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ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين الفل�سطيني

تتناول هذه الدرا�سة الت�شريعات الفل�سطينية املت�صلة بال�صحة النف�سية �أو امل�ؤثرة فيها لدى
ال�سكان عموماً ولدى الأطفال وال�شباب على وجه اخل�صو�ص .وهي الثانية يف �سل�سلة يعمل برنامج
ال�صحة النف�سية يف ور�شة املوارد العربية على ن�شرها يف �إطار �شراكة �إقاميية.
حت�س�س اجتماعي
رّ
يعب مفهوم «اال�صحة النف�سية» ،مبعناه الإيجابي �أو التنموي احلديث ،عن ّ
�أكرب حلقوق الإن�سان وحاجاته ويزداد ح�ضور مفهوم «اال�صحة النف�سية» يف مفاهيم اخلطاب احلقوقي
الدويل ،و�أبرزها ما يتعلق بحق �إمناء الذات واحرتام الكرامة الإن�سانية وم�صلحة الطفل الف�ضلى
الخ .غري �أنه يبقى ،ب�شكل عام ،مغ ّيباً يف الت�شريعات والقوانني يف املناطق الفل�سطينية املحتلة».
حتاول الدرا�سة جرد خمتلف الت�شريعات والقوانني واملرا�سيم التي �صدرت يف املناطق
الفل�سطينية املحتلة ،مع الرتكيز على ال�ضفة الغربية وغزة .ويربز يف الدرا�سة ما خ�ضعت له
املنطقتان من حتوالت يف الت�شريعات املتباينة بتباين ال�سلطات احلاكمة ،كما تربز احلاجة امللحة
�إىل �أخذ التو�صيات اخلا�صة بتطوير الت�شريعات ،وت�شذيبها وتوحيدها من زاوية ع�صرية وحقوقية.
تقع الدرا�سة يف  15مبحثاً موزعة على خم�سة ف�صول:
• املواثيق الدولية ومدى �إلزاميتها يف احلال الفل�سطينية
• ال�صحة النف�سية واحلقوق الأ�سا�سية واحلريات
• دور ال�سلطة والقانون يف توفري احلماية لفئات املجتمع الفل�سطيني املختلفة
• مدى التزام ال�سلطة بتعزيز عوامل ال�صحة النف�سية وحماربة ما ي�ضر بها
• ال�صحة النف�سية� :إمكانيات العالج و�شروطه.
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تـقـديــم
َ�ش َغل مو�ضوع الت�رشيع واحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان الب�رشي َة منذ فجر التاريخ.وتعود الوثائق
الأوىل يف هذا ال�صدد �إىل زمن ظهور الكتابة يف ح�ضارة ما بني النهرين (�رشيعة �أور-نام 2050
ق.م ،و�رشيعة حمورابي 1780 ،ق .م) .وكان للح�ضارة الإغريقية ووريثتها الرومانية م�ساهمات
مهمة يف هذا املجال .وال عجب �أن جند �أن مو�ضوع احلقوق والواجبات يف العالقة مع الآخر ومع
اهلل ،يف مركز اهتمام الديانات التوحيدية التي �شكلت املرحلة الالحقة من تاريخ احلقوق والقانون
وانتهاء بال�رشيعة الإ�سالمية التي يعتربها بع�ض م�ؤرخي الت�رشيع
ابتداء من �رشيعة مو�سى
العام،
ً
ً
قفز ًة كبري ًة يف الت�رشيعات املتعلقة بحقوق �أ�رسى احلرب ،واملر�أة ،والأمان االجتماعي ،والبناء
العائلي ،وحقوق الأقليات والعبودية ( .)1لكن لي�س من الوا�ضح �إىل �أي حد ميكن �أن نعترب هذه
الت�رشيعات «حقوق �إن�سان» ،باملفهوم احلديث.
ويعتقد م�ؤرخو الت�رشيع �أن نواة مفهوم حقوق الإن�سان مرتبطة ب�إ�صدار �إعالن «الأثنتي ع�رش
فقرة» 1525 ،م ال�صادر عن فالحي املناطق الإقطاعية يف �أوروبا الو�سطى ( .)2لكن �إعالنات
اال�ستقالل الالحقة للثورتني الأمريكية (�« :1776إعالن ا�ستقالل الواليات املتحدة الأمريكية»)
والفرن�سية (�« :1789إعالن حقوق الإن�سان واملواطن») كانت ت�ضم ما ميكن �أن نطلق عليه «احلقوق
القانونية» ،كما �أن «�إعالن فرجينيا» للحقوق ( )1776قد طَ ّعم القانون مبجموعة من احلقوق
واحلريات املدنية الأ�سا�سية� .أما الفقرة الثانية من �إعالن ا�ستقالل الواليات املتحدة الأمريكية:
«ونحن نحمل هذه احلقائق لتكون جلية� ،أن جميع النا�س خلقوا مت�ساوين ،و�أنهم ُوهبوا من
خالقهم حقوق ًا معينة غري قابلة للت�رصف ،و�أن من بني هذه احلقوق حق احلياة واحلرية وال�سعي
وراء ال�سعادة» ( )3فقد بقيت من �أهم اجلمل يف اللغة االجنليزية ،ولطاملا ا�ستخدمت تلك الفقرة يف
الدفاع عن حقوق الأقليات واملهم�شني منذ تللك اللحظة.
هذه الوثائق التي برزت للوجود يف القرن الثامن ع�رش �أثرت ب�شكل مبا�رش على اجلدل الفل�سفي
بخ�صو�ص حقوق الإن�سان يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،كما جند ذلك عند هيجل (-1770
ميل ( ،)1873-1806وتوما�س ب نِْي ( .)1809-1737ولقد ظهر مفهوم
،)1831
ْ
توريت ْ
وجون �سْ َ
«حقوق الإن�سان» لال�ستخدام لأول مرة يف كل من كتاب «توما�س بني» عن «حقوق الإن�سان»،
غاري�سون ( .)1879-1805وميكن الإيجاز بالقول �أن الفرتة الالحقة على
لويد
ْ
وكتابات وليم ْ
هذه احلقبة من التاريخ �شهدت جدا ًال وتطوراً م�ستمراً يف مفهوم وتطبيقات حقوق الإن�سان ،مروراً
وانتهاء ب�إعالنات حقوق الإن�سان احلديثة
باجلدل يف القرن التا�سع ع�رش حول مو�ضوع العبودية،
ً
التي �أعقبت مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية والتي ركّ ز الكثري منها على حقوق الإن�سان يف
زمن ال�رصاعات واحلروب.
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ميكن �أن ي�ستنتج املرء مما �سبق �أن حقوق وواجبات الذات الب�رشية � -أو «الذات»
( - )4التي هي مركز العلوم كافة -هي مركز مو�ضوع احلقوق والت�رشيعات� ،سواء يف القوانني
والت�رشيعات املحلية �أو العاملية .فهذه الذات هي التي �أنتجت هذه الت�رشيعات وذلك يف �سبيل
توفري الظروف الالزمة من �أجل العي�ش الكرمي .ويبدو من كتابة تلك الت�رشيعات منذ فجر احل�ضارة
الدليل امل�ؤكد على �أنها القاعدة الأ�سا�سية للوجود الإن�ساين يف حميطه وبيئته.
subject

احلاجات الأ�سا�سية والت�رشيع

�أما املدخل العلمي ملفاهيم ال�صحة النف�سية يف عالقتها بالت�رشيعات املتعلقة باحلقوق ف�إنه
مير حتم ًا من خالل نظرية ما�سْ لو بهرمها امل�شهور ،والتي تفيد ب�أن لدى الإن�سان ب�شكل عام هرم من
احلاجات الأ�سا�سية التي يجب تلبيتها له� ،أكرثها �أ�سا�سي ًة وحيوي ًة يقع يف قاعدة الهرم :احلاجات
اجل�سدية «الفي�سيولوجية» ،تليها احلاجة �إىل»الأمان» ،وهي تنتهي يف قمة الهرم باحلاجة �إىل
«حتقيق» الذات .يف هذه النظرية ،التي ظهرت يف العام  ،1943يتبني مدى �أهمية الت�رشيعات التي
حتمي احلقوق الأ�سا�سية للأفراد والتي ت�ساهم يف توفري الظروف لتلبية حاجات الهرم املن�صو�ص
عليها يف �سبيل حتقيقهم ذواتهم .وبعبارة �أخرى� ،إن الت�رشيعات والقوانني الدولية التي ت�أخذ بعني
االعتبار تلك احلاجات الإن�سانية الطبيعية ،الف�سيولوجية منها والنف�سية املعنوية ،هي ت�رشيعات
م�ؤ�سِّ �سة لأي ت�رشيع ب�رشي يف ع�رصنا احلديث .لكن نظرية ما�سْ لو التي تر�صف هذه احلاجات
ب�شكلها الهرمي احلاد ،تالقي بع�ض النقد القائم على التجربة واخلربة العملية :فبالرغم من عدم
املكونات ،جند بع�ض العلماء يرف�ض الطبيعة الت�صنيفية والرتتيبية لهذه النظرية،
االعرتا�ض على
ّ
وجند يف املقابل نظرية «احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية» التي نعتقد �أنها �أكرث �شمولية ووجودية
من تلك التي لدى ما�سْ لو ،والتي ت�صب يف �صلب العالقة بني الت�رشيع وال�صحة النف�سية.
ْريد ماكْ �س-ن ِْيف ،وطورها �أقطاب مدر�سة
و�ضع نظرية احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية ما ْنف ْ
«تنمية املقيا�س الب�رشي» .وهي تقول �إن هذه احلاجات الأ�سا�سية وجودية (تنبع من �رشوط
الوجود الإن�ساين) ،وهي عاملية وثابتة لكل زمان وثقافة ب�رشية ،و�إنها نظام تكون فيه الأجزاء،
�أي «هذه احلاجات» ،مرتابطة ومتفاعلة فيما بينها ،وال تخ�ضع لأي ترتيب �أو هرمية كما احلال يف
 نظرية ما�سْ لو � -إال يف احلاجة الأ�سا�سية� ،أي «حاجة الوجود/البقاء» التي تعتربها احلاجة رقمواحد� ،أو ال�رشط الأ�سا�سي للحاجات .وكينونة هذه احلاجة تتمثل يف ال�صحة اجل�سدية والنف�سية
التي ميكن الو�صول �إليها من خالل توفر الغذاء ،امل�سكن ،والعمل .بهذه الطريقة ميكن اجلزم بان
الت�رشيع� ،أو القانون ،يتقاطع مع هذه احلاجة (امل َّعرب عنها �أي�ضا يف قاعدة هرم ما�سْ لو باحلاجات
الف�سيولوجية)والأمان -يف ال�رشوط الأ�سا�سية لوجود وبقاء الذات الإن�سانية)5(.
نتيج ًة ملا �سبق ،لي�س من ال�صعب �أن نت�صور مدى �رضورة الت�رشيع املتم�سك بحقوق الإن�سان
الأ�سا�سية للوجود ،والتي ت�ؤدي كما ر�أينا �إىل توفر �رشوط ال�صحة اجل�سدية والنف�سية .ويف املجمل
ي�صبح �أي�ضا من ال�سهل ت�صور الرابط ما بني النظريات املختلفة للحاجات الإن�سانية ال�رضورية
املتمثل ب�رضورة توفر ت�رشيعات تكفل حق الأفراد يف «البقاء ،واحلماية ،والعاطفة ،والتفهم،
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وامل�شاركة ،والتمتع ،والإبداع ،والهوية» (كما تعرب عنها نظرية احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية)� ،أو
حق الفرد يف «البقاء ،والأمان ،واحلب ،واالنتماء ،والتقدير ،وحتقيق الذات» (كما تعرب عنها نظرية
ما�سْ لو).
�أر�ضية خ�صبة!

الواقع� ،أن احلالة الفل�سطينية تعترب يف هذا املجال حالة خا�صة ،نتيجة لتداخل م�صادر
الت�رشيع ،والظروف اجليو�سيا�سية التي تعي�شها فل�سطني �أو الفرد الفل�سطيني .توفر هذه احلالة
�أر�ضية خ�صبة لدرا�سة الت�رشيعات ومدى ان�سجامها مع املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان العامة �أو
تلك املتعلقة بحقوق الإن�سان يف حالة احلرب �أو حتت االحتالل  -وهذا بالذات مو�ضوع الكتاب
احلايل.
يف الوقت الذي نكتب فيه هذه ال�سطور يوا�صل االحتالل الإ�رسائيلي وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ب�شقيها املنق�سمني انتهاك احلقوق الأ�سا�سية للأفراد ،ويف مقدمهم الأحداث والأطفال،
ولكن بدرجات متفاوتة .فالتقرير ال�صادر عن املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان للعام 2010
( )6يخل�ص �إىل« :ا�ستمرت حالة حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل بالتدهور على نحو
غري م�سبوق يف كافة �أنحاء الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة على امتداد العام  ، )7( »2010وي�شري
التقرير ال�صادر عن املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،ب�أن العام  2010قد �شهد ا�ستمراراً للح�صار
املفرو�ض على قطاع غزة ،بالإ�ضافة �إىل �آثار العدوان على قطاع غزة ( )2009-2008حيث ال
يزال ع�رشات الآالف من �ضحايا العدوان غري قادرين على مزاولة حياتهم العادية وبناء بيوتهم
املهدمة .كما �أنه مل ي�سجل �أي حت�سن ملحوظ يف طبيعة الت�سهيالت التي تدعي �إ�رسائيل �إدخالها
على حالة احل�صار ،وخ�صو�صا دخول الب�ضائع ،فلم ي�شهد العام � 2010إال دخول املزيد من املواد
اال�ستهالكية املتوفرة بكرثة يف القطاع ،يف وقت ُمنع �إدخال مواد �إ�سرتاتيجية مهمة لإعادة البناء.
وي�شري التقرير �إىل ا�ستمرار العمليات الع�سكرية يف القطاع خالل العام ،مما �أ�سفر عن مقتل 72
�شخ�ص ًا من بينهم � 5أطفال وامر�أة ،بالرغم من الهدوء الن�سبي الذي �شهده القطاع يف العام .2010
�أما يف ال�ضفة الغربية فقد قتل � 17شخ�ص ًا من بينهم � 4أطفال ،و�أغلب حاالت القتل املذكورة متت
يف ظروف هدوء تام ،وا�ستمرت �إ�رسائيل بالقيام بعمليات اقتحام ع�سكري للتجمعات ال�سكنية،
وم�صادرة الأرا�ضي ،واالعتقال .ومل يكن اجلي�ش الإ�رسائيلي املنتهك الوحيد للحقوق الأ�سا�سية
للأفراد يف ال�ضفة ،بل �شاركه يف هذا الأمر امل�ستوطنون غري ال�رشعيني القاطنون يف م�ستوطنات
ال�ضفة الغربية ،والذين يقومون ب�إطالق النار على املزارعني وتخريب احلقول وترهيب العائالت.
()8
وي�شري التقرير �إىل �أن عدد �ضحايا الفل�سطينيني منذ بداية االنتفا�ضة الثانية (�سبتمرب�/أيلول
 )2000وحتى نهاية العام  2010قد بلغ� 6546 :شخ�ص ًا بينهم  5083مدني ًا من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .ومن بني القتلى املدنيني يف املناطق املحتلة  1276طفل/ة �أي  %26من جمموع
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القتلى ،و  369امر�أة� ،أي  .%5.5كما �أ�صيب خالل نف�س الفرتة ع�رشات الآالف من الأفراد .ومن
�أ�صل  17087م�صاب ًا مدني ًا يف قطاع غزة ،كان عدد الأطفال  5487طفالً)9( .
�أما يف ال�ضفة الغربية فما يزال هناك  585معيق ًا للحركة ،منها  65حاجزاً ع�سكري ًا دائماً،
و 22حاجزاً ع�سكري ًا جزئي ًا «ح�سب احلاجة» 80 ،بوابة يف جدار ال�ضم والف�صل 418 ،معيق ًا
للحركة ال يتواجد فيه اجلنود (متاري�س طرق ،تالل ترابية  ،جدران ترابية ،بوابات طرق ،حواجز
طرق ،خنادق) .و�شهد العام نف�سه مقتل  89فل�سطيني/ة على يد قوات االحتالل وامل�ستوطنني،
منهم � 9أطفال وامر�أة واحدة ،و�إ�صابة � 509أ�شخا�ص.وت�أتي هذه االنتهاكات يف ظل حالة من
الهدوء العام يف مناطق ال�ضفة الغربية)10(.
�أما بخ�صو�ص االعتقاالت في�شري التقرير �إىل �أنه يف نهاية العام  2010كانت قوات االحتالل
تعتقل  6500فل�سطيني ،منهم  251طفالً/ة ،و 37امر�أة .وي�ؤكد التقرير يف هذا ال�صدد �أن �أغلبية
املعتقلني حمتجزين يف  22مركز اعتقال �أغلبها قائم يف مناطق  ,1948يف تعار�ض وا�ضح مع
املادة  76من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة املحتلة باحتجاز املعتقلني من ال�سكان
املحليني يف الأقاليم املحتلة حتى انتهاء حمكوميتهم .كما ي�شدد التقرير على �أن ظروف االعتقال
غري �إن�سانية ومن ذلك ،غياب العناية ال�صحية ،واحلرمان من الزيارات العائلية ،والعزل وق�ضاء
�أوقات طويلة يف احلب�س االنفرادي)11(.
ويف تطور �آخر ي�شري التقرير �إىل �أنه يف تاريخ -13ابريل/ني�سان ، 2010-دخل الأمران
الع�سكريان الإ�رسائيليان  1649و 1650حيز التنفيذ ،حيث يعترب كل فل�سطيني قاطن يف ال�ضفة
الغربية مت�سلالً ،تنطبق عليه العقوبات الواردة يف �أمر ع�سكري �سابق �صدر العام  ، 1969والذي
يوقع عقوبة ال�سجن والإبعاد على املت�سللني من الأردن ،وم�رص ،و�سوريا ،ولبنان .فالأمران
يعرفان املت�سلل بعبارات غري وا�ضحة ،وب�شكلوا�سع يجعل ظروف التعريف تنطبق على
الع�سكريان ّ
طيف وا�سع من الفل�سطينيني القاطنني يف ال�ضفة الغربية املحتلة)12(.
�أما بخ�صو�ص هدم املنازل واملن�ش�آت ،في�شري التقرير �إىل �أجني�ش االحتالل قام يف العام 2010
بتدمري  48منز ًال يف قطاع غزة حتتوي  88وحدة �سكنية تقطنها  79عائلة� ،أو � 435شخ�صا بينهم
 263طفالً .ويف الوقت نف�سه قامت القوات ذاتها بتدمري  35من�ش�أة �صناعية ،ومدنية ،وجتارية،
وعملت على جتريف م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي الزراعية املنتجة للمحا�صيل الزراعية
كاخل�ضار والفواكه� .أما يف مناطق ال�ضفة الغربية والقد�س فقد قامت القوات الإ�رسائيلية بتدمري
وهدم  194منزالً ،منها  63منز ًال يف القد�س ال�رشقية و�ضواحيها .وقد �أجرب  15من �أ�صحاب
البيوت املهدمة يف القد�س ال�رشقية على هدم منازلهم ب�أيديهم .ويف الوقت ذاته �أ�صدرت تلك
القوات املحتلة � 1393إخطاراً بالهدم يف مناطق القد�س ال�رشقية واملناطق (ج) يف ال�ضفة الغربية
املحتلة .ومن املعروف �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية تعمد ل�سيا�سة �إجبار املواطنني على هدم منازلهم
ب�أنف�سهم ،مما يدفع البع�ض منهم لفعل ذلك جتنب ًا لدفع املبالغ الهائلة التي تفر�ضها تلك ال�سلطات
بدل ترخي�ص للمبنى و�أجرة �آليات الهدم الإ�رسائيلية التي تن ّفذ قرار الهدم)13(.
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ت�أثري االنق�سام

