلي����ه ال ي����زال أمام مجتمعنا خوض مس����يرة م����ن العمل اجلاد
لص����ون حق����وق وتلبي����ة احتياج����ات األش����خاص ذوي اإلعاق����ة،
ولترس����يخ ثقاف����ة احلق����وق والرعاي����ة له����م ولترجم����ة مجم����ل

االلتزامات الواردة في قانون حقوق املعوقني واالتفاقيات الدولية
ذات العالق����ة إل����ى حقائق ملموس����ة عل����ى ارض الواقع تتمثل في
تلبي����ة احلق����وق وتأم��ي�ن اخلدم����ات للنه����وض به����م ودمجهم في
املجتم����ع ومتكينه����م وضم����ان العي����ش الك����رمي له����م ،دون تغليب
لنظرة التعاطف واإلحسان كدوافع إنسانية في التعامل معهم.
أش����ار املس����ح إل����ى كثي����ر م����ن التحدي����ات الت����ي تواج����ه املعوقني،
فعل����ى مس����توى احلق ف����ي التعليم ،بني املس����ح إلى أن ما نس����بته
 35.1%م����ن األف����راد ذوي اإلعاق����ة  15س����نة فأكثر ل����م يلتحقوا
أبدا بالتعليم ،وأن  53.1%منهم أميون ،وان نسبة  5.3%منهم
فق����ط قد أكملوا تعليمه����م العالي ،في الوقت الذي يش����ارك فيه
بقوة العمل  8.4%فقط منهم.
ب��ي�ن املس����ح أن  22.2%م����ن املعوقني ق����د تركوا تعليمهم بس����بب
اإلعاق����ة .وح����ول األف����راد ذوي اإلعاق����ة  17-10س����نه امللتحقني
حالي����ا بالتعلي����م وه����م بحاجه إل����ى مواءمة في البيئ����ة احمليطة
حت����ى يس����تطيعون اس����تكمال تعليمه����م ف����إن  38.5%م����ن ذوي
اإلعاقة البصرية يحتاجون إلى مواءمة الغرف الصفية واألدوات
مقاب����ل  24.2%م����ن ذوي اإلعاق����ة الس����معية و  50.0%من ذوي
اإلعاق����ة احلركي����ة ،في الوق����ت الذي عبر في����ه  50.0%أيضا من
ذوي اإلعاقة احلركية عن احلاجة إلى مواءمة املواصالت مقابل
 24.5%من ذوي اإلعاقة البصرية.
وحول املش����اركة في االنش����طه املجتمعية لألفراد  18س����نه فأكثر
ف����إن  46.2%من ذوي اإلعاقة احلركي����ة يواجهون صعوبة كبيرة
ف����ي اخل����روج لالماك����ن العام����ة و  56.9%منه����م ال يس����تطيعون
إطالق����ا املش����اركة بالنش����اطات املجتمعية .ومن جه����ة أخرى فإن
غي����ر العامل��ي�ن يحتاجون إل����ى مواءمات خاصة ليكون����وا قادرين
عل����ى العم����ل ،فم����ا نس����بته  34.7%م����ن ذوي اإلعاق����ة احلركي����ة
و  31.7%م����ن ذوي اإلعاق����ة البصري����ة يحتاج����ون إل����ى مواءم����ة
املواص��ل�ات حتى يس����تطيعون الوصول إلى العم����ل ،كما ويحتاج
 50.0%م����ن ذوي إعاق����ة التواص����ل إلى دعم بش����ري مث����ل قارئ،
مترجم لغة إشارة ،ومساعد شخصي لتمكنه من العمل.
يعي����ش املعوق����ون حالة من التهمي����ش والعزل����ة املفروضة عليهم
نظ����را لعدم توف����ر اخلدمات الضروري����ة لهم ،ولع����دم توفر البنية
التحتية الالزمة ملشاركتهم وتفاعلهم على مستوى احليز العام،
بدء من تهيئة البنية املالئمة الستخداماتهم في املنازل املؤسسات
ً
واألماك����ن العامة واملواصالت العامة وصوال إلى اس����تيعابهم في
املؤسس����ات وال����وزارات بنس����بة  5%كما ن����ص عليه قان����ون حقوق
املعوقني ،حيث تبني من املس����ح أن  87.3%من األش����خاص ذوي
اإلعاق����ة ال يعم����ل وال يبح����ث ع����ن عمل .كم����ا ويتجن����ب بعضهم
االندماج نتيجة لنظرة اآلخرين لهم ،و  76.4%ال يس����تخدمون
املواص��ل�ات العام����ة بس����بب ع����دم وجود البني����ة التحتي����ة الالزمة
لتمكينه����م م����ن اس����تخدامها ،و  22.2%ترك����وا التعلي����م بس����بب
إعاقته����م .كم����ا وأنه����م ال يس����تطيعون التح����رك براح����ة داخ����ل
منازلهم ،حيث يعانون من عدم مواءمة البنية التحتية في املنازل
كعدم توفر الش����واحط في املنازل واحلمامات واملطابخ واملصاعد
املوائم����ة ،وعليه فهم يعانون صعوبات في تأدية نش����اطات احلياة
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اليومي����ة خ����ارج املنزل كزيارة األه����ل واألصدقاء وتأدية املناس����بات
االجتماعي����ة والتنقل في البيئة احمللية واحلصول على اخلدمات
العامة والوصول إلى مكان العمل.
وحسب بعض املتغيرات فإن لإلعاقة أثرها البالغ على حياة األفراد
ذوي اإلعاقة  18سنة فأكثر ،فقد وضح املسح إلى أن  8.7%منهم
دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما نتيجة لنظرة الناس لهم ،وقام
 27.8%منهم قاموا بترك العمل بسبب اإلعاقة ،في الوقت الذي
نعلم فيه كم هو صعب متكينهم من حتقيق الذات باحلصول على
وظائف منتجه ومرضية لهم.
لإلعاق����ة أثره����ا على حياتهم االجتماعية حي����ث أن ما يقارب من
ثل����ث األف����راد املعوقني لم يتزوج����وا أبدا ،كما ويفتق����ر املعاقون في
األراض����ي الفلس����طينية لتلبي����ة حاجاته����م امللح����ة ،حي����ث يحتاج
معظمه����م حس����ب طبيع����ة إعاقته����م ل��ل�أدوات املس����اندة ومختلف
اخلدمات ملس����اعدتهم على إدارة ش����ؤون حياتهم ،فيحتاج 18.2%
م����ن األف����راد ذوي اإلعاق����ة البصرية إلى عدس����ات مكب����رة ،ويحتاج
 10.1%منه����م إل����ى عص����ا خاص����ة لالس����تدالل خالل املش����ي .أما
األفراد ذوي اإلعاقة السمعية فمنهم  46.5%بحاجة إلى سماعة
طبي����ة بدون محول بيئة التلف����ون ،و 14.3%بحاجة إلى القوقعة
الصناعية.
مي����ر املعوق����ون في ظل املعطيات املتوفرة بأوقات صعبه في تس����يير
أم����ور حياته����م وفي توفير املس����تلزمات األساس����ية املس����اندة جلعل
حياته����م اق����ل صعوب����ة ،ف��ل�ا تتوف����ر خدم����ات الع��ل�اج الطبيع����ي لـ
 37.1%من األفراد ذوي اإلعاقة احلركية ،في الوقت الذي يحتاج
فيه  23.5%منهم إلى كرسي متحرك كهربائي ،و 21.0%بحاجة
إل����ى أدوات مس����اعدة للمش����ي .ويعان����ي  38.8%م����ن األف����راد ذوي
إعاقة التواصل من حاجتهم إلى عالج نطق ،ويحتاج  32.5%من
األف����راد ذوي إعاقة التذكر والتركيز إل����ى األدوية ،أما  39.9%من
األف����راد ذوي إعاق����ة بطء التعلم بحاجة إلى خدمات دعم نفس����ي،
و 37.0%بحاج����ة إلى برنامج التعليم املتخصص .و  38.2%من
األف����راد ذوي إعاقة الصحة النفس����ية بحاجة إل����ى خدمات طبيب
نفسي ،و 34.7%بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصة.
ف����ي ظ����ل املعطيات احلقوقية واإلنس����انية الس����ابقة عل����ى اجلهات
املعني����ة تق����دمي احللول املناس����بة للنهوض بواقع األش����خاص ذوي
اإلعاق����ة ف����ي األراض����ي احملتل����ة وعدم جتاهله����ا ،فعل����ى الرغم من
التط����ور في طريقة التعامل الفلس����طينية الرس����مية واألهلية مع
املعوق��ي�ن وقضي����ة تأهيله����م ،إال ان����ه م����ن امله����م النظر إل����ى عملية
التأهي����ل من مفهوم العمل الطبي والش����فقة إلى املفهوم التنموي
واحلقوقي األوسع .واالنتقال من مرحلة النظريات إلى التطبيق.
فق����د تب��ي�ن على ضوء املس����ح اإلجحاف الذي يعان����ي منه املعوقون
على املس����توى الوطني عدم توفر االحتياج����ات الطبية والعالجية
بالش����كل املطلوب ونقص اخلدم����ات التأهيلية املقدمة لهم ،وعليه
فإن هناك حتديا في ضمان احلقوق والتأهيل واخلدمات املقدمة
للمعوق��ي�ن والت����ي من ش����أنها حتويلهم إلى مواطن��ي�ن فاعلني في
املجتم����ع ،ويع����د تطوير اخلدمات املقدمة للمعوقني حقا أساس����يا
من حقوقهم املكفولة بالقانون.
لق����د ه����دف املس����ح املذكور إل����ى حتقيق معرفة أوس����ع وأش����مل عن
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اإلعاق����ة وحتدي����د رزمة اخلدمات املس����تحقة للمعوقني ،ليس����اهم
في تأمني حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على احلقوق املضمونة
له����م ف����ي قان����ون حق����وق املعوق��ي�ن للع����ام  ،1999والوق����وف عل����ى
احتياجاته����م والثغرات الت����ي تعاني منها رزم����ة اخلدمات املقدمة
له����م لتحس����ينها وتطويرها .وعلي����ه فيجب أن تق����ود النتائج إلى
تغيي����ر السياس����ات االجتماعي����ة واالقتصادي����ة ورزم����ة اخلدم����ات
التي س����تقوم الس����لطة الوطنية الفلس����طينية بتوفيرها مستقبال
اس����تنادا إلى قانون حقوق املعوقني للعام  ،1999ومنها اخلدمات
االجتماعية والصحية ،التأهيل ،التعليم ،العمل ،والدعم.
هن����اك الكثيري����ن م����ن معوقي احلرك����ة ولكن معوق����و األخالق بني
ظهرانين����ا أكث����ر ،فلي����س من املفترض أن يش����كل املع����وق عبئا على
أس����رته ومجتمعه ،بل أن املعوق شخص قادر على العمل والعطاء،
ون����رى م����ن حولن����ا الكثير م����ن األمثلة للذي����ن لم تكس����ر إعاقتهم
جناحه����م ولم تع����ق عقلهم عن التفكير واخلل����ق واملبادرة واإلبداع
واالجن����از ،فك����م من معاق يتمت����ع بروح اإلرادة والتح����دي ،وكم من
فاق����د للحرك����ة عكازهم الصبر ولواؤهم احل����ب وقلوبهم وأرواحهم
تتوه����ج حي����اة ،وكم من كفيف يبصر الكون بقلبه ،ومن أصم وأبكم
حتدثن����ا روح����ه ويتكلم صمته ،ه����ؤالء من أتقن����وا الصبر ولم تثن
اإلعاقة عزمهم وعزميتهم.
وق����د قيل “حينما نتأمل املعوق جن����د ذواتنا نتأمل ثروة لم ينجح
املجتم����ع ف����ي اكتش����افها” ،قل����وب نابضة تس����رد أص����دق القصص
اإلنس����انية وألرواحه����م أص����وات عميق����ة تنادي احلي����اة ،إن اإلعاقة
حاجز ميكن اجتيازه بيس����ر إن تكاثفت اجلهود وتوحدت األهداف
بضم����ان حقوقهم ،عدا ع����ن أن واجبنا األخالقي والتزامنا األدبي
يحت����م علين����ا تس����هيل حياتهم وتذلي����ل العقبات الت����ي حتول دون
مشاركتهم في مختلف األنش����طة احلياتية واملجتمعية ،فلنساهم
في تلوين أيامهم لتكون أجمل.
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رسالة مفتوحة إلى دولة رئيس الوزراء
الدكتور سالم فياض احملترم
حتية طيبة وبعد،،

ق����رأت ف����ي الصحاف����ة احمللي����ة ح����ول خطابك����م اإلذاع����ي ال����ذي مت
تخصيص����ه للحديث ع����ن األش����خاص ذوي اإلعاق����ة أو املعوقني كما
يح����ب البع����ض مناداته����م ،وع����ن اخلط����ط احلكومي����ة لدمجهم في
املجتم����ع وإعطائه����م بعض���� ًا م����ن حقوقهم الت����ي أه����درت على مدى
س����نوات طويل����ة بالرغم من وج����ود القوان��ي�ن والنظم والتش����ريعات،
وكذل����ك االتفاقي����ات العربي����ة والدولي����ة التي وقعت عليها الس����لطة

الفلس����طينية منذ س����نوات طويلة ولم ينفذ منها إال النذر اليس����ير،
في احلقيقة أس����عدني ما قرأت وس����معت ،على الرغم من أننا سمعنا
أحاديث مش����ابه قبل هذا من مس����ؤولني إن كانوا أفراد ًا أو مؤسس����ات
من املنظمات األهلية أو من القطاع احلكومي ،وزراء ومسؤولني ولكن
عندم����ا يصدر احلديث عنكم فهو ش����يء مختلف ،فقد تعودنا منكم
الص����دق واألمانة واملس����ؤولية وااللت����زام ،ولذلك أيقنت انه س����يكون
هن����اك عمل حقيقي وجاد نحو حتس��ي�ن ظ����روف ذوي اإلعاقة ،فلقد
عرفن����اك تلت����زم مبا تقول وتنف����ذ ما تعد ،ولكن أحبب����ت التنويه إلى
بع����ض القضايا وتق����دمي اقتراحات رمبا يكون له����ا بعض اإلفادة في
ه����ذا املوض����وع  ،وذلك كوني أحد هؤالء املعوقني بعد إصابتي بش����لل
ظالم لم ينصفني ال القانون وال املجتمع بعد هذه اإلصابة.
ً
أوال :االس��ت��ع��ان��ة ب��أش��خ��اص من
ذوي اإلع����اق����ة ،مبختلف
أن��واع إعاقاتهم ،لالنخراط
في رسم اخلطط والسياسات
ال��ت��ي م��ن شأنها خ��دم��ة ذوي
اإلع��اق��ة ،ورمب���ا ي��ك��ون أحدهم
من املسؤولني عن هذه اخلطط
ف����األش����خ����اص ذوي اإلع����اق����ة
أدرى ب��اح��ت��ي��اج��ات أك��ث��ر م��ن أي
ش��خ��ص آخ����ر ،ف��ه��ن��اك م��ن يدعى
انه قام بإعداد املسارب والتجهيزات
اخلاصة ،ولكن بعد معاينتها يتضح
أن��ه��ا ال ت��وائ��م وال ت��ن��اس��ب وال ميكن
االعتماد عليها ورمبا تشكل خطر ًا اكبر
علينا.

ثاني ًا :وقف املش���اريع الت���ي حتت التنفيذ
كالش���وارع واألرصفة واملباني يتم تنفيذها
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حالي��� ًا كالش���وارع واألرصف���ة ،فالبلدي���ات ال تق���وم بتنفي���ذ
القوان�ي�ن الت���ي تخ���ص األش���خاص ذوي اإلعاق���ة ،وال توف���ر
مواقف س���يارات وال مسارب وال توائم األرصفة ملرور الكراسي
املتحرك���ة ،وكذل���ك إجب���ار اجله���ات املنفذة للمش���اريع تنفيذ
القان���ون ألن���ه إذا لم تنف���ذ القوانني اخلاصة ب���ذوي اإلعاقة
فرمبا سيس���تغرق األمر عش���رين س���نة قادمة إلعادة تأهيلها
من جديد.
ثالث ًا :تعيني مستشارين في ديوان رئاسة الوزراء أو رمبا إنشاء وزارة
أو هيئة للعناية ومتابعة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ،من
األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم.
رابع ًا :منح تس���هيالت ضريبية للش���ركات واملؤسس���ات اخلاصة التي
تلت���زم بالقانون ،ما نس���بة  5%من األش���خاص ذوي اإلعاقة
لتش���جيعها ،وحث املؤسس���ات األخرى لتح���ذو خذوها ،ولكن
بشرط أن تكون وظائف عادلة وليس مجرد أرقام ،أي أن تتاح
كل الوظائف مبا فيها املناصب العليا وبرواتب ال تنتقص من
قيمتهم وتهدر إنسانيتهم.
خامس��� ًا :ف���رض غرام���ات س���نوية ومخالف���ات للمحال واملؤسس���ات
والش���ركات الت���ي تخال���ف قان���ون املعوق�ي�ن وع���دم االكتف���اء
باملخالف���ة مل���رة واح���دة وينته���ي املوض���وع ،ب���ل إرغام ش���ركات
اخلدم���ات كش���ركات امل���اء والكهرب���اء واالتص���االت واالنترنت
بع���دم وق���ف خدماته���ا ملن���ازل ومؤسس���ات األش���خاص ذوي
اإلعاق���ة قبل أن توفر لهم املس���ارب واملواقف ،وتوائم مكاتبها
وفق األش���خاص ذوي اإلعاقة ،فال يعقل أن تطالب بحقوقها
وال تعطي احلقوق املطلوبة منها.
سادس��� ًا :توفي���ر الدع���م القانون���ي وس���ن التش���ريعات الت���ي تتي���ح
لألشخاص ذوي اإلعاقة رفع قضاياهم أمام القضاء ،وتغرمي
املؤسس���ات املخالف���ة الت���ي ال تنف���ذ القوان�ي�ن واالتفاقي���ات
اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
س���ابع ًا :العم���ل م���ع وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة ول���وزارات األخ���رى
كالصح���ة واحلك���م احمللي على تطبيق برنام���ج بطاقة املعاق
والتي تضمن لهم العيش الكرمي دون االس���تجداء أمام أبواب

موظف���ي الوزارة ،والعم���ل أيض ًا على توفي���ر األدوية واملعدات
اخلاص���ة باألش���خاص ذوي اإلعاق���ة ،وتوفي���ر أماك���ن كافي���ة
للعالج الطبيعي والتأهيل اجلسدي ومبواصفات حديثة.
ثامن ًا :تش���جيع املؤسس���ات املصرفية أو إيجاد مؤسسة خاصة لدعم
مش���اريع األش���خاص ذوي اإلعاق���ة بفوائ���د قليل���ة ،أو معفية
م���ن الفائدة ،وذل���ك إليجاد فرص عمل له���م وتطوير ذواتهم
مببال���غ الئق���ة إلنش���اء املش���اريع ،فالق���روض الت���ي يقدمه���ا
صندوق تأهيل ذوي اإلعاقة حالي ًا ال تصلح إال لفتح أكشاك
س���جائر أو بيع اجلرائد والعلك���ة ،وال يصح أن يتحول هؤالء
الش���باب والش���ابات لباعة أرصفة أو متس���ولني في األس���واق،
فالكثي���ر منهم هم من املناضلني واألبطال الذين دفعوا ثمنا
من اجل الوطن ،فال جتوز إهانتهم بهذا الشكل.
تاس���ع ًا :البدء وبس���رعة بالتفتيش على الضواح���ي واملدن اجلديدة
التي تبنى حالي ًا للكش���ف ع���ن تطبيقها للقوانني ومواءمتها
للش���وارع واألرصفة واملباني ،حتى ال نهدر عش���رين أو ثالثني
سنة أخرى لتسوية األخطاء الناجمة عنها.
عاش���راً :مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة إليجاد مساكن الئقة في
الطواب���ق األرضية في البنايات اجلديدة ومش���اريع اإلس���كان
والضواحي التي تعج بها مناطق فلس���طني حاليا ،من خالل
مساعدتهم في الدفعة األولى للبيوت ومنح تسهيالت خاصة
بدفع األقساط وبفوائد اقل حتى يعيشون عيشة كرمية.
وأخي���را أود التقدم لس���يادتكم بالش���كر اجلزيل والتحي���ة الصادقة
الهتمامك���م ومتابعتك���م لهذه القضية احلساس���ة ،فال زال عش���رات
اآلالف م���ن األش���خاص ذوي اإلعاق���ة حبيس���ي الكراس���ي واملن���ازل،
وهن���اك عائ�ل�ات تخج���ل م���ن أبنائه���ا ألنهم يعان���ون م���ن اإلعاقة،
وهناك من يقوم بحبسهم سنوات حتى املوت بأقبية ال ترى الشمس
والقصص والشواهد على ذلك كثيرة.

ابنكم املصور الصحفي

أسامة سلوادي

من على كرسيه املتحرك  -رام الله  -فلسطني
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يبحث عمن ينصفه

السلوادي يحارب بكرسيه املتحرك وكاميرته
كافة أشكال اإلحباط ليبقى حي ًا وفاع ًال
بقلم حسام عزالدين

*

ف���ي الذك���رى اخلامس���ة إلصابته ،التي بس���ببها بات يتنقل على كرس���يه املتحرك ،ع���ارض املصور
الصحافي أس���امة الس���لوادي مقولة الش���اعر الراحل محمود درويش «على هذه األرض ما يستحق
احلياة» وكتب على صفحة الفيسبوك اخلاصة به «على هذه األرض ما يستحق البكاء».
وان كان���ت لش���اعرنا محم���ود درويش أس���بابه التي دفعته للق���ول بأن على هذه األرض ما يس���تحق
احلياة ،إال أن مصورنا العزيز أسامة السلوادي لم يجد ولم يشعر بأي سبب يدفعه للقول ً
فعال بأن

على هذه األرض ما يستحق احلياة.