من ناحية �أخرى ،ي�شري التقرير �إىل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ب�شقيها املنق�سمني يف ال�ضفة
والقطاع ،فيقول« :ما تزال حالة االنق�سام وال�رصاع ال�سيا�سي يف ال�سلطة الفل�سطينية هي العنوان
الرئي�سي النتهاكات حقوق الإن�سان وتدهور نظام احلكم وعرقلة عملية التحول الدميقراطي....وقد
�أدى ال�رصاع ال�سيا�سي �إىل �رشخ يف مكونات النظام ال�سيا�سي  ...جتلى يف ا�ستمرار وجود حكومتني
و�أجهزة �أمنية و�رشطية منف�صلة ،...و�شلل املجل�س الت�رشيعي وانق�سام الق�ضاء .وت�صاعدت انتهاكات
حقوق الإن�سان من قبل احلكومتني يف غزة ورام اهلل والأجهزة الأمنية التابعة لهما.)14 (».
ويوثق التقرير العديد من االنتهاكات يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة:
	)1القتل والإ�صابات :مقتل � 42شخ�صا بينهم  6ن�ساء و� 3أطفال ،فيما �أ�صيب � 297شخ�صاً.
 )2ممار�سات الأجهزة الأمنية :حمالت ا�ستدعاء متكررة واعتقال عنا�رص و�أن�صار اخل�صوم
ال�سيا�سيني ،مل تراع يف الأغلب الإجراءات القانونية التي تنظم عملية االعتقال بح�سب
القانونني الفل�سطيني والدويل حلقوق الإن�سان .يف الكثري من الأحيان ُمنع املحامني من
زيارة املعتقلني.
 )3م�ؤ�س�سة الت�رشيع :وا�صلت �سلطة حما�س عقد جل�سات املجل�س الت�رشيعي و�إ�صدار قرارات
وت�رشيعات بدون موافقة الرئي�س.
 )4م�ؤ�س�سة الرئا�سة :وا�صل الرئي�س �إ�صدار قرارات بقوة القانون ،بدون عر�ض هذه القرارات
على املجل�س الت�رشيعي.
	)5النواب :تعر�ض النواب يف كل من ال�ضفة الغربية وغزة حلوادث �رضب ،و�إطالق نار،
وتقييد احلركة ،واعتقال ( 4حاالت اعتقال لنواب يف ال�ضفة ،وحالتا اعتقال لنواب يف
القطاع).
	)6الق�ضاء :ا�ستمرار تدهور عمل الق�ضاء ،وقيام �سلطتي ق�ضاء منف�صلتني ،وا�ستمرار العمل
بعقوبة الإعدام القا�سية 12 :حكم ًا بالإعدام يف قطاع غزة 9 ،منها �صادرة عن حمكمة
ع�سكرية ،وبهذا يرتفع جمموع الأحكام بالإعدام منذ ن�ش�أة ال�سلطة يف العام  1994حتى
نهاية العام � 2010إىل  112حكم ًا بالإعدام ( 23يف ال�ضفة 89 ،يف القطاع).
 )7حرية الر�أي والتعبري :اعتداءات متعددة على ال�صحفيني وكتاب الر�أي (اعتقاالت ،احتجاز،
ا�ستدعاء على خلفية الر�أي والتعبري� ،إغالق ومداهمة مقرات �صحف وحمطات تلفزة
و�إذاعة ،وعرقلة عمل ال�صحفيني واالعتداء عليهم .يف رام اهلل مت منع طباعة وتوزيع
�صحيفتي «فل�سطني» و«الر�سالة» وحظر عمل قناة «الأق�صى» .ويف غزة حظر توزيع
ال�صحف الفل�سطينية ال�صادرة يف القد�س وال�ضفة الغربية ك�صحيفة «القد�س» و«احلياة
اجلديدة» و«الأيام» ،ومنع العمل ل�صالح تلفزيون «فل�سطني».
	)8التجمع ال�سلمي :منع الطرفان التجمع ال�سلمي �إال لعنا�رصهم ،ومور�ست �إجراءات �صارمة
للتجمع ،حولت الإ�شعار باالجتماعات العامة �إىل ترخي�ص ر�سمي ،والقيام ب�إجراءات
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احرتازية ،من قبيل اعتقال وا�ستدعاء ن�شطاء الطرف الآخر.
 )9حق تكوين اجلمعيات :ا�ستمرت اجلهود لل�سيطرة والهيمنة على منظمات املجتمع املدين،
من خالل �إجراءات الرتخي�ص واملراجعة للرتخي�ص.
	)10الأداء احلكومي :مار�ست بع�ض الوزارات يف كال الطرفني �أو �أحدهما ال�ضغط على الطرف
الأخر ،حيث �شهد العام  2010حرمان م�ست�شفيات القطاع من الإمدادات من الأدوية
والعالجات وامل�ستلزمات الطبية من قبل وزارة ال�صحة يف رام اهلل� .أما وزارة الداخلية
يف رام اهلل فقد حرمت العديد من املر�ضى الذين يحتاجون للعالج خارج القطاع من
ال�سفر ،كما امتنعت عن حتويل جوازات �سفر جديدة للقطاع مما �ساهم يف تعطيل �سفر
الكثري من الأفراد للعالج �أو لأغرا�ض �أخرى .يف حني �أن وزارة الداخلية يف قطاع غزة
�أقدمت على حرمان �أع�ضاء من حركة فتح من ال�سفر.
	)11املجال االجتماعي :برزت يف قطاع غزة حماولة احلزب احلاكم فر�ض ايديولوجيته على
املجتمع الغزي يف املجال االجتماعي :كمحاولة فر�ض احلجاب على املحاميات،
وفر�ض قيود على مقاهي االنرتنت ،وحملة «الف�ضيلة» من جانب وزارة الأوقاف مبا يف
ذلك منع عر�ض املالب�س الداخلية يف املحال التجارية ،وحماولة فر�ض احلجاب على
طالبات املدار�س ،وفر�ض قيود على املطاعم واملرافق ال�سياحية ملنع اختالط الرجال
والن�ساء ،ومنع تقدمي الرنجيلة للن�ساء)16(.
ومي�ضي التقرير يف � 223صفحة يف �رسد تلك االنتهاكات بالتف�صيل ،لنتعرف على ال�ضحايا يف
ثنايا ال�صفحات بعيدا عن الأرقام ،ولندرك كلما تقدمنا بالقراءة ب�أن كل �أفراد ال�شعب الفل�سطيني
القاطنني يف املناطق الفل�سطينية املحتلة (بغ�ض النظر عن العمر �أو اجلن�س �أو املوقع االجتماعي
�أو ال�سيا�سي) يبقون عر�ض ًة لكافة �أ�شكال انتهاك حقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية.
والواقع �أن ذات املركز ي�صدر ب�شكل �أ�سبوعي تقريراً مف�ص ًال عن حاالت انتهاك حقوق الإن�سان
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة خ�صو�صا تلك التي ترتكبها دولة �إ�رسائيل بكافة مكوناتها
و�رشائحها و�أجهزتها .ويف كل الأحوال ،ر�أينا �أن نعر�ض لهذا التقرير ال�سنوي لكي يكون القارئ
على �إطالع على احلالة الراهنة والواقع الفعلي حلقوق الإن�سان يف فل�سطني املحتلة.
iiiii

الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ ،هو يف الأ�سا�س عر�ض حلالة القوانني والت�رشيعات
املعمول بها يف القد�س ال�رشقية وال�ضفة الغربية وقطاع غزة املحتلة� ،سواء تلك التي تطبقها
�إ�رسائيل �أو التي ورثتها ال�سلطة الفل�سطينية وقامت بتعديلها من خالل املجل�س الت�رشيعي
وم�ؤ�س�سات الت�رشيع والقانون املخت�صة .وهو �أي�ض ًا عر�ض لعالقة هذه الت�رشيعات بال�صحة النف�سية
للمراهقني والأطفال يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .هذا الكتاب م�سح �شامل لتلك الت�رشيعات
املوجودةُ ،يظهر نق�ص ًا مهم ًا يف القوانني واحلقوق الإن�سانية للأفراد الذين يعانون من ا�ضطرابات
نف�سية  -خ�صو�صا يف ما يتعلق بغياب الت�رشيعات املحددة ملمار�سة الطب والعالج النف�سيني
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والتي حتمي ذوي اال�ضطرابات املذكورة من جتنب الأخطاء �أو �سوء ا�ستخدام العالج �أو الطب
النف�سيني يف فل�سطني .والواقع �أن تلك املمار�سات كثرية وت�ؤدي يف الكثري من الأحيان �إىل نتائج
كارثية� ،أو ت�رض ب�سري عالج املري�ض/ة من خالل و�ضع حياته �أو جودتها �أو كرامته على املحك.
حتديات يف الت�رشيع ل�صحة نف�سية �أف�ضل

من الأمور الالفتة يف هذا الكتاب الذي يعالج وجود�/أو غياب الت�رشيعات التي تهتم بتوفري
الظروف الإن�سانية من �أجل �صحة نف�سية �أف�ضل ،تربز �إىل ال�سطح �أمور ذات �ش�أن قانوين و�أخرى
ذات بعد اجتماعي ثقايف نرى �أنه ال بد من التطرق �إليها ولو ب�شيء من الإيجاز:
�أوالً :االختالط والت�ضارب يف م�صادر الت�رشيع الفل�سطيني ،فالت�رشيعات والقوانني القائمة
عبارة عن تركيبة غريبة تعود يف �أغلبها �إىل حقب من اال�ستعمار واالحتالل والو�صاية ،فنجد جزءاً
من تلك القوانني عثماني ًا قدمياً ،و�آخر من قوانني بريطانية من زمن اال�ستعمار ،ي�ضاف �إليهما جزء
من قوانني �أردنية مطبقة يف ال�ضفة الغربية ،و�آخر من م�رصية مطبقة يف القطاع .وت�أتي الأوامر
الع�سكرية الإ�رسائيلية لتكمل تلك الرتكيبة .و�أخرياً هناك بع�ض الت�رشيعات الفل�سطينية .وميكن
القول �إن الو�ضع الت�رشيعي القانوين الفل�سطيني هو خملوق هجني تطغى عليه مبادئ وقوانني
املحتل �أو امل�ستعمر �أو الو�صي ،وتبدو فيه الت�رشيعات الفل�سطينية املعدودة حماولة حمدودة يف
تغطية النق�ص.
ثانياً :لي�س من ال�صعب على �أي قارئ ناقد �أن ي�ستخل�ص ب�سهولة �أن القوانني والت�رشيعات
واملتعلقة �أ�سا�س ًا بالأطفال والأحداث والن�ساء ،هي قوانني مت�أثرة جدا بالطبيعة الذكورية الأبوية
للمجتمع الفل�سطيني .وهذا �أمر ال ميكن �أن يخفى عن العني عند مراجعة القوانني والت�رشيعات
التي يتعر�ض لها هذا الكتاب يف احلقوق املتعلقة بالطفل واحلدث واملر�أة� .إذ جند القانون يتدخل
يف احلياة ال�شخ�صية للأفراد كما يف الفقرة  33من قانون الأحوال ال�شخ�صية للعام  ،1976حيث
يبطل الزواج بني امل�سلمة وغري امل�سلم ،ويبطل زواج امل�سلم من غري الكتابية ،يف متييز وا�ضح على
�أ�سا�س الدين .كما �أن قوانني الأحوال ال�شخ�صية متيز بني الرجل واملر�أة حيث جتعل الطالق يف
يد الرجل ،كما تعاقب املر�أة على �إجها�ض نف�سها ،لكنه يخفف العقوبة على ما يطلق عليه جرائم
ال�رشف ،وال يجعل من اغت�صاب الرجل لزوجته جرمية ت�ستحق العقاب.
ثالثاً :تربز يف الت�رشيعات الفل�سطينية الالحقة لقيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف العام 1994
عبارات مبهمة يف كثري من الت�رشيعات ت�شيد بحرية الر�أي والتعبري �أو حرية التجمع وامل�شاركة يف
االنتخابات ولكن «وفق ًا لأحكام القانون» و«وفق ًا للقانون» و«يف حدود القانون» ،ما يفتح الباب
وا�سع ًا �أمام تف�سريات وقراءات ميكن تف�سريها يف حاالت خا�صة ل�صالح ال�سلطة التنفيذية.
رابعاً :يخل�ص الكتاب �إىل �أنه وبالرغم من القوانني والت�رشيعات الفل�سطينية التي تن�ص على
بناء على العرق �أو اجلن�س �أو الدين �أو اللون �أو الر�أي
عدم التمييز بني الفل�سطينيني �أمام الق�ضاء ً
ال�سيا�سي �أو الإعاقة ،ف�إن الواقع الت�رشيعي ي�شري �إىل غري ذلك ،حيث جنده مييز يف حاالت مثل
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الوالية يف الزواج ،وتعدد الزوجات ،وقرار الطالق ،وال�شهادة �أمام املحاكم �أو العقود ،واملرياث،
واجلن�سية.
امل�رشع الفل�سطيني �إزاء االعتداءات الواقعة �ضد
خام�ساً :جند ب�شكل �صادم مدى تهاون
ّ
القا�رصين� ،أو تخفيف العقوبات عليها بالرغم من فداحتها ،فنجده يجعل �سن الزواج القانوين
مبكراً للغاية يحدده دين الفرد تارك ًا يف ذلك م�صري الفتاة كما ال�شاب الفل�سطيني يف �أيدي رجال
الدين �أو الوالدين متجاه ًال بذلك الأ�رضار اجل�سدية والنف�سية الكبرية للزواج املبكر على الفرد.
كما �أن عقوبات اغت�صاب �أو ممار�سة اجلن�س مع قا�رص �أو قا�رصة عقيمة وغري رادعة ،فتتجاهل
بذلك ،عن وعي �أو عدم وعي ،الأ�رضار املرتتبة على الأمر .وجند يف البند املتعلق بتقدمي امل�سكِر
للقا�رص/ة �أو دفعه/ا ملزاولة الت�سول عقوبات تثري ال�سخرية وال تتنا�سب بتات ًا مع ال�رضر وخطورة
اجلرمية� .أما ال�صدمة الأكرب فت�صدر عن البنود املتعلقة بالقانون الذي يعاقب من يحث الأطفال
�أو القا�رصين على الدعارة ،وال ميكن الرتدد يف و�صف العقوبة باملهزلة احلقيقية ،بل ال نبالغ �إذا
قلنا �إن العقوبة لي�ست قا�رصة عن ردع الفاعل ،بل قد ت�شجعه على القيام بتلك التجارة ،فاملال
الذي ميكن �أن يجمعه من هذه املمار�سة �سيفوق حتم ًا �أي عقوبة تقع عليه يف حال ك�شف �أمره.
�ساد�ساً� :إ�رسائيل ت�رضب عر�ض احلائط كافة مواثيق حقوق الإن�سان التي وقعت �أو مل توقع
عليها ،وعلى ر�أ�سها اتفاقية جنيف الرابعة .وال تتورع �إ�رسائيل يف هذا املجال عن �أن ت�ستخدم �أي
ابتداء بخ�صو�صية احلالة الفل�سطينية ،وب�أن حالة االحتالل القائمة يف املناطق الفل�سطينية
ذرائع
ً
وانتهاء بقوانني الإرهاب .فالقانون الإ�رسائيلي يف املناطق
ناجمة عن حرب «دفاع عن النف�س»،
ً
املحتلة فوق القانون الدويل ،وحتت مر�أى وم�سمع املجتمع الدويل.
يف املجمل ،ميكن القول �إن الت�رشيعات والقوانني املعمول بها يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
بحاجة ملراجعة �شاملة� ،سواء منها ما يتعلق ب�ضمان توفري �رشوط �صحية نف�سية للأفراد ب�شكل
عام والأحداث والأطفال ب�شكل خا�ص ،مراجعة ال تقف فح�سب عند املع�ضالت الت�رشيعية يف تلك
القوانني ،بل تتجاوزها للبحث يف النواق�ص وتطعيم القوانني الفل�سطينية ،وهو �أمر ممكن �إذا ما
عرفنا �أنه ويف �أثناء كتابة هذه ال�سطور ،تو�صلت الأطراف الفل�سطينية املتنازعة �إىل اتفاق واعد
من �أجل �إنهاء االنق�سام ،ما يفتح الباب وا�سع ًا �أمام احتمال عودة املجل�س الت�رشيعي وم�ؤ�س�سة
الرئا�سة للعمل ،ويجعل من املمكن �إعادة النظر يف القوانني العالقة واملعرو�ضة على املجل�س
الت�رشيعي يف الفرتة ال�سابقة على االنق�سام.
ُ�رشع الفل�سطيني �إىل مواثيق حقوق الإن�سان الدولية،
لكن الأمل احلقيقي يبقى �أن ينحاز امل ّ
مبتعداً كل البعد املمكن عن التمييز على �أي �أ�سا�س ،و�ضاغط ًا من �أجل و�ضع القوانني التي جترب
هذه ال�سلطة على ا�ستخدام كامل �إمكانياتها يف تبني الأطفال والأحداث والقا�رصين والفئات
الأكرث ت�رضراً من الطبيعية الذكورية الأبوية للمجتمع الفل�سطيني والعربي.