* صحفي فلسطيني.
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توقع الس���لوادي ،الذي يعرفه كثير من الصحافيني ،بان يجد حف ًال أو
خبراً ،ولو بس���يط ًا في ذكرى إصابته اخلامس���ة ،علها تنس���يه ما واجهه
في السنوات اخلمس املاضية بعدما أصبح جليس كرسيه املتحرك.
فقد خاض السلوادي ،وال زال ،معركة حقه القانوني واملدني من الذين
تسببوا في إصابته ،دون أن يحصل على شيء مقنع ،ويقول «من أطلق
علي الرصاص ال زال طليقا».
ويبدي السلوادي حنقه الشديد على اإلجراءات القانونية التي اتبعت
ف���ي قضيت���ه ،مش���ير ًا إلى أنها لم تنصف���ه بتاتا بقدر م���ا وقفت لصالح
املتسبب في إصابته.
ومل���ن ال يعرف ،فقد أصيب الس���لوادي بعيار ن���اري وهو يقف على نافذة
مكتبه في رام الله ،أطلقه ش���بان كانوا يحيون ذكرى ش���هيد صديق لهم
استشهد في رام الله.
ومت التعرف على مطلقي النار ،في حني أمضى الس���لوادي س���تة أشهر
ف���ي املستش���فيات اإلس���رائيلية ليعود إل���ى رام الله مقعد ًا على كرس���ي
متحرك.
ح���اول أس���امة اللجوء للقان���ون للحصول على حقه ،وم���ن ثم تدخلت
العش���ائر وانحل���ت القضية بفنجان قهوة ،لكن أس���امة ل���م يهدأ له بال
حت���ى ه���ذه اللحظة كونه يش���عر أن من تس���بب بإعاقته ل���م يدفع ثمن
ذلك ،خاصة وان املتسبب قلب حياته إلى جحيم.
ويقول الس���لوادي «انهوا القصية عش���ائريا وأنا في املستش���فى ،ولغاية
هذه اللحظة من تسبب بتدمير حياتي حرا طليقا».
وحاول أسامة إدارة ظهره للماضي ،وان يواصل حياته العملية ،وال زال،
وأنتج كتبا في التصوير ،وال زال يعمل على غيرها ،لكنه واجه مش���اكل
مجتمعية أخرى كادت أن حتيل دون إكمال حياته املهنية.
فلم يجد الس���لوادي مرافق للمعوقني في املؤسس���ات العامة ،حسب ما
ن���ص علي���ه القانون ،والتجأ إلى القانون في مش���كلة م���ع احد البنوك،
حتى أن القانون لم ينصفه حينها ،وقال « كأن املجتمع يحاول أن يقول
لي أبقى في البيت ألنه ال يوجد في املجتمع مكانا للمعوقني».
ويحمل الس���لوادي بش���دة على املرافق الطبية ،حينما أشار إلى مشرط
طبي ال زال موجود ًا في جس���ده ،حينما حاول األطباء إنقاذه بداية في
مستشفى رام الله.
ويقول الس���لوادي بأن���ه توجه إلى وزير الصحة بالق���ول «كيف يعقل أن
ينس���وا مشرط في جس���دي» لكن وزير الصحة حسب السلوادي قال له
«خليه معك بينفعك في يوم من األيام».
أدار الس���لوادي ظه���ره لكاف���ة املش���اكل املجتمعي���ة الت���ي واجهته خالل
الس���نوات اخلمس املاضي���ة ،لكنه عينه لم ترتفع ع���ن الواقع اإلعالمي
والذي يشعر بأنه ال زال جزءا فاعال فيه رغم اإلصابة التي أملت به.
إال أن املعيق���ات بقيت في طريق الس���لوادي رغ���م تصميمه على املضي
قدما في حياته العملية.
فقد تعاقد الس���لوادي مع معهد إعالم بيرزيت للتدريب على التصوير،
لك���ن اإلش���كالية التي واجهته ان���ه ال يوجد مرافق في اجلامعة تس���هل
صع���وده إلى الطابق الثاني م���ن املعهد ،وقال « لذلك مت إلغاء االتفاق
معي في التدريب الني معاق».
ووجد السلوادي فرصة أخرى لتعليم التصوير في الكلية العصرية في
البي���رة ،إال أن م���ا واجهه في بيرزيت واجهه في الكلية العصرية ،وقال «
كلم���ا كنت أتوجه للتدريس هناك كنت بحاجة إلى احلمل واإلنزال من
قب���ل الط�ل�اب ،ولم يكن هناك مرافق متكنني م���ن مواصلة عملي ،فتم
االستغناء عني».
ً
بات السلوادي اليوم ،حزينا ،ليست من إصابته بقدر ما هو حزين على
عدم متكنه من حتيق ما يصبوا إليه بعد أن وضع إصابته خلف ظهره.
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وق���ال «املجتم���ع يلفظني الني لم اعد قادرا عل���ى احلركة ،وان كان هذا
حال���ي فان هناك  400ألف معاق في املجتمع يواجهون نفس املش���كلة
وال يوجد من يدافع عن حقوقهم».
وح���اول الس���لوادي االعتم���اد على نفس���ه م���ن خالل ش���ركة خاصة في
طاب���ق ارض���ي ،تعمل على توفير التصوير الدعائي للش���ركات املنتش���رة
في الوطن.
ويق���ول الس���لوادي «في البداي���ة كان الوضع جيد ،ومتكن���ت من العمل،
لكن عقب ذلك وجدت أن الشركات التي كنت تعاقدت معها بدأت تنظر
إل���ي على أني معاق ،ولم تع���د معنية بالعمل معي ،لذلك تراجع عملي
لدرجة أنني لم اعد قادر ًا على دفع أجرة املقر».
ويجلس الس���لوادي اليوم ،يفكر في حال���ه أكثر مما يعمل ،ويعد العدة
للتوج���ه إل���ى القض���اء ضد بلديت���ي رام الل���ه والبيرة ،البن���وك ،احلكم
احمللي ،س���لطة النقد ،كون هذه املؤسسات يش���عر بأنها السبب الرئيس
ف���ي ع���دم متكنه من ممارس���ة حياته بش���كل طبيع���ي ألنها ل���م توفر له
املرافق الضرورية.
وم���ن ضم���ن ما يفكر به الس���لوادي التوجه إلى مراكز عالجية في دول
متقدم���ة ،لكنه رغم ذلك يحمل على الس���لطة الوطني���ة التي لم توفر
له إمكانية العالج في دول لديها إمكانيات قد متكنه من املش���ي مجدد ًا
على قدميه.
ويق���ول «في بداي���ة إصابتي قرأت كثي���ر من الوعود م���ن جهات متعددة
بأنه���ا مس���تعدة لعالج���ي في أفض���ل الدول ق���درة العالج ،ول���م أجد إال
مستشفى محلي نسي أطباؤه املشرط في بطني».
ونظر السلوادي إلى اجلسم الصحافي املمثل بنقابة الصحافيني ،على
وعس���ى أن يج���د إنصافا كان فق���ده في اجتاهات أخ���رى ،فلم يجد هذا
األم���ر ،ولم يجد طريقا لكرس���يه املتحركة ميكنه من الصعود إلى مقر
النقابة في الطابق الثاني من العمارة.
فعق���ب انتخاب���ات نقاب���ة الصحافيني الت���ي جرت في ش���باط من العام
املاض���ي ،تلقى الس���لوادي اتصاال هاتفيا من نقي���ب الصحافيني يبلغه
في���ه بأن���ه مت اختياره ليكون عضوا ف���ي املجل���س اإلداري للنقابة ،لكن
السلوادي لم يدع ولم يحضر أي اجتماع للمجلس اإلداري ،لدرجة انه
شعر بان هذا االتصال لم يكن سوى رفع عتب ال أكثر وال اقل.
وفي يوم الصحافي العاملي الذي يحتفل به الصحافيون في كافة أرجاء
األرض ،توق���ع الس���لوادي أن يصل بيته ممثلني ع���ن نقابة الصحافيني
يؤازرون���ه أو عل���ى األقل يش���عرونه بأن���ه ال زال على باله���م ،لكن هذا لم
يتم.
لك���ن الس���لوادي ،أدار ظه���ره لإلصاب���ة التي أملت ب���ه ،هذه امل���رة ،واتخذ
ق���رارا ف���ي نفس���ه ب���ان يح���اول التوج���ه إل���ى االنتخاب���ات املقبل���ة ف���ي
نقاب���ة الصحافي�ي�ن ،لكن���ه أصي���ب بخيبة أم���ل جديدة حينم���ا علم أن
االنتخابات املقبلة س���يتم تأجيلها بس���بب خالفات ب�ي�ن صحافيي غزة
والضفة الغربية.
ويرف���ض الس���لوادي ال���ذي يتنق���ل عل���ى كرس���يه املتنقل ويتاب���ع عمله
ومش���اريعه ،ب���ان يش���به واقع اإلع�ل�ام احمللي بحال���ه كونه ب���ات مقعدا،
ويق���ول « ال فان���ا اقه���ر اإلعاق���ة بإصراري عل���ى احلياة ،وإص���راري على
العمل ،لكن الواقع اإلعالمي مقعد حتى املوت».
ويعمل الس���لوادي حاليا على إصدار كتاب مصور عن الزي التراثي
الفلس���طيني ،ق���ام بتصويره من على كرس���يه املتحرك في مختلف
مدن وقرى الضفة الغربية ،ليثبت انه قادر على الترحال ومواصلة
جولت���ه ف���ي كاميرته الت���ي أحبها لينق���ل واقع احلال الفلس���طيني
بعدس���ته ،إال أن حالت���ه قد ال متكنه من مواصل���ة عمله كما يطمح
إليه.

ذوات اإلعاقة
رعايا أم مواطنات؟؟
احملامية :خديجة حسني نصر

تع���رف ا ُملواَطن���ة عموم��� ًا بأنها العالق���ة بني الف���رد والدولة ،تق���وم على تب���ادل الواجبات
واحلق���وق ب�ي�ن الدولة بصفتها مجم���وع إرادات األف���راد ،وبني مصالح املجم���وع كأفراد .إن
اعتب���ار امل���رأة مواطنة ،يترتب علي���ه متتعها بكافة احلق���وق وتكليفها بس���ائر االلتزامات
���اء على
الت���ي يتمت���ع به���ا س���ائر املواطن�ي�ن دون متيي���ز بني اجلنس�ي�ن ألي اعتب���ار كان ،بن ً

اجلنس أو اللون أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو لغيرها من األسباب.

رغ���م االنتق���ادات الت���ي وجهتها النس���ويات ملفه���وم املواطنة املتمث���ل في حياديته���ا للنوع
االجتماعي وعدم إدراكها للفوارق املجتمعية التي تشكلت بفعل التمايزات االجتماعية
كالطبقة واجلنس ،اال ان املواطنة مبفهومها السابق تبقى أرضية جيدة إللزام السلطات
االداري���ة بإعم���ال مفهوم املس���اواة في احلق���وق وااللتزام���ات بني املواطن�ي�ن جميعا دومنا
متييز.
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تبرز الدراسات املتعلقة بوضعية املرأة الفلسطينية حالة التمييز
بينه���ا وبني الرجل الفلس���طيني بن���اء على اجلن���س ،وذلك على
مختل���ف املس���تويات؛ التش���ريعية والسياس���اتية والتنفيذية وفي
البرام���ج احلكومية وفي الثقافة املجتمعي���ة .يعتبر هذا التمييز
انتهاكا ملفهوم املواطنة املمارسة في مناطق السلطة ،بحيث تغدو
مسألة املواطنة منقوصة أو مجنسنة .
م���ن جان���ب آخ���ر ،أثار مس���ح اإلعاق���ة الفلس���طيني الص���ادر عن
اجله���از املرك���زي لإلحص���اء الفلس���طيني للعام  2011تس���اؤالت
عدي���دة حول حقوق ش���ريحة واس���عة من االش���خاص في التمتع
بح���ق املواطن���ة الكاملة ف���ي ظل تش���ريعات تتبنى مبدأ املس���اواة
وعدم التمييز ،حيث كش���فت نتائج املس���ح عن افتقار االش���خاص
ذوي اإلعاق���ة بالتمت���ع باحلق���وق االساس���ية كاحلق ف���ي التعليم
واحلق في الصحة واحلق في العمل.
إن متتع النس���اء واالش���خاص ذوي اإلعاقة بحقوق املواطنة يبدو
منقوصا ،وذلك ألسباب تتعلق بنوع اجلنس او ألسباب بيولوجية
عضوي���ة ال متكنه���م من مزاول���ة حياتهم كما باق���ي غالبية أفراد
املجتمع.
م���ن ناف���ل القول تك���رار مقول���ة أن امل���رأة ذات اإلعاق���ة تعاني من
تهميش ومتييز مزدوج ،مرة كونها إمرأة ومرة ثانية كونها شخص
ذو إعاق���ة ،وميكن إضاف���ة أن املعوقة تعاني م���ن التمييز والتهميش
بش���كليه املتعمد وغير املتعمد وعلى مس���تويات مختلفة ابتداء من
توجيه البرامج والسياس���ات الوطنية لتلبية احتياجاتهم وحتس�ي�ن
األس���رة واملجتم���ع ومنظوم���ة التش���ريعات والسياس���ات ،إضافة إلى
أوضاعهم املعيشية وتعزيز انخراطهم في املجتمع.
حتاش���ي احلرك���ة النس���وية ومؤسس���ات املجتم���ع املدني ذك���ر قضية
إعاقته���ا كإمرأة ،له���ا احلق في التمتع باحلقوق مثل باقي النس���اء يأت���ي ه���ذا اإلغفال منس���جم ًا م���ع الثقاف���ة الس���ائدة القائمة على
التهمي���ش امل���زدوج ل���ذوات اإلعاقة ،حي���ث مت التركيز عل���ى اإلعاقة
ولها حقوق يتوجب تلبيتها نظرا خلصوصية وضعها كمعاقة.
وتغيي���ب ن���وع اجلن���س ،األم���ر ال���ذي تغي���ب مع���ه حقائ���ق تتعل���ق
أظه���ر املس���ح املش���ار اليه أع�ل�اه ان أع���داد ذوي اإلعاق���ة وصلت إلى
ب���ذوات اإلعاقة ترتب���ط بأدوراهن االجتماعي���ة وحاجاتهن العملية
حوال���ي  113أل���ف في الضف���ة الغربية وغزة ،وبلغت نس���بة اإلعاقة
واإلس���تراتيجية وقدرتهن على الس���يطرة على املوارد والوصول إلى
بني الذكور  2.9%مقابل  2.5%بني اإلناث .وكشف املسح عن تنوع
املص���ادر ،وبالتال���ي تبقى إعاقة امل���رأة قضية خاصة بها وبأس���رتها،
أش���كال اإلعاقة ما بني إعاقة بصرية وس���معية وإعاقة في التواصل
ويبقى حق املواطنة مجنسن ًا في سياق تطبيقه على املرأة ...واملرأة
وحركي���ة وإعاق���ة ف���ي التذك���ر والتذكي���ر وب���طء التعل���م والصح���ة
ذات األعاقة.
النفسية.
ج���اء املس���ح الذي ق���ام به اجله���از املرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني
 2011ح���ول اإلعاقة مغفال نوع اجلنس في املتغيرات الدميغرافية
للمس���ح ،فلم يتم فحص نوع اجلنس في نس���بة اإللتحاق بالتعليم
واحلال���ة التعليمية والعالقة بقوة العم���ل واحلالة الزواجية وحالة
اللج���وء ،فبقي���ت املؤش���رات اخلاص���ة باملس���توى التعليم���ي والعمل
والبطالة لذوات اإلعاقة غائبة.
كما أغفل املسح تصنيف اإلعاقة بناء على نوع اجلنس فلم تتوضح
نسبة اإلناث املعاقات حركيا وبصريا وسمعيا أو اللواتي لديهن إعاقة
في التواصل أو بطء في التعلم أو إعاقة في التذكر والتركيز. ...،
إن إغفال نوع اجلنس فيما سبق يؤدي إلى ضبابية البيانات املتعلقة
باملعوقات مما ال يخدم الهدف الذي على أساسه مت إجراء املسح أال
وهو توفير املؤشرات الوطنية املتعلقة بفئة املعوقني دون متييز بغية
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الـمسؤولية األخالقية عـن األخطـاء الطبية
األخط���اء الطبي���ة أصبح���ت ظاهرة ف���ي العالم ولي���س في مش���افينا فقط ،وهن���اك ضحايا
فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة ،بسبب األخطاء الطبية الكثيرة واخلطيرة التي
وقعت ،وهناك الكثير من األمثلة احلية عن الضحايا الذين س���قطوا بس���بب ذلك ،وتس���بب
فيها أطباء ،جراء اإلهمال وس���وء التقدير أو ضعف الكفاءة ،فضاعت حقوقهم مع صعوبة
إخض���اع الطبي���ب للمس���اءلة اجلنائية واملدنية وع���دم القدرة عل���ى إثب���ات ارتكابه للخطأ
الطب���ي ،ول���م تعت���رف وزارتي الصحة في الضف���ة وقطاع غزة مبس���ؤولياتهما ،وعلى من يقع
عليه عبء اإلثبات ،وتكتفيا بأنهما أجريتا حتقيق ًا في ذلك.
تتمتع مهنة الطب بقدسية خاصة ملا لها من عالقة شديدة احلساسية
بحي���اة اإلنس���ان ،خاصة احلق في احلي���اة ،وتأثير العوام���ل األخالقية
واالجتماعي���ة واالقتصادي���ة عل���ى ه���ذه املهن���ة ،فاملس���ؤولية القانونية
حتدده���ا التش���ريعات والقوانني ،لذا تختلف عن املس���ؤولية األخالقية
التي تكون ثابتة وال تتغير وهي اش���مل من دائرة القانون ،وذلك بس���بب
خصوصي���ة عالقته���ا باإلنس���ان نفس���ه ،وهي عالق���ة ذاتية أم���ام ضمير
الطبيب ،وهي سلطته األولى.
وف���ي ظ���ل التط���ور التكنولوج���ي والعلم���ي الكبي���ر وم���ا ل���ه م���ن أوجه
متع���ددة تص���ل في بع���ض األحيان حد س���لب املري���ض إنس���انيته ،وفي
ظ���ل التركي���ز على حقوق املري���ض واالهتمام املتزايد بحقوق اإلنس���ان
ف���ي جمي���ع أنحاء العالم ،وتطور مفاهيم قانوني���ة منها اخلطأ املزعوم
واخلط���أ االفتراض���ي وأخط���ار الع�ل�اج ومس���ؤولية الطبي���ب واملري���ض
والعائل���ة واملجتم���ع واملؤسس���ات الصحي���ة الت���ي تعمل عل���ى التملص
من املس���ؤولية ،كل ذلك يحصل في وقت حتس���نت فيه الثقافة الطبية
والعلمي���ة للمريض على مس���توى العالم ،من خ�ل�ال إطالعه وحصوله
على املعلومات عبر شبكة االنترنيت على آخر األخبار التي تهم صحته
واألدوية والعمليات الدقيقة.
وم���ع ازدي���اد األخط���اء الطبي���ة زادت خش���ية كثي���ر من الن���اس ،خاصة
بوج���ود اعتقاد س���ائد لديهم أن جلان التحقي���ق الطبية تكون محدودة
التأثير ،بس���بب أن جلان التحقيق غالب ًا ما تتشكل من األطباء ويكون
م���ن الصعب عليهم إدانة زميلهم ال���ذي ارتكب اخلطأ ،خاصة في حال
كان ضحي���ة اخلطأ الطبي فقد حياته أو أصيب بإعاقة خطيرة ودائمة
ويصعب عالجها معنوي ًا ومادي ًا.
وم���ع غي���اب البع���د القانوني وع���دم وجود ثقاف���ة التقاضي ب�ي�ن الناس

مصطفى إبراهيم

واألطب���اء ،وصعوب���ة اإلثب���ات بوق���وع خط���أ طب���ي ،يج���ب التفكي���ر ف���ي
املس���ؤولية األخالقي���ة للس���لطة ف���ي تعوي���ض الضحاي���ا الذي���ن فقدوا
حياتهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة ،وكذلك التفكير في األهداف الطبية
السائدة ،وعدم قيام السلطة بإشراك القانونيني واملجتمع املدني خاصة
مؤسسات حقوق اإلنسان ،من اجل حتسني اخلدمة الطبية والبحث في
إيجاد اإلمكانات اجلديدة في خدمة الطب ومصلحة املريض.
ملف األخطاء الطبية هو مسؤولية السلطة الوطنية والقطاع الصحي
واملجتمع املدني ،ولتقليص نسبة األخطاء الطبية يجب حتسني صيغ
التعام���ل لبناء جس���ر تع���اون وتكامل بني الس���لطة واألطب���اء والقانون
واملجتم���ع ،وب�ي�ن املرجعيات الثقافي���ة واألخالقية من جه���ة ،والقانون
ومواثيق الش���رف م���ن جهة ثانية ،وهو مس���ؤولية الس���لطة في الوقاية
للح���د م���ن فرص وق���وع ضحاي���ا وح���دوث إعاق���ات وتعقي���دات صحية
للمرضى.
املطلوب التنس���يق بني الس���لطة والقطاع الصحي م���ن جهة واملجتمع
املدن���ي م���ن جه���ة أخ���رى ،لتحقي���ق التكام���ل وضم���ان حق���وق املريض
وتعويضه عن الضرر في حال وقوعه ،ومساعدته على االنطالق مجدد ًا
والتمت���ع بحي���اة طبيعية ،كما ينبغ���ي حماية األطب���اء وتقدير عملهم
ومكانته���م العلمي���ة واالجتماعي���ة ،م���ع ح���ث األط���راف املس���ؤولة عن
القطاع الصحي على حتمل مس���ؤوليتهم األخالقية وتطوير املؤسسات
الت���ي ت���ؤدي إلى ضم���ان النجاعة الطبية في أراضي الس���لطة الوطنية
الفلس���طينية وتقلي���ص ه���در االعتم���ادات املالي���ة ف���ي قط���اع الصحة،
وض���رورة وض���ع النظ���م والتش���ريعات الكفيلة للمحافظة على س�ل�امة
اإلنس���ان وحمايته من جتاوزات األطباء ومساءلتهم عن األخطاء التي
ترتكب بحق املريض.
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اخلدمات التي تقدمها
الـمؤسسات األهلية العاملة مع األشخاص
ذوي اإلعاقة والتحديات التي تواجهها

احملامي صالح عبد العاطي

يق���ع الع���بء األكب���ر ف���ي تق���دمي اخلدم���ات للمعوق�ي�ن عل���ى
عات���ق املؤسس���ات األهلية العاملة ف���ي هذا املج���ال ،حيث تقدم
املؤسس���ات األهلية العاملة في مجال خدمة املعوقني جملة من
اخلدمات التي تنسجم مع احلقوق الواردة في القانون رقم ()4
لسنة  ،1999بشأن املعوقني الفلسطينيني.
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يشمل الدور الذي تقوم به املؤسسات غير احلكومية جتاه املعوقني
تق���دمي األدوات املس���اعدة ،وخدمات التوعية واإلرش���اد ،واخلدمات
التعليم���ة ،وخدم���ات التأهيل النفس���ي ،وخدم���ات التأهيل املهني
وخدم���ات التأهي���ل الطب���ي ،واخلدم���ات الرياضي���ة واخلدم���ات
القانوني���ة ،إلى جانب خدمات التوعي���ة بحقوق املعوقني ،والدعوة
إل���ى العمل الحترامها وحمايتها ،فض ًال عن التعاون مع الش���ركاء
م���ن املجتم���ع احمللي ملناصرة ح���ق املعوقني في الوص���ول إلى تلك
اخلدم���ات والف���رص .جدير بالذكر أن عمل هذه املؤسس���ات غالب ًا
ما يكون في إطار برنامج التأهيل املبني على املؤسس���ة وكذلك في
إطار التأهيل املبني على املجتمع .عالوة على ما سبق ،ميكن القول
أنه يوجد فئتان من املؤسسات غير احلكومية التي تخدم املعوقني،
متثل الفئة األولى املؤسسات التي تقدم خدمات للمعوقني عموم ًا
بغ���ض النظ���ر عن ن���وع اإلعاقة ،أم���ا الفئة الثانية فهي املؤسس���ات
الت���ي تركز على خدمة نوع معني من املعوقني كاإلعاقة الس���معية،
أو البصرية ،أو احلركية ،أو العقلية.
ويجدر التنويه هنا ،إلى أن املؤسسات غير احلكومة تضطلع بالدور
األكب���ر في مجال تقدمي الرعاي���ة واخلدمات التأهيلية للمعوقني،
وتشير معظم الدراسات بأن هذه املؤسسات قد أخذت على عاتقها
القيام بهذا الدور في فترة االحتالل اإلس���رائيلي لس���د العجز في
ه���ذه اخلدم���ة املقدمة لهذه الفئ���ة ،وبعد إقامة الس���لطة الوطنية
الفلسطينية استمرت تلك املؤسسات في تقدمي خدماتها ملختلف
فئات املعوقني ،وما تزال حتى اآلن تواصل تقدمي خدماتها.
وبالنظ���ر إل���ى البرامج املش���ار إليه���ا آنف��� ًا ،ميكننا االس���تنتاج بأن
هناك تطور في اجلانب النوعي خلدمات املعوقني ،ليشمل حقوق ًا
لم تكن مطروحة مس���بق ًا ،بل ميكننا النظر ألبعد من ذلك ونقول
إن الوع���ي بحق���وق املعوقني أدى إلى اس���تحداث برام���ج كانت تعد
من احملرمات ،مثل برامج التأهيل اجلنس���ي ،وهذا األمر في غاية
األهمي���ة كونن���ا نعيش في مجتمع محافظ وتس���ود في���ه عدد من
العادات السلبية.