رنا ن�شا�شيبي ومراد عمرو
املركز الفل�سطيني للإر�شاد
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مقدمة الدرا�سة
ت�شكل الأو�ضاع الفل�سطينية حالة خا�صة ،يكاد �أال يوجد لها نظري �سواء على امل�ستوى الإقليمي
�أو العاملي .فما �أن انتهت الأرا�ضي الفل�سطينية من �سيطرة جهة �أجنبية عليها حتى وقعت حتت
�سيطرة جهة �أخرى ،وهكذا �إىل يومنا هذا ،حيث االحتالل الإ�رسائيلي الذي مي�سك بكل مفا�صل
احلياة اليومية يف املناطق الفل�سطينية �سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو ال�صحية �أو االجتماعية
رغم وجود ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي ال متلك ال�سيادة الكاملة على الأر�ض .هذا الأمر يلقي
بظالله على اجلانب ال�صحي للفل�سطينيني ،فالو�ضع ال�صحي الفل�سطيني اجل�سدي والنف�سي ي�شهد
تراجع ًا ملحوظ ًا ونق�ص ًا يف العدة والدواء .ويزداد الو�ضع �سوءاً يف قطاع غزة ،الذي تفر�ض عليه
دولة االحتالل الإ�رسائيلي ح�صاراً بري ًا وبحري ًا وجوياً.
و�إذا ما �أردنا معاجلة املو�ضوع من زاوية الت�رشيعات وال�سيا�سات املتعلقة بال�صحة ،وبالتحديد
ال�صحة النف�سية ،نالحظ �أن دولة االحتالل الإ�رسائيلي ال تويل ال�صحة النف�سية للفل�سطينيني �أي
اهتمام ،وهذا يظهر من الأوامر الع�سكرية التي �أ�صدرتها قبل جميء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
حيث �أن هذه الأوامر جتنبت معاجلة موا�ضيع ذات �صلة وثيقة بال�صحة النف�سية كحماية الإن�سان
املعوق وامل�ستهلك ومعاجلة املر�ضى العقليني ومدمني املواد املخدرة ...الخ ،بل �إنها �ساعدت،
وماا زالت ،ب�سيا�ساتها املمنهجة يف �إحلاق ال�رضر بال�صحة النف�سية للمواطن الفل�سطيني.
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على اجلهود التي تبذلها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
لدعم ال�صحة النف�سية للمواطن الفل�سطيني يف ظل العقبات والعراقيل التي ت�ضعها �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي يف وجه القطاع ال�صحي الفل�سطيني .وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف ر�سم
�صورة وا�ضحة و�شاملة عن ال�سيا�سات والت�رشيعات ال�سارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي عاجلت
موا�ضيع ال�صحة النف�سية ،وخا�صة لدى فئات الأطفال وال�شباب .لكرثة امل�صطلحات امل�ستخدمة
واملتعلقة بالطفل� ،إن تارة يقال «فتى» وتارة يقال «�شاب» ،ف�إننا ارت�أينا حتديد هذه املفاهيم
بالإ�ضافة �إىل املفاهيم من خالل و�ضع قائمة بها ومبدلوالتها.
امل�رشع
وللوقوف على االهتمام الذي تناله ال�صحة النف�سية مبفهومها احلديث املتطور يوليه
ّ
الفل�سطيني املجل�س الت�رشيعي يف ما ي�سنه من قوانني �أو على ما ي�صدر من احلكومة من لوائح� ،أو
على ما ي�صدره الرئي�س من مرا�سيم وقرارات بقانون� ،سوف نحاول و�ضع �أجوبة عن جمموعة من
الت�سا�ؤالت التي منها:
 هل تعنى الت�رشيعات الفل�سطينية بال�صحة النف�سية �أم �إنها تعترب بعيدة كل البعد عن هذااملو�ضوع؟
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 و�إذا كانت تعنى بال�صحة النف�سية فما هي �أهم مظاهر هذه العناية وما هو نطاقها؟ واىل �أيحد و�صلت؟
 وما هي الآليات املقرتحة لتطبيق وتنفيذ هذه الر�ؤية؟ للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت وغريها �سوف يتم تق�سيم الدرا�سة �إىل خم�سة ف�صول:• الف�صل التمهيدي �سيتم تخ�صي�صه للحديث عن املواثيق الدولية ومدى �إلزاميتها يف
احلالة الفل�سطينية �سواء الزاميتها لإ�رسائيل كدولة احتالل �أو لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وذلك من باب انعكا�س ذلك على الت�رشيعات الداخلية املتعلقة بال�صحة النف�سية .وتنبع
�أهمية ومكانة هذا الف�صل من خ�صو�صية احلالة الفل�سطينية التي تتميز عن غريها بكونها
واقعة حتت االحتالل الإ�رسائيلي الذي يتذرع بالقانون الدويل للت�ضييق على الفل�سطينيني
وحرمانهم من حقوقهم ،ومنها احلقوق ال�صحية والنف�سية.
• الف�صل الأول يعالج مو�ضوع ال�صحة النف�سية واحلقوق الأ�سا�سية واحلريات ،ومظاهر
اعرتاف الت�رشيعات الفل�سطينية بال�صحة النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح �أهم العوائق
املتعلقة بحق امل�شاركة العامة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،الن ذلك ي�سهم يف معرفة موقف
الت�رشيعات الفل�سطينية من مو�ضوع ال�صحة النف�سية ،ويفتح املجال للنقد الب ّناء للن�صو�ص
الت�رشيعية ذات ال�صلة بهدف تطويرها وحت�سينها.
• �أما الف�صل الثاين يعالج دور ال�سلطة والقانون يف توفري احلماية ملختلف فئات املجتمع
الفل�سطيني من حماية للأطفال الفل�سطينيني وللمر�أة وللعمال وامل�ستهلك وغريهم ،وذلك
بهدف الوقوف على احلماية التي تتمتع بها خمتلف فئات املجتمع الفل�سطيني يف ظل
الت�رشيعات الفل�سطينية ومقارنة ذلك بالأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية كلما �أمكن.
• الف�صل الثالث يتناول مدى التزام ال�سلطة الوطنية تعزيز عوامل ال�صحة النف�سية وحماربة
ما ي�رض بها ،من خالل التطرق �إىل احلقوق املكت�سبة من الناحية النظرية والعملية مثل
احلق يف التعليم وحقوق الأ�شخا�ص املعوقني ،ومظاهر تعزيز الثقة بال�سلطة والق�ضاء،
وتعزيز االن�سجام االجتماعي عرب عدة طرق كال�سعي لتحقيق امل�صاحلة الفل�سطينية
الفل�سطينية .وتظهر �أهمية هذا الف�صل يف بيان الواقع العملي �إىل جانب النظري يف كثري
من امل�سائل املتعلقة بال�صحة النف�سية للمواطن الفل�سطيني.
• الف�صل الرابع والأخري ،نكر�سه للحديث عن ال�صحة النف�سية ،و�إمكانيات العالج و�رشوطه،
وذلك لفئتي مر�ضى العقل ومدمني املواد املخدرة ،وعن احلاجة لتبني ال�سيا�سات
واالجراءات املنا�سبة لهما .ويقف الف�صل على اجلهود املبذولة� ،سواء على م�ستوى
الت�رشيعات املقرة �أو الإجراءات العملية املتخذة ،يف التعامل مع مثل هذه التحديات.
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تعريف املفردات امل�ستخدمة

للعبارات والألفاظ الواردة يف هذه الدار�سة نعتمد املعاين �أدناه:
1
احلدث :كل �شخ�ص �أمت التا�سعة من عمره ومل يتم الثامنة ع�رشة ذكراً كان �أو �أنثى.
ولد :كل �شخ�ص �أمت من العمر ت�سع �سنوات �أو يدل ظاهر حاله على انه �أمت التا�سعة من عمره
2
غري انه مل يتم الثالثة ع�رشة.
مراهق :كل �شخ�ص �أمت من العمر ثالث ع�رشة �سنة �أو يدل ظاهر حاله على انه �أمت الثالثة ع�رشة
3
�سنة من عمره غري انه مل يتم اخلام�سة ع�رشة.
فتى :كل �شخ�ص �أمت من العمر خم�س ع�رشة �سنة �أو يدل ظاهر حاله على انه �أمت اخلام�سة ع�رشة
4
من عمره غري �أنه مل يتم الثامنة ع�رشة.
5
الطفل :كل �إن�سان مل يتم الثامنة ع�رشة من عمره.
6
ال�شاب :ال�شباب وال�شابات ،والفتيان والفتيات.
املعوق :ال�شخ�ص امل�صاب بعجز كلي �أو جزئي خلقي �أو غري خلقي وب�شكل م�ستقر يف �أي من
حوا�سه �أو قدراته اجل�سدية �أو النف�سية �أو العقلية �إىل املدى الذي يحد من �إمكانية تلبية متطلبات
7
حياته العادية يف ظروف �أمثاله من غري املعوقني.
8
امل�ستهلك :كل من ي�شرتي �أو ي�ستفيد من �سلعة �أو خدمة.
املادة املخدرة :كل مادة طبيعية �أو تركيبية (يذكرها القانون على �سبيل احل�رص) ،ومن �أمثلة
هذه املواد كوكايني ،هريوين� ...أما امل�ؤ ِّثرات العقلية فهي كل مادة طبيعية �أو تركيبية (يذكرها
9
القانون على �سبيل احل�رص) ،ومنها اخل�شخا�ش والقات وغريها.
الأ�سري :كل من يقبع يف �سجون االحتالل ،على خلفية م�شاركته يف الن�ضال �ضد االحتالل� .أما
10
«الأ�سري املحرر» فهو كل �أ�سري مت حتريره من �سجون االحتالل.

د .يا�سر العموري
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املادة  2من قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة .1954
املادة  2من قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة .1954
املادة  2من قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة .1954
املادة  2من قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة .1954
املادة  1من قانون الطفل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2004
املادة  2من قانون م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب م�ؤقت رقم  70ل�سنة  .1966ومما ي�أخذ على هذا القانون انه مل يحدد عمرا
مفرت�ضا لل�شاب.
املادة  1من قانون حقوق املعوقني الفل�سطيني رقم  4ل�سنة .1999
املادة  1من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني رقم  21ل�سنة .2005
املادة  1من م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام .2003
املادة  1من قانون الأ�رسى واملحررين الفل�سطيني رقم  19ل�سنة .2004
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الف�صل التمهيدي

املواثيق الدولية ومدى �إلزاميتها
يف احلالة الفل�سطينية
يعالج هذا الف�صل مدى �إلزامية املواثيق الدولية لكل من �إ�رسائيل ب�صفتها دولة احتالل
ولل�سلطة الوطنية الفل�سطينية التي ال ترتقي مل�ستوى الدولة وال متلك ال�سيادة على الأر�ض .ف�ض ًال
عن التطرق �إىل مفهوم ال�صحة النف�سية وحق الفل�سطينيني يف احل�صول على �صحة نف�سية منا�سبة،
مع الإ�شارة ال�رصيحة �إىل خ�صو�صية احلالة الفل�سطينية املتمثلة بعدم وجود الدولة واالقت�صار
على ب�سلطة �أ�شبه ما تكون �سلطة حكم ذاتي .ويو�ضح الف�صل �آلية تعاطي املواثيق الدولية مع مثل
هذه اخل�صو�صية ،ومدى التزام �إ�رسائيل بها وانعكا�س ذلك على ال�صحة النف�سية للفل�سطينيني على
اعتبار �أن �إ�رسائيل ما زالت دولة احتالل على الرغم من وجود ال�سلطة الفل�سطينية ،وعلى املحتل
�أن يتحمل م�س�ؤولياته جتاه ال�شعب اخلا�ضع لالحتالل وفقا لقواعد القانون الدويل مبا فيها واجب
توفري م�ستوى �صحي منا�سب �سواء كان ذلك ج�سدي ًا �أم نف�سي ًا لهذا ال�شعب.
املبحث الأول :املواثيق الدولية ومدى �إلزاميتها لإ�رسائيل كدولة احتالل