على العجز أو العاهة التي متنع صاحبها من ممارسة حياته
أس���وة بغيره من األشخاص غير املعوقني .ووفق ًا لهذه النظرة
تنطلق املؤسس���ات في خدماتها على اعتبار اإلعاقة موضوع ًا
طبي��� ًا ،وبالتال���ي تنحص���ر محاولة ه���ذه املؤسس���ات للتعامل
م���ع الصعوب���ات الت���ي يعان���ي منها املعوق���ون على م���ا يعتقد
أنه الس���بب ف���ي اإلعاقة ،وعلي���ه يكون تدخل هذه املؤسس���ات
متعلق بالرعاية االجتماعية األقرب إلى اإلحس���ان والعطف
والش���فقة .بينما املفهوم اجلديد لإلعاقة ينطلق من فلسفة
حقوق اإلنسان والتي هي إقرار بأن احلواجز البيئية واملشاعر
املجتمعية هي بحد ذاتها من املعوقات.
 .بي���ؤدي تبن���ي املفه���وم التقلي���دي لإلعاق���ة إل���ى ع���دد م���ن
اإلش���كاليات :أهمها تصنيف املعوقني تصنيف ًا طبي ًا وحتديد
���اء على
نس���بة انتش���ار اإلعاق���ة ف���ي املجتمع الفلس���طيني بن ً
ه���ذا التصني���ف .إن ه���ذه اإلش���كالية تظه���ر مبوض���وع ف���ي
تن���وع واخت�ل�اف اإلحصاءات بش���أن املعوقني ،ل���م تتوفر حتى
اللحظ���ة إحص���اءات دقيقة ع���ن حجم اإلعاقة في فلس���طني
عام���ة وقط���اع غزة على وج���ه اخلصوص ،وذلك بس���بب تبني
املفه���وم التقليدي لإلعاقة ،وبالتالي اعتمدت كل املس���وحات
التي أجريت على اإلعاقة الظاهرة والتي ميكن رؤيتها بالعني
املجردة.
 .جوبالض���رورة فإن���ه يترت���ب عل���ى غي���اب اإلحص���اءات الدقيقة
مشكلة في رسم السياسات والتخطيط السليم.
 . 2التحدي املؤسساتي:
حيث تواجه املؤسس���ات من الداخل عدد ًا من املش���كالت التي تعيق
عملها على نحو آخر ،ومن هذه املشكالت مايلي:
 .أضعف الطواقم البشرية اإلدارية املشرفة على العمل،
فمن املعلوم أن هذه املؤسسات حديثة النشأة ،فاألغلبية منها
نش���أت قبيل قيام الس���لطة الفلس���طينية ،فال يتجاوز عمرها

التحديات التي تواجه املؤسس ��ات األهلية
العاملة في مجال حقوق املعوقني
عل���ى الرغم من اجلهود املتزايدة واخلدمات
اجلليل���ة الت���ي تقدمه���ا املؤسس���ات األهلية
العامل���ة في مي���دان حقوق املعوق�ي�ن ،إال أن
هن���اك حتديات كثي���رة  ،داخلي���ة وخارجية،
ذاتي���ة وموضوعي���ة ،سياس���ية واقتصادي���ة
واجتماعي���ة ،تواج���ه ه���ذه املؤسس���ات وتؤثر
في مس���توى أدائها ،والتي ميك���ن تلخيصها
بالتحديات التالية:
 . 1التحدي املفاهيمي:
 .ألعل التحدي األبرز الذي ميكن التطرق
إليه هنا هو في مفهوم اإلعاقة ،حيث ال
تزال معظم املؤسسات األهلية العاملة
ف���ي مي���دان حق���وق املعوق�ي�ن تتبن���ى
املفهوم التقليدي لإلعاقة والذي يركز
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الزمن���ي عقدين من الزمان ف���ي ابعد تقدير ،وهي بالتالي ما
زالت تفتقر إلى اخلبرة ف���ي املجاالت اإلدارية والتخطيطية،
والتنمية البشرية ،وفي مجال جلب األموال وجمع التبرعات،
وتب���ادل اخلب���رات م���ع املؤسس���ات املش���ابهة وبن���اء ش���بكة من
العالقات العامة .فمن املعلوم أن جناح العمل املؤسس���اتي في
امليادين املختلفة يعتمد بشكل كبير على وجود قدرات بشرية
مؤهلة ومهنية ،س���واء كانت في حق���ل الهيئات اإلدارية أو في
حقل اإلدارات التنفيذية واملوظفني.
 .بطغيان الفردية أو الذاتية على املؤسسية :بسبب ضعف
الطواق���م البش���رية ف���ي الهيئ���ات اإلداري���ة ول���دى املوظف�ي�ن،
وضع���ف روح الفري���ق ف���ي العم���ل ،ونق���ص الدميقراطي���ة
وغي���اب املش���اركة الفعلية من قبل اإلدارة ،األمر الذي يفس���ح
املج���ال لبروز الروح الفردي���ة وطغيانها على الروح اجلماعية
املؤسسية.
 .جمترك���ز برام���ج ه���ذه املؤسس���ات ح���ول العم���ل اخلي���ري
األقرب إلى مفهوم اإلحس���ان ،في حني أن عمل املؤسسات
األهلي���ة عامليا بات اقرب إلى املفه���وم التنموي ،بحيث يوازي
املؤسس���ات احلكومي���ة ،وه���ذا يس���تدعي إع���ادة النظ���ر ف���ي
منظوم���ة البرامج التي تقدمها هذه املؤسس���ات ،وجتاوز فكرة
اإلحس���ان املباش���ر إلى العمل التنم���وي والتأهي���ل والتدريب
للفئات املستهدفة من نشاط هذه املؤسسات.
 . 3التحدي املجتمعي:
 .أالفقر وت��ده��ور األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة :يعتبر الشعب
الفلسطيني من الشعوب الفقيرة في الدخل ،ومن املعروف
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أن حالة الفقر متشابكة مع اإلعاقة ،فمعظم املعوقني في
محافظات غزة على سبيل املثال ينحدرون من أسر فقيرة
وهذا يشكل حتدي ًا مجتمعيا يعيق تطور املؤسسات األهلية
العاملة في ميدان حقوق املعوقني ،حيث تكاد مساهمة أهالي
املعوقني تكون معدومة مع هذه املؤسسات.
 .بالثقاف���ة املجتمعية الس���ائدة :وتعتبر من أه���م العوائق أمام
تق���دم أوض���اع املعوق�ي�ن واملؤسس���ات األهلي���ة الت���ي تعن���ي بهم.
ذل���ك أن املجتم���ع الفلس���طيني ال ي���زال غي���ر مقتن���ع بج���دوى
تعلي���م وتأهي���ل املعوقني ،حي���ث ال يزال معظم املجتمع يس���وق
تبري���ر التكلف���ة املالي���ة الت���ي يتطلبه���ا تنمي���ة املعوق�ي�ن كمورد
بش���ري مبقارنتهم باألس���وياء .وبصرف النظر ع���ن االعتبارات
واحلق���وق اإلنس���انية فإن تربية وتأهي���ل املعوقني ال بد أن ينظر
إليه كاستثمار حيث يترتب على هذا االستثمار أن يصبح املعوق
طاقة بش���رية منتجة في حدود إمكاناته ومواهبه بل أحيانا في
قدراته التعويضية التي قد تصبح مواهب مبدعة وخالقة .
 . 4التحدي احلكومي والقانوني:
تعاني املؤسس���ات األهلية الفلس���طينية عموم ًا مبا فيها املؤسسات
العامل���ة ف���ي ميدان حق���وق املعوقني م���ن مش���كالت قانونية تقيد
إل���ى حد كبير عمل هذه املؤسس���ات ،كون طبيع���ة القوانني املنظمة
له���ذا املؤسس���ات ترك���ز بش���كل كبير عل���ى تقيي���د نش���اطاتها ،وفق
عالق���ة الهيمن���ة والتنافس واملس���اءلة ،مما يخ���ل بطبيعة العالقة
ب�ي�ن الس���لطة واملؤسس���ات األهلية  ،كما س���اهم إحل���اق اجلمعيات
ومنظم���ات العم���ل األهل���ي واملدن���ي لرقاب���ة وزارة الداخلي���ة فعليا
ولي���س للوزارات املختص���ة األمر الذي أدي إل���ى إعاقة عمل بعض
هذه املؤسسات.

ً
فضال عما س���بق ،وعلى الرغم من أهمية إقرار القانون اخلاص
باملعوق�ي�ن رق���م ( )4للع���ام  ،1999وعل���ى الرغم من أن���ه تالءم في
حينه إلى حد كبير مع املعايير الدولية اخلاصة بحقوق املعوقني،
إال أنه اتضح أن هناك بعض املواد املتعلقة بحقوق املعوقني ،حتتاج
إل���ى إع���ادة النظ���ر بها .فامل���ادة ( ،)5على س���بيل املث���ال ،متيز بني
املعاق بس���بب عنف اآللة العس���كرية لقوات االحتالل اإلس���رائيلي،
وب�ي�ن املع���اق الطبيع���ي .في ه���ذا الصدد ،أك���دت املادة عل���ى التزام
الس���لطة الوطنية بتأهيل املعوق ،وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته،
ومبس���اهمة منه ال تزي���د عن  25%من التكلف���ة «ويعفى املعوقون
بس���بب مقاوم���ة االحتالل من هذه املس���اهمة» ،وه���ي بذلك تكرس
مفهوم التمييز بني املعوقني أنفسهم.
 . 5حتدي االحتالل:
يش���كل االحت�ل�ال احلربي اإلس���رائيلي العائق الرئي���س أمام عمل
املؤسس���ات األهلي���ة عموم ًا مبا فيها املؤسس���ات العاملة في ميدان
حق���وق امل���ع ،ب���د ًأ باجل���دار وانتش���ار احلواج���ز الت���ي تعي���ق حركة
املواطن�ي�ن ف���ي الضف���ة الغربية واس���تمرار احلص���ار اخلانق الذي
يفرض���ه االحتالل عل���ى قطاع غزة ،واس���تمرار إقامة ج���دار الضم
والتوس���ع العنص���ري والذي مبوجب���ه مينع املعوقني م���ن الوصول
للخدم���ات أو وص���ول اخلدم���ات إليه���م ،م���رور ًا باالعت���داء عل���ى
املؤسس���ات ذاته���ا ،وليس آخ���ر ًا بتجمي���د األموال واحلس���ابات من
خالل الضغط على الس���لطة الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية
والبنوك التي حتول دون وصول مخصصات املؤسس���ات التي تقوم
على رعاية املعوقني وغيرهم من الفئات املهمشة ،بحجة دعم هذه
املؤسس���ات لإلرهاب ...كذلك منع انسياب األموال لهذه املؤسسات
من مختلف أنحاء العالم.
 . 6حتدي التمويل:
يعتب���ر العائ���ق املالي من أه���م التحديات التي تقف س���دا منيعا
أمام تطور املؤسسات األهلية العاملة في ميدان حقوق املعوقني.
إن املؤسس���ات األهلي���ة عموم��� ًا مب���ا فيه���ا املؤسس���ات العامل���ة
ف���ي مي���دان حق���وق املعوقني تعتم���د ف���ي أداء عملها عل���ى املنح
والتبرعات والهبات اخلارجية .ونظر ًا ألن هذه املؤسس���ات فقيرة
مالي��� ًا وال جتي���د جل���ب األموال فإن ذل���ك يعي���ق تطورها ويحد
م���ن إمكاني���ة تق���دمي اخلدمات للمعوق�ي�ن على الوج���ه األمثل.
كم���ا أن موظف���ي هذه املؤسس���ات ال يش���عرون باألم���ن الوظيفي
نتيجة لتدني الرواتب وش���حها ،ع�ل�اوة على ذلك يغيب عن هذه
املؤسس���ات الدعم الرس���مي ،إذ يعتبر الدع���م احلكومي احد أهم
مصادر التمويل لهذه املؤسس���ات ولكن في احلالة الفلس���طينية
نش���هد العك���س متاما وهو التضييق ...فض ً
ال ع���ن ذلك ال تتوفر
اخلبرة الكافية والقدرة لدى العديد من املؤسس���ات على صياغة
املش���اريع وتطوي���ر املقترح���ات وتس���ويقها لدى اجله���ات املانحة
س���واء كان���ت عربي���ة أو أجنبي���ة ،وه���ذا ناب���ع عن قص���ر التجربة
وضع���ف التدريب القيادي واإلداري واملالي ،واألولى املباش���رة في
وض���ع برنام���ج تطوير ق���درات القائمات على هذه املؤسس���ات في
مختلف املجاالت.

آفاق تطوير عمل املؤسسات األهلية العاملة في ميدان حقوق
املعوقني:
1 .1ملواجه���ة حال���ة الفق���ر وتدهور األوض���اع االقتصادي���ة ينبغي
عل���ى املؤسس���ات األهلي���ة العامل���ة في مي���دان حق���وق املعوق
أن تتوج���ه نحو التنمي���ة املجتمعية عن طري���ق التركيز على
فك���رة املش���اريع الصغي���رة اخلاص���ة باملعوقني وأس���رهم حتى
يستطيعوا وأسرهم اخلروج من أسر الفقر والعوز إلى احلياة
الكرمية املنتجة.
2 .2إن اإلعاق���ة مبفهومه���ا اجلديد حتتم على املؤسس���ات املعنية
ب���أن تغي���ر من برامجه���ا واس���تراتيجيات عمله���ا ليتالءم مع
الفلسفة اجلديدة مثل (ضرورة أن تسعى هذه املؤسسات إلى
تغطي���ة عدد من اجلوانب الرئيس���ية مث���ل إمكانية الوصول،
والتنقل الش���خصي ،والصحة والتعليم والتوظيف والتأهيل
وإع���ادة التأهي���ل ،واملش���اركة في احلياة السياس���ية ،واملس���اواة
وعدم التمييز).
3 .3مراعاة التطور التكنولوجي والثورة املعلوماتية ،حيث يشهد
العال���م متغي���رات متس���ارعة خاص���ة التكنولوجي���ا احلديث���ة
وتقني���ة االتص���االت واملعلوم���ات وتغير األمن���اط االقتصادية
واملعيش���ية للس���كان ،األمر ال���ذي ينذر بطف���رة نوعية في كل
ميادين احلياة االجتماعية ،ويس���تدعي بالتالي تقدمي مزيد
م���ن اخلدم���ات اإلنس���انية واالجتماعي���ة املتط���ورة والنوعية
الت���ي حتف���ظ للمجتمع كيان���ه وهويته وتس���اهم في حتقيق
االس���تقرار والت���وازن االجتماع���ي ،وعلي���ه ف���إن املطل���وب من
املؤسس���ات األهلية العاملة في ميدان حقوق املعوقني ضرورة
جتديد أهدافها وسياس���اتها وتطوير برامجه���ا وتنويعها مبا
يتناس���ب واملتطلب���ات املتج���ددة للمجتمع وتوس���يع مجاالت
اخلدم���ات االجتماعية واالرتقاء مبس���توى معيش���ة املعوقني
م���ن خ�ل�ال تأطير الفئ���ات الق���ادرة ودمجها في س���وق العمل
وتدريبها واإلس���هام مبسؤولية إلى جانب السلطة في حتقيق
العدالة االجتماعية.
4 .4ينبغ���ي على املؤسس���ات األهلي���ة العاملة م���ع املعوقني تطوير
ودمقرطة هياكلها التنظيمية وتأهيل وتدريب الكادر اإلداري
والفن���ي ،مب���ا ميك���ن من حتقي���ق األه���داف الت���ي ترغب هذه
املؤسسات من حتقيقها .
5 .5م���ن الض���روري أن تتحقق املؤسس���ات األهلية م���ن املعلومات
واإلحص���اءات اخلاص���ة باملعوق�ي�ن وان تس���عي لبن���اء بن���ك
معلوم���ات وطن���ي يوف���ر بيان���ات دقيق���ة ومتاح���ة ع���ن واق���ع
املعوقني.
وختام ًا ،يتطلب تطوير عمل املؤسسات األهلية العاملة في ميدان
حقوق املعوقني تطوير التش���ريعات املنظمة للعمل األهلي والعمل
م���ع املعوقني مب���ا يواكب التغيرات االجتماعي���ة واالقتصادية ومبا
يحقق التنس���يق والتكام���ل والفاعلية لهذا القط���اع ،كما يتطلب
تطوي���ر ميث���اق أخالق���ي تتبناه املؤسس���ات األهلية يس���تند بش���كل
أساس���ي على شرعية واس���تمرارية عملها واس���تقالليتها وااللتزام
بقيم احلكم الرشيد.
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تعيني املعوقني في الوظيفة العامة

احملامي سامي جبارين
يقص���د بالوظيف���ة العام���ة ،وفق��� ًا لقانون اخلدم���ة املدني���ة الفلس���طيني ،مجموعة امله���ام التي توكله���ا املؤسس���ات والدوائر
احلكومية واألجهزة األمنية واملؤسس���ات األهلية مبقتضى القانون والتعليمات والقرارات اإلدارية لشخص معني وما يتعلق
به���ا م���ن صالحيات وما يترتب عل���ى تلك املهام من مس���ؤوليات .إذن ،حتتوي الوظيفية العامة عل���ى مجموعة من الواجبات
واحلق���وق الت���ي ال ب���د للمكلف بها أن مي���ارس الواجبات ويتمتع باحلق���وق املقررة لها .واألصل أن القانون األساس���ي قد كفل
املساواة بني املواطنني في مجال التوظيف في الوظائف العامة ،من حيث التعيني والترقية وغيرها من احلقوق الوظيفية،
كما جاء قانون اخلدمة املدنية في أغلب مواده القانونية بكفالة هذا املبدأ ،حيث أوجد وسائل قانونية لشغل الوظائف أو
الترقية فيها أو املساءلة عن أي خرق جرى من أي موظف.
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ويعتبر احلق في تقلد الوظائف العامة جزء من احلقوق السياسية
الت���ي نصت عليها املواثي���ق واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنس���ان.
فاإلع�ل�ان العاملي حلقوق اإلنس���ان ين���ص في امل���ادة ( )2/21منه
على أن «لكل ش���خص بالتس���اوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف
العام���ة في بل���ده» .كذلك ،نصت امل���ادة (/25ج) من العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه« :يكون لكل مواطن،
دون أي وجه من أوجه التمييز وعلى قدم املساواة عموم ًا مع سواه،
فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده».
وباملقاب���ل ،أوج���د التش���ريع الفلس���طيني نصوص��� ًا خاصة تضمن
املس���اواة في تعيني املعوقني ،من خالل النص بوضوح في القانون
األساس���ي الفلس���طيني في املادة التاس���عة منه بأن تكون املس���اواة
أم���ام القانون والقضاء مكفولة بأن يكون القانون واحد بالنس���بة
للجمي���ع ودون متيي���ز ب�ي�ن طبقة وأخ���رى ،وال بني األفراد بس���بب
األص���ل أو اجلن���س أو الدي���ن أو اللغة أو الس���ن أو اإلعاقة ،وكذلك
احلال بشأن املساواة أمام القضاء.
كذل���ك أش���ارت القوان�ي�ن اخلاص���ة بالوظيف���ة العامة م���ن ناحية،
واخلاص���ة باملعوق�ي�ن من ناحية أخرى ،بالنص بش���كل واضح على
تعي�ي�ن املعوقني ف���ي الوظائف العامة بنس���بة مح���ددة تضمن من
خالله���ا ن���وع من التميي���ز اإليجابي لصالح املعوق�ي�ن .فقد نصت
امل���ادة  3/24م���ن قانون اخلدم���ة املدنية على أنه» يش���ترط فيمن
يع�ي�ن ف���ي أي وظيفة أن يك���ون .3 :خالي ًا من األم���راض والعاهات
البدني���ة والعقلية الت���ي متنعه من القيام بأعم���ال الوظيفة التي
س���يعني فيه���ا مبوجب قرار م���ن املرجع الطبي املخت���ص ،على أنه
يجوز تعيني الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو
ذي اإلعاقة اجلسدية ،إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات متنعه من
القيام بأعمال الوظيفة التي س���يعني فيها بش���هادة املرجع الطبي
املختص على أن تتوافر فيه الشروط األخرى للياقة الصحية».
كذل���ك نص���ت امل���ادة  12م���ن الالئح���ة التنفيذية لقان���ون حقوق
املعوقني على أنه «على جميع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية
استيعاب عدد من املعوقني ال يقل عن  5%من عدد العاملني بها
يتناسب مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات.
ه���ذا في جانب النص التش���ريعي ،أما بخص���وص الواقع العملي،
فم���ن خالل املراجعات املتكررة وم���ن خالل املعلومات املتوفرة لدى
الهيئة من واقع الشكاوى املقدمة في هذا الصدد ،تبني أن النسبة

اإلجمالي���ة لتعيني األش���خاص املعوقني في الوظيف���ة العامة في
وزارة م���ن ال���وزارات لم يصل إلى  2%وهي م���ن كبرى الوزارات ،في
حني أن وزارة أخى لم تتعدى النسبة فيها .05%
وف���ي مجال الش���كاوى التي تلقتها الهيئة فق���د كانت الصورة أكثر
س���واداً ،فقد قام���ت وزارات مح���ددة بفصل أش���خاص معوقني من
الوظائ���ف الت���ي يش���غلونها وذلك بس���بب اإلعاقة الت���ي من رأيهم
تعي���ق أدائه���م ملهامهم الوظيفية .ففي الع���ام  2008تلقت الهيئة
 4شكاوى ،وفي العام  2009شكويان ،وفي العام  4 ،2010شكاوى
وخالل العام  2011شكويان.
وهن���ا الب���د م���ن إثارة ع���دد من األس���ئلة ،ألن ف���ي اإلجاب���ة عليها
مؤشرات تبني مدى اهتمام اجلهاز احلكومي بفكرة تعيني املعوقني
في الوظائف العامة .فمث ًال ،هل تقوم املؤسس���ات احلكومية مبنح
املتس���ابق املعوق عالمات إضافية تضاف إلى رصيده في املنافس���ة
عل���ى تول���ي الوظيفة العامة؟ كم عدد األش���خاص املعوقني الذين
يت���م تعيينه���م باملقارن���ة مع عدد األش���خاص الذين يت���م فصلهم
بس���بب اإلعاق���ة؟ وه���ل وضع���ت الدوائ���ر احلكومي���ة نص���ب عينها
نق���ل املوظ���ف املع���اق إل���ى وظيفة تتناس���ب م���ع اإلعاقة ب���د ًال من
فصله وجعله حالة اجتماعية تس���تفيد من معونات وزارة الشئون
االجتماعية؟ هل تراعي اجلهات احلكومية قبل كل ذلك ،نسبة الـ
 5%من عدد العاملني في كل مؤسس���ة حكومية؟ وهل س���نالحظ
ف���ي األي���ام القادم���ة أن تك���ون إعالن���ات توظيف خاص���ة باملعوقني
للعمل في الوظائف احلكومية؟
إن ف���ي بق���اء حال���ة تعيني املعوق�ي�ن بالصورة املش���ار إليها س���ابق ًا،
فيه���ا إخالل واضح في تطبيق القانون ويعد ذلك متييز ًا صريح ًا
ً
ومخالفة ألحكام القانون األساس���ي الفلسطيني ،وال سيما احلق
في املس���اواة وع���دم التميي���ز في تول���ي الوظائف العام���ة .وكذلك
مخالفة لقانون اخلدمة املدنية الفلسطينية ولوائحه التنفيذية،
والالئحة التنفيذية لقانون املعوقني الفلسطيني.
ل���ذا وللح���د من ه���ذه اإلش���كالية ،فالبد م���ن العمل عل���ى إعمال
املبادئ القانونية الداعية إلى تعيني املعوقني بنس���بة  ،5%فكثيرة
ه���ي الوظائف التي تتناس���ب مع اإلعاقة لدى األش���خاص .وبد ًال
م���ن اعتماد املعوقني كح���االت اجتماعية ،العمل على تعيينهم في
وظائ���ف عامة .وكذلك تكريس التمييز اإليجابي لصالح املعوقني
عند تساويهم في املنافسة مع األشخاص غير املعوقني.
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دور اإلعالم في التوعية بحقوق املعوقني
انطلق تسعة معوقني حركي ًا في سباق رمزي في إحدى املالعب الذي غصت مدرجاته
مبئ���ات املش���اهدين ،كان���ت حركاتهم البطيئ���ة واملتعثرة في الوصول إل���ى خط النهاية
جتعله���م تقريب��� ًا عل���ى أبعاد متقارب���ة منه ،بيد أن أحده���م أصابه الوه���ن ..ولم يقدر
على االس���تمرار فسقط! فتجاوزه املتس���ابقون اآلخرون من أقرانه املعوقني ،واملفاجأة
ان���ه قب���ل وصولهم خط النهاية توقفوا ،لقد توقف املعوقون جميع ًا ثم اس���تداروا إلى
زميلهم الذي وقع ،لقد عادوا إليه واس���تنهضوه ،وتش���ابكت أياديهم وس���اروا مع بعضهم
حت���ى وصل���وا خط النهاي���ة ،وصل���وا كفائز واح���د ...فقام���ت اجلماهير التي اقش���عرت

ً
إجالال وإكبار ًا
أبدانه���ا من روعة التصرف ،واهتزت جنب���ات املدرجات بالتصفيق احلار
لصنيع هؤالء املعوقني ....العمالقة.
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وبعد ..فهل تنجح القصة الصحافية كأسلوب إعالمي في إيصال
رس���الة املعوق�ي�ن للق���راء؟ اجلواب نع���م ..وبال ش���ك ،والدليل هو
قصة املتس���ابقني املعوقني التي أذكر أنني قرأتها قبل سنوات على
إح���دى املواقع الكتروني���ة وال زالت مفردات تفاصيلها حاضرة في
ذاكرتي.
ف���دور اإلع�ل�ام ه���ام ج���د ًا إزاء قضايا وحق���وق املعوق�ي�ن ،يتجاوز
القيام باس���تخدام لغة اإلش���ارة للمعوقني الصم البكم في نشرات
األخب���ار املرئي���ة ،إل���ى دور يس���هم في تغيي���ر نظ���رة املجتمع نحو
اإلعاق���ة ،وتقدميهم كبش���ر يتمتعون بكام���ل احلقوق التي يتمتع
به���ا أقرانهم من غي���ر املعوقني .إن لإلعالم دور في املس���اهمة في
الترويج لقضايا وحقوق املعوقني باس���تخدام وسائل متعددة يبرز
ف���ي مقدمتها تق���دمي املعلومات الصحيحة ع���ن قضايا املعوقني،
واحلدي���ث ع���ن النم���اذج الناجحة منه���م من اجلنس�ي�ن ،وتغطية
األنش���طة والفعاليات املتعلقة بهم بطريقة تس���تخدم األس���اليب
وامله���ارات اإلعالمي���ة التي تلف���ت انتباه املتلقني إل���ى حقوق هذه
الش���ريحة املهمش���ة ،واأله���م م���ن ذل���ك أن ميتل���ك اإلع�ل�ام رؤية
مستقبلية قادرة على التفاعل بايجابية مع قضايا املعوقني.
فعلى اإلعالم والقائمني عليه واجب في جذب اهتمام املس���ؤولني
وذوي العالق���ة وصن���اع الق���رار إلى واجبه���م نحو رعاي���ة املعوقني
واالهتم���ام به���م ودمجهم ف���ي املجتمع كواجب إنس���اني وأخالقي
وقانوني يس���تند إلى مش���روعية حق املعوقني في فرص متكافئة
م���ع غيره���م في كافة مج���االت احلياة في العي���ش بكرامة وحرية
على قدم املساواة مع اآلخرين.
املعوقون لم يختاروا أن يكونوا كذلك ،وان املس���اواة وعدم التمييز
تقتض���ي قبولهم في املجتم���ع وانصهارهم وتفاعلهم في تفاصيل
حياه املجتمع.
يس���تطيع اإلعالم أن يس���هم ف���ي تغيير نظرة املجتم���ع للمعوقني
واخل���روج به���ا من دائ���رة الش���فقة إلى حي���ز الدمج واالس���تيعاب
والتفاع���ل ،فاإلعالم املرئي يس���تطيع أن يعرض األفالم القصيرة
واألعم���ال الدرامي���ة املختلف���ة الت���ي حت���دد للمعوق�ي�ن مكانتهم
ف���ي املجتم���ع وتضمن حقوقه���م ،فمثال عند متك�ي�ن املعوقني من
االشتراك في األدوار التمثيلية والدرامية الرئيسة سيكون له اثر
مش���جع وفاع���ل ،كما أن العمل على إنت���اج األفالم الوثائقية التي
تبرز قدرات املعوقني في املس���اهمة في نهضة وازدهار مجتمعاتهم
سيجعل اإلعالم أداة قوية ملناصرة املعوقني.
ويس���تطيع اإلع�ل�ام املس���موع أن يخص���ص مس���احات أوس���ع ف���ي
برامج���ه لتن���اول حق���وق املعوق�ي�ن ،والدف���ع باجت���اه التأثي���ر في
الرأي العام من اجل إعمال حقوق املعوقني اجلس���دية والنفس���ية
والعقلي���ة ،ورعايته���م وتوفير ف���رص التعليم والصح���ة والضمان
االجتماعي ،وحماية املعوق من أشكال املعاملة التي تنطوي على
متيز بحقه.
ويس���تطيع اإلعالم االلكتروني واملكتوب تخصيص مساحات من
صفحاته للمعوقني ليعبروا عن أنفسهم ،بل ويشجعهم على إدارة

مرافق إعالمية بأنفسهم ولعل هذا ليس حكر ًا على بلد كالنرويج
مثال التي مت إطالق فضائية في نهاية سبتمبر من العام ،2011
فريقه���ا جميع ًا م���ن املعوقني ،ب���ل إن التجربة موج���ودة وناجحة
ف���ي قطاع غزة حيث يدي���ر معوقون إذاعة لهم تقع في مدينة دير
البلح منذ العام  ،2007وعلى الرغم من محدودية مدى مساحة
ب���ث اإلذاع���ة ،إال أنها متث���ل جتربة ناجحة ميكن االس���تئناس بها
لتعزيز وتطوير هذه التجارب ا ُملعجبة للمعوقني!
وس���واء مت إعداد برامج تتعلق بحقوق املعوقني تس���تهدف توعية
العام���ة به���ا ،أو برام���ج إعالمية من إنت���اج املعوقني أنفس���هم ،إال
ان���ه يجب توفر م���واد إعالمية ينهض به���ا األخصائيون وتخضع
لالستفادة من نتائج البحوث التربوية والنفسية وتتضمن أهداف ًا
اتصالي���ة .وإن كان���ت هنالك توصيات من املفيد أن تقدم من اجل
تفعيل دور اإلعالم وخصوص ًا اإلعالم الفلسطيني خلدمة قضايا
وحقوق املعوقني فمن املهم:
1 .1قيام اإلعالم الفلس���طيني ببذل جهد اكبر في املس���اهمة في
تغيير نظرة املجتمع نحو اإلعاقة ،وذلك باستخدام املهارات
واألدوات اإلعالمية املتوافرة في ميادين العمل الصحافي.
2 .2بلورة رؤية إعالمية فلسطينية قادرة على التفاعل بإيجابية
مع قضايا املعوقني وتعزز من مساحات الوعي بها لدى كافة
شرائح املجتمع.
3 .3الت���زام اإلعالم الفلس���طيني بتقدمي املعلوم���ات الصحيحة
عن قضايا املعوقني بالتعاون مع املؤسس���ات املهتمة بقضايا
وحقوق املعوق.
 4 .4التزام اإلعالم باس���تخدام أس���لوب الصحافة االستقصائية
ف���ي معاجل���ة قضاي���ا املعوق�ي�ن ولي���س فق���ط س���رد ألخب���ار
وأنشطة فعالياتهم.
 5 .5دم���ج واس���تيعاب املعوق�ي�ن ف���ي املراف���ق اإلعالمي���ة وتقدمي
اخلدمات التدريبية لهم.
6 .6التركيز على جودة البرامج اإلعالمية التي تخص املعوقني.
7 .7قي���ام اإلع�ل�ام بحم�ل�ات ضغ���ط ومناص���رة بالتع���اون م���ع
املؤسس���ات األهلي���ة واحلقوقي���ة م���ن اجل املطالب���ة بتطوير
السياسات والتشريعات والقوانني املتعلقة باملعوقني.
8 .8تشجيع إقامة مرافق إعالمية متخصصة بقضايا املعوقني.
وم���ا زال تصفي���ق اجلماهير ف���ي املدرجات للمتس���ابقني املعوقني
مدوي��� ًا ،وم���ا زال���ت أياديه���م متش���ابكة ف���ي قل���ب امللع���ب ،يحيون
اجلماهي���ر ويحيونه���م ويخبرونه���م أنن���ا جميع��� ًا متس���اوين ،فال
إقص���اء وال تهمي���ش وال متيي���ز وأن “جميع الناس ول���دوا أحرار ًا
متساوين في الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عق ًال وضمير ًا وعليهم
*
أن يعاملوا بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء”.

* من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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يجب أن ال تقف اإلعاقة حجر عثرة أمام النجاح

مطالعة للتقرير العاملي األول حول اإلعاقة
الصادر عن منظمة الصحة العاملية والبنك الدولي لعام 2011
يقول الدكتور ستفان دبليو هاوكينغ أستاذ الفيزياء الفلكية «أدرك بأن األشخاص
ذوي اإلعاقة يواجهون أوقات ًا عصيبة تتعلق بس���بل احلياة اليومية ،وعقبات حتول

ياسر غازي عالونة

دون حصوله���م عل���ى وظائف منتجة وحتقيق ذاتي ،وأنا عانيت طول حياتي بس���بب
اإلعاق���ة ،لك���ن ،وبداخل���ي أمل كبي���ر أن يكون نقطة حت���ول لدم���ج ذوي اإلعاقة في
حياة مجتمعاتهم وداخلها ،يجب أن ال تقف اإلعاقة حجر عثرة أمام النجاح».
جاء التقرير في ( )350صفحة وتناول في املقدمة مفهوم اإلعاقة ،العوائق التش����ريعية وإزالة العوائق التي حتول دون حتمل تكاليف
اإلعاق����ة وحقوق اإلنس����ان ،اإلعاقة والتنمي����ة ،اإلعاقة من املنظور التمويل والعالج وتقدمي اخلدمات.
العامل����ي ومدى انتش����ارها ،اإلعاق����ة واحلقوق الصحية ،كبار الس����ن كم����ا تن����اول التقرير آليات س����د الثغ����رات في معاجلة التش����ريعات
واألطفال والتأثر في اإلعاقة ،اإلعاقة والبلدان املتقدمة والبلدان عل����ى الصعي����د القانوني وتغطي����ة التكاليف ،والعم����ل على إصالح
النامي����ة وتأثي����رات العج����ز والفق����ر ،االحتياج����ات إل����ى اخلدمات اخلط����ط والسياس����ات الوطني����ة ،وزي����ادة امل����وارد البش����رية املؤهل����ة
والتكالي����ف املباش����رة وغير املباش����رة لإلعاقة ،حماي����ة املعوقني من خلدم����ة املعوق��ي�ن وإع����داد خط����ة للك����وادر غي����ر املدرب����ة ،والعوامل
العنف واالس����تغالل ،اإلعاقة واإلحصائيات على الصعيد الوطني االجتماعي����ة الت����ي تؤث����ر وحت����ول دون تق����دمي املس����اعدة والدع����م،
وتطويره����ا ،واحلاجات الصحية التي لم تتم تلبيتها لألش����خاص ونقص التمويل واملوارد املالية الكافية ،ومواءمة املؤسس����ات لتلبية
املعوق��ي�ن ،والعمل على إصالح السياس����ات والتش����ريعات ومعاجلة احتياجات املعوق ،وضعف التنس����يق بني مقدمي اخلدمة ،وتقييم

36

احتياج����ات الف����رد وتنظي����م عم����ل مقدم����ي اخلدم����ات م����ن خالل
دع����م القطاعني الع����ام واخلاص ،ودم����ج ذوي اإلعاقة في املجتمع،
والتص����دي للعوائ����ق الت����ي حت����ول دون مواءم����ة املبان����ي والط����رق،
ومراقبة تطبيق القوانني واللوائح بفعالية.
وأف����رد التقري����ر فص ً
��ل�ا لكيفي����ة التص����دي لصعوب����ة التنق����ل التي
يعان����ي منه����ا األش����خاص ذوي اإلعاقة في وس����ائل النق����ل العامة،
م����ن خالل توفير الدع����م املادي وإزالة العقب����ات ،وضمان احلق في
التعلي����م والوصول بس����هولة إل����ى املعلومات ووس����ائل االتصال من
خالل اإلجراءات القانونية وضمان املعايير والسياس����ات والبرامج
املالئمة لذلك ،وإش����راك منظمات املجتمع املدني في ذلك ،وإزالة
العوائ����ق التي حت����ول دون توفي����ر التعليم لألطف����ال ذوي اإلعاقة،
وتناول التقرير بش����كل موس����ع احلق في العمل للمعوقني وضرورة
����او ف����ي األج����ر ودون متيي����ز ،واحلماية في
توفي����ره وأن يك����ون متس ٍ
قوان��ي�ن العمل ومعاجل����ة العوائق التي تعت����رض حقهم في العمل
م����ن خ��ل�ال ضم����ان ذل����ك ف����ي التش����ريعات والسياس����ات واخلطط
احلكومي����ة ،ودور املجتم����ع ومؤسس����ات املجتم����ع املدني ف����ي تعزيز
وحماي����ة حقوق املعوقني ،نحو طريق إل����ى األمام ،واإلعاقة مصدر
قل����ق عاملي ،وماذا يعرف العالم عن املعوق��ي�ن ،التوصيات ،وترجمة
التوصيات إلى عمل.
وأش����ار التقرير العاملي األول لإلعاقة الصادر عن منظمة الصحة
العاملي����ة والبنك الدولي في العام  ،2011إلى ارتفاع عدد املعوقني
ف����ي العال����م ليص����ل إل����ى أكث����ر م����ن ملي����ار ش����خص ،أي م����ا يعادل
( )15%من سكان العالم ،وأن ( )785مليون شخص من األطفال
ويش����كلون ( )15.6%يعانون ش����كل من أشكال اإلعاقة .وقد ارتفع
عدد اإلعاقة في السنوات األخيرة ،حيث كانت تقديرات سبعينيات
الق����رن املاضي تش����ير إلى أن هناك حوالي ( )785مليون ش����خص
يعانون من اإلعاقة ،ويشكلون ( )10%من سكان العالم.
وعقد التقرير مقارنة ما بني املعوقني وغير املعوقني ،حيث جند أن
ذوي اإلعاقة يجنون أقل النتائج الصحية ،أقل النتائج التعليمية،
أدنى معدالت مش����اركة اقتصادي����ة ،وأكثر معدالت الفق����ر ارتفاع ًا،
وزي����ادة االعتماد ومحدودية املش����اركة ،ووض����ع التقرير العديد من
اإلجراءات للتصدي للعوائق وعدم املساواة التي يجب على الدول
أن تتخذه����ا للقض����اء عل����ى التميي����ز ومتكنهم م����ن احلصول على
حقوقهم.
وب��ي�ن التقري����ر العديد من العوائ����ق والتحديات الت����ي تواجه ذوي
اإلعاق����ة ومنها قص����ور السياس����ات واملعايير ،املواق����ف واالجتاهات
الس����لبية ،النق����ص ف����ي تقدمي اخلدم����ات ،قص����ور التمويل ،ضعف
س����بل الوص����ول إل����ى املعلوم����ات ،انع����دام التش����اور واملش����اركة حيث
يس����تبعد العدي����د م����ن ذوي اإلعاق����ة عن����د اتخ����اذ الق����رارات ح����ول
األمور املؤثرة بصورة مباش����ره على حياتهم ،ونقص البيانات التي
تعرق����ل الفهم والفعل م����ن إدراك أعداد اإلعاق����ة وتفهم أوضاعهم
وظروفهم ،ويضعف اجلهود املبذولة التي تهدف إلى إزالة العوائق
والعقبات التي تواجههم.

وق����د خل����ص التقري����ر إلى تس����ع توصيات رئيس����ة للنه����وض بواقع
املعوقني وإزالة التمييز ضدهم وهي:
1 .1إتاح����ة الوص����ول إلى كاف����ة النظ����م واخلدمات العام����ة ومنها
التعليم ،الصح����ة ،االقتصاد ،وتنمية امله����ارات والقضاء على
أي متيي����ز يقص����ي ذوي اإلعاق����ة ع����ن املش����اركة باملس����اواة م����ع
اآلخرين.
2 .2االس����تثمار ف����ي البرام����ج واخلدمات املعنية لألش����خاص ذوي
اإلعاقة.
3 .3اعتماد إستراتيجية وخطة عمل لإلعاقة تضمن رؤية شاملة
وموح����دة طويل����ة األمد لتحس��ي�ن صحة وعافي����ة املعوق ،وأن
تش����مل السياس����ات والبرام����ج العام����ة إل����ى جان����ب اخلدمات،
ضرورة مش����اركة جميع القطاعات وأصحاب الشأن في إعداد
ورصد وتنفيذ اإلستراتيجية.
4 .4ضرورة إش����راك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة ملموسة عند
صياغة وتنفيذ السياسات ،والقوانني واخلدمات.
5 .5العمل على حتسني قدرات املوارد البشرية من خالل التعليم
والتدري����ب والتوظي����ف الفع����ال ،وتوفي����ر التموي����ل الكاف����ي
وحتس��ي�ن القدرة على حتم����ل التكاليف الكافية واملس����تدامة
من قبل القطاع احلكومي.
 6 .6والعم����ل على زيادة الوع����ي العام وزيادة الفه����م لإلعاقة ،ألن
االحت����رام والفه����م املتبادل يس����اهم في دم����ج ذوي اإلعاقة في
املجتمع.
7 .7حتس��ي�ن س����بل جمع البيانات ح����ول اإلعاقة وت����ؤدي البيانات
الت����ي ترك����ز عل����ى اإلعاق����ة لتكوين تص����ور أكثر ش����مو ًال حول
الصف����ات الت����ي متي����ز اإلعاق����ة ومنه����ا مع����دالت االنتش����ار،
واحل����االت الصحي����ة ،واس����تخدام اخلدم����ات واحلاج����ة إليها،
ونوعي����ة احلي����اة ،والفرص ،واالحتياجات الت����ي يجب توفرها
للتمويل.
8 .8ض����رورة العم����ل عل����ى تقوية البح����وث حول اإلعاق����ة ودعمها،
كونه����ا تلع����ب دور ًا كبي����ر ًا ف����ي زي����ادة الفه����م لقضاي����ا اإلعاقة
وتوفي����ر املعلومات الالزمة للسياس����ات والبرامج املتعلقة بها،
وتخصيص املوارد بصورة فعالة.
كم����ا حتدث التقرير عن ض����رورة ترجمة التوصيات إلى أفعال ،من
خالل مواءمة التش����ريعات الوطنية مع اتفاقيات األش����خاص ذوي
اإلعاقة ،واس����تعراض القوانني والسياس����ات من أجل س����د الثغرات
والعوائ����ق للتغل����ب عليه����ا ،ووض����ع إس����تراتيجية وطني����ة لإلعاقة،
ووض����ع معايي����ر للخدمات وتفعليها ومراقبة االلت����زام بها ،وتوفير
امل����وارد املالية الكافية ،واعتماد معايي����ر وطنية إلمكانية الوصول،
ووض����ع تدابير وطنية حلماية املعوقني من الفقر ،وإدماج املعوقني
ف����ي النظ����م الوطنية جلم����ع البيان����ات ،وتنظيم حم��ل�ات إعالمية
ملعرفة املواطنني لإلعاقة ،وإنش����اء قنوات خاصة لألش����خاص ذوي
اإلعاق����ة ومراقب��ي�ن مس����تقلني لتق����دمي الش����كاوى ح����ول انته����اك
حقوقهم والقوانني التي ال يجري تنفيذها أو تفعيلها. 1
 1لإلطالع على التقرير كامل ميكن زيارة موقع منظمة الصحة العاملية
االلكترونيwww.who.int:
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ردود أفعال وتغطية إعالمية غير مسبوقة
وحضور الفت ملؤمتر إطالق تقرير الهيئة
السنوي السادس عشر
حول وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