كما �أ�سلفنا �سابقا فان احلالة الفل�سطينية تو�صف باال�ستثنائية ،وذلك لعدم وجود الدولة
الفل�سطينية التي من املفرت�ض �أن تخاطبها قواعد القانون الدويل ،هذا �إىل جانب ا�ستمرار االحتالل
الإ�رسائيلي بفر�ض �سيطرته الفعلية على الأر�ض الفل�سطينية على الرغم من وجود ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ما ي�ستوجب الت�أكيد على ا�ستمرار م�س�ؤولية االحتالل الإ�رسائيلي عن توفري م�ستوى
معقول من احلريات واحلقوق الأ�سا�سية للمواطن الفل�سطيني مبا فيها حق ال�صحة النف�سية.
�إن �إ�رسائيل ،كما هو معروف ،ترف�ض االلتزام بتطبيق املعاهدات الدولية ذات العالقة بحماية
حقوق الإن�سان وقت النزاعات امل�سلحة والتي منها اتفاقيات جنيف وخا�صة الرابعة منها ،وذلك
على الرغم من م�صادقتها عليها ر�سميا من الناحية الفعلية 11،اذ انها �صادقت على اتفاقية جنيف
 11عن املوقف الإ�رسائيلي الر�سمي ميكن مراجعة رجا �شحادة .قانون املحتل ـ �إ�رسائيل وال�ضفة الغربية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية ،بريوت� ،1990 ،ص .5و�أي�ضا عبد الرحمن �أبو الن�رص .اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني لعام 1949
وتطبيقاتها يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مطابع مركز ر�شاد ال�شوا الثقايف ،غزة� ،2000 ،ص.266 - 265
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الرابعة املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املدنيني وقت احلرب عام  12 .1951وعند بداية احتاللها
الأرا�ضي الفل�سطينية عام  1967اعرتفت ا�رسائيل ب�رسيان اتفاقيات جنيف على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،وذلك من خالل �إ�صدارها ثالثة من�شورات �أو �أوامر ع�سكرية يف :1967/6/7
 الأمر الع�سكري الأول �سمي بـ «من�شور ب�ش�أن تقلد ال�سلطة من قبل جي�ش الدفاع الإ�رسائيلييف «قطاع غزة و�شمال �سيناء» ويف ال�صيغة نف�سها �صدر �أمر مثله يف ال�ضفة الغربية يف
 ،1967/6/6وقد �أُعلن مبوجب الأمر الع�سكري دخول اجلي�ش الإ�رسائيلي املناطق (ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة و�شمال �سيناء) وحظر مبوجبه التجول واحلركة والتجمع يف الأماكن
العامة و�أجرب املواطن الفل�سطيني على حمل �شهادة تثبت هويته وتوعد ب�إحلاق �أ�شد
13
العقوبات مبن يخالف هذا الأمر.
 الأمر الع�سكري الثاين كان «من�شور ب�ش�أن �أنظمة ال�سلطة والق�ضاء» ،ومبوجبه مت منحقائد املنطقة �سواء ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة �صالحيات احلكم ،والت�رشيع ،والق�ضاء،
والتعيني والإدارة والت�رصف بالأموال املنقولة وغري املنقولة ،بالإ�ضافة �إىل دفع الر�سوم
14
وال�رضائب �إىل م�ؤ�س�سات احلكم املركزي.
 الأمر الع�سكري الثالث ن�ص على �إن�شاء حماكم ع�سكرية وت�شكيلها .وتن�ص املادة  35منالأمر رقم  3على �أنه« :يرتتب على املحكمة الع�سكرية ومديريتها تطبيق �أحكام معاهدة
جنيف امل�ؤرخة يف � 12أب�/أغ�سط�س  1949بخ�صو�ص حماية املدنيني �أثناء احلرب ب�صدد
كل ما يتعلق بالإجراءات الق�ضائية ،و�إذا ر�صد تناق�ض بني هذا الأمر وبني املعاهدة
املذكورة ،فتكون الأف�ضلية لأحكام املعاهدة» .وبعد �أن �أقرت �إ�رسائيل ب�رسيان معاهدات
جنيف وخا�ص ًة االتفاقية الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني على الأرا�ضي الفل�سطينية� ،إال
�أنها عادت يف فيما بعد حذفت ن�ص املادة  35من الأمر رقم  .3ويف عام � 1970أحلّت
�إ�رسائيل حمل الأمر رقم  3الأمر الع�سكري رقم  378ل�سنة « 1970ب�ش�أن تعليمات الأمن»،
وبي �إجراءات التقا�ضي �أمامها من توجيه
والذي ن�ص على ت�شكيل حماكم ع�سكرية َنّ
التهمة �إىل حني �صدور احلكم ،واجلرائم التي تخت�ص بها هذه املحاكم مثل حمل ال�سالح
واملتفجرات وغريها ،وانتهى بذكر العقوبات والقيود التي من املمكن فر�ضها على املواطنني
الفل�سطينيني املخالفني لهذا الأمر من اعتقال وتوقيف ومنع للتجوال� .إال �أن هذا الأمر �أو
املن�شور جاء خاليا من �أية �إ�شارة �إىل اتفاقيات جنيف 15.هذا ُيظهر ب�شكل جلي تراجع
اجلانب الإ�رسائيلي عن التزاماته ال�سابقة باتفاقيات جنيف ،وبرر االحتالل ت�رصفه هذا
ب�أن القوانني الإ�رسائيلية وتعليمات القيادة الع�سكرية تعلو على ما جاء يف اتفاقية جنيف،
12
13
14
15

القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل،2003 ،
�ص .48
للمزيد حول هذا الأمر ميكن مراجعة ن�ص الأمر املن�شور على موقع املقتفيmuqtafi.birzeit.edu :
للمزيد حول هذا الأمر ميكن مراجعة ن�ص الأمر املن�شور على موقع املقتفيmuqtafi.birzeit.edu :
للمزيد عن هذا الأمر ميكن مراجعة ن�ص الأمر املن�شور على موقع املقتفيmuqtafi.birzeit.edu :
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هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الإ�شارة ال�سابقة �إىل اتفاقية جنيف يف املادة  35من الأمر الع�سكري
رقم  3جاء عن طريق اخلط�أ الذي مت تداركه بحذف هذه املادة �أو ًال وبا�ستبداله بالأمر
رقم  378فيما بعد 16.ميكن القول �إن ذلك يندرج يف �سياق تن�صل االحتالل الإ�رسائيلي
من م�س�ؤولياته املفرو�ضة عليه مبوجب هذه االتفاقيات وغريها حيال ال�شعب الفل�سطيني
املحتل ،الأمر الذي ينعك�س �سلبا على مكونات ال�صحة النف�سية الفل�سطينية ،ملا يحتويه من
تقييد و�سلب للحريات واحلقوق الأ�سا�سية.
الفقه القانوين الإ�رسائيلي �ساند تطرف املوقف الر�سمي الإ�رسائيلي الذي مت التعبري عنه من
خالل الأمر الع�سكري رقم  378ال�سابق الذكر ،وذلك باالعتماد على جمموعة من احلجج 17.فقد ج ّند
خرباء القانون الإ�رسائيليني �أنف�سهم لتقدمي احلجج والرباهني التي ت�ؤيد وجهة نظرهم القائلة بعدم
التزام �إ�رسائيل باتفاقيات جنيف وتطبيقها على الأرا�ضي املحتلة ،ومن �أهم هذه احلجج:
 فراغ ال�سيادة� ،إذ �إن اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة بحماية املدنيني وقت احلرب ال تطبق�إال �إذا حل املحتل مكان احلاكم ال�رشعي ،وهذا مل يح�صل كون اململكة الأردنية التي حكمت
ال�ضفة الغربية منذ عام  1949وحتى حزيران من العام  1967مل تكن احلاكم ال�رشعي
لل�ضفة الغربية ،وكذلك م�رص بالن�سبة لقطاع غزة ،بل �إ�رسائيل وجدت ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة خاليتني من ال�سيادة ،وقامت مبلء هذا الفراغ .وتعترب هذه احلجة خمالفة
لن�ص املادة  2من اتفاقية جنيف الرابعة التي تن�ص على وجوب تطبيق املعاهدة على:
«جميع حاالت االحتالل اجلزئي �أو الكلي لأرا�ضي الطرف املتعاقد» ،وهذا الو�صف ينطبق
على ال�ضفة الغربية �سواء كان الأردن حاكما �رشعيا �أو فعليا� .إ�ضافة �إىل �أن فل�سطني مل
يحدث فيها فراغ يف ال�سيادة يف �أية حلظة تاريخية ،بل �إن ال�شعب الفل�سطيني �أ�صبح ميار�س
ال�سيادة على فل�سطني بالتوارث عن الدولة العثمانية ا�ستنادا �إىل حقه يف تقرير امل�صري.
ووفقا للقانون الدويل فان ال�سيادة تبقى لل�شعب الفل�سطيني ومل تنتقل �إىل الدولة املنتدبة
«بريطانيا» .ون�ضيف �إىل ما �سبق اننا مل جند بني ن�صو�ص اتفاقية جنيف الرابعة ما يفيد
ا�شرتاط وجود ال�سيادة ال�سابقة لكي يتم تطبيق هذه االتفاقية .وبالتايل فالقول بوجود
فراغ يف ال�سيادة هو قول ال �أ�سا�س �صحيح له.
 من احلجج الأخرى �أن حرب �إ�رسائيل عام  1967كانت حربا دفاعية �أي �أن �إ�رسائيل ملتكن يف موقع الهجوم �أو العدوان يف هذه احلرب ،بل �إنها �شنت هذه احلرب للدفاع عن
نف�سها فيما يعرف بـ «الدفاع ال�رشعي» ،وان هذه احلرب الدفاعية ت�سمح لها باال�ستيالء
على الأرا�ضي التي غزتها .وهذا مرفو�ض على �أ�سا�س انه يخالف ن�ص املادة  4/2من
ميثاق الأمم املتحدة الذي جاء فيه« :ميتنع �أع�ضاء الهيئة جميعا يف عالقاتهم الدولية
عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي
 16داود درعاوي .تقرير حول جرائم احلرب وجرائم �ضد الإن�سانية :م�س�ؤولية �إ�رسائيل الدولية عن جرائم خالل انتفا�ضة
االق�صى ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل� ،2001 ،ص .64
 17عبد الرحمن �أبو الن�رص .مرجع �سابق� ،ص 267ـ � ،271ص 277ـ  .282و�أي�ضا رجا �شحادة .مرجع �سابق� ،ص  5ـ .7
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لأية دولة �أو على وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة» .وهذا يعني �أن ميثاق الأمم
املتحدة منع القوة �أو ا�ستخدامها يف العالقات الدولية �إال يف حاالت ا�ستثنائية كحالة
الدفاع ال�رشعي �إذا توفرت �رشوطها وهي ،وجود فعل غري م�رشوع ال ميكن ردعه �إال بو�سيلة
القوة مع �رضورة التنا�سب ما بني الفعل وردة الفعل و�إبالغ جمل�س الأمن بذلك ،ويف هذه
احلالة مل تتوافر �رشوط الدفاع ال�رشعي.
 و�أ�ضاف الفقه الإ�رسائيلي مربراً �آخرا يتمثل يف كون االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضيالفل�سطينية هو فريد من نوعه �أي �أن هذا االحتالل يعترب حالة خا�صة ال مثيل لها يف
العامل ،وعلى هذا الأ�سا�س فانه يجب �إعفاء �إ�رسائيل من تطبيق اتفاقيات جنيف وخا�صة
االتفاقية الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب .وهذا املربر خطري جداً ،لأنه يعني
�أن نرتك لكل طرف �أن يكيف الأمور بح�سب ما متليه عليه م�صاحله ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل
�أن هذا التكييف خمالف لن�ص املادة  2من اتفاقية جنيف �آنفة الذكر التي جاء فيها �أنها
تطبيق على «جميع حاالت االحتالل اجلزئي �أو الكلي.»...
على خالف املوقف الر�سمي والفقهي الإ�رسائيليني جند �أن الق�ضاء الإ�رسائيلي تردد يف اتخاذ
موقف وا�ضح ب�ش�أن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة  1949على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
من عدمه� ،إذ �إن حمكمة العدل العليا الإ�رسائيلية يف قرارها رقم  337ل�سنة  1971املتعلق
بالطعن الذي تقدمت به اجلمعية امل�سيحية للأر�ضي املقد�سة الذي دفعت مبوجبه بعدم �رشعية
تغيري القوانني النافذة يف الأرا�ضي املحتلة خالف ًا التفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الهاي مل تنكر
تطبيق معاهدة جنيف الرابعة �إال �أنها انتهت �إىل عدم الن�ص على تطبيقها ب�شكل �رصيح بقولها:
«فهل تعترب املعاهدتان ت�رشيعا يرتتب على هذه املحكمة تطبيقه عندما حتكم يف نزاع داخلي
بني املواطن والدولة.»...
وبهذا ف�إن �إ�رسائيل ال تقبل معاهدة جنيف الرابعة من الناحية القانونية ،لكنها تدعي �أنها
18
تطبق ن�صو�صها الإن�سانية من الناحية الفعلية ،وال يزال هذا هو املوقف الإ�رسائيلي الر�سمي.
�أما يف ما يتعلق باتفاقية الهاي ل�سنة  1907و�أحكامها امللحقة ،فان �إ�رسائيل قبلت �أن تلتزم
بها� ،إذ �أن حمكمة العدل العليا الإ�رسائيلية �أكدت على تطبيق هذه االتفاقية يف العديد من الق�ضايا
التي نظرت فيها ،وكان من �أبرزها ق�ضية «م�ستعمرة �أيلون موريه» ل�سنة  ،1979حيث رف�ضت يف
هذا احلكم اال�ستيالء على �أمالك خا�صة من اجل �إن�شاء تلك امل�ستعمرة .وجاء يف القرار «�إن القانون
العريف الدويل ي�شكل جزءا من القانون املحلي يف �إ�رسائيل» .كما �أن «�أحكام الهاي ملزمة �أي�ضا
19
للإدارة الع�سكرية يف يهودا وال�سامرة لأنها جزء من القانون العريف الدويل».
 18رجا �شحادة .مرجع �سابق� ،ص.7
 19املرجع ال�سابق� ،ص 7ـ  .8وللمزيد حول مدى �إلزامية القانون الدويل الإن�ساين للمحتل الإ�رسائيلي ميكن مراجعة كلودي
بارات ،ترجمة قي�س جبارين .حتليل قانوين للر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار الفا�صل يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل� ،2004 ،ص 72ـ .82
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و�أما بالن�سبة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،فان جزءاً منه �أ�صبح من القانون الدويل
العريف ويف مقدمته الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام  ،1948وبالتايل ف�إنه ملزم لكافة
الدول دون حاجة �إىل املوافقة عليه .ويف ما يتعلق بالعهدين الدوليني لعام ( 1966العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية) ،فان �إ�رسائيل تعترب طرفا يف العهدين ال�سابقني من خالل م�صادقتها عليهما 20،ومل
ت�صادق �إ�رسائيل على هذين العهدين فح�سب ،بل �إنها �صادقت على جملة من االتفاقيات الدولية
ذات ال�صلة منها اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،واالتفاقية املتعلقة
مبركز الالجئني ،واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل 21وغريها .على الرغم من م�صادقة �إ�رسائيل
على هذه االتفاقيات ومن �ضمنها العهدين الدوليني ال�سابقني �إال �أنها ويف حماولة للتن�صل
من م�س�ؤولياتها تدعي �أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان ال ينطبق على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة 22.علم ًا �أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان يبقى مطبق ًا �سواء يف وقت احلرب �أو ال�سلم،
وهذا ما مييزه عن القانون الدويل الإن�ساين الذي يطبق فقط وقت النزاعات امل�سلحة ،وهذا يعني
�أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان ال يرتبط تطبيقه بوقوع حالة معينة كاحلرب بل �إنه غري مقيد
بزمن �أو حالة ،وهذا يفند ما ذهب �إليه االحتالل الإ�رسائيلي من ادعاءات.
ا�ستناداً لكل ما تقدم فان �إ�رسائيل ملزمة بتطبيق املواثيق الدولية ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
«ال�صحة النف�سية» ،وهذا يفر�ض عليها واجب تقدمي احلماية وال�ضمانات للفل�سطينيني كونها
دولة احتالل وم�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات لل�شعب اخلا�ضع لالحتالل وال يجوز لها ب�أي �شكل من
الأ�شكال وال حتت �أي ظرف �أن تتحلل من التزاماتها وم�س�ؤولياتها املفرو�ضة عليها مبوجب �أحكام
القانون الدويل جتاه املواطنني الفل�سطينيني املحتلني.
املبحث الثاين:

املواثيق الدولية ومدى الزاميتها لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية

تعترب منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�رشعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني ،واكت�سبت هذه
ال�صفة بعد ن�ضال خا�ضته �أدى يف نهاية املطاف �إىل االعرتاف الدويل والإقليمي والعربي بها عرب
جملة من القرارات ال�صادرة عن الأمم املتحدة و�أجهزتها وجامعة الدول العربية ،الأمر الذي اك�سب
املنظمة  -ب�صفتها حركة حترر وطني  -ال�شخ�صية القانونية الدولية ،ومنحها حق الدخول يف
� 20صادقت ا�رسائيل عليهما بتاريخ .1991/10/3
� 21صادقت على الأوىل يف  ،1950/3/9و�صادقت على الثانية يف  ،1954/10/1و�صادقت على الثالثة بتاريخ
.1991/10/3
 22للمزيد حول مدى انطباق القانون الدويل حلقوق الإن�سان وكذلك القانون الدويل الإن�ساين على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ميكن مراجعة املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والأعمار� .إجراءات �إفتاء ب�ش�أن الآثار القانونية لبناء
جدار يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والأعمار ،القد�س� ،2004 ،ص 138ـ
.145
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�إبرام اتفاقيات تتفق والهدف الذي ت�سعى �إليه واملتمثل يف حترير الأر�ض الفل�سطينية .ومن هنا
جاء توقيعها اتفاقية �أو�سلو مع �إ�رسائيل ،والتي متخ�ض عنها ن�شوء ما �سمي بـ «ال�سلطة الوطنية
23
الفل�سطينية» ،ولي�س «الدولة الفل�سطينية».
كما �أ�سلفنا �سابقا فان احلالة الفل�سطينية تو�صف باال�ستثنائية ،وذلك لعدم وجود الدولة
الفل�سطينية التي من املفرت�ض �أن تخاطبها قواعد القانون الدويل ،هذا �إىل جانب ا�ستمرار االحتالل
الإ�رسائيلي بفر�ض �سيطرته الفعلية على الأر�ض الفل�سطينية على الرغم من وجود ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية� ،إذ مبوجب اتفاقيات �أو�سلو التي عقدت عام  1993ما بني �إ�رسائيل ومنظمة التحرير
الفل�سطينية مت �إن�شاء ما �سمي بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وقد �ضمت هذه ال�سلطة عدة م�ؤ�س�سات
من �ضمنها م�ؤ�س�سة رئا�سة ال�سلطة واملجل�س الت�رشيعي اللذين مت انتخابهما لأول مرة عام .1996
وكان من املفرت�ض �أن تبقى هذه ال�سلطة على هذا ال�شكل لفرتة م�ؤقتة «انتقالية» حلني �إعالن
الدولة الفل�سطينية� ،إال �أن تعرث عملية ال�سالم حالت دون قيام الدولة الفل�سطينية ،وعلى الرغم
من �أن احلالة الفل�سطينية ال متثل دول ًة �إال �أن املجل�س الت�رشيعي باعتباره �أحد مكونات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية يقوم بعملية �سن القوانني ،والتي �سوف نعالج جزءاً منها وبخا�صة ما يتعلق
بجزئية مو�ضوع درا�ستنا عن «ال�صحة النف�سية».
�إن الو�ضع القانوين لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ال يعني حتلل �إ�رسائيل من التزاماتها كدولة
احتالل حيال ال�شعب املحتل ،مع ذلك وعلى الرغم من �أن واقع ال�سلطة الفل�سطينية ال يرتقي مل�ستوى
الدولة� ،إال �أن لديها من الت�رشيعات ما ميكن من معاجلة مو�ضوع الدرا�سة «ال�صحة النف�سية»،
ولأن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام  2003جاء فيه ما ي�ؤكد �سعي ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لالن�ضمام �إىل املواثيق واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان وحرياته .فقد
ن�صت املادة  2/10منه على« :تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون �إبطاء على الإن�ضمام �إىل
الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان» .هذا �إىل جانب ما جاء يف
ن�ص املادة  18من م�سودة الد�ستور الفل�سطيني الأخرية� :أن «تلتزم دولة فل�سطني بالإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،وت�سعى لالن�ضمام �إىل املواثيق الدولية والعهود الدولية الأخرى.»...
 23من اجلدير بالذكر �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أ�صدرت بتاريخ  1988/12/15القرار رقم  ،177/43والذي
�أقرت مبوجبه حلول ا�سم «فل�سطني» حمل «منظمة التحرير الفل�سطينية» يف منظومة الأمم املتحدة ،حيث جاء يف القرار:
«�إن اجلمعية العامة و�إذ تدرك قيام املجل�س الوطني الفل�سطيني ب�إعالن دولة فل�سطني متا�شيا مع قرار اجلمعية العامة
( 181د ـ  .1،...)2تعرتف ب�إعالن دولة فل�سطني ال�صادر عن املجل�س الوطني الفل�سطيني يف  15كانون الثاين/يناير
 .3 ،....1988تقرر �أن ي�ستعمل يف منظومة الأمم املتحدة ا�سم «فل�سطني» اعتبارا من  15كانون الأول/دي�سمرب 1988
بد ًال من ت�سمية «منظمة التحرير الفل�سطينية» دون امل�سا�س مبركز املراقب العام ملنظمة التحرير الفل�سطينية ووظائفها
يف منظومة الأمم املتحدة ...ويف متوز/يوليو من العام  1998مت رفع م�ستوى متثيل فل�سطني �ضمن الأع�ضاء املراقبني
�إىل �أعلى درجة ميكن �أن ي�صل �إليها الع�ضو املراقب يف الأمم املتحدة يف ما يتعلق بكل احلقوق واالمتيازات يف نطاق
عمل الأمم املتحدة .وبهذا ف�إن املنظمة تتمتع بال�شخ�صية القانونية التي ت�ؤهلها لإبرام املعاهدات وااللتزام بها و�إقامة
العالقات الدبلوما�سية وغريها ،ومع هذا ف�إن املنظمة ال متتلك ال�شخ�صية القانونية املمنوحة للدول ،التي تكون وا�سعة
وغري مقيدة بهدف تقرير امل�صري �أو نيل اال�ستقالل على اعتبار �أنها نالت هذا الهدف.
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ا�ستكما ًال ملا �سبق �رشحه ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن منظمة التحرير الفل�سطينية حاولت االن�ضمام
�إىل اتفاقيات جنيف يف �أواخر الثمانينات من خالل قيام ممثل فل�سطني لدى الأمم املتحدة ب�إر�سال
ر�سالة �إىل املجل�س الفدرايل ال�سوي�رسي (على �أ�سا�س �أن �سوي�رسا الدولة الراعية التفاقيات جنيف)
ت�ضمنت طلب ًا من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية يفيد برغبة فل�سطني االن�ضمام �إىل
اتفاقيات جنيف� .إال �أن املجل�س ال�سوي�رسي رد على هذا الطلب بالرف�ض ،على اعتبار �أن احلالة
الفل�سطينية ال ترقى �إىل م�ستوى الدولة وان هذه االتفاقيات ال ين�ضم �إليها �إال الدول.
ومبا �أن فل�سطني لي�ست بدولة فال ت�ستطيع االن�ضمام �إىل هذه االتفاقيات وااللتزام بها .لكن
عدم �إمكانية ان�ضمام فل�سطني �إىل اتفاقيات جنيف ال يعني �أن هذه االتفاقيات ال تنطبق على
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،بل �إن الفقه الدويل كما بينا �سابقا بالإ�ضافة �إىل قرارات الأمم
املتحدة تفيد بانطباق اتفاقيات جنيف داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة على الرغم من وجود
اتفاقيات ال�سالم املوقعة بني الطرفني الإ�رسائيلي والفل�سطيني ،والتي مل ُت ِزل عن دولة �إ�رسائيل
و�صف «املحتل» ،وعلى الرغم من حتمل الفل�سطينيني م�س�ؤولية �إدارة جزء من الأرا�ضي الفل�سطينية
مبوجب اتفاقيات ال�سالم خا�ص ًة وان اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة بحماية املدنيني وقت احلرب
تنطبق على «جميع حاالت االحتالل »..ومبا �أن �إ�رسائيل تعترب دولة احتالل ف�إنها ملزمة بتطبيق
هذه االتفاقية وباقي اتفاقيات جنيف .وهذا ما �أكدت عليه اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
�أكرث من قرار �صدر عنها يف هذا ال�ش�أن ،ومن �أحدث هذه القرارات القرار رقم  60/56ال�صادر
بتاريخ  ،2001/12/10حيث جاء فيه �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة� )1« :إذ ت�ؤكد من جديد
�أن اتفاقيات جنيف املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب املربمة يف � 22آب� /أغ�سط�س 1949
تنطبق على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س ،وعلى الأرا�ضي العربية الأخرى التي
حتتلها �إ�رسائيل منذ عام  )2 .1967تطالب بان تعرتف �إ�رسائيل باالنطباق القانوين لالتفاقية يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س.»...
وهذا الأمر ي�ؤكد من جديد على التزام �إ�رسائيل كدولة احتالل ولي�س ال�سلطة الوطنية �أو منظمة
التحرير الفل�سطينية بتوفري اخلدمات الأ�سا�سية للمواطن الفل�سطيني مبا فيها خدمات ال�صحة
النف�سية.
املبحث الثالث:

حق الفل�سطينيني يف �ضمان وتوفري �صحة نف�سية منا�سبة يف الأرا�ضي الفل�سطينية

ا�ستناداً ملا تقدم ميكن اعتبار الفل�سطينيني �أه ًال للتمتع مبجموعة من احلقوق اخلا�صة مبو�ضوع
الدرا�سة ،وذلك بالرغم من وجود االحتالل الإ�رسائيلي وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،إ�ضاف ًة
�إىل متتعهم ب�ضمانات وحقوق توفرها اتفاقية جنيف الرابعة وهذه تقع على كاهل االحتالل
الإ�رسائيلي ،وهذا يجب �أن يكون يف �إطار ما �سبق �رشحه من �أن هذه ال�ضمانات واحلقوق يجب
�أن تقدم من الطرفني الإ�رسائيلي وال�سلطة الوطنية كون وجود الواحد ال يلغي وجود الآخر .وميكن
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احلديث عن نوعني من هذه االلتزامات 24:التزامات عامة والتزامات �أ�سا�سية.
• االلتزامات العامة

تعترب االلتزامات الواقعة على كاهل الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ذات طبيعة تدريجية .ولقد جرى تف�سري املادة  1/2من هذا العهد من خالل
ر�ؤيتني اثنتني :الأوىل تقليدية تنظر �إىل الن�ص على انه التزام ببذل عناية وبتحقيق نتيجة معا� .أما
الثانية فهي الر�ؤية احلديثة ،وت�شمل ثالثة �أنواع من االلتزامات:
 االلتزام باحرتام ال�صحة النف�سية ،ويتم ذلك من خالل عدة طرق ،منها �إتاحة فر�صمت�ساوية لكافة الأفراد للح�صول على متطلبات ال�صحة النف�سية دون متييز على �أ�سا�س
اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو العرق ،...وكذلك امتناع الدول عن التدخل يف حريات الأ�شخا�ص
ويف ممار�ستهم حقوقهم �أو االمتناع عن عرقلة الرعاية ال�صحية النف�سية �سواء الوقائية �أو
العالجية.
 االلتزام باحلماية ويعني واجب الدول َ�سن الت�رشيعات وو�ضع ال�سيا�سات املنا�سبة التي تكفلوتكر�س حق ال�صحة النف�سية ،والتي متنع تدخل الغري والأفراد الآخرين يف حقوق غريهم
ويف ممار�ستهم لها مثل توفري معايري مالئمة من التعليم واملهارة والأخالق ،واعتماد نظم
معينة حلماية الفئات الأكرث �ضعفا يف املجتمع مثل ذوي االحتياجات اخلا�صة والأطفال
وغريهم ،وحماربة بع�ض ال�سلوكيات اخلطرة مثل الإدمان على املخدرات وتوفري العالج
املجاين ملدمنيها.
 االلتزام بالأداء ،ويعني �أن التزام الدولة باحرتام وحماية احلق يف ال�صحة النف�سية ال ميكن�أن ي�صبح واقعي ًا �إال �إذا التزمت الدولة ب�أداء هذا اال�ستحقاق وتنفيذه ،حيث يتوجب عليها
و�ضع خطة وطنية لإعمال احلق يف ال�صحة النف�سية ،تت�ضمن برامج و�آليات ت�ضمن تطبيق
بنود اخلطة مثل توفري خدمات ال�صحة الإجنابية والأمومة وت�أمني ظروف املعي�شية
املنا�سبة.
• االلتزامات الأ�سا�سية