حظ���ي املؤمت���ر الصحفي الذي نظمته الهيئة مبناس���بة إطالق تقريرها الس���نوي الس���ادس عش���ر
باهتم���ام واس���ع لدى مختلف ش���رائح املجتمع ووس���ائل اإلعالم ،فقد ش���هد املؤمتر حض���ور ًا مكثف ًا
ملختلف وس���ائل اإلعالم احمللية ،العربية والدولية على اختالف أنواعها ،فقد مت نقل املؤمتر على
اله���واء مباش���رة عبر أكثر من فضائية عربية ،عالوة على إع���داد تقارير مصورة ومكتوبة ملختلف
وس���ائل اإلع�ل�ام ،خاص���ة تلفزي���ون وفضائي���ة فلس���طني ،والعدي���د م���ن محط���ات التلف���زة احمللية،
ووكاالت األنب���اء احمللي���ة ،العربي���ة والدولية ،غير أن وكالة األنباء الرس���مية (وف���ا) لم تعمل على
تغطية املؤمتر بالرغم من حضور مراسليها ألسباب ادعت أنها تؤثر سلب ًا على أجواء املصاحلة!!.
كم���ا ش���هد املؤمت���ر الصحفي حضور ًا غير مس���بوق ملمثلي املؤسس���ات الرس���مية ،األمني���ة ،األهلية
أعض���اء املجلس التش���ريعي ،النياب���ة العامة ،مجلس القضاء األعلى ،أس���اتذة جامع���ات ،قانونيني
وحقوقيني ،والعديد من الشخصيات االعتبارية واملهتمني بقضايا حقوق اإلنسان على املستويني
احمللي والدولي.
ووفق ًا للعرف الس���ائد لدى الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان ،ومنذ تأسيس���ها ،فان التقرير ُيسلم
للسيد الرئيس ،ورئيس مجلس الوزراء ،واملجلس التشريعي.
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وكان الس���يد الرئي���س محمود عباس قد اس���تقبل ي���وم اجلمعة الثالث
عش���ر من نيس���ان املاضي  2011في مقر الرئاس���ة مبدينة رام الله وفد
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان برئاسة الدكتور ممدوح العكر املفوض
الع���ام للهيئ���ة ،وجرى خالل اللقاء تس���ليم التقرير الس���نوي الس���ادس
عش���ر للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،حول "وضع حقوق اإلنسان في
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للعام ."2010
وض���م الوف���د أعضاء مجل���س املفوض�ي�ن د .عزمي الش���عيبي ،د .أحمد
ح���رب ،د .محمود العطش���ان واألس���تاذ رجا ش���حادة .واحملامي موس���ى
أب���و دهي���م مدي���ر برنامج الضف���ة ف���ي الهيئة ،وغان���دي الربع���ي مدير
دائرة السياس���ات والتشريعات الوطنية ،ونس���رين دعباس املديرة املالية
واإلدارية ومجيد صواحلة مدير العالقات العامة واإلعالم.
وأطلع وفد الهيئة السيد الرئيس على أهم احملاور التي تناولها التقرير
ذات الصل���ة بوض���ع حق���وق اإلنس���ان ،خاصة تل���ك املتعلق���ة بالقضاء،
والنياب���ة واألم���ن ،وض���رورة إتب���اع اإلج���راءات القانوني���ة ف���ي عملي���ات
القب���ض والتفتيش واالعتق���ال ،حيث أوضح الدكتور ممدوح العكر بأن
الع���ام  2010ش���هد مبالغة وهاجس��� ًا أمني ًا غير مبرري���ن لدى األجهزة
األمني���ة ف���ي تعاملها مع العديد من ملف���ات املواطنني ،معرب ًا عن أمله
ف���ي أن تش���كل املرحلة املقبلة ،مرحل���ة ما بعد توقيع اتف���اق املصاحلة،
انطالق���ة جدي���دة وروح��� ًا جدي���دة ل���دى جمي���ع املس���ؤولني واألط���راف
املعنية ،لتنعكس إيجاب ًا على وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية.
وأكد الس���يد الرئيس حرصه الدائم على اس���تقاللية القضاء ونزاهته،
وعلى س���يادة القانون وتوفير أمن املواطن والوط���ن ،مثمن ًا الدور الذي
تلعبه الهيئة في حماية وصون حقوق اإلنسان الفلسطيني.
وق���د ب�ي�ن الدكت���ور مم���دوح العكر ب���أن "املصاحل���ة الوطنية تؤش���ر إلى
مرحلة جديدة وتعد اختراقا لتجربة الس���نوات الس���ابقة باجتاه تعزيز
س���يادة القانون ودعم منظومة احلقوق واحلريات" .مشدد ًا على أهمية
دع���م اس���تقاللية وكف���اءة ونزاهة القض���اء بأعمدت���ه املختلفة كجزء ال
يتجزأ من دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطني.

رئيس الوزراء د .فياض يتسلم تقرير الهيئة
وخالل اس���تقباله وفد الهيئة الذي سلمه نس���خة من التقرير السنوي
الس���ادس عش���ر ،ش���دد رئيس الوزراء الدكتور س�ل�ام فياض على أهمية
عم���ل الهيئة واجلهود املتواصلة التي تبذلها في خدمة حقوق املواطن
الفلس���طيني واحلف���اظ عليه���ا وفق القانون ،مش���ير ًا إل���ى تعاظم هذه
األهمية في املرحلة القادمة.
وأطل���ع وف���د الهيئة د .في���اض على أهم احمل���اور التي تناوله���ا التقرير
ذات الصل���ة بوض���ع حق���وق اإلنس���ان ،خاصة تل���ك املتعلق���ة بالقضاء،
والنياب���ة واألم���ن ،وض���رورة إتب���اع اإلج���راءات القانوني���ة ف���ي عملي���ات
القب���ض والتفتيش واالعتق���ال ،حيث أوضح الدكتور ممدوح العكر بأن
الع���ام  2010ش���هد مبالغة وهاجس��� ًا أمني ًا غير مبرري���ن لدى األجهزة
األمني���ة ف���ي تعاملها مع العديد من ملف���ات املواطنني ،معرب ًا عن أمله
ف���ي أن تش���كل املرحلة املقبلة ،مرحل���ة ما بعد توقيع اتف���اق املصاحلة،
انطالق���ة جدي���دة وروح��� ًا جدي���دة ل���دى جمي���ع املس���ؤولني واألط���راف
املعنية ،لتنعكس إيجاب ًا على وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية.
رئيس املجلس التشريعي يتسلم التقرير
س���لمت الهيئ���ة تقريرها الس���نوي الس���ادس عش���ر حول "وض���ع حقوق
اإلنس���ان ف���ي مناط���ق الس���لطة الوطنية الفلس���طينية للع���ام ،"2010
لرئيس املجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك ،بحضور
ع���دد من أعضاء كتلة اإلصالح والتغيير البرملانية في مقر مكتب نواب
ً
عم�ل�ا مبقتضي���ات امل���ادة ( )31م���ن القانون األساس���ي
الكتل���ة ،وذل���ك
الفلسطيني املعدل للعام .2003
واس���تعرض وف���د الهيئة أهم احمل���اور التي تناولها التقري���ر ذات الصلة
بوضع حقوق اإلنسان ،خاصة تلك املتعلقة بالقضاء ،والنيابة واألمن،
وض���رورة إتب���اع اإلج���راءات القانونية ف���ي عمليات القب���ض والتفتيش
واالعتق���ال ،وأع���رب د .مم���دوح العك���ر ع���ن أمله ف���ي أن تش���كل املرحلة
املقبل���ة ،مرحلة ما بع���د توقيع اتفاق املصاحلة ،انطالقة جديدة وروح ًا
جديدة لدى جميع املس���ؤولني واألطراف املعنية ،لتنعكس إيجاب ًا على
وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومت تس���ليم التقرير من قبل وفد الهيئة برئاس���ة الدكتور ممدوح العكر
املف���وض الع���ام ،وضم الوفد عض���و مجلس املفوض�ي�ن ،د .أحمد حرب،
واألس���تاذة رندا س���نيورة املدي���رة التنفيذي���ة للهيئ���ة .واحملامي غاندي
الربعي مدير دائرة السياس���ات والتش���ريعات الوطنية ،واحملامي موسى
أب���و دهي���م مدي���ر برنامج الضفة ف���ي الهيئ���ة ،ومجيد صواحل���ة مدير
العالقات العامة واإلعالم.
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وأكد الدكتور ممدوح العكر على أن احملاكم العس���كرية هي للعس���كريني
فق���ط ،مطالب��� ًا في ه���ذا الصدد بأن تت���م إحالة جمي���ع املدنيني الذين
مثل���وا أمام احملاكم العس���كرية إلى احملاكم املدني���ة ،وإعادة محاكمتهم،
داعي��� ًا إلى ضرورة متك�ي�ن الهيئة من زيارة أماك���ن التوقيف واالحتجاز
ف���ي قطاع غزة ،كما طال���ب رئيس املجلس التش���ريعي وفي حال انعقاد
املجل���س جللس���اته بض���رورة مناقش���ة قانون الهيئ���ة ،ومناقش���ة تقارير
الهيئة السنوية في جلسات املجلس.
وق���د عب���ر الدكت���ور الدويك ع���ن تقديره للجه���ود التي تبذله���ا الهيئة
في س���بيل صون وحماية حقوق اإلنس���ان ،معرب ًا عن أمله في اإلس���راع
بتنفي���ذ بنود املصاحلة وتكريس���ها عل���ى أرض الواقع ،األم���ر الذي من
شأنه بالضرورة تقوية موقف صانع القرار السياسي الفلسطيني.
م���ن جهته���ا أك���دت س���نيورة ب���أن ح���االت التعذي���ب التي يتع���رض لها
املوقوف�ي�ن بات���ت ح���االت تعذي���ب ممنهج���ة األم���ر ال���ذي يش���كل خرق ًا
حلق���وق اإلنس���ان والقان���ون ،كم���ا ناق���ش وف���د الهيئ���ة مس���ألة عقوب���ة
اإلع���دام واحل���االت التي مت تنفيذ ه���ذه العقوبة بحقه���ا ،حيث أوضح
الوف���د موقف الهيئة الرافض لعقوبة اإلعدام ،كونها تصدر عن محاكم
عس���كرية تفتق���ر لضمان���ات احملاكم���ة العادل���ة ،مذك���ر ًا بأن���ه ومبوجب
القان���ون ال يج���وز تنفيذ عقوبة اإلعدام إال مبوافقة خطية من الس���يد
الرئيس محمود عباس ،الذي أكد للهيئة في كثير من املناسبات رفضه
التوقيع على تنفيذ أحكام اإلعدام.
وقد بني العكر بأن "املصاحلة الوطنية تؤش���ر إلى مرحلة جديدة وتعد
اختراقا لتجربة الس���نوات الس���ابقة باجتاه تعزيز سيادة القانون ودعم
منظوم���ة احلق���وق واحلري���ات" .مش���دد ًا عل���ى أهمية دعم اس���تقاللية
وكف���اءة ونزاه���ة القض���اء بأعمدته املختلف���ة كجزء ال يتج���زأ من دعم
مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطني.
املجلس التشريعي
س���لمت الهيئ���ة تقريرها الس���نوي الس���ادس عش���ر حول "وض���ع حقوق
اإلنس���ان ف���ي مناط���ق الس���لطة الوطنية الفلس���طينية للع���ام ،"2010
للمجل���س التش���ريعي وذلك عم ًال مبقتضيات امل���ادة ( )31من القانون
األساسي الفلسطيني املعدل للعام .2003
واس���تعرض وف���د الهيئة أهم احمل���اور التي تناولها التقري���ر ذات الصلة
بوضع حقوق اإلنسان ،خاصة تلك املتعلقة بالقضاء ،والنيابة واألمن،
وض���رورة إتب���اع اإلج���راءات القانونية ف���ي عمليات القب���ض والتفتيش
واالعتق���ال ،وأع���رب د .مم���دوح العك���ر ع���ن أمله ف���ي أن تش���كل املرحلة
املقبل���ة ،مرحلة ما بع���د توقيع اتفاق املصاحلة ،انطالقة جديدة وروح ًا
جديدة لدى جميع املس���ؤولني واألطراف املعنية ،لتنعكس إيجاب ًا على
وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد بني العكر بأن "املصاحلة الوطنية تؤش���ر إلى مرحلة جديدة وتعد
اختراقا لتجربة الس���نوات الس���ابقة باجتاه تعزيز سيادة القانون ودعم
منظوم���ة احلق���وق واحلري���ات" .مش���دد ًا عل���ى أهمية دعم اس���تقاللية
وكف���اءة ونزاه���ة القض���اء بأعمدته املختلف���ة كجزء ال يتج���زأ من دعم
مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطني.
املؤمتر الصحفي اخلاص بإطالق التقرير
عقدت الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان يوم الس���ابع عش���ر من نيسان
املاض���ي مؤمت���ر ًا صحافي��� ًا ف���ي فندق "بس���ت ايس���ترن" ،لع���رض نتائج
تقريرها الس���نوي الس���ادس عشر الذي يغطي وضع حقوق اإلنسان في
مناطق السلطة الفلسطينية للعام املاضي .2010
وحت���دث في املؤمت���ر الصحفي ال���ذي حظي بحضور كبير لش���خصيات
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رس���مية وحقوقي���ة وأعض���اء الس���لك الدبلوماس���ي املعتمدي���ن ل���دى
الس���لطة الوطنية الفلسطينية ،املفوض العام للهيئة د .ممدوح العكر،
واألستاذة رندا سنيورة املديرة التنفيذية للهيئة واألستاذ غاندي ربعي
مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية.
وقال الدكتور ممدوح العكر إن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت خالل
الع���ام  2010من عمليات االغتي���ال خارج نطاق القانون وقتل املدنيني
واالعتق���ال وإقام���ة احلواجز والتوس���ع في بناء املس���توطنات ومصادرة
األراض���ي وبن���اء اجلدار ،وش���نت الهجمات اجلوي���ة بالطائرات احلربية
عل���ى قط���اع غ���زة بحجة ض���رب األنف���اق ،مس���تهدفة املدني�ي�ن والبنية
التحتية بشكل كامل ،واستمرار فرض حصار كامل على القطاع.
وأكد د .العكر استمرار االقتحامات اإلسرائيلية للمدن والقرى واملنازل
ف���ي الضفة ،وبلغ ع���دد احلواجز والعوائق الترابي���ة قرابة  500حاجز،
وهو ما يش���كل زي���ادة تقدر بحوالي  36%عما ش���هدته منذ آب ،2005
ومت اعتقال قرابة  4000مواطن نتيجة القتحام منازلهم لي ًال ،أو على
احلواج���ز أو املعاب���ر ،وقام���ت باعتق���ال نواب تش���ريعي ،ومحاول���ة إبعاد
بعضهم عن مدينة القدس ،وأمعنت في تهويد القدس.
وأعلن د .العكر أن عدد الشهداء للعام املنصرم بلغ  107شهيداً ،منهم
 10أطفال ،و 4نس���اء ،و 9متضامنني أتراك ،ووصل عدد اجلرحى الى
 1145جريحا ،وبلغ عدد االعتداءات على املمتلكات  586حالة ،وعدد
اخلروقات حوالي  7905خرقا .واصف ًا مصادقة الكنيست على مشروع
قانون يتيح س���حب اجلنس���ية من مواطنني فلس���طينيني داخل اخلط
األخض���ر متهمون بالتجس���س ،وإس���قاط ح���ق اإلقامة عن مقدس���يني
متهمني بالقيام بأعمال مقاومة ،أو االنتماء إلى منظمات فلس���طينية
حتت واصف ًا إياها "باإلرهابية" كمبرر لطردهم عن القدس ،وهو مبثابة
تشريع لسياسة التطهير العرقي التي متارسها سلطات االحتالل بحق
املقدسيني ،التي بدأت بتنفيذها بوتيرة عالية منذ أواسط التسعينيات،
وس���جلت ارتفاع���ا كبيرا ف���ي األعوام الثالث���ة األخي���رة ،بذريعة اإلقامة
خارج احلدود البلدية املصطنعة للقدس.
وأش���ار د .العك���ر إل���ى أن م���ن أب���رز املس���تجدات خ�ل�ال الش���هور األول���ى
م���ن الع���ام املنص���رم ،هو متادي االحت�ل�ال في سياس���اته بدخول أمرين
عس���كريني قد يضفيان على س���كان الضفة الغربية صفة "متس���للني"،
وفرض عقوبة السجن آو اإلبعاد عليهم ،وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد 70
ألف فلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت س���نيورة إن املتغيرات السياس���ية وما رافقها من إجراءات مس���ت
مبنظوم���ة احلق���وق واحلريات العام���ة أثبتت أن وجود قضاء مس���تقل
ونزي���ه يش���كل ضمانة هام���ة للحفاظ على احلق���وق واحلريات ،خاصة
في ظل غياب دور املجلس التشريعي وتعطله عن القياد بدوره الرقابي.
مؤك���دة أن الهيئ���ة مطالب���ة بع���رض التقرير أم���ام املجلس التش���ريعي،
ال���ذي تولي���ه الهيئة أولوي���ة باعتباره ممثل الش���عب ،وأك���دت أن الهيئة
أخذت على عاتقها مطالبة املجلس التشريعي بعرض هذا التقرير في
إحدى جلس���اته إذا تبل���ورت املصاحلة وانعقد املجل���س لعرض التقرير
في جلسة اعتيادية.
وأضاف���ت س���نيورة :نتوق���ع أن نق���وم كآلي���ة إضافي���ة بعقد جلس���ات مع
مجلس الوزراء فور تشكيل احلكومة اجلديدة ،ملناقشة محاور مختلفة
وردت ف���ي التقري���ر ،لنبحث معا وبروح تش���اركية باعتبارنا هيئة وطنية
نريد مناقشته مع اجلهات املعنية ونتابع معها إنفاذ توصيات التقرير.
وأضافت نريد من الس���يد لرئيس حترمي التعذيب ،ونريد من د .س�ل�ام
فياض أن ال يتأخر بتاتا في إلغاء السالمة األمنية ،وان يعوض ضحايا
الفصل التعس���في ،الذي مت بدون مصوغ قانوني ،الن هذا إجراء ميس
لقم���ة العي���ش للمواطن�ي�ن وال يج���وز أن مين���ع املواط���ن الع���ادي م���ن

احلصول على وظيفة بال ذنب ،إال بعدم موافقة األجهزة األمنية عليه،
كم���ا نري���د اتخاذ إجراءات بإلغاء عقوبة اإلعدام التي مورس���ت في غزة
العام املاضي ،ولم حتصل في الضفة.
ب���دوره أوض���ح األس���تاذ الربع���ي خ�ل�ال املؤمت���ر الصحف���ي اإلج���راءات
القانوني���ة الس���ليمة الواج���ب إتباعه���ا وف���ق القان���ون خ�ل�ال عملي���ات
التفتي���ش والقب���ض ،باإلضافة إلى املفه���وم القانون���ي الدقيق لعملية

االحتج���از ،وكذل���ك االحتج���از التعس���في ،ع�ل�اوة عل���ى إجابته لبعض
األس���ئلة الت���ي طرحه���ا احلض���ور .حي���ث مت االس���تماع إل���ى مداخالت
احلضور واإلجابة على األس���ئلة واالستفسارات التي بينت مدى تفاعل
احلضور مع ما جاء في التقرير.
وتب���دي الهيئ���ة اهتمام ًا خاص���ة بعملية إطالق التقرير الس���نوي كونه
يشكل حصيلة عمل الهيئة على مدار العام.

أبرز التغطيات الصحفية ملؤمتر الهيئة وتقريرها
لق���د حظ���ي املؤمت���ر الصحفي بتغطية موس���عة م���ن مختلف وس���ائل اإلعالم احمللي���ة ،العربي���ة والدولية على
مختلف أنواعها املطبوع واملرئي واملسموع وكذلك اإلعالم اإللكتروني ،وفيما يلي أبر التغطيات الصحفية التي
حظي بها املؤمتر الصحفي للهيئة ،وبعض ًا من ردود األفعال كما جاءت في عدد من الصحف ووكاالت األنباء.

 15حكم ًا باإلعدام صدرت في غزة ونفذ منها 5
 3836شكوى قدمت للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

رام الل���ه – وط���ن لألنباء  -أصدرت الهيئة الفلس���طينية
املس���تقلة حلق���وق اإلنس���ان تقريرها الس���نوي الس���ادس
عش���ر ،ح���ول وضع حقوق اإلنس���ان في الع���ام  2010في
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبني التقرير وروود  3836شكوى نتيجة االنتهاكات حقوق اإلنسان في
األراضي الفلس���طينية للعام  2010و حصول زيادة على عدد الشكاوي
عن العام السابق  2009بنسبة تصل إلى 11%
وق���ال املفوض الع���ام للهيئة ممدوح العكر إن "هذا التقرير يختلف عن
غيره من التقارير السابقة  ،ونرغب أن ننصرف لهموم أخرى بعيدة عن
س���مة االنقس���ام كالفقر والبطالة  ،ونأمل أن ندخل مرحلة جديدة وان
تصبح االنتهاكات من املاضي نتيجة اتفاق املصاحلة الوطنية " وأضاف
" كدن���ا أن ننزل���ق إل���ى مس���توى النظام األمن���ي البوليس���ي  ،وتداعيات
الهاجس األمني تؤثر على كل مناحي احلياة " وتابع " شرحنا للرئيس
محم���ود عب���اس ورئي���س الوزراء س�ل�ام في���اض أهمية احت���رام القضاء
وق���رارات احملاك���م وخاصة امل���ادة  106التي تقول " اإلح���كام القضائية
واجبة التنفيذ  ،واالمتناع عن تنفيذها يعاقب عليها باحلبس ".
وطال���ب العك���ر بض���رورة الرقاب���ة املدنية عل���ى األجهزة املدني���ة وقال "
غالبية ممارس���ات الس���لطة التنفيذية ال تخضع للرقابة واملساءلة من
قبل املجلس التشريعي ".
وأش���ار العكر إلى إن املصاحلة الوطنية تؤش���ر إلى مرحلة جديدة وتعد
اختراقا لتجربة الس���نوات الس���ابقة باجتاه تعزيز سيادة القانون ودعم
منظومة احلقوق واحلريات .وشدد على أهمية دعم استقاللية وكفاءة
ونزاه���ة القض���اء بأعمدت���ه املختلفة كج���زء ال يتجزأ من دعم مس���يرة
العدالة وسيادة القانون في فلسطني.
ويتك���ون التقرير من ثالثة أبواب يتناول كل باب منها بش���كل تفصيلي
ووضع حقوق اإلنس���ان في مناطق الس���لطة الفلس���طينية خالل العام
. 2010
وتن���اول التقرير البيئة السياس���ية واملتغي���رات الدالة على وضع حقوق
اإلنس���ان مب���ا في ذلك اثر االنتهاكات اإلس���رائيلية عل���ى منظومة هذه
احلق���وق وأثرها على أداء الس���لطة الفلس���طينية وقدرتها على حماية
حقوق اإلنسان .
كم���ا أش���ار التقرير إلى أن حالة احلق���وق واحلريات العامة  ،كاحلق في

احلياة والس�ل�امة اجلس���دية واحلق في س�ل�امة اإلجراءات القانونية ،
واحل���ق في التقاضي  ،واحلق في تأس���يس اجلمعي���ات العامة والتنقل
والس���فر واحلق ف���ي العمل وقد تناولت الفص���ول املختلفة في التقرير
االنتهاكات التي تعرضت لها هذه احلقوق .
وخصص فصلني من التقرير حول املس���اءلة واحملاس���بة على انتهاكات
حقوق اإلنسان وحرياته في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وأكدت رنده س���نيوره املدير التنفيذي للهيئة املستقلة صدور  15حكم
باإلعدام في قطاع غزة نفذ منها  5خالفا ألحكام قانوني األساس���ي
خالل العام املاضي .
وأوضحت س���نيورة توصيات التقرير املتمثلة باليات وإجراءات املساءلة
واحملاسبة .
1 .1ض���رورة قي���ام النيابة العام���ة بتطبيق صالحياتها ف���ي تفقد مراكز
اإلص�ل�اح والتأهيل وأماك���ن االحتجاز والتوقي���ف التابعة لألجهزة
األمية للتأكد مع عدم وجود أي نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية
والتدخل ملنع االحتجاز والتوقيف خارج مراكز اإلصالح والتأهيل .
2 .2على النيابة العامة القيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات احملاكم
وحتري���ك الع���اوي بح���ق كل م���ن يخال���ف القان���ون في مج���ال عدم
تنفيذ اإلحكام القضائية .
3 .3قي���ام النيابة العامة بالعودة إلى ممارس���ة صالحياتها التي غصبها
القض���اء العس���كري  ،وإع���ادة النظ���ر ف���ي كاف���ة القضاي���ا املعروضة
عل���ى القض���اء العس���كري كالت���ي أصدر فيه���ا إح���كام قضائية بحق
األشخاص املدنيني .
4 .4ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وفقا للقانون األساسي بتعويض
جمي���ع ضحاي���ا انته���اكات حقوق اإلنس���ان وحرياته عل���ى اختالف
درجاتها وجسامتها.
5 .5ض���رورة تعزي���ز األجس���ام والهي���اكل الرقابي���ة في األجه���زة األمنية
والش���رطة ورفدها بكوادر متخصصة وزي���ادة إعداد طاقمها للقيام
بإعمالها بشكل تام وكامل .
6 .6ضرورة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وس���وء املعاملة ،ونشر
تلك التحقيقات ،وإتاحة الفرصة للمواطنني لإلطالع عليها .
_http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a9694831a7174607&c
id=1
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الهيئـة املـ ـسـتـقـل ــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

الهيئة املستقلة :استمرار تدهور وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة
الثالثاء 17 ,أيار/مايو 22:36 2011

رام الله  -العودة نيوز:
أك����دت الهيئ����ة الفلس����طينية املس����تقلة حلق����وق اإلنس����ان ،الي����وم
الثالثاء ،استمرار تدهور وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة
الوطنية الفلس����طينية وتأثر ه����ذا الوضع على احلقوق واحلريات
العام����ة م����ن حكومتي الضف����ة الغربية وقط����اع غزة.وكانت الهيئة،
عق����دت الي����وم ،مؤمتر ًا صحافي ًا في فندق "بس����ت ايس����ترن" في رام
الله ،لعرض نتائج التقرير الس����نوي الس����ادس عش����ر الذي يغطي
وضع حقوق اإلنس����ان في مناطق الس����لطة الفلسطينية عن العام
املاضي .2010
وق����ال املف����وض الع����ام للهــيئة الفلس����ــطينية الــمس����تقلة حلـ ــقوق
اإلنس����ان د .ممدوح العك����ر إن قوات االحتالل اإلس����رائيلي صعدت
خ��ل�ال الع����ام  2010م����ن عمليات االغتي����ال خارج نط����اق القانون
وقت����ل املدني��ي�ن واالعتق����ال وإقام����ة احلواج����ز والتوس����ع ف����ي بناء
املس����توطنات ومص����ادرة األراضي وبن����اء اجلدار ،وش����نت الهجمات
اجلوي����ة بالطائرات احلربية على قطاع غزة بحجة ضرب األنفاق،
مس����تهدفة املدنيني والبنية التحتية بشكل كامل ،واستمرار فرض
حص����ار كام����ل عل����ى القطاع.وأكد د .العك����ر اس����تمرار االقتحامات
اإلسرائيلية للمدن والقرى واملنازل في الضفة ،وبلغ عدد احلواجز
والعوائ����ق الترابي����ة قرابة  500حاج����ز ،وهو ما يش����كل زيادة تقدر
بحوال����ي  % 36عم����ا ش����هدته من����ذ آب  ،2005ومت اعتق����ال قرابة
 4000مواط����ن نتيج����ة القتح����ام منازلهم لي ً
��ل�ا ،أو على احلواجز
أو املعابر ،وقامت باعتقال نواب تش����ريعي ،ومحاولة إبعاد بعضهم
عن مدين����ة القدس ،وأمعنت في تهويد القدس.وأعلن د .العكر أن
عدد الش����هداء للعام املنصرم بلغ  107ش����هيداً ،منهم  10اطفال،
و 4نس����اء ،و 9متضامنني أت����راك ،ووصل عدد اجلرحى إلى 1145
جريح����ا ،وبلغ ع����دد االعتداءات على املمتل����كات  586حالة ،وعدد
اخلروقات حوالي  7905خرقا.واعتبر أن مصادقة الكنيس����ت على
مش����روع قانون يتيح س����حب اجلنس����ية من مواطنني فلس����طينيني
داخ����ل األخض����ر متهمون بالتجس����س ،وإس����قاط ح����ق اإلقامة عن
مقدس����يني متهم��ي�ن بالقي����ام بأعم����ال مقاوم����ة ،أو االنتم����اء إل����ى
منظمات فلس����طينية حت����ت وصف إنها "إرهابي����ة" كمبرر لطردهم
ع����ن القدس ،بأنه مبثابة تش����ريع لسياس����ة التطهي����ر العرقي التي
متارس����ها سلطات االحتالل بحق املقدسيني ،التي بدأت بتنفيذها
بوتيرة عالية منذ أواس����ط التسعينيات ،وسجلت ارتفاعا كبيرا في
األع����وام الثالث����ة األخيرة ،بذريع����ة اإلقامة خارج احل����دود البلدية
املصطنع����ة للق����دس .وأش����ار د .العكر إل����ى أن من أبرز املس����تجدات
خ��ل�ال الش����هور األولى من العام املنصرم ،ه����و متادي االحتالل في
سياساته بدخول أمرين عسكريني قد يضفيان على سكان الضفة
الغربية صفة "متسللني" ،وفرض عقوبة السجن أو اإلبعاد عليهم،
وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد  70ألف فلسطيني في الضفة الغربية.
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وعل����ى الصعي����د الداخل����ي ،ق����ال د .العك����ر إن الع����ام  2010ش����هد
اس����تمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات احملاكم ،أو االلتفاف عليها ،أو
املماطلة في تنفيذها ،خاصة بعض القرارات الصادرة عن محكمة
الع����دل العلي����ا ومحكمة البداية.وأوض����ح أن الهيئة وثقت أكثر من
 181انته����اك حول ص����دور قرارات من احملاكم ،ولم تقم الس����لطة
التنفيذي����ة بش����قيها األمن����ي واملدن����ي بتنفي����ذ تل����ك الق����رارات في
حينها ،وهو ما اعتبره مخالفة صريحة ألحكام القانون األساسي.
وش����دد د .العك����ر عل����ى اس����تمرار العم����ل مب����ا يع����رف ب����ـ "الس��ل�امة
األمني����ة" ،حي����ث م����ا زال����ت وزارة التربي����ة والتعليم العال����ي تصدر
ق����رارات بالفص����ل أو بتوقي����ف إج����راءات التعي��ي�ن بح����ق العامل��ي�ن
في س����لك التربي����ة والتعليم ،وب��ي�ن أن الهيئة تلق����ت خالل 2010
قرابة  193ش����كوى به����ذا الصدد ،ليرتفع عدد تلك الش����كاوى إلى
ما يزيد على  742ش����كوى ،تلقتها الهيئة منذ نهاية العام ،2008
وه����و ما يع����د مخالفا لقانون اخلدمة املدنية والقانون األساس����ي،
وانته����اكا حلق املواطن في تولي الوظائ����ف العامة في الدولة على
ق����دم املس����اواة ودون أي متيي����ز ،خصوص����ا أن املفصول��ي�ن حصل����وا
عل����ى وظائفه����م وفق القانون ،إال أن ق����رارات الفصل اعتمدت على
توصيات اجلهات األمنية.
وأضاف العكر أن الهيئة ترى في إجراء الفحص األمني على احد
املوظف��ي�ن والوص����ول إلى إيقاف����ه عن العمل بحجة عدم الس��ل�امة
األمني����ة لم ينظم����ه القانون ،ولم يضع له ش����روط محددة ،وليس
من صالحيات أية جهة إدارية .وقال إن احلكومة في الضفة قيدت
خ��ل�ال الع����ام املاضي احلق في التجمع والتجمع الس����لمي بش����كل
ال يتف����ق وأح����كام القانون ،وأش����ار إلى أن الهيئة رص����دت انتهاكات
للحق في تكوين اجلمعيات ،تتعلق مبوضوع تس����جيل اجلمعيات،
من خالل اعتماد الفحص األمني ش����رط ًا أساس����ي ًا للموافقة على
التسجيل ،بناء على تعليمات وزير الداخلية ،وهو ما يشكل انتهاك ًا
لقانون اجلمعيات رقم  1لسنة  ،2000والئحته التنفيذية ،اللذين
لم يأتيا على ذكر ش����رط الس��ل�امة األمنية ،باعتبارها متطلب ًا من
متطلب����ات التس����جيل ،كم����ا يعرقل ه����ذا اإلجراء عملي����ة البت في
مصير طلبات التسجيل خالل مدة الشهرين املنصوص عليها في
القانون.
وأشار إلى أن الهيئة رصدت خالل العام املاضي تعدي ًا خطير ًا على
احلصان����ة البرملانية لنواب املجلس التش����ريعي م����ن كتلة اإلصالح
والتغيير ،حيث تلقت الهيئة الش����كاوى التي تضمن وقائع اعتداء
عل����ى احلصان����ة البرملانية له����م ،ووقائع قبض واحتج����از وتفتيش
وضب����ط بش����كل مخال����ف للقان����ون .وق����ال د .العك����ر إن احلكوم����ة
ف����ي الضف����ة الغربية منعت خ��ل�ال العام  2010الصحف ووس����ائل
اإلع��ل�ام القريب����ة م����ن حرك����ة "حم����اس" م����ن العم����ل ف����ي الضف����ة
الغربي����ة ،ورصدت اعتقال األجه����زة األمنية عددا من الصحافيني

دون إتباع اإلجراءات القانونية ،ودون توجيه تهم واضحة ومحددة
م����ن اجله����ات القضائي����ة املختص����ة ،كم����ا أن الهيئة تلق����ت العديد
من الش����كاوى ح����ول قيام مواطنني من قطاع غ����زة بتقدمي طلبات
احلصول على جوازات سفر ،وحصلوا على ردود بعدم موافقة جهاز
املخاب����رات على إعطائهم اجلوازات ألس����باب أمنية ،بعضها متعلق
بحرك����ة "حماس" ،أو بس����بب العمل في حكوم����ة غزة.وحول أوضاع
حقوق اإلنس����ان في قط����اع غزة ،أكد الدكتور العك����ر إن القضاء لم
يتوق����ف عن إصدار أح����كام باإلعدام ،حيث صدر ف����ي العام املاضي
 15حكم����ا باإلعدام 6 ،منها صدرت عن محاكم مدنية ،و 9أحكام
صدرت عن احملاكم العس����كرية ،نفذ منها  5أحكام ،خالفا ألحكام
القان����ون األساس����ي ال����ذي يش����ترط موافق����ة الرئيس عل����ى أحكام
اإلعدام.
وأك����د اس����تمرار ش����كاوى االدع����اء باالحتج����از التعس����في دون إتباع
اإلج����راءات القانونية ف����ي قطاع غزة ،وعدم اتخ����اذ وزارة الداخلية
أي إج����راءات لك����ف ي����د القض����اء العس����كري عن محاكم����ة املدنيني
وتوقيفه����م ألي س����بب وحتت اي مبرر ،واس����تمرار من����ع الهيئة من
زي����ارة مراك����ز التوقيف ووض����ع العراقيل أمام زيارة الهيئة لس����جن
غزة املركزي ،ولم تعلن وزارة الداخلية عن أماكن التوقيف التابعة
لألمن الداخلي.وقال إن الهيئة رصدت اس����تمرار شكاوى التعذيب
من املواطنني الذين تعرضوا للتعذيب ،وأكد ازدياد االنتهاكات عن
العام  ،2009حيث سجلت الهيئة  220شكوى بالتعرض للتعذيب
أثناء االحتجاز ،وتعددت صور التعذيب وأمناطه ،أو س����وء املعاملة
وفق����ا لش����كاوى وإف����ادات املواطن��ي�ن ،كالش����بح والفلك����ة والض����رب
بالعص����ي والبرابيج والركل والضرب باأليدي وتقييد اجلس����م إلى
اخلل����ف ورفعه بخطاف في مكان مرتف����ع وعصب العينني لفترات
طويلة واس����تعمال صعقات كهربائية عبر وضع قيود كهربائية في
أصابع القدم.
وكش����ف د .العك����ر احتج����از األجه����زة األمنية في غ����زة الصحافيني
ألس����باب عزتها حكومة غزة إلى عملهم مع وس����ائل إعالم ممنوعة
كتلفزيون فلس����طني ،وصوت فلس����طني ،كما تلقت الهيئة ش����كاوى
باعتقال صحافيني تعسفيا ،ودون إتباع اإلجراءات القانونية.وأكد
أن األجه����زة األمنية التابعة حلكومة غزة قيدت احلق في التجمع
الس����لمي ف����ي أكثر من مناس����بة ،عبر من����ع املس����يرات والتجمعات،
واس����تمرت ف����ي االنته����اكات املتعلقة باحلق في تكوي����ن اجلمعيات،
واالعتداء عليها باملنع واإلغالق.
وأوض����ح د .العك����ر أن الهيئ����ة رصدت س����تة حوادث تع����رض خاللها
مواطن��ي�ن لالختط����اف وإط��ل�اق النار والض����رب والتعذي����ب لفترة
وجي����زة وفي أماكن مجهولة ،من قبل مجهولني ملثمني ،وتبني أن
غالبي����ة املعتدى عليه����م ،ينتمون إلى حركة فتح واألجهزة األمنية
السابقة.
م����ن ناحيته����ا قال����ت املدي����ر التنفيذي����ة رندة س����نيورة إن اس����تمرار
االنقس����ام ب��ي�ن "فت����ح" و"حم����اس" انعك����س س����لب ًا عل����ى منظوم����ة
احلق����وق واحلريات العامة ،حيث تعرضت هذه احلقوق النتهاكات
كثيرة من طرفي االنقسام ،أهمها احلرمان التعسفي من احلرية،

عدم س��ل�امة اإلجراءات القانوني����ة في عمليات القبض والتفتيش
واالحتج����از ومص����ادرة احلري����ات العام����ة والتضييق عليه����ا ،وعدم
احت����رام أحكام احملاكم ،وتق����دمي املدنيني إلى القضاء العس����كري،
واس����تمرار اعتب����ار الفح����ص األمن����ي ش����رطا لتقل����د الوظيف����ة
العمومية.وأكدت س����نيورة أن اس����تخدام أحكام القانون استخداما
تعسفيا وتفسيره تفسيرا سياسيا وامنيا من طرفي االنقسام أدى
إلى زعزعة ثقة املواطن بجدية الس����لطة الفلس����طينية واحترامها
ملبدأ سيادة القانون وقواعده املجردة ،التي تقوم على مبدأ املساواة
وع����دم التمييز ألي اعتبار سياس����ي أو غيره م����ن االعتباراتـ وجعل
ه����ذه القواعد القانوني����ة قواعد خاصة تطبق عل����ى مجموعة هنا
أو مجموعة هناك دون مراعاة حق املواطن بالتمتع بش����كل متساو
مبنظومة احلقوق واحلريات العامة.
وأكدت س����نيورة أن العام  2010ش����هد هيمنة ش����به كاملة للهاجس
األمن����ي مبفهوم����ه الش����يق على ع����دة مناح����ي ودون س����ند قانوني،
وجتس����دت هذه الهيمنة من خالل التحكم في تأسيس اجلمعيات
األهلي����ة ،والتحك����م في عملية التعي��ي�ن في الوظيف����ة العامة عبر
اش����تراط الس��ل�امة األمنية ،االحتجاز التعس����في ،تقدمي املدنيني
للقض����اء العس����كري ،التحك����م ف����ي حري����ة احلركة ،تعطي����ل تنفيذ
األح����كام القضائي����ة ،محاص����رة األنش����طة السياس����ية واألهلي����ة
ومنظمات املجتمع املدني.
وقال����ت س����نيورة أن املتغي����رات السياس����ية وما رافقها م����ن إجراءات
مس����ت مبنظوم����ة احلق����وق واحلري����ات العام����ة أثبت����ت أن وج����ود
قضاء مس����تقل ونزيه يش����كل ضمانة هامة للحفاظ على احلقوق
واحلري����ات ،خاصة ف����ي ظل غياب دور املجلس التش����ريعي وتعطله
عن القياد بدوره الرقابي.وأكدت أن الهيئة مطالبة بعرض التقرير
أمام املجلس التشريعي ،الذي توليه الهيئة أولوية باعتباره ممثل
الش����عب ،وأك����دت أن الهيئ����ة أخذت عل����ى عاتقها مطالب����ة املجلس
التش����ريعي بع����رض ه����ذا التقري����ر في إح����دى جلس����اته إذا تبلورت
املصاحلة وانعقد املجلس لعرض التقرير في جلسة اعتيادية.
وأضافت س����نيورة :نتوقع أن نقوم كآلية إضافية بعقد جلس����ات مع
مجل����س ال����وزراء فور تش����كيل احلكوم����ة اجلديدة ،ملناقس����ة محاور
مختلف����ة وردت في التقرير ،لنبحث معا وبروح تش����اركية باعتبارنا
هيئ����ة وطني����ة نري����د مناقش����ته مع اجله����ات املعني����ة ونتاب����ع معها
إنف����اذ توصي����ات التقرير.وتبع����ت :نريد من الس����يد لرئيس حترمي
التعذي����ب ،ونري����د من د .س��ل�ام فياض أن ال يتأخ����ر بتاتا في إلغاء
الس��ل�امة األمني����ة ،وان يع����وض ضحاي����ا الفصل التعس����في ،الذي
مت ب����دون مص����وغ قانون����ي ،الن ه����ذا إج����راء مي����س لقم����ة العي����ش
للمواطن��ي�ن وال يجوز أن مينع املواط����ن العادي من احلصول على
وظيفة بال ذنب ،إال بعدم موافقة األجهزة األمنية عليه ،كما نريد
اتخاذ إجراءات بإلغاء عقوبة اإلعدام التي مورس����ت في غزة العام
املاض����ي ،ولم حتص����ل في الضفة.وأك����دت أن الهيئة لم تس����جل أي
حالة وفاة داخل السجون ومراكز التوقيف عبر التعذيب ،وطالبت
بوج����ود إرادة سياس����ية تعطي قرارات ألجهزة اآلمن بعدم ممارس����ة
التعذيب.
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مش���يرة في هذا الصدد على س���بيل املثال ال���ى عملية الفحص األمني
ودور أجه���زة األم���ن ف���ي املوافق���ة على الترخي���ص جلماع���ات املجتمع
.املدني
وأضاف���ت "األصل الذي تبنى عليه دولة القانون هو أن تتقدم منظومة
احلقوق واحلريات والعدالة على االعتبارات األمنية حتت كل الظروف
وبدون ذلك يصبح االنزالق نحو النظام البوليس���ي ماال حتميا ومنعا
".لذلك ال بد من وضع حد لتجاوزات األجهزة األمنية
واتفق���ت حماس وفتح في ابريل نيس���ان على خط���وات للمصاحلة من
.بينها اإلفراج عن املعتقلني السياسيني الذين يحتجزهم كل طرف
لك���ن ممدوح العك���ر رئيس اللجنة ق���ال لرويترز إن الوض���ع كما هو بال
.تغيير
وأض���اف "ل���م يح���دث أي ش���ي عل���ى ه���ذه امللف���ات الت���ي ه���ي ج���زء من
 لم يحدث ش���يء لألس���ف ورأيي الشخصي ضروري أن يبدأ...املصاحلة
به���ا ألنه���ا تظهر الني���ة اجلدية ان هذه امل���رة موض���وع املصاحلة جدي
".وليس كاملرات السابقة
وس���محت قوات األم���ن التابعة للس���لطة الفلس���طينية ملؤيدي حماس
.بالقيام مبظاهرة صغيرة في رام الله يوم اجلمعة
وأضاف العكر الذي كان يتحدث في إفادة صحفية إلذاعة التقرير "من
امله���م أن تكون هناك رقاب���ة مدنية على األجهزة األمنية حتى ال تغالي
".في تقاريرها األمنية املرفوعة إلى املستوى السياسي
وقال إن هناك حاالت عديدة في الدول العربية ودول أخرى أظهرت إن
.قوات األمن قد تبالغ في املخاطر التي تهدد االستقرار لتعزيز مركزها
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE74G0VX20110517

 من علي صوافطة- )رام الله (الضفة الغربية) (رويترز

اتهم���ت منظمة حلقوق اإلنس���ان الس���لطة الفلس���طينية ي���وم الثالثاء
مبمارس���ة التعذي���ب واالحتجاز التعس���في وحذرتها من تك���رار أخطاء
.الدول العربية من خالل السماح بتضخم سلطات أجهزة األمن
وقالت اللجنة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان في تقريرها الس���نوي بش���أن
حقوق اإلنس���ان في الضفة الغربية وقطاع غزة ان حماس أيضا متارس
.التعذيب واالحتجاز التعسفي
وهذا أول تقرير للمنظمة الفلسطينية منذ االنتفاضات الشعبية التي
.شهدها العالم العربي هذا العام
وق���ال التقرير "يجب أن نبتعد عن عقلية األمن أوال التي تنحي جانبا
".احلقوق واحلريات وسيادة القانون
 هاوية...وأض���اف إن ه���ذه "العقلي���ة ه���ي اقصر الط���رق نح���و الهاوي���ة
األنظم���ة األمني���ة والبوليس���ية الت���ي ش���اهدنا ونش���اهد بالب���ث احل���ي
واملباش���ر ف���ي دول من حولنا مدى الوحش���ية التي تلج���أ إليها في قمع
".شعوبها
وانتقدت اللجنة الس���لطة الفلس���طينية بسبب مزاعم من بينها إجراء
حتري���ات أمني���ة عن األفراد ملن���ع مؤيدي حماس من ش���غل وظائف في
.السلطة الفلسطينية
2010 وقالت اللجنة إن التعذيب واالحتجاز التعسفي استمرا في عام
.في الضفة الغربية وقطاع غزة
وف���ي الضفة الغربية قالت اللجنة "أصبحت االعتبارات األمنية تتقدم
"عل���ى االعتب���ارات األخرى وعلى حس���اب منظومة احلق���وق واحلريات

Rights group accuses PA and Hamas of torture
By Ali Sawafta
• RAMALLAH, West Bank, May 17 (Reuters)
A human rights body on Tuesday accused the Palestinian Authority
(PA) of torture and arbitrary detention and warned it not to repeat
the mistakes of Arab states by allowing security forces to become
too powerful.
• The Independent Commission for Human Rights, releasing an
annual report on human rights in the PA-ruled West Bank and the
Hamas-controlled Gaza Strip, said Hamas was also guilty of torture
and arbitrary arrest.
• It was the Palestinian organisation›s first report since this year›s
popular uprisings, fuelled by grievances against security forces in
countries such as Egypt, Tunisia and Syria.
• «We must avoid the mentality of ‹security first› at the expense of
rights, freedoms and rule of law,» the report said.
• «This method is the shortest route to the abyss -- the abyss of
the police, security regimes which we have seen, and see in live
broadcast, in the states around us.»
•

The commission has criticised the Palestinian Authority for
complaints including security screening designed to stop supporters
of Islamist Hamas from being employed in the PA bureaucracy.