تعترب �إ�رسائيل بو�صفها دولة احتالل ،ملزمة بجملة من االلتزامات الأ�سا�سية جتاه توفري �صحة
نف�سية مالئمة لل�شعب الفل�سطيني �سواء يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من خالل توفري حقوق
تدعم ال�صحة النف�سية ،ومن �أهمها:
 24معن ادعي�س و�آخرون .واقع احلق يف ال�صحة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق
املواطن ،رام اهلل� ،2008 ،ص  15ـ .17
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 )1احلق يف العمل يف ظروف منا�سبة وجيدة� :إذ لكل �شخ�ص احلق يف �أن تتاح له �إمكانية ك�سب
رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية .ومن �أجل حتقيق ذلك البد من اتخاذ تدابري منا�سبة
ل�صون هذا احلق ،مثل ال�سيا�سات والتقنيات التي من �ش�أنها حتقيق تنمية اقت�صادية
واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل �رشوط ت�ضمن للفرد احلريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية الأ�سا�سية 25.ومما ال �شك فيه �أن ت�أمني ظروف عمل منا�سبة ،من
�إجازات وفرتات راحة و�أجر منا�سب والتعوي�ض عن الأ�رضار واحلق يف الإ�رضاب وت�شكيل
النقابات العمالية وغريها� ،سي�سهم يف دعم وتعزيز ال�صحة النف�سية للفل�سطينيني.
 )2حق الأ�رسة ،التي ت�شكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع ،من احل�صول
على �أكرب قدر ممكن من احلماية وامل�ساعدة ،كتوفري حماية خا�صة للأمهات خالل فرتة
معقولة قبل الو�ضع وبعده ،واتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�صة ل�صالح جميع الأطفال
واملراهقني من �أي ا�ستغالل اقت�صادي �أو اجتماعي ،دون �أي متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو
العرق وغريه ،ومنع ا�ستخدام الأطفال يف �أي عمل من �ش�أنه �إف�ساد �أخالقهم �أو �إحلاق ال�رضر
26
ب�صحتهم.
 )3حق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه ،مثل
حت�سني جميع جوانب ال�صحة البيئية وال�صناعية ،والوقاية من الأمرا�ض الوبائية واملهنية
والأمرا�ض الأخرى وعالجها ومكافحتها ،وتهيئة ظروف من �ش�أنها ت�أمني اخلدمات الطبية
27
والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ض.
 )4حق كل فرد يف الرتبية والتعليم� :إذ يجب على كل دولة القيام ب�إمناء ال�شخ�صية الإن�سانية
و�صون كرامتها ،وتوطيد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .ومتكني كل �شخ�ص
من الإ�سهام بدور نافع يف جمتمع حر ،وتوثيق �أوا�رص التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني
جميع الأمم وخمتلف الفئات الإثنية �أو الدينية ،ودعم الأن�شطة التي تقوم بها الأمم املتحدة
من �أجل �صيانة ال�سلم .وي�شمل هذا احلق جعل التعليم االبتدائي �إلزاميا و�إتاحته جمان ًا
للجميع ،وتعميم التعليم الثانوي مبختلف �أنواعه وجعله متاح ًا للجميع بكافة الو�سائل
املنا�سبة وال �سيما بالأخذ تدريجيا مبجانية التعليم ،وجعل التعليم العايل متاح ًا للجميع
على قدم امل�ساواة ،و�إتاحة الفر�صة للآباء و�أبنائهم الختيار املدار�س واجلامعات التي
28
يريدون وغريها من املعايري التي كلها ت�سهم يف تكري�س وتعزيز ال�صحة النف�سية.
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املادتان  23،24من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .واملواد  9 ،8 ،7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
املادة  25من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .واملادتان  11 ،10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
املادة  12من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
املادة  26من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،واملادة  14 ،13من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
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�إن احلديث عن االلتزامات الأ�سا�سية لإ�رسائيل كدولة احتالل جتاه توفري �صحة نف�سية مالئمة
لل�شعب الفل�سطيني �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ال ميكن ح�رصه يف ن�صو�ص «ال�رشعة
الدولية حلقوق الإن�سان» ،بل �إننا جند �أن اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة بحماية الأ�شخا�ص
املدنيني وقت احلرب تناولت ب�شكل �أو ب�أخر جملة من االلتزامات التي من الواجب على الدول
احرتامها ،والتي من �ش�أنها تعزيز ودعم ال�صحة النف�سية .فقد حظرت االتفاقية ،مثالً ،الت�سبب
ب�أي معاناة بدنية للأفراد �أو القيام ب�أعمال وح�شية ،وحظرت العقوبات اجلماعية وجميع �أ�شكال
التهديد �أو الإرهاب ،و�أقرت بحق الأفراد يف تلقي كافة و�سائل الإغاثة واحل�صول على العالج
الطبي والرعاية يف امل�ست�شفيات 29.و�أكدت االتفاقية على معاملة الأفراد معامل ًة �إن�ساني ًة دون
�أي متييز يقوم على �أ�سا�س العن�رص �أو اللون �أو الدين �أو املعتقد �أو اجلن�س �أو املولد �أو الرثوة �أو �أي
معيار �آخر ،كما حظرت االعتداء على احلق يف احلياة وال�سالمة البدنية ،وبخا�صة من خالل منعها
القتل بجميع �أ�شكاله والت�شويه والتعذيب واخذ الرهائن ،كما �أنها مل ت�سمح باالعتداء على الكرامة
30
ال�شخ�صية من خالل النهي عن املعاملة املهينة واحلاطة من الكرامة.
ومما ال �شك فيه �أن االلتزامات التي جاءت بها ن�صو�ص اتفاقية جنيف الرابعة من الت�أكيد على
احلق يف احلياة والتمتع مب�ستوى �صحي منا�سب وغريها ،ي�سهم يف دعم وحت�سني ال�صحة النف�سية
للمواطن الفل�سطيني خا�صة �إذا ما التزمت دولة االحتالل مبثل هذه الن�صو�ص على ار�ض الواقع.
كما ذكرنا ،ف�إن جزءا من هذه االلتزامات يقع عبء توفريها و�ضمانها على ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية على الرغم من وجود االحتالل الذي يتحمل امل�س�ؤولية الأ�صلية كون وجود �أحدهما ال
يلغي وجود الآخر .وللوقوف على اجلهود التي تبذلها ال�سلطة الفل�سطينية يف هذا املجال ارت�أينا
الإ�شارة �إىل برامج بع�ض احلكومات الفل�سطينية ال�سابقة ال�ستعرا�ض �سيا�ساتها اخلا�صة مبو�ضوع
ال�صحة النف�سية .فمثال ،لو �أخذنا احلكومتني الثانية والثالثة ()2002/6/29 - 1996/5/8
جند �أنه يف هذه الفرتة مت اقرتاح عدد كبري من م�شاريع القوانني ذات العالقة باملو�ضوع والتي
�أقر جزء منها ،كقانون التعليم العايل ،وقانون االجتماعات العامة ،وقانون الطفل الفل�سطيني،
وقانون م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتامى ،وقانون اخلدمة املدنية ،وقانون ال�سلطة الق�ضائية
وغريها من القوانني� .أما يف جانب الت�رشيعات الثانوية (اللوائح) فيظهر ق�صوراً وا�ضحاً ،حيث مل
تقم احلكومتان ب�إ�صدار العديد من اللوائح التي ت�ساعد على تنفيذ القوانني ذات ال�صلة مبو�ضوع
ال�صحة النف�سية 31،ما انعك�س �سلب ًا على م�ستوى ال�صحة النف�سية يف الت�رشيعات الفل�سطينية.
�أما لو �أخذنا فرتة احلكومتني الرابعة واخلام�سة ( )2003/4/30 - 2002/6/29فنالحظ �أن
فرتة احلكومة الرابعة مل ت�شهد �أي تطور �أو حراك على �صعيد ال�صحة النف�سية ،ويعود ذلك �إىل الركود
الت�رشيعي� ،إذ مل تتقدم احلكومة مب�شاريع قوانني كما �أنها مل ت�صدر لوائح تنظيمية يف غ�ضون تلك
 29املواد  38 ،33 ،32من اتفاقية جنيف الرابعة ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص املدنيني وقت احلرب.
 30املادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربعة لعام .1949
 31معهد احلقوق .الإطار القانوين والتنظيمي لإدارة احلكومة للعملية الت�رشيعية :الواقع الفل�سطيني ،معهد احلقوق ،جامعة
بريزيت ،بريزيت� ،2007 ،ص 59ـ .62
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الفرتة .هذا على خالف فرتة احلكومة اخلام�سة التي وعلى الرغم من التدهور الأمني وال�سيا�سي �إال
�أن املجل�س الت�رشيعي جنح يف �أثنائها يف �إقرار عدد من القوانني وعلى ر�أ�سها القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني املعدل لعام  ،2003والذي ي�شكل احلا�ضنة الأ�سا�سية لل�صحة النف�سية .كما �صدر عن
هذه احلكومة عدد من الت�رشيعات الثانوية .ومما يح�سب لهذه احلكومة �أنها تبنت خيار التطوير
لعدد من القطاعات ،فعملت على تنفيذ برنامج الإ�صالح وتر�سيخ الوحدة الوطنية ،والعمل على
تطوير جماالت عدة منها الأمن والق�ضاء والتعليم وال�صحة والعمالة وغريها 32.وهذا كله ي�سهم يف
تطوير وحت�سني الت�رشيعات وال�سيا�سات ذات العالقة بال�صحة النف�سية.
الربنامج الأ�سا�سي للحكومة العا�رشة التي با�رشت عملها بتاريخ  ،2006/3/29احتوى
جمل ًة من النقاط ذات ال�صلة مبو�ضوعنا ،من �أهمها :تعزيز مكانة املر�أة الفل�سطينية مبا ي�ضمن لها
حق امل�شاركة يف �صنع القرار الفل�سطيني ،وتعزيز الإ�صالح وحماربة الف�ساد والإق�صاء ال�سيا�سي
والوظيفي ،وحماية حقوق الإن�سان ،وحماية امل�ستهلك الفل�سطيني ،وا�ستقالل الق�ضاء� ،إىل جانب
اهتمام برنامج احلكومة باجلانب ال�صحي وتنميته من خالل تطوير برامج للت�أمني ال�صحي
والت�أمينات االجتماعية لكبار ال�سن والعجزة ،والعناية بذوي االحتياجات اخلا�صة وغريها� 33.إال
�أن املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني املخت�ص ب�إقرار القوانني جرى تغييبه يف تلك الفرتة ب�سبب
االنق�سام الفل�سطيني الداخلي ،واعتقال االحتالل الإ�رسائيلي عدداً كبرياً من �أع�ضائه ،ما انعك�س
�سلبا على العملية الت�رشيعية الفل�سطينية� ،إذ مل ت�شهد تلك الفرتة �سن � ٍأي من الت�رشيعات مبا فيها
الت�رشيعات املتعلقة بال�صحة النف�سية� .أ�ضف �إىل �أن هذه احلكومة مل ت�ستطع تنفيذ برناجمها
و�سيا�ساتها ب�سبب مقاطعتها دولي ًا وعدم االعرتاف بها ،ما جعل ال�صحة النف�سية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية يف �أ�سو�أ حاالتها.
املبحث الرابع :ماهية ال�صحة النف�سية
املطلب الأول :مفهوم احلق يف ال�صحة وفقا للمواثيق الدولية
• مفهوم احلق يف ال�صحة النف�سية وفق ًا للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية

احلق يف متتع الإن�سان ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة هو حق �ضمنه معظم املواثيق الدولية ويف
مقدمها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام  34 .1948غري �أن العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
 32املرجع ال�سابق� ،ص 62ـ .65
 33املرجع ال�سابق� ،ص  73ـ .74
 34ن�صت املادة  25من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على �أنه « )1لكل �شخ�ص حق يف م�ستوى معي�شة يكفى ل�ضمان
ال�صحة والرفاهة له ولأ�رسته ،وخا�صة على �صعيد امل�أكل وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية و�صعيد اخلدمات
االجتماعية ال�رضورية ،وله احلق يف ما ي�ؤمن به الغوائل يف حاالت البطالة �أو املر�ض �أو العجز �أو الرتمل �أو ال�شيخوخة
�أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن �إرادته والتي تفقده �أ�سباب عي�شه )2 .للأمومة والطفولة حق يف رعاية وم�ساعدة
خا�صتني .وجلميع الأطفال حق التمتع بذات احلماية االجتماعية �سواء ولدوا يف �إطار الزواج �أو خارج هذا الإطار».
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واالجتماعية والثقافية �أوىل هذا احلق اهتمام ًا وتركيزاً وتف�صي ًال �أكرث �سواء يف ن�صو�صه ال�رصيحة
�أو يف تف�سريات جلنة الأمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت�صادية والثقافية واالجتماعية .فتن�ص
املادة  12منه على �أنه:
 )1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة
اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه.
 )2ت�شمل التدابري التي يتعني على الدول الأطراف يف هذا العهد اتخاذها لت�أمني املمار�سة
الكاملة لهذا احلق ،تلك التدابري الالزمة من �أجل:
(�أ)
(ب)
(ج)
(د)

العمل علي خف�ض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الر�ضع وت�أمني منو الطفل منواً
�صحياً،
حت�سني جميع جوانب ال�صحة البيئية وال�صناعية،
الوقاية من الأمرا�ض الوبائية واملتوطنة واملهنية والأمرا�ض الأخرى وعالجها
ومكافحتها،
تهيئة ظروف من �ش�أنها ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة
املر�ض.

يظهر من الن�ص ال�سابق �أنه مل ي� ِأت على ذكر «ال�صحة النف�سية» ب�شكل �رصيح ،بل بينّ املق�صود
بال�صحة بوجه عام ،لكنه �أعطى املفهوم الوا�سع لل�صحة بحديثه عن ال�صحة اجل�سمية (البدنية)
والعقلية ،والنوع الثاين من ال�صحة (ال�صحة العقلية) يدخل يف نطاق ال�صحة النف�سية.
• مفهوم احلق يف ال�صحة ح�سب منظمة ال�صحة العاملية

فال�صحة كما ورد يف املبادئ التي ن�ص عليها د�ستور منظمة ال�صحة العاملية:
«هي حالة اكتمال ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا واجتماعياً ،ال جمرد انعدام املر�ض �أو العجز».
يظهر من التعريف ال�سابق �أن منظمة ال�صحة العاملية ا�ستطاعت �أن ت�ضع التعريف الأكرث
�شمولية وع�رصية ،حيث اعتربت �أن ال�صحة مبفهومها ال�شامل ال تقت�رص على ال�سالمة البدنية
(اجل�سمانية) بل تتعدى ذلك لت�شمل خمتلف جوانب حياة الفرد و�سالمته دون عزله عن بيئته
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية ...وت�أثريها يف �صحته النف�سية واالجتماعية.
ابتعد التعريف عن التعريف التقليدي لل�صحة الذي عادة ما يربط بني املر�ض والعالج مبفهومه
التقليدي ،فقد �أ�ضاف �إىل جانب التعريف التقليدي مفهوما ع�رصيا ،ربط من خالله بني الفرد وبيئته
التي يعي�ش فيها ،حيث ال بد �أن يتوافر للفرد مقومات �صحية �أخرى غري الطبية منها يغلب عليها
الطابع االجتماعي واالهتمام بالعقل ،كتوفري تعليم جماين ،وتوفري �رشوط عمل منا�سبة ومالئمة
للفرد ،وجمانية العالج ،وتوفري و�سائل للرفاهية والراحة من متنزهات وحدائق وغريها ،ومنح
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الفر�ص لإمناء الذات وتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف خمتلف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية...
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بالرجوع �إىل ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام  2003ال جنده يتطرق
للحق يف ال�صحة ب�شكل مبا�رش ،و�إمنا ن�ص يف املادة  10منه كما �سلف على �أن ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية تعمل دون �إبطاء لالن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي
حقوق الإن�سان ،ومن هذه املواثيق العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية الذي ي�ؤكد على احلق يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة البدنية والنف�سية ،والإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان مبا يت�ضمنه من حقوق للإن�سان وحريات �أ�سا�سية وعلى ر�أ�سها احلق
بالتمتع بقدر عال من ال�صحة والرفاه.
ف�ض ًال عن ذلك ،فان القانون الأ�سا�سي جاء على ذكر عدد من احلقوق ذات ال�صلة بال�صحة
النف�سية ،كاحلق يف العمل ،ورعاية الأمومة والطفولة ،والتجارب العلمية ،والت�أمني ال�صحي
واالجتماعي لأ�رس ال�شهداء ،فاملادة  16من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني تن�ص على عدم جواز
�إجراء �أي جتربة طبية �أو علمية على �أحد دون ر�ضاء قانوين م�سبق ،كما ال يجوز �إخ�ضاع �أحد
للفح�ص الطبي �أو للعالج �أو لعملية جراحية� ،إال مبوجب القانون الذي ينظم ذلك� .أما املادة 19
من ذات القانون ،فقد منعت ا�ستغالل الأطفال لأي غر�ض كان ،وال ي�سمح ت�شغيلهم بعمل يلحق
�رضرا ب�سالمتهم �أو ب�صحتهم �أو بتعليمهم .بينما ن�صت املادة  25من القانون الأ�سا�سي على تنظيم
ً
عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الأمن والرعاية ال�صحية والأمن االجتماعي.
وبينت املادة  22من نف�س القانون �أن القانون ينظم خدمات الت�أمني االجتماعي وال�صحي وتكفله
ال�سلطة الوطنية لأ�رس ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى واملت�رضرين والأ�شخا�ص املعوقني وذوي
احلاجات اخلا�صة .وهذا ما �سوف يتم معاجلته يف الف�صول الالحقة.
وبالرجوع �إىل قانون ال�صحة العامة الفل�سطيني رقم  20ل�سنة  2004جنده ال يتطرق �إىل
مفهوم احلق يف ال�صحة� ،إال �أن مفهوم ال�صحة ميكن حتديده من خالل جملة املو�ضوعات التي
عاجلها القانون ،ومن �أهم هذه املو�ضوعات :رعاية الأمومة والطفولة ،ومكافحة الأمرا�ض املعدية
وغريها ،و�سالمة الأغذية ،واحلجر ال�صحي ،واملكاره ال�صحية ،وال�صحة املهنية والبيئية ،والثقافة
ال�صحية ،والعقاقري الطبية ،واملهن الطبية امل�ساعدة ،وامل�ست�شفيات والعيادات ،وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،ودفن املوتى والرقابة والتفتي�ش للت�أكد من حتقق ال�سالمة ال�صحية .يف املقابل ،ال يزال
مغيباً ،ب�سبب عدم و�ضع لوائح تنفيذية لها حتى
كثري من املو�ضوعات التي عاجلها قانون ال�صحة ّ
الآن هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى فان االحتالل ي�ضع العراقيل �أمامها ،بخا�صة تلك التي حتتاج
�إىل �إمكانات فنية ومهنية لتفعيلها.
 35معن ادعي�س و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص 12ـ .14
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الف�صل الأول

ال�صحة النف�سية واحلقوق الأ�سا�سية واحلريات
يتناول هذا الف�صل �أهم مظاهر اعرتاف الت�رشيعات الفل�سطينية بال�صحة النف�سية بالإ�ضافة
�إىل تو�ضيح ابرز العوائق املتعلقة بحق امل�شاركة العامة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وذلك من خالل
معرفة �إىل �أي مدى تعزز الت�رشيعات الفل�سطينية حقوق الإن�سان وكرامته و�إمناء ذاته .و�سوف
نتطرق �إىل �أهم املعوقات التي تواجهها حريتا الر�أي والإعالم والتجمع وامل�شاركة يف االنتخابات.
ويف نهاية الف�صل �سوف نتحدث عن �أهم الإ�شكاليات املتعلقة بالتمييز.
املبحث االول :مظاهر اعرتاف الت�رشيعات الفل�سطينية بال�صحة النف�سية
املطلب الأول :تعزيز حقوق الإن�سان والكرامة الإن�سانية

حقوق الإن�سان وكرامته �أمران مت الن�ص عليهما يف وثائق ال�رشعة الدولية حلقوق الإن�سان
(الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهدان الدوليان) ،وبالرجوع �إىل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
املعدل لعام  2003جنده ي�ؤكد على «حقوق الإن�سان» دون ذكر لكرامة الإن�سان ب�شكل �رصيح
بقوله« :حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام» 36.ولكن مبا انه تطرق �إىل
�إلزامية حقوق الإن�سان فانه ب�شكل �ضمني تطرق لكرامة الإن�سان على اعتبار �أن حقوق الإن�سان
ت�شمل الكرامة الإن�سانية.
ت�أكيد ملا �سبق ،نالحظ �أن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني قد ن�ص على جمموعة من احلقوق
واحلريات التي من �ش�أنها تعزيز الكرامة الإن�سانية ،حيث �أنه كفل احلرية ال�شخ�صية لكل فرد عرب
منع حب�سه �أو تفتي�شه �أو تقييد حريته �أو منعه من التنقل �إال ب�أمر ق�ضائي ووفق ًا للقانون .ويف
حال جرى القب�ض عليه �أو توقيفه وفق ًا للقانون فانه يحظى بجملة من ال�ضمانات التي حتفظ
كرامته الإن�سانية� ،إذ يتوجب على اجلهة التي قب�ضت عليه �أو �أوقفته �أن تبلغه ب�أ�سباب القب�ض عليه
�أو �إيقافه ،ويجب �إبالغه بالتهم املن�سوبة �إليه ،وله حق اال�ستعانة مبحام للدفاع عنه ،على �أن يتم
 36املادة  10من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام .2003
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تقدميه للمحاكمة دون ت�أخري.

37

ويف �سبيل دعم كرامة الإن�سان تب ّنى القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني مبد�أ «العقوبة ال�شخ�صية ال
اجلماعية» ،و«مبد�أ ال�رشعية» املتمثل يف �أن «ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص قانوين ،وال عقاب �إال
على الأفعال الالحقة لنفاذ القانون» ،مرتكزاً على قاعدة مفادها «الأ�صل �أن املتهم بريء حتى
تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية» تكفل له فيها �ضمانات الدفاع عن نف�سه ،وبالتايل ف�إن اللجوء
�إىل التعذيب �أو الإكراه بكافة �أ�شكاله يعترب عم ًال حمظوراً ،و�أي اعرتف يتم احل�صول عليه من املتهم
38
حتت التعذيب �أو الإكراه باطل ال قيمة له.
ويف م�سودة الد�ستور الفل�سطيني لعام  2003جند �أنها ت�ضمنت عدداً من الن�صو�ص للحديث عن
حقوق الإن�سان وحقوق املواطن الفل�سطيني بالتحديد ،ومما يالحظ �أن تلك الن�صو�ص منحت مكانة
مرموقة ومتقدمة من االحرتام واحلماية ملو�ضوع حقوق الإن�سان وكرامته الإن�سانية وحرياته.
فمثالً ،تن�ص املادة  20من امل�سودة على �أن« :حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة
االحرتام ،وتعمل الدولة على كفالة احلقوق واحلريات الدينية واملدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية لكل املواطنني ،ومتتعهم ﺑﻬا على �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.ال
39
يحرم �شخ�ص من حقوقه وحرياته الأ�سا�سية �أو �أهليته القانونية لأ�سباب �سيا�سية».
وبالرجوع �إىل قرارات املحاكم الفل�سطينية جند �أن حمكمة العدل العليا الفل�سطينية �أكدت يف
قرار لها على �أن الكرامة الإن�سانية حق لكل بني الب�رش ،م�ؤكد ًة �أن للأ�شخا�ص املعوقني احلق يف
40
اتخاذ كافة التدابري التي من �ش�أنها �أن حتقق لهم اال�ستقالل الذاتي واالعتماد على النف�س.
املطلب الثاين :احلق ب�إمناء الذات وعالقته باحلياة اخلا�صة للفرد

يعترب احلق يف �إمناء الذات حق ًا مرتابط ًا مع احلياة اخلا�صة للفرد ،فحرية احلياة اخلا�صة
تق�ضي بحرية الفرد يف اختيار ما هو �أ�صلح له ،فهي ال تقت�رص على حرمان الآخرين من التدخل
يف �ش�ؤونه اخلا�صة ،بل �إنها تعني �أي�ضا حق ال�شخ�ص يف �إقامة عالقات ون�شاطات مع غريه مبا
37
38
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املادتان  12 ،11من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام .2003
املواد  15 ،14 ،13من القانون الأ�سا�سي.
تن�ص املادة  25من امل�سودة على �أن« :احلق يف احلياة م�صون يحميه القانون» .كذلك تن�ص املادة  26منها على �أنه:
«لكل �إن�سان احلق يف �سالمة �شخ�صهُ .يحظر تعذيب الإن�سان �أو �إيذا�ؤه بدني ًا �أو نف�سي ًا �أو معاملته معاملة غري �إن�سانية �أو
�إخ�ضاعه لعقوبة قا�سية �أو مهينة �أو حمطة بالكرامة .وتعترب هذه الأفعال �أو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها القانون
وال ت�سقط بالتقادم .كل اعرتاف يثبت �أنه �صدر حتت وط�أة التعذيب �أو التهديد اجلدي به ال يعول عليه كدليل �إدانة .ويقع
من يمُ ار�س التعذيب �أو ي�أمر مبمار�سته �أو ي�شارك به حتت طائلة القانون» .ونق�ص مواد غريها ب�شكل �رصيح على تعزيز
وكفالة حقوق الإن�سان ومنها �صون الكرامة الإن�سانية.
حكم حمكمة العدل العليا الفل�سطينية رقم  56ل�سنة  ،2005املن�شور علىmuqtafi.birzeit.edu :

درا�سة يف الت�شريعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب

عرفت هذا احلق الأحكام ال�صادرة عن املحكمة الأوروبية حلقوق
ّ
ينمي ذاته ويطورها  -كما ّ
الإن�سان .واحلق يف �إمناء الذات ميكن حتقيقه من خالل عدد من احلقوق ذات ال�صلة كاحلق يف
التعليم �أو العمل وغريها .وقد �شجعت الت�رشيعات الفل�سطينية احلق يف �إمناء الذات ب�شكل �ضمني
من خالل ت�أكيدها على عدد من احلقوق التي ت�سهم يف ذلك� ،إذ ن�صت على احلق يف التعليم والعمل.
فالتعليم حق لكل مواطن ،و�إلزامي حتى نهاية املرحلة الأ�سا�سية على الأقل وجماين يف املدار�س
واملعاهد وامل�ؤ�س�سات العامة .وت�رشف ال�سلطة الوطنية على التعليم كله ويف جميع مراحله
وم�ؤ�س�ساته وتعمل على رفع م�ستواه .ويكفل القانون ا�ستقاللية اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز
البحث العلمي ،وي�ضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقايف والفني ،وتعمل ال�سلطة
الوطنية على ت�شجيعها و�إعانتها 41.كما �أن العمل حق لكل مواطن وت�سعى ال�سلطة الوطنية �إىل
توفريه لكل قادر عليه ،على �أن تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية
والأمن والرعاية ال�صحية واالجتماعية والتنظيم النقابي واحلق يف الإ�رضاب ،وهذه حقوق تنظم
42
مبوجب القانون.
�أما يف ما يتعلق باحلياة اخلا�صة ،فان القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل �أكد على �أن
للم�ساكن حرمتها ،فال جتوز مراقبتها �أو دخولها �أو تفتي�شها �إال ب�أمر ق�ضائي م�سبب ،ويقع باط ًال
كل ما يرتتب على خمالفة �أحكام هذه املادة ،وملن ت�رضر من جراء ذلك احلق يف تعوي�ض عادل
ت�ضمنه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 43.يظهر من املواد ال�سابقة �أن امل�رشع الفل�سطيني قد كفل
احرتام احلياة اخلا�صة عرب احلق يف حرمة امل�سكن.
على الرغم من ذلك فان هناك ن�صو�صا قانونية احتوت عليها الت�رشيعات الفل�سطينية تعترب
من قبل التدخل باحلياة اخلا�صة لأنها تتعار�ض مع النظام العام .فمثالً ،تن�ص املادة  33من
قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة  1976ال�ساري يف ال�ضفة الغربية على انه« :يكون الزواج باط ًال
يف احلاالت التالية :تزوج امل�سلمة بغري امل�سلم ،تزوج امل�سلم بامر�أة غري كتابية .»...وجعلت قوانني
الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني الطالق بيد الرجل ،بينما يف الأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني
(امل�سيحيني) فان الأ�صل لدى معظم الطوائف امل�سيحية عدم جواز الطالق �إال يف حاالت معينة
كالزنا 44.وتعاقب املادة  279من قانون العقوبات الفل�سطيني رقم  16ل�سنة  1960على الزواج
املبكر للفتاة 45.وكذلك معاقبة الزناة 46.ومعاقبة املر�أة التي جته�ض نف�سها 47.ومنح العذر املحل
41
42
43

44

املادة  24من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام .2003
املادة  25من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام .2003
املادة  17من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام  .2003وتن�ص املادة  35من م�سودة الد�ستور الفل�سطيني
على �أنه« :للحياة اخلا�صة لكل �إن�سان حرمتها القانونية ،مبا فيها من خ�صو�صيات الأ�رسة وامل�سكن و�رسية املرا�سالت
وغريها من �سبل االت�صال اخلا�صة ،وال يجوز امل�سا�س ﺑﻬا �إال ب�أمر ق�ضائي ويف حدود القانون .يقع باطال كل ما يرتتب
على خمالفة �أحكام هذه املادة .وملن ت�رضر من جراء ذلك ،احلق يف طلب التعوي�ض».
تن�ص املادة  83من قانون الأحوال ال�شخ�صية على �أنه« :يكون الزوج �أه ًال للطالق �إذا كان مكلفاً».
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�أو املخفف لعقوبات خا�صة كما هو احلال يف جرائم ال�رشف 48.ومل يعاقب امل�رشع الفل�سطيني على
االغت�صاب الزوجي� ،إذ تن�ص املادة  292من قانون العقوبات الفل�سطيني على انه:
« .1من واقع بالإكراه �أنثى (غري زوجه) يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة خم�س �سنوات على
الأقل
 .2وال تنق�ص العقوبة عن �سبع �سنوات �إذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�سة ع�رشة من
عمرها».
وكذلك تن�ص املادة  293على �أنه« :يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة من َوا َقع �أنثى (غري
زوجه) ال ت�ستطيع املقاومة ب�سبب عجز ج�سدي �أو نق�ص نف�سي �أو ب�سبب ما ا�ستعمل نحوها من
�رضوب اخلداع» وغريها من الأعمال التي تعد من قبيل املحظورة والتي مت�س باحلياة اخلا�صة،
�إال �أن امل�صلحة العامة تقدم على اخلا�صة.
مما �سبق نالحظ �أن امل�رشع الفل�سطيني قد عاقب على بع�ض الت�رصفات على اعتبار �أنها ت�شكل
جرائم� ،إال انه من ناحية �أخرى قد تعترب تدخ ًال يف خ�صو�صية الفرد .فمثالً ،يعد منح العذر املحل
للزوج دون الزوجة وكذلك جعل الطالق بيد الرجل دون املر�أة ،من �أ�سباب التمييز على �أ�سا�س
اجلن�س ،والتي ت�ؤثر �سلبا على ال�صحة النف�سية للمر�أة لأن التمييز �ضدها .ويف هذا ال�سياق منحت
حمكمة اال�ستئناف الفل�سطينية العذر املخفف املن�صو�ص عليه يف املادة  98من قانون العقوبات
ل�سنة  1960ل�شخ�ص قام بقتل �شقيقته وهو حتت ت�أثري �سورة الغ�ضب بعد �أن اعرتفت له بارتكابها
الزنا مع �أ�شخا�ص كثريين ذكرت له �أ�سمائهم ما �أفقده �صوابه فتناول ال�سكني وقام بطعنها عدة
49
طعنات �أدت �إىل وفاتها.
لقد عاقب امل�رشع الفل�سطيني على بع�ض الأفعال التي تتم بالر�ضا ،كمعاقبة املر�أة التي
45

46

47
48
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حيث تن�ص على انه« :يعاقب باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر كل من� )1:أجرى مرا�سيم زواج �أو كان طرف ًا يف �إجراء
تلك املرا�سيم ب�صورة ال تتفق مع قانون حقوق العائلة �أو �أي قانون �آخر �أو �رشيعة �أخرى ينطبق �أو تنطبق على الزوج
والزوجة مع علمه بذلك� ،أو  )2زوج فتاة �أو �أجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم اخلام�سة ع�رشة من عمرها �أو �ساعد يف
�إجراء مرا�سيم زواجها ب�أية �صفة كانت� ،أو.»...
تن�ص املادة  282من قانون العقوبات رقم  16ل�سنة  1960على �أنه )1« :تعاقب املر�أة الزانية بر�ضاها باحلب�س من
�ستة �أ�شهر �إىل �سنتني )2 .ويق�ضى بالعقوبة نف�سها على �رشيك الزانية �إذا كان متزوج ًا و�إال فاحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل
�سنة .»...و�أي�ضا تن�ص املادة  283من نف�س القانون على �أنه « :يعاقب الزوج باحلب�س من �شهر �إىل �سنة �إذا ارتكب الزنا
يف منزل الزوجية �أو اتخذ له خليلة جهاراً يف �أي مكان كان».
تن�ص املادة  321من قانون العقوبات على �أنه « :كل امر�أة �أجه�ضت مبا ا�ستعملته من الو�سائل �أو ر�ضيت ب�أن ي�ستعمل
لها غريها هذه الو�سائل ،تعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات».
تن�ص املادة  340من قانون العقوبات على �أنه )1« :ي�ستفيد من العذر املحل ،من فاج�أ زوجته �أو �إحدى حمارمه حال
التلب�س بالزنا مع �شخ�ص �آخر و�أقدم على قتلهما �أو جرحهما �أو �إيذائهما كليهما �أو �إحداهما )2 .ي�ستفيد مرتكب القتل
�أو اجلرح �أو الإيذاء من العذر املخفف �إذا فاج�أ زوجه �أو �إحدى �أ�صوله �أو فروعه �أو �أخواته مع �آخر على فرا�ش غري
م�رشوع».
حكم حمكمة اال�ستئناف الفل�سطينية ،دعوى جزائية رقم  1635ل�سنة  ،1995املن�شور على �صفحة االلكرتونية:
muqtafi.birzeit.edu
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ترغب بالإجها�ض بر�ضاها �أو املعاقبة على تزويج الفتاة التي يقل عمرها عن خم�سة ع�رشة �سنة،
فكل هذه الأمور ت�ؤدي �إىل الإ�رضار بال�صحة النف�سية وتراجعها� ،إذ �أن املعاقبة على الإجها�ض
الر�ضائي مثال �سيفتح الباب �أمام الأ�شخا�ص املعنيني املعنية للبحث عن طرق �أخرى للإجها�ض،
ورمبا تكون غري �رشعية ت�رض بال�صحة النف�سية واجل�سدية للمر�أة.
وفيما يتعلق باالغت�صاب الزوجي� ،أي مواقعة الزوجة بدون ر�ضاها ،فلم يعاقب عليه امل�رشع
بقوله« :من واقع بالإكراه �أنثى (غري زوجه)» .وق�صد امل�رشع من هذه العبارة مواقعة الزوج لزوجته
«من َوا َق َع �أنثى»� ،إال انه مل يوفق يف التعبري عن غر�ضه� ،إذ
بدون ر�ضاها ولي�س العك�س ،لأنه ذكر ّ
�أنا كلمة «زوجه» قد تعني الذكر �أو الأنثى .على �أي حال ،مبا �أنه مل يعاقب على االغت�صاب الزوجي
فانه بذلك مل يراعي اجلانب النف�سي للأنثى على ح�ساب مراعاته للذكر ،ويف ذلك متييز وا�ضح بني
الزوج وزوجته.
على الرغم من �أن امل�رشع الفل�سطيني قد م�س باخل�صو�صية يف كثري من ن�صو�صه� ،إال �أننا جند
�أن ق�ضاء حمكمة النق�ض الفل�سطينية قد �أن�صف ال�صحة النف�سية يف بع�ض قراراته عندما اعترب �أن
اخلط�أ يف اال�سم قد ي�سبب �أ�رضارا نف�سية �إىل جانب الأ�رضار املادية ،ففي قرار لها جاء فيه« :يعد
خمالفا للقانون القول بعدم وجود �سبب جوهري يقت�ضي ت�صحيح ا�سم املدعي ما دام ثبت �أن
اال�سم الوارد يف �شهادة امليالد و�سجل الأحوال املدنية �صدر وليد اخلط�أ يف تبليغ ا�سم املولود يف
50
حينه ،و�أن هذا اخلط�أ قد �سبب للقا�رص �إ�رضارا نف�سية واجتماعية.»...
املبحث الثاين :العوائق املت�صلة بحق امل�شاركة العامة
املطلب الأول :حريتا الر�أي والإعالم

كفل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حرية الر�أي �إذ قال ب�إن ال م�سا�س بحرية الر�أي ،و�إن لكل
�إن�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول �أو الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن مع
مراعاة �أحكام القانون 51.بينما تن�ص املادة  37من م�سودة الد�ستور الفل�سطيني على �أن« :حرية
الر�أي والتعبري عنه قو ًال وكتابة وبغري ذلك من الو�سائل ،مكفولة يف حدود القانون ومبا ي�ضمن
احرتام حقوق الغري وحرياﺗﻬم» .كما �أن القانون الأ�سا�سي وم�سودة الد�ستور الفل�سطيني كفال حرية
52
الإعالم بكافة �أ�شكاله املرئي وامل�سموع واملكتوب.

 50حكم حمكمة النق�ض الفل�سطينية ،دعوى جزائية رقم  90ل�سنة  ،2005املن�شور على ال�صفحة االلكرتونية:
muqtafi.birzeit.edu

 51املادة  19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام .2003
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لقد �أقر قانون املطبوعات والن�رش الفل�سطيني رقم  9ل�سنة  1995حرية ال�صحافة والطباعة،
وكفل حرية الر�أي لكل فل�سطيني ،وكر�س له حق الإعراب عن ر�أيه بحرية قوالً ،وكتابة ،وت�صويراً
ور�سماً ،كما انه �أكد على ممار�سة ال�صحافة مهمتها بحرية �سواء يف تقدمي الأخبار واملعلومات
والتعليقات ون�رش الفكر والثقافة والعلوم يف حدود املحافظة على احلريات واحلقوق والواجبات
العامة واحرتام حرية احلياة اخلا�صة للآخرين� ،إ�ضافة �إىل انه منح كل �شخ�ص(وال�شخ�ص قد يكون
�شخ�صا طبيعيا �أو معنويا) مبا يف ذلك الأحزاب ال�سيا�سية احلق يف متلك املطبوعات ال�صحفية
و�إ�صدارها وفق ًا لأحكام القانون 53.على الرغم من تقديرنا ملثل هذه الن�صو�ص القانونية كونها
ت�سهم يف دعم ال�صحة النف�سية للمواطن الفل�سطيني �إال انه ي�ؤخذ على عليها �أنها تذيل بعبارة «وفقا
لأحكام القانون» ،والتي يفرت�ض �أن تكون الغاية منها تنظيمية بحتة� ،إال انه يحدث العك�س ويفهم
هذا الن�ص على انه للتقييد والت�ضييق على احلقوق واحلريات املكفولة.
كما �أن قانون املطبوعات والن�رش الفل�سطيني بينّ ما هي م�شتمالت ونطاق حرية ال�صحافة،
فذكر �أنها ت�شمل �إطالع املواطن على الوقائع والأفكار واالجتاهات واملعلومات على امل�ستوى
املحلي والعربي والإ�سالمي والدويل ،و�إف�ساح املجال للمواطنني لن�رش �آرائهم ،والبحث عن
املعلومات والأخبار والإح�صائيات التي تهم املواطنني من م�صادرها املختلفة وحتليلها وتداولها
ون�رشها والتعليق عليها ،وحق املواطنني والأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية
والنقابات يف التعبري عن الر�أي والفكر والإجنازات يف جماالت ن�شاطاتها املختلفة من خالل
54
املطبوعات املختلفة.
على الرغم من هذه الن�صو�ص التي تكفل حرية الر�أي وال�صحافة �إال �أن احلالة الفل�سطينية
وخا�صة بعد احل�سم الع�سكري الذي �سيطرت مبوجبه حركة حما�س على قطاع غزة يف حزيران/
يونيو من العام � ،2007شهدت انتهاك ًا حلرية الر�أي والإعالم �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة،
ف�أ�صبح املواطن الفل�سطيني يخ�شى على حياته �أو رزقه � ْإن عبرّ عن ر�أيه بكل �صدق ومو�ضوعية.
 52تن�ص املادة  27من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني على �أن )1« :ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم حق للجميع
يكفله هذا القانون الأ�سا�سي وتخ�ضع م�صادر متويلها لرقابة القانون )2 .حرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة
واملكتوبة وحرية الطباعة والن�رش والتوزيع والبث ،وحرية العاملني فيها ،مكفولة وفق ًا لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني
ذات العالقة )3 .حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ،وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغا�ؤها �أو فر�ض قيود
عليها �إال وفق ًا للقانون ومبوجب حكم ق�ضائي» .كما �أن م�سودة الد�ستور الفل�سطيني نظمت حرية الإعالم يف املواد  38ـ
 ،40حيث تن�ص املادة  38على �أن« :ت�أ�سي�س ال�صحف وملكية �سائر و�سائل الإعالم حق جلميع املواطنني يكفله الد�ستور،
وتخ�ضع م�صادر متويلها للرقابة القانونية» .وتن�ص املادة  39على انه« :حرية و�سائل الإعالم مبا فيها ال�صحافة
والطباعة والبث امل�سموع واملرئي ،وحرية العاملني فيها مكفولة ويحميها الد�ستور والقوانني ذات العالقة .متار�س
و�سائل الإعالم ر�سالتها بحرية ،وتعرب عن خمتلف الآراء يف �إطار القيم الأ�سا�سية للمجتمع ،واحلفاظ على احلقوق
واحلريات والواجبات العامة ومبا ال يتعار�ض مع �سيادة القانون .ال يجوز �إخ�ضاع و�سائل الإعالم للرقابة الإدارية وال
يجوز تعطيلها� ،أو م�صادرﺗﻬا �إال بحكم ق�ضائي .تطبيقا للقانون».
 53املواد  5 ،3 ،2من قانون املطبوعات والن�رش الفل�سطيني رقم  9ل�سنة .1995
 54املادة  4من قانون املطبوعات والن�رش الفل�سطيني رقم  9ل�سنة .1995
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كما جرى الت�ضييق على حرية ال�صحافة وال�صحفيني� ،إذ مت �إغالق مكتب ف�ضائية «الأق�صى» يف
ال�ضفة الغربية ومالحقة ال�صحفيني العاملني فيه ،وقابله �إغالق مكتب «تلفزيون فل�سطني» يف
قطاع غزة ومالحقة ال�صحفيني العاملني فيه �أي�ضا .كما ُمنع ن�رش �صحيفة «الر�سالة» املح�سوبة
على حركة حما�س ،الأمر الذي قابلته حما�س مبنع ن�رش بع�ض ال�صحف الفل�سطينية اليومية لفرتة
معينة مثل �صحيفة «القد�س»� ،إىل غريه من الأمثلة الواقعية التي تثبت �أن حريتا الر�أي والإعالم
يف حالة تراجع يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�رض بال�صحة النف�سية والذهنية
للفل�سطينيني.
املطلب الثاين :حريتا التجمع وامل�شاركة يف االنتخابات

لقد �أقر القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حرية التجمع من تكوين الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات
واالحتادات والنقابات وامل�شاركة يف االنتخابات وعقد االجتماعات العامة واخلا�صة وحق تقلد
املنا�صب والوظائف العامة وغريها .فاملادة  26تن�ص من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل
على« :للفل�سطينيني حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية �أفراداً وجماعات ولهم على وجه اخل�صو�ص
احلقوق الآتية )1 :ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية واالن�ضمام �إليها وفق ًا للقانون )2 .ت�شكيل النقابات
واجلمعيات واالحتادات والروابط والأندية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية وفق ًا للقانون )3 .الت�صويت
والرت�شيح يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقرتاع العام وفق ًا للقانون)4 .
تقلد املنا�صب والوظائف العامة على قاعدة تكاف�ؤ الفر�ص )5 .عقد االجتماعات اخلا�صة دون
ح�ضور �أفراد ال�رشطة ،وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون» .وهذا
55
ما �أكدت عليه م�سودة الد�ستور الفل�سطيني.
على الرغم من الن�صو�ص القانونية التي تكفل حرية تكوين اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية� 56إال
�أن الواقع امللمو�س يف الأرا�ضي الفل�سطينية ي�شري �إىل عك�س ما حتدثت عنه الن�صو�ص القانونية،
وكل ذلك عائد �إىل �أحداث  ،2007والتي متكنت بعدها حما�س من فر�ض �سيطرتها على قطاع
غزة .فمثالً� ،أ�صدر رئي�س ال�سلطة الوطنية مر�سوم ًا رئا�سي ًا بتاريخ  2007/6/20منح مبوجبه
وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�ص اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ال�صادرة عن وزارة
الداخلية �أو عن �أي جهة حكومية �أخرى� ،إذ منح وزير الداخلية �أو من يفو�ضه اتخاذ الإجراءات التي
يراها مالئمة �إزاء اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات من �إغالق �أو ت�صويب �أو�ضاع �أو غري ذلك من
57
الإجراءات.
و�ألزم املر�سوم جميع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة
 55بينما عاجلت امل�سودة هذا املو�ضوع يف املواد  52ـ .55
 56نق�صد هنا ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام  2003وذلك لعدم وجود قانون �أحزاب فل�سطيني مقر من
قبل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني لغاية الآن.
 57املادة  1و  2من مر�سوم رقم  16ل�سنة  2007ب�ش�أن منح وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�ص اجلمعيات.
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ترخي�صها 58.لقد م�س هذا املر�سوم باملركز القانوين لهذه اجلمعيات� ،إذ فتح املجال �أمام ال�سلطة
التنفيذية لتقرير م�صري اجلمعيات التي كانت قائمة �أو التي �ستقوم ،ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي �إىل
�إغالق بع�ض هذه اجلمعيات لأ�سباب تقدرها ال�سلطة التنفيذية .ومن املعلوم �أن بع�ض ًا من هذه
اجلمعيات يعمل يف اجلانب اخلريي ،وهي تعمل يف جمملها على تقدمي خدمات خمتلفة للمجتمع
الفل�سطيني ،ولي�س من بينها من يعمل على تقوي�ض �أركان ال�سلطة.
ف�ض ًال عن ذاك ،فقد �ألزم املر�سوم كافة اجلمعيات بتقدمي طلبات لإعادة ترخي�صها ،وبالتايل
ف�إنه ا�ستحدث نظام ًا جديداً مل يكن موجوداً يف ال�سابق وهو «نظام الرتخي�ص» بعد �أن كان قانون
اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم  1ل�سنة  2000يتحدث عن «نظام ت�سجيل» اجلمعيات،
59
وهو نظام الأقل حدة من نظام الرتخي�ص.
وجرى �أي�ضا تقييد �إن�شاء الفرق الك�شفية ال�شبابية يف قطاع غزة� ،إذ ال يجوز لأية هيئة يف قطاع
غزة �أن تن�شئ �أي فرق ك�شفية �إال عن طريق جمعية الك�شافة املخت�صة ،التي ت�سمح لكل جمعية من
اجلمعيات �أن تن�شئ لها فرق ًا وفروع ًا بعد موافقة الهيئة العامة ،ولكل جمعية �أن ت�رشف على فرقها
وفروعها ،وت�ضع النظام الأ�سا�سي واللوائح الداخلية واملالية ،وال تكون هذه اللوائح نافذة املفعول
60
�إال بعد اعتمادها من الهيئة العامة و�إيداع �صورة منها لدى املجل�س الأعلى لرعاية ال�شباب.
مما �سبق جند �أنه مت انتهاك املبادئ التي ن�ص عليها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،يف ما
يتعلق بحرية تكوين اجلمعيات والكيانات القانونية التي تخدم ال�شعب الفل�سطيني .و� ْإن كان لهذا
الأمر من �رضر فانه يكون �رضراً ذا جانبني ،مادي ونف�سي.
ي�شري الواقع الفل�سطيني �إىل �أن حريات امل�شاركة يف االنتخابات وت�شكيل الأحزاب ،والرت�شح
لالنتخابات� ،أخذت بالرتاجع يف ظل االنق�سام الذي ت�شهده الأرا�ضي الفل�سطينية� ،إذ �أن ن�شاطات
حركة فتح تعترب حمظورة يف قطاع غزة ،وكذلك الأمر بالن�سبة حلركة حما�س يف ال�ضفة الغربية.
وهذا يعترب م�س ًا وا�ضح ًا بحرية الأفراد يف ممار�ستهم الأن�شطة ال�سيا�سية .وبالتايل فان ذلك يلحق
�رضرا معنويا ونف�سيا بال�شباب والأطفال الفل�سطينيني �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة.
املطلب الثالث :الإ�شكاليات املتعلقة بالتمييز

تن�ص املادة  9من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل على �أن« :الفل�سطينيون �أمام القانون
والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة».
 58املادة  3من مر�سوم رقم  16ل�سنة  2007ب�ش�أن منح وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�ص اجلمعيات.
 59املادة  3تن�شئ الوزارة دائرة تعنى ب�ش�ؤون ت�سجيل اجلمعيات والهيئات بالتن�سيق مع الوزارة املخت�صة وحتتفظ الدائرة
لغايات تنفيذ هذا القانون مبا يلي� .1 :سجل تقيد فيه طلبات الت�سجيل ب�أرقام مت�سل�سة تبع ًا لتاريخ تقدميها.»...
 60املادتان  7و  10من قرار املجل�س الأعلى لرعاية ال�شباب بقطاع غزة ب�ش�أن ت�شكيل الهيئة العامة الفل�سطينية للك�شافة
واملر�شدات بقطاع غزة.
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كما �أن قانون العمل الفل�سطيني يحظر التمييز يف ظروف و�رشوط العمل بني العاملني يف فل�سطني
وبني الرجل واملر�أة 61.وان كانت القاعدة هي عدم التمييز بني الفل�سطينيني� ،إال �أن هذه القاعدة
لي�ست مطلقة ،فقد جند امل�رشع الفل�سطيني قد ك�رسها يف كثري من املوا�ضع وخا�صة يف امل�سائل
التي تتعلق بالأحوال ال�شخ�صية وال�رشعية ،ومن �أمثلة ذلك:
 الوالية يف الزواج :فقد جعل امل�رشع الوالية للرجال دون الن�ساء ،حيث ا�شرتط موافقة الويللزواج الفتاة البكر التي مل تبلغ � 18سنة من عمرها مع وجود بع�ض اال�ستثناءات 62.و�أما
الفتاة الثيب التي �سبق لها الزواج التي جتاوزت ثمانية ع�رشة �سنة من عمرها فت�ستطيع
63
تزويج نف�سها بنف�سها.
 تعدد الزوجات :حيث �سمح القانون للرجل بالزواج ب�أكرث من امر�أة (حتى �أربع ن�ساء)� ،إذحترم املادة  28من قانون الأحوال ال�شخ�صية يف �إ�شارة �إىل تعدد الزواج على كل من له
�أربع زوجات �أو معتدات �أن يعقد زواجه على امر�أة �أخرى قبل �أن يطلق �إحداهن وتنق�ضي
عدتها� .إال انه ويف ذات ال�سياق فان القانون ذاته �أجاز للزوجة �أن ت�شرتط على زوجها يف
64
عقد الزواج عدم الزواج من امر�أة �أخرى غريها.
 قرار الطالق :جعل القانون �أمر الطالق بيد الرجل ،فهو وحده الذي ميلك قرار الطالق منعدمه� ،إذ تن�ص املادة  83من قانون الأحوال ال�شخ�صية على انه« :يكون الزوج �أه ًال للطالق
�إذا كان مكلفاً» .وبينت املادة  84من نف�س القانون �أن حمل الطالق هو املر�أة املعقود
عليها بزواج �صحيح .ويف هذا متييز وا�ضح ،فلماذا جعل الزواج باتفاق الطرفني (الزوج
والزوجة) ومل يجعل الطالق كذلك؟ على الرغم مما �سبق �إال �أن القانون قد �أجاز للزوجة �أن
ت�شرتط يف عقد الزواج �أن جتعل �أمرها بيدها تطلق نف�سها �إذا �شاءت 65.ويف جانب �آخر
66
�أجاز القانون للزوجة اللجوء �إىل �أحكام املخالعة خللع زوجها.

61
62

63
64

65
66

املادتان  16و  100من قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2000
حيث تن�ص املادة  6من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة  1976على انه « :للقا�ضي عند الطلب حق تزويج البكر التي
�أمتت اخلام�سة ع�رشة من عمرها من الكفء يف حال ع�ضل الويل غري الأب �أو اجلد من الأولياء بال �سبب م�رشوع� .أما
�إذا كان ع�ضلها من قبل الأب �أو اجلد فال ينظر يف طلبها �إال �إذا كانت �أمتت ثمانية ع�رش عام ًا وكان الع�ضل بال �سبب
م�رشوع».
املادة  13من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
تن�ص املادة  19من قانون الأحوال ال�شخ�صية على انه�« :إذا ا�شرتط يف العقد �رشط نافع لأحد الطرفني ومل يكن منافي ًا
ملقا�صد الزواج ومل يلتزم فيه مبا هو حمظور �رشع ًا و�سجل يف وثيقة العقد وجبت مراعاته وفق ًا ملا يلي�:أ� .إذا ا�شرتطت
الزوجة على زوجها �رشط ًا تتحقق لها به م�صلحة غري حمظورة �رشع ًا وال مي�س حق الغري ك�أن ت�شرتط عليه �أن ال يخرجها
من بلدها �أو �أن ال يتزوج عليها �أو �أن يجعل �أمرها بيدها تطلق نف�سها �إذا �شاءت �أو �أن ي�سكنها يف بلد معني كان ال�رشط
�صحيح ًا وملزم ًا ف�إن مل يف به الزوج ف�سخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته ب�سائر حقوقها الزوجية.»...
املادتان �/19أ و  87من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
نظم قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة � 1976أحكام املخالعة يف املواد  102ـ .112
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 ال�شهادة :ا�شرتط القانون ل�صحة عقد الزواج ح�ضور �شاهدين رجلني �أو رجل وامر�أتني.ويف ذلك �إ�شارة �رصيحة �إىل �أن �شهادة املر�أة ت�ساوي ن�صف �شهادة الرجل ،وهنا بالتحديد
يف م�س�ألة عقد الزواج.
67

 يف م�س�ألة املرياث :مل ينظم القانون م�س�ألة املرياث مكتفي ًا بالقول �إن ماال ذِكْ ر له يف هذاالقانون (�أي قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة ُ )1976يرجع فيه �إىل الراجح من مذهب �أبي
حنيفة ،ويف هذا الن�ص �إحالة �رصيحة �إىل �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف ما يتعلق مب�س�ألة
املرياث كون القانون مل يعاجلها .والقاعدة ال�رشعية يف املرياث تن�ص على انه «للذكر مثل
حظ الأنثيني»� ،أي �أن للذكر ح�صتني وللأنثى ح�صة واحدة ،وهذا فيه ترجيح لكفة الرجل
على ح�ساب الأنثى.
 يف م�س�ألة اجلن�سية :تن�ص املادة  7من القانون الأ�سا