• It said torture and arbitrary detention continued in 2010 in both
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the West Bank, ruled by the PA, and the Gaza Strip, controlled by
Hamas security forces.
• In the West Bank, it said «security considerations have been put in
front of all others at the expense of rights and freedoms», listing
the security screening process and the role of the security forces in
licensing civil society groups.
• Hamas and Fatah, the rival group led by PA President Mahmoud
Abbas, agreed in April on steps to end their four-year-old feud,
including the release of political detainees held by each side.
• But Mamdouh al-Aker, who heads the commission, said the impact
of the unity agreement had yet to be felt. «It›s business as usual,»
he told Reuters. «Nothing has happened on these issues, which are
part of the reconciliation,» he said.
• PA security forces, retrained with Western support, allowed Hamas
supporters to hold a small rally in Ramallah on Friday.
• Speaking at a briefing to release the report, Aker added: «It is
important for there to be civilian oversight over the security
apparatus so that they do not exaggerate in their reports to the
politicians.»
• He said there were numerous cases in Arab states and other
countries which showed that security forces might exaggerate
threats to stability to strengthen their own position.
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الهيئة والتقرير السنوي
السلطة وحماس بقفص اتهام حقوقي

18.5.2011
اجلزيرة نت اتهمت منظمة حقوقية فلسطينية السلطة
الفلسطينية وحركة املقاومة اإلسالمية (حماس) سواء
بس���واء مبمارس���ة التعذيب واالعتقال التعسفي ،وأكدت
أن األمر على حاله رغم االتفاق على خطوات تصاحلية،
وذلك في تقرير انتقدته حماس على الفور.
وحتدثت الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنسان في تقرير سنوي عن حقوق
اإلنس���ان ف���ي الضف���ة الغربي���ة وقط���اع غ���زة لع���ام  2010ع���ن تعذي���ب
واحتج���از تعس���في متارس���ه حم���اس ،مث ُله���ا مثل الس���لطة ف���ي الضفة
الغربي���ة حي���ث "االعتب���ارات األمني���ة تتقدم عل���ى االعتب���ارات األخرى
وعلى حساب منظومة احلقوق واحلريات".
وع���رض التقرير اليوم ف���ي رام الل���ه بحض���ور ممثل�ي�ن ع���ن الفصائ���ل
الفلسطينية واملؤسسات املدنية والدولية ،وقدمت فيه تقارير وشهادات
عن استمرار التجاوزات العام املاضي.
وقال���ت الهيئة إن االعتبارات األمنية أخذت األولوية العام املاضي على
حساب منظومة احلقوق واحلريات العامة في الضفة والقطاع.
وضربت مثال على االنتهاكات في الضفة بعملية الفحص األمني ،ودور
أجهزة األمن في املوافقة على الترخيص جلماعات املجتمع املدني.
رغم املصاحلة
واتفقت حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في أبريل/
نيس���ان املاض���ي عل���ى خط���وات تصاحلية بينه���ا اإلفراج ع���ن املعتقلني
السياس���يني ،لك���ن رئيس الهيئ���ة احلقوقية ممدوح العك���ر قال لرويترز
إن الوضع لم يتغير.
وم���ع ذلك س���محت الق���وات األمنية ف���ي الضفة اجلمع���ة املاضية -في
خطوة رمزية -ملؤيدي حماس بالقيام مبظاهرة صغيرة في رام الله.
وق���د دعا العكر إلى "رقابة مدنية عل���ى األجهزة األمنية حتى ال تغالي
في تقاريرها األمنية املرفوعة إلى املستوى السياسي".
قانون عقوبات
وقال���ت املدي���رة التنفيذية للهيئة رندة الس���نيورة للجزيرة "نريد قانون
عقوب���ات فلس���طينيا عصري���ا ،واحت���رام األوام���ر الصادرة عن املس���توى
السياسي ،وأال تكون الصورة مقلوبة" ،ودعت رئيس الوزراء سالم فياض
إلى إلغاء قانون "السالمة األمنية" قبل حل الوزارة.
وعلى لسان الناطق باسمها الطاهر النونو انتقدت احلكومة املقالة في
غزة التقرير احلقوقي ،وقالت إنها "ليست املرة األولى التي ترمي فيها
(الهيئ���ة احلقوقية) األحمال على الطرفني ف���ي محاولة خلداع الرأي
العام" ،وشددت على أن حماس ال حتتجز أي معتقل سياسي ،ولم تنفذ
أي اعتقال منذ توقيع اتفاق املصاحلة.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0CB0EA87-A90A-4AE89201-

الهيئة املستقلة :استمرار تدهور وضع حقوق
اإلنسان في مناطق السلطة

رام الل���ه  -مع���ا -أكدت الهيئة الفلس���طينية املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان،
اليوم الثالثاء ،اس���تمرار تدهور وضع حقوق اإلنسان في مناطق السلطة
الوطنية الفلس���طينية وتأثر ه���ذا الوضع على احلقوق واحلريات العامة
من حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان���ت الهيئة ،عقدت اليوم ،مؤمتر ًا صحافي ًا في فندق "بس���ت ايس���ترن"
في رام الله ،لعرض نتائج التقرير الس���نوي الس���ادس عش���ر الذي يغطي
وضع حقوق اإلنس���ان في مناطق الس���لطة الفلسطينية عن العام املاضي
.2010
وق���ال املفوض الع���ام للهيئة الفلس���طينية املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان د.
مم���دوح العكر إن قوات االحتالل اإلس���رائيلي صعدت خالل العام 2010
م���ن عملي���ات االغتيال خ���ارج نط���اق القانون وقت���ل املدني�ي�ن واالعتقال
وإقامة احلواجز والتوس���ع في بناء املس���توطنات ومصادرة األراضي وبناء
اجل���دار ،وش���نت الهجم���ات اجلوي���ة بالطائ���رات احلربية عل���ى قطاع غزة
بحجة ضرب األنفاق ،مس���تهدفة املدنيني والبنية التحتية بش���كل كامل،
واستمرار فرض حصار كامل على القطاع.
وأكد د .العكر اس���تمرار االقتحامات اإلس���رائيلية للمدن والقرى واملنازل
ف���ي الضفة ،وبل���غ عدد احلواج���ز والعوائ���ق الترابية قراب���ة  500حاجز،
وه���و ما يش���كل زي���ادة تق���در بحوالي  36%عما ش���هدته من���ذ آب ،2005
ومت اعتق���ال قراب���ة  4000مواط���ن نتيج���ة القتح���ام منازله���م ً
لي�ل�ا ،أو
عل���ى احلواج���ز أو املعابر ،وقامت باعتقال نواب تش���ريعي ،ومحاولة إبعاد
بعضهم عن مدينة القدس ،وأمعنت في تهويد القدس.
وأعل���ن د .العك���ر أن عدد الش���هداء للعام املنصرم بلغ  107ش���هيداً ،منهم
 10أطف���ال ،و 4نس���اء ،و 9متضامن�ي�ن أتراك ،ووصل ع���دد اجلرحى إلى
 1145جريح���ا ،وبلغ عدد االعتداءات عل���ى املمتلكات  586حالة ،وعدد
اخلروقات حوالي  7905خرقا.
واعتبر أن مصادقة الكنيس���ت على مش���روع قانون يتيح س���حب اجلنسية
من مواطنني فلس���طينيني داخل األخضر متهمون بالتجس���س ،وإسقاط
حق اإلقامة عن مقدس���يني متهمني بالقيام بأعمال مقاومة ،أو االنتماء
إلى منظمات فلس���طينية حتت وصف أنه���ا "إرهابية" كمبرر لطردهم عن
الق���دس ،بأن���ه مبثابة تش���ريع لسياس���ة التطهي���ر العرقي التي متارس���ها
س���لطات االحت�ل�ال بحق املقدس���يني ،التي بدأت بتنفيذه���ا بوتيرة عالية
من���ذ أواس���ط التس���عينيات ،وس���جلت ارتفاعا كبي���را في األع���وام الثالثة
األخيرة ،بذريعة اإلقامة خارج احلدود البلدية املصطنعة للقدس.
وأشار د .العكر إلى أن من أبرز املستجدات خالل الشهور األولى من العام
املنصرم ،هو متادي االحتالل في سياس���اته بدخول أمرين عس���كريني قد
يضفي���ان على س���كان الضف���ة الغربية صفة "متس���للني" ،وف���رض عقوبة
الس���جن أو اإلبعاد عليهم ،وهو ما قد يؤدي إلى إبعاد  70ألف فلس���طيني
في الضفة الغربية.
وعل���ى الصعي���د الداخل���ي ،ق���ال د .العكر إن العام  2010ش���هد اس���تمرار
ظاه���رة عدم تنفي���ذ قرارات احملاك���م ،آو االلتفاف عليه���ا ،آو املماطلة في
تنفيذه���ا ،خاص���ة بع���ض الق���رارات الص���ادرة ع���ن محكمة الع���دل العليا
ومحكم���ة البداي���ة .وأوض���ح أن الهيئة وثقت أكثر م���ن  181انتهاك حول
ص���دور قرارات من احملاكم ،ولم تقم الس���لطة التنفيذية بش���قيها األمني
واملدني بتنفيذ تلك القرارات في حينها ،وهو ما اعتبره مخالفة صريحة
ألحكام القانون األساسي.
وشدد د .العكر على استمرار العمل مبا يعرف بـ "السالمة األمنية" ،حيث
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الهيئـة املـ ـسـتـقـل ــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

ما زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل آو بتوقيف
إج���راءات التعي�ي�ن بحق العاملني في س���لك التربي���ة والتعليم ،وبني أن
الهيئة تلقت خالل  2010قرابة  193شكوى بهذا الصدد ،ليرتفع عدد
تلك الش���كاوى إلى ما يزيد على  742ش���كوى ،تلقتها الهيئة منذ نهاية
الع���ام  ،2008وه���و ما يع���د مخالفا لقان���ون اخلدمة املدني���ة والقانون
األساس���ي ،وانتهاكا حلق املواطن في تول���ي الوظائف العامة في الدولة
على قدم املس���اواة ودون أي متييز ،خصوصا أن املفصولني حصلوا على
وظائفه���م وف���ق القانون ،إال أن ق���رارات الفصل اعتم���دت على توصيات
اجلهات األمنية.
وأض���اف العك���ر أن الهيئ���ة ت���رى ف���ي إج���راء الفحص األمن���ي على احد
املوظفني والوصول إلى إيقافه عن العمل بحجة عدم الس�ل�امة األمنية
لم ينظمه القانون ،ولم يضع له ش���روط محددة ،وليس من صالحيات
أية جهة إدارية.
وقال إن احلكومة في الضفة قيدت خالل العام املاضي احلق في التجمع
والتجمع الس���لمي بش���كل ال يتفق وأحكام القانون ،وأشار إلى أن الهيئة
رص���دت انتهاكات للحق في تكوين اجلمعيات ،تتعلق مبوضوع تس���جيل
اجلمعيات ،من خالل اعتماد الفحص األمني ش���رط ًا أساسي ًا للموافقة
على التسجيل ،بناء على تعليمات وزير الداخلية ،وهو ما يشكل انتهاك ًا
لقانون اجلمعيات رقم  1لس���نة  ،2000والئحته التنفيذية ،اللذين لم
يأتيا على ذكر شرط السالمة األمنية ،باعتبارها متطلب ًا من متطلبات
التس���جيل ،كم���ا يعرق���ل ه���ذا اإلج���راء عملية الب���ت في مصي���ر طلبات
التسجيل خالل مدة الشهرين املنصوص عليها في القانون.
وأش���ار إل���ى أن الهيئ���ة رصدت خ�ل�ال العام املاض���ي تعدي ًا خطي���ر ًا على
احلصان���ة البرملاني���ة لن���واب املجل���س التش���ريعي م���ن كتل���ة اإلص�ل�اح
والتغيير ،حيث تلقت الهيئة الش���كاوى الت���ي تضمن وقائع اعتداء على
احلصانة البرملانية لهم ،ووقائع قبض واحتجاز وتفتيش وضبط بشكل
مخالف للقانون.
وقال د .العكر إن احلكومة في الضفة الغربية منعت خالل العام 2010
الصح���ف ووس���ائل اإلعالم القريبة م���ن حركة "حماس" م���ن العمل في
الضفة الغربية ،ورصدت اعتقال األجهزة األمنية عددا من الصحافيني
دون إتب���اع اإلجراءات القانوني���ة ،ودون توجيه تهم واضحة ومحددة من
اجله���ات القضائية املختصة ،كما أن الهيئة تلقت العديد من الش���كاوى
ح���ول قي���ام مواطن�ي�ن م���ن قط���اع غ���زة بتقدمي طلب���ات احلص���ول على
ج���وازات س���فر ،وحصل���وا على ردود بع���دم موافقة جه���از املخابرات على
إعطائه���م اجلوازات ألس���باب أمنية ،بعضها متعل���ق بحركة "حماس" ،أو
بسبب العمل في حكومة غزة.
وح���ول أوض���اع حق���وق اإلنس���ان في قطاع غ���زة ،أك���د الدكت���ور العكر إن
القض���اء ل���م يتوقف ع���ن إصدار أح���كام باإلعدام ،حيث ص���در في العام
املاض���ي  15حكم���ا باإلع���دام 6 ،منه���ا ص���درت ع���ن محاك���م مدنية ،و9
أحكام صدرت عن احملاكم العسكرية ،نفذ منها  5أحكام ،خالفا ألحكام
القانون األساسي الذي يشترط موافقة الرئيس على أحكام اإلعدام.
وأكد استمرار شكاوى االدعاء باالحتجاز التعسفي دون إتباع اإلجراءات
القانوني���ة ف���ي قط���اع غ���زة ،وع���دم اتخ���اذ وزارة الداخلي���ة أي إج���راءات
لكف يد القضاء العس���كري عن محاكمة املدنيني وتوقيفهم ألي س���بب
وحتت اي مبرر ،واس���تمرار منع الهيئة م���ن زيارة مراكز التوقيف ووضع
العراقيل أمام زيارة الهيئة لسجن غزة املركزي ،ولم تعلن وزارة الداخلية
عن أماكن التوقيف التابعة لألمن الداخلي.
وقال إن الهيئة رصدت اس���تمرار ش���كاوى التعذيب من املواطنني الذين
تعرضوا للتعذيب ،وأكد ازدياد االنتهاكات عن العام  ،2009حيث سجلت
الهيئة  220ش���كوى بالتعرض للتعذي���ب أثناء االحتجاز ،وتعددت صور
التعذي���ب وأمناطه ،آو س���وء املعاملة وفقا لش���كاوى وإف���ادات املواطنني،
كالش���بح والفلكة والضرب بالعصي والبرابيج والركل والضرب باأليدي
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وتقيي���د اجلس���م إل���ى اخللف ورفعه بخط���اف في م���كان مرتفع وعصب
العين�ي�ن لفت���رات طويلة واس���تعمال صعقات كهربائية عب���ر وضع قيود
كهربائية في أصابع القدم.
وكش���ف د .العكر احتجاز األجهزة األمنية في غزة الصحافيني ألس���باب
عزته���ا حكوم���ة غ���زة إلى عملهم مع وس���ائل إع�ل�ام ممنوع���ة كتلفزيون
فلسطني ،وصوت فلسطني ،كما تلقت الهيئة شكاوى باعتقال صحافيني
تعسفيا ،ودون إتباع اإلجراءات القانونية.
وأك���د أن األجهزة األمنية التابعة حلكومة غزة قيدت احلق في التجمع
السلمي في أكثر من مناسبة ،عبر منع املسيرات والتجمعات ،واستمرت
ف���ي االنتهاكات املتعلقة باحلق في تكوي���ن اجلمعيات ،واالعتداء عليها
باملنع واإلغالق.
وأوضح د .العكر أن الهيئة رصدت ستة حوادث تعرض خاللها مواطنني
لالختط���اف وإطالق النار والضرب والتعذي���ب لفترة وجيزة وفي أماكن
مجهول���ة ،من قبل مجهولني ملثم�ي�ن ،وتبني أن غالبية املعتدى عليهم،
ينتمون إلى حركة فتح واألجهزة األمنية السابقة.
م���ن ناحيته���ا ،قالت مدير ع���ام الهيئة الفلس���طينية املس���تقلة حلقوق
اإلنس���ان رن���دة س���نيورة أن اس���تمرار االنقس���ام ب�ي�ن "فت���ح" و"حم���اس"
انعكس س���لب ًا عل���ى منظومة احلقوق واحلريات العام���ة ،حيث تعرضت
ه���ذه احلق���وق النته���اكات كثيرة من طرفي االنقس���ام ،أهمه���ا احلرمان
التعس���في من احلرية ،عدم س�ل�امة اإلج���راءات القانوني���ة في عمليات
القب���ض والتفتي���ش واالحتجاز ومص���ادرة احلريات العام���ة والتضييق
عليه���ا ،وع���دم احت���رام أح���كام احملاك���م ،وتق���دمي املدنيني إل���ى القضاء
العس���كري ،واس���تمرار اعتب���ار الفحص األمني ش���رطا لتقل���د الوظيفة
العمومية.
وأكدت سنيورة إن استخدام أحكام القانون استخداما تعسفيا وتفسيره
تفسيرا سياسيا وامنيا من طرفي االنقسام أدى إلى زعزعة ثقة املواطن
بجدية الس���لطة الفلسطينية واحترامها ملبدأ س���يادة القانون وقواعده
املجردة ،التي تقوم على مبدأ املساواة وعدم التمييز ألي اعتبار سياسي
أو غي���ره م���ن االعتباراتـ وجع���ل هذه القواع���د القانوني���ة قواعد خاصة
تطب���ق عل���ى مجموعة هن���ا أو مجموعة هناك دون مراع���اة حق املواطن
بالتمتع بشكل متساو مبنظومة احلقوق واحلريات العامة.
وأكدت سنيورة أن العام  2010شهد هيمنة شبه كاملة للهاجس األمني
مبفهوم���ه الش���يق على عدة مناحي ودون س���ند قانوني ،وجتس���دت هذه
الهيمن���ة م���ن خالل التحكم في تأس���يس اجلمعي���ات األهلية ،والتحكم
في عملية التعيني في الوظيفة العامة عبر اش���تراط السالمة األمنية،
االحتج���از التعس���في ،تقدمي املدني�ي�ن للقضاء العس���كري ،التحكم في
حري���ة احلرك���ة ،تعطيل تنفيذ األح���كام القضائية ،محاصرة األنش���طة
السياسية واألهلية ومنظمات املجتمع املدني.
وقال���ت س���نيورة إن املتغيرات السياس���ية وما رافقها من إجراءات مس���ت
مبنظوم���ة احلق���وق واحلري���ات العامة أثبت���ت إن وجود قضاء مس���تقل
ونزيه يش���كل ضمان���ة هامة للحف���اظ على احلق���وق واحلريات ،خاصة
في ظل غياب دور املجلس التشريعي وتعطله عن القياد بدوره الرقابي.
وأكدت إن الهيئة مطالبة بعرض التقرير أمام املجلس التشريعي ،الذي
تولي���ه الهيئ���ة أولوي���ة باعتباره ممثل الش���عب ،وأك���دت أن الهيئة أخذت
على عاتقها مطالبة املجلس التش���ريعي بعرض هذا التقرير في إحدى
جلساته إذا تبلورت املصاحلة وانعقد املجلس لعرض التقرير في جلسة
اعتيادية.
وأضاف���ت س���نيورة :نتوق���ع أن نق���وم كآلي���ة إضافي���ة بعق���د جلس���ات مع
مجلس الوزراء فور تش���كيل احلكومة اجلديدة ،ملناقشة محاور مختلفة
وردت ف���ي التقري���ر ،لنبحث معا وبروح تش���اركية باعتبارن���ا هيئة وطنية
نريد مناقشته مع اجلهات املعنية ونتابع معها إنفاذ توصيات التقرير.
وتبع���ت :نريد من الس���يد لرئيس حت���رمي التعذيب ،ونريد من د .س�ل�ام

فياض أن ال يتأخر بتاتا في إلغاء السالمة األمنية ،وان يعوض ضحايا
الفص���ل التعس���في ،ال���ذي مت ب���دون مص���وغ قانون���ي ،الن ه���ذا إج���راء
مي���س لقمة العي���ش للمواطنني وال يجوز إن مين���ع املواطن العادي من
احلصول على وظيفة بال ذنب ،إال بعدم موافقة األجهزة األمنية عليه،
كم���ا نري���د اتخاذ إج���راءات بإلغاء عقوبة اإلعدام التي مورس���ت في غزة

العام املاضي ،ولم حتصل في الضفة.
وأك���دت أن الهيئ���ة ل���م تس���جل أي حال���ة وف���اة داخ���ل الس���جون ومراك���ز
التوقي���ف عب���ر التعذيب ،وطالبت بوج���ود إرادة سياس���ية تعطي قرارات
ألجهزة األمن بعدم ممارسة التعذيب.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=388705

الهيئة املستقلة :االحتالل قتل  98مواطنا و 9متضامنني العام املاضي
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رام الل���ه -PNN/قالت الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان في تقريرها
الس���ادس عش���ر ال���ذي أعلنته الي���وم ،إن عدد الش���هداء الذين س���قطوا
برص���اص ق���وات االحت�ل�ال في الع���ام  2010بل���غ ( )107ش���هداء ،من
بينهم  10أطفال وأربعة نساء و 9متضامنني أتراك.
وحس���ب تقري���ر الهيئة ،الذي أعلنته اليوم ،ف���ي مؤمتر خاص ،فان عدد
اجلرحى وصل إلى  11ألف و 54مصابا ،إضافة إلى عشرات اإلصابات
بحاالت الذعر واخلوف من اإلجراءات اإلسرائيلية.
وإضاف���ة إل���ى هذه املعطي���ات الرقمية ،فق���د رصدت الهيئ���ة اإلجراءات
اإلسرائيلية فيما يتعلق بتهويد مدينة القدس ،مشيرة في ذات السياق
إلى مصادقة الكنيس���ت اإلسرائيلي على مش���روع قانون يسمح بسحب
اجلنس���ية من مواطنني فلس���طينيني يعيش���ون داخ���ل اخلط األخضر،
بتهمة التجسس.
كذل���ك أش���ارت الهيئ���ة إلى م���ا عملت علي���ه احلكومة اإلس���رائيلية من
إس���قاط حق اإلقامة عن مقدس���يني متهمني بالقي���ام بأعمال مقاومة
أم االنتماء إلى منظمات فلسطينية تصفها إسرائيل ب"اإلرهابية".
ووصفت الهيئة هذا القانون الذي صادقت عليه الكنيس���ت اإلسرائيلي
بأنه تش���ريع لسياس���ة " التطهير العرقي" ،التي بدأتها قوات االحتالل
أواسط التسعينات وسجلت ارتفاعا كبيرا في األعوام الثالثة األخيرة.
وم���ن ابرز ما س���جلته الهيئ���ة خالل الش���هور األولى من الع���ام ،2010
مت���ادي االحت�ل�ال اإلس���رائيلي في سياس���ته بإدخال أمرين عس���كريني
إس���رائيليني حيز التنفيذ في ش���هر نيسان ،اللذان يضفيان على سكان
الضفة الغربية كافة صفة " املتسللني".
وقالت الهيئة بان هذا القانون " يش���كل انتهاكا خارقا للمبادئ الدولية
حلقوق اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني".
وقالت الهيئة إن تنفيذ األمرين العسكريني قد يؤدي إلى إبعاد حوالي
 70ألف فلسطيني من الضفة الغربية ،مشيرة إلى إن هذه األمر أيضا
إمنا يندرج في إطار سياسة التظهير العرقي.
انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة

وفي حني ش���مل تقرير الهيئة قسما خاصا عن االنتهاكات اإلسرائيلية
حلقوق اإلنسان ،والتي قد ال تختلف كثيرا عن مجمل االنتهاكات التي
ميارسها االحتالل بحق الفلسطينيني كل عام ،فقد شمل التقرير أيضا
االنتهاكات التي تعرض لها الفلس���طينيني سواء في الضفة الغربية أو
قطاع غزة ،بسبب حالة االنقسام القائمة.
وقال���ت الهيئة في تقريرها ،انه" أمام تعثر جهود املصاحلة بني حركتي
فتح وحماس على مدار العام  ،2010واستمرار حالة االنقسام وانسداد
األفق السياس���ي ،حتمل الفلس���طينيون في الضفة الغربية وغزة عبء
نتائج النزاع السياس���ي بني طرفي الصراع ،حيث س���جلت الهيئة خالل
العام  2010جملة من انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربية من
قب���ل احلكوم���ة ،وفي قطاع غزة م���ن قبل احلكومة القائم���ة هناك ،كان
مصدرها بش���كل واضح استمرار حالة االنقس���ام وتعمقها وردود الفعل
املتبادلة بني طرفي االنقسام".

وتناول���ت الهيئ���ة ف���ي تقريرها جملة م���ن االنتهاكات حلقوق اإلنس���ان
س���واء في الضف���ة الغربي���ة او قطاع غ���زة ،ومنها االحتجاز التعس���في،
والتعذيب وس���وء املعاملة وعدم احترام قرارات احملاكم وانتهاكات احلق
ف���ي التجم���ع الس���لمي ،وانتهاكات احلق ف���ي حرية التعبي���ر واحلريات
الصحفية.
ولفتت الهيئة في تقريرها ما تناولته بشأن تنفيذ عمليات اإلعدام في
قطاع غزة بحق خمس���ة مواطنني ،دون انتظار مصادقة رئيس الس���لطة
الوطنية حسب ما نص عليه القانون األساسي.
وفي هذا السياق ،أشارت الهيئة إلى أن القضاء في غزة أصدر  15حكما
باإلع���دام ،س���تة أحكام ص���درت عن محاك���م مدنية وتس���عة عن محاكم
عسكرية.
وقال���ت الهيئ���ة ف���ي تقريره���ا " إن إصدار األح���كام بعقوب���ة اإلعدام في
مناطق الس���لطة الوطنية ،وبش���كل خاص من قبل احملاكم العس���كرية،
يشكل مسا بحق اإلنسان في احلياة ،ومبدأ احلق في احملاكمة العادلة".
انتهاك احلق من خالل شرط" السالمة األمنية"

وركزت الهيئة في تقريرها أيضا ،على انتهاك احلق في تقلد الوظائف
العامة او ما يعرف ب"شرط السالمة األمنية".
وقال���ت الهيئ���ة أن وزارة التربي���ة والتعلم العالي ال زال���ت تصدر قرارات
بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيني بحق العاملني في س���لك التربية
والتعلي���م العال���ي ،مش���يرة إلى أنها تلق���ت خالل الع���ام )193( 2010
ش���كوى بهذا الصدد ،ليرتفع عدد هذه الش���كاوى إلى ما يزيد عن 742
شكوى تلقتها الهيئة منذ نهاية العام .2008
وقال���ت الهيئ���ة " تع���د الهيئ���ة هذا اإلج���راء مخالف���ا لقان���ون اخلدمة
املدنية والقانون األساسي الفلسطيني ،وانتهاكا حلق املواطن في تولي
الوظائف العامة في الدولة على قدم املساواة ودون متييز.
وأعلن املفوض العام للهيئة ممدوح العكر ،خالل عرض التقرير أمس،
ب���ان رئي���س الوزراء س�ل�ام فياض قطع وع���دا بأن يصبح املس���ح األمني
جزء ًا من املاضي ،معربا عن أمله بان كل الذين أجحف بحقهم املاضي.
س���واء بالفص���ل التعس���في أو باحلرمان م���ن احلق في تقل���د الوظيفة
العامة العودة إلى عمله وفتح املجال أمامهم".
وأش���ار العكر إلى أهمية ممارس���ة الرقابة املدنية على األجهزة األمنية،
خاص���ة في ظ���ل غياب املجل���س التش���ريعي ،جتنبا الن يصب���ح النظام
بوليسيا بكل معنى الكلمة.
ظاهرة مقلقة في اجلامعات

ولف���ت العك���ر إلى ظاهرة ،وصفها باملقلقة ،إال انه أش���ار إلى عدم متكن
الهيئ���ة من رصدها وتوثيقها بش���كل مؤك���د ،إال انه أوضح أن من واجب
الهيئة التحذير منها.
وتتمث���ل ه���ذه الظاهرة ،حس���ب ما أش���ار العكر ف���ي " تغلغل غير صحي
ألجه���زة األمن داخ���ل جامعاتنا ،وقال بان هذا األمر يبعث على القلق"
ولم نتمكن من توثيقه وتضمينه في تقريرنا هذا".

 ttp://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=104869h
&Itemid=35
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الهيئـة املـ ـسـتـقـل ــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
واإلعالم واملصاحلة
مجيد صواحلة

أكاد أج���زم ب���أن كل مواطن���ة ومواط���ن فلس���طيني يجم���ع عل���ى
ض���رورة احت���رام وص���ون حق���وق اإلنس���ان وحريات���ه ،وال يختلف
اثن���ان على أن املصاحلة الفلس���طينية ه���ي األولوية األولى التي
يس���عى كل فلس���طيني غيور على حتقيها العمل على تكريس���ها،
كل في موقعه ،لتصبح واقع ًا ملموس��� ًا وأسلوب حياة ،ألن حتقيق
املصاحل���ة ميثل اخلطوة األول���ى نحو حتقي���ق أهدافنا الوطنية
وإقامة دولتنا املستقلة بعاصمتها القدس.
وال يخفى على أحد بأن حالة االنقسام التي مر بها أبناء شعبنا
خالل الس���نوات األرب���ع املاضية ،كان لها التأثير الس���لبي األكبر،
إل���ى جان���ب انتهاكات االحت�ل�ال ،في تعطيل مش���روعنا الوطني،
إل���ى جانب انته���اك جميع احلق���وق واحلريات الت���ي عانى منها
الكثير من الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فالتقري���ر الس���نوي الس���ادس عش���ر للهيئ���ة املس���تقلة حلق���وق
اإلنس���ان حول وضع حقوق اإلنسان في أراضي السلطة الوطنية
الفلس���طينية للع���ام  ،2010وال���ذي أطلقته الهيئ���ة عبر مؤمتر
صحفي موس���ع األس���بوع املاض���ي ،يتضمن ثالثة أب���واب ،تتناول
بش���كل تفصيل���ي وض���ع حق���وق اإلنس���ان ف���ي مناط���ق الس���لطة
الوطني���ة الفلس���طينية مب���ا فيه���ا البيئ���ة السياس���ية واملتغيرات
الدال���ة على وضع حقوق اإلنس���ان في مناطق الس���لطة الوطنية
الفلس���طينية ،وأثر االنتهاكات اإلس���رائيلية عل���ى منظومة هذه
احلقوق وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها
على حماية حقوق اإلنسان.
كم���ا يتن���اول التقرير ال���ذي يتكون من  200صفح���ة من القطع
الكبي���ر ف���ي باب���ه الثاني حالة بع���ض احلقوق واحلري���ات العامة
واالنته���اكات الت���ي تعرضت لها ،وأثر ه���ذه االنتهاكات على متتع
املواط���ن الفلس���طيني بحقوق���ه املنص���وص عليه���ا ف���ي القانون
األساس���ي املع���دل للع���ام  ،2003والسياس���ات واإلج���راءات الت���ي
اتخذته���ا كل من الس���لطة الوطنية الفلس���طينية واحلكومة في
قطاع غزة .،والتوصيات إلى صانع القرار واملشرع لضمان احترام
احلق���وق واحلري���ات ،كاحل���ق في الس�ل�امة اجلس���دية واحلق في
س�ل�امة اإلج���راءات القانوني���ة ،واحلق ف���ي التقاض���ي ،واحلقوق
واحلري���ات العام���ة ،واحلق ف���ي تأس���يس اجلمعي���ات ،واحلق في
التنقل واحلق في العمل.
وأف���رد التقري���ر باب���ه الثال���ث ملوض���وع املس���اءلة واحملاس���بة على
انتهاكات حقوق اإلنس���ان وحرياته ،مبا فيها أبرز الش���كاوى التي
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تلقته���ا الهيئة خ�ل�ال الع���ام  ،2010في كل من الضف���ة الغربية
وقط���اع غ���زة ،ودور الهيئ���ة ف���ي الرقاب���ة عل���ى مراك���ز التوقي���ف
واالحتج���از ،وم���دى قي���ام الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية
واحلكوم���ة ف���ي قطاع غ���زة باتخاذ إجراءات املس���اءلة واحملاس���بة
سواء كانت إجراءات انضباطية
ملالحقة منتهكي حقوق اإلنسان،
ً
أم تأديبي���ة ،أو محاكمة من ميارس���ون االنتهاكات اجلس���يمة ،من
خالل تقدميه���م للجهات القضائية املختص���ة وتعويض ضحايا
هذه االنتهاكات.
وف���ي ه���ذا املق���ام أرى أن اجلزء األه���م الذي تعرض ل���ه التقرير،
ه���و تأكي���د الهيئة عل���ى أهمية حتقي���ق املصاحلة الفلس���طينية،
كونه���ا الضام���ن الرئي���س الس���تعادة احلري���ات األساس���ية ورد
االعتبار حلقوق اإلنسان ،واستعادة احلياة الدميقراطية بإجراء
االنتخابات احمللية والتشريعية والرئاسية.
وم���ن هذا املنطلق فال أرى مب���رراً ،على اإلطالق ،في عدم تغطية
بعض الصح���ف احمللية ووكالة األنباء واملعلومات الفلس���طينية
(وف���ا) لوقائ���ع املؤمتر الصحف���ي اخلاص بإط�ل�اق التقرير ،فقد
حجبت هذه الوسائل اإلعالمية تغطية املؤمتر بالرغم من حضور
مراسليها ومصوريها للمؤمتر وإعداد التغطية الصحفية حسب
األص���ول املهني���ة ،فاملبرر والذريع���ة واحلجة لعدم النش���ر هو «أن
التقرير يضر بأجواء املصاحلة» فأي ضرر ميكن لهذا التقرير أن
يلحقه بأبناء شعبنا وقضاياه امللحة ،أليس من األجدى أن نأخذ
ما سرده التقرير من انتهاكات لنعمل على جتنبها ومنع تكرارها
لتكون لنا عبرة وهاجس ًا في مقبل األيام؟
ألي���س م���ن األج���دى أن نواج���ه احلقائ���ق مبوضوعي���ة ونبتع���د
ونترفع عن جتربة اإلعالم النمطي اخلاضع حلس���ابات ال ميكن
فهمه���ا ،ف���إذا كان عدم تعاطي بعض وس���ائل اإلع�ل�ام احمللية مع
تقري���ر الهيئ���ة ومؤمتره���ا الصحفي ،فإن معظم وس���ائل اإلعالم
الفلس���طينية ،العربي���ة والدولية قد تلقفت م���ا جاء في التقرير
وحتدثت عنه مبوضوعية وحيادية ،فلست أدري إن حتققت غاية
من اتخذ القرار مبنع النشر أم ال؟
وفي هذا الس���ياق تثمن الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنس���ان عالي ًا
جه���ود جميع الزمي�ل�ات والزمالء الصحفيني ووس���ائل اإلعالم
الت���ي تعاطت مع التقري���ر بكل مهنية وحيادية ونش���رت ما جاء
في���ه م���ن معلوم���ات ومعطي���ات حول حال���ة حقوق اإلنس���ان في
فلسطني.

تقرير الهيئة املستقلة منع نشره !!
ملاذا؟؟
كتب حسام عز الدين

أعلنت الهيئة املس����تقلة حلقوق اإلنس����ان تقريرها السادس عشر
عن واقع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ،حيث أشتمل
التقري����ر أول م����ا أش����تمل عل����ى االنته����اكات الناجم����ة ع����ن وجود
االحت��ل�ال وقوات����ه خ��ل�ال الع����ام  2010والذي أصال ل����م يختلف
كثيرا عن االنتهاكات اليومية التي يعيش����ها الفلس����طيني ،بحيث
رصد التقرير استش����هاد  107ش����هيدا برصاص ق����وات االحتالل،
ومن بينهم تسعة متضامنني كانوا على منت السفينة التركية.
وتضمن التقرير أيضا االنتهاكات التي تعرض لها املواطن سواء
الذي يعيش حتت سلطة احلكومة املقالة في غزة أو حتت سلطة
احلكوم����ة املكلفة في الضفة الغربي����ة ،ومجملها انتهاكات وقعت
في العام  ، 2010وأشار التقرير إلى أن استمرار االنقسام يسهم
بطريق����ة مباش����رة أو غي����ر مباش����رة في اس����تمرار انته����اك حقوق
اإلنسان.
وال ادري م����ن هو صاح����ب الفكرة العظيمة ،والذي من املؤكد انه
م����ن القادرين في الس����لطة الوطنية ،الذي أوع����ز  ،وفق معلومات
غير رس����مية ،إلى وس����ائل اإلع��ل�ام احمللية بعدم نش����ر ما جاء في
التقري����ر  ،حت����ت مب����رر ” حرصا على اس����تمرار أج����واء املصاحلة،
التي مت التوقيع عليها في القاهرة “.
وحس����ب مص����ادر في العالق����ات العامة ف����ي الهيئة املس����تقلة ،فان
دائ����رة العالق����ات أبلغ����ت كاف����ة املؤسس����ات اإلعالمي����ة احمللية عن
موع����د إع��ل�ان التقرير ،إضافة إل����ى أن التقرير مت تس����ليمه إلى
اجله����ات العلي����ا وف����ق األصول ،قب����ل يومني من اإلع��ل�ان عنه في
مؤمتر حضره عدد كبير من املهتمني واملتابعني.
وال اعرف ما هو صميم هذه الفكرة العبقرية مبنعه من النش����ر،
خاص����ة وان التقري����ر أصال حت����دث عن انتهاكات وقع����ت في العام
 ،2010أي قبل التوقيع على املصاحلة ،في وقت أكد فيه التقرير
على أن استمرار االنقسام إمنا يؤدي إلى استمرار انتهاك حقوق
اإلنس����ان ،خ����ارج حدود القان����ون والقض����اء ،ما يعن����ي أن التقرير
يشير ويؤكد على أهمية حتقيق املصاحلة وإنهاء حالة االنقسام
الت����ي بالضرورة س����تنعكس ايجاب����ا على حتس��ي�ن وضعية حقوق
اإلنسان إذا التزمت كافة األطراف بالقانون والقضاء.
وباملجمل لم يتحدث التقرير أصال عن أش����ياء ،غاية في السرية،
ق����د تطيح بإمكانية املصاحل����ة ،كما فكر صاحب الفكرة اخلالقة،
ب����ل حت����دث ع����ن وقائع موثق����ة وكان اإلع��ل�ام حتدث عنه����ا مرارا،
ومنها الفصل الوظيفي ألسباب سياسية ،وتنفيذ أحكام اإلعدام،

ومنع التجمعات السلمية … ،.وهي أشياء حقيقية وقعت يعلمها
اجلميع ،إضافة إلى كونها وقعت في العام .2010
ول����م يع����رف صاحب فك����رة ع����دم النش����ر ،العظيمة ،إن منع نش����ر
التقري����ر في وس����ائل اإلعالم احمللية ،إمنا يعن����ي فتح الباب على
مصراعي����ه أم����ام فضائي����ا وقن����وات تلف����زة متهم����ة بأنه����ا تتربص
للس����لطة الوطني����ة ،وان����ه مبنع نش����ر ه����ذا التقرير إمن����ا أعطاها
املجال كي تنشر التقرير كيفما طاب لها.
ف����ان كان صاح����ب هذه الفك����رة معني حقيق����ة بتحقيق املصاحلة
عل����ى أصوله����ا ،فالصحي����ح أن يت����م تكرار نش����ر االنته����اكات التي
تعرض لها املواطن منذ بدء االنقس����ام أواس����ط عام  2007حتى
ي����وم الس����ابع والعش����رين م����ن نيس����ان ( توقي����ع محض����ر اجتم����اع
املصاحلة) كي تكون هذه االنتهاكات جرس إنذار أمام احلريصني
عل����ى املصاحل����ة ،للتمس����ك بها وع����دم الس����ماح بتك����رار مثل هذا
االنقسام القاتل.
والس����ؤال األهم :هل ما زالت وس����ائل اإلعالم احمللية ،مبختلف
أنواعها ،تعتقد انه إذا لم ينشر فيها خبر ما  ،بان ال احد سيعلم
ع����ن ه����ذا اخلبر ،خاص����ة وأننا في عصر أدت فيه ث����ورات االتصال
بأنواعها إلى قلب أنظمة لطاملا ترنحت على صدور العرب!!
2011/5/14
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نبذة تعريفية
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق املواطن الفلسطيني ،وهي تتمتع بالعضوية
الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة (.)ICC
أنشئت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان بقرار /مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله ،بتاريخ .1993/9/30
وقد نشر املرسوم الحق ًا في الوقائع الفلسطينية (اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) حتت رقم ( )59لعام .1995
مبوجب املرس���وم ،حتددت مهام ومس���ؤوليات الهيئة على النحو التالي“ :متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنس���ان
في مختلف القوانني والتش���ريعات واألنظمة الفلس���طينية ،وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسس���ات في دولة فلس���طني،
ومنظمة التحرير الفلس���طينية ”.وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها األساس���ي مبا يضمن اس���تقاللها وفعاليتها .وقد
مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام  ،1994وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي ،صاحبة الفكرة واحملرك
األول لتأسيسها.
ويتس���ع نط���اق عم���ل الهيئ���ة ليش���مل التعامل مع قضاي���ا انتهاكات حقوق اإلنس���ان ،والش���كاوى الت���ي يقدمها املواطنون بش���أن
االنتهاكات املتمثلة بحقوق اإلنس���ان ،والتي تقع على املواطن من قبل الس���لطة التنفيذية ،ونش���ر الوعي القانوني والرقابة على
التشريعات والسياسات الوطنية ،ومدى مواءمتها للمعايير الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.

الر�ؤية
مجتمع فلسطيني حر ،تتأصل فيه قيم العدالة واحلرية وحقوق اإلنسان لتصبح جُزءً من نسيجه الثقافي.

الر�سالـــة
تقوم الهيئة بصفتها الوطنية والدس���تورية على حماية وتعزيز حقوق اإلنس���ان ،استناد ًا للقانون األساسي الفلسطيني ،واملعايير
الدولية حلقوق اإلنس���ان ،دون جتزئة أو انتقاص من عامليتها ،ملراقبة مدى امتثال الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ومؤسس���اتها
لتلك املعايير من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات وتلقى الش���كاوى ،ومتابعتها ،والتدخل القضائي ،ومراجعة التش���ريعات لضمان
جزء من النس���يج
مواءمتها ملنظومة احلقوق واحلريات ،ونش���ر ثقافة حقوق اإلنس���ان بالتوعية والتدريب ،لتصبح تلك الثقافة ً
القيمي للثقافة الفلسطينية ،وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفؤ وقادر على االستمرار.

منظومة القيم
تستند الهيئة في رسم رؤيتها املستقبلية ورسالتها اإلستراتيجية وربطهما مبدى مساهمة الهيئة في حتقيق الغايات واألهداف
التالية:
> املصداقية > املساءلة > واحملاسبة
> التسامح > السرية > املساواة > النزاهة

الف�صلية

الهيئ ـ ــة املسـ ــتقلـة حلق ــوق اإلنس ـ ــان
"ديوان املظالم"

ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني ،وفيها انتهاكات حلقوقهم ،سواء كانت شكاوى تتعلّق باألجهزة األمنية
كاإلعتقال ،والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية ،أو شكاوى تتعلق بالوزارات واملؤسسات املدنية العامة ،مثل الفصل
التعسفي من الوظيفة العامة ،التقصير أو التأخير غير املبرر في تقدمي اخلدمات ،أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في
التعيني للوظائف العامة.
عزيزتي املواطنة عزيزي املواطن :إذا حرمت من خدمة تستحقها /تستحقينها ،أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من قبل أي من
السلطات الرسمية ،فال تترد /تتردي بزيارتنا أو االتصال بنا على أحد العناوين املبينة أدناه:
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املقر الرئيس  :رام الله – حي بور سعيد ،مقابل املجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا «أبو قراط»
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مكتب الوسط وجنوب غزة
خان يونس
خان يونس -شارع جالل -عمارة الفرا -ط ، 4
فوق البنك العربي
هاتف+ 972 8/ 2060443 :
فاكس+ 972 8 /2060443 :

طولكرم
شارع مستشفى ثابت ثابت  -عمارة دعباس -ط3
تلفاكس+ 972 9 / 2687535 :
بيت حلم
عمارة نزال-ط  - 2فوق البنك العربي
هاتف+ 972 2 / 2750549 :
فاكس+ 972 2/ 2746885 :
مكتب غزة والشمال
الرمال
مقابل املجلس التشريعي،
خلف بنك فلسطني الدولي
هاتف+ 972 8 2824438 :
فاكس+ 972 8 / 2845019 :

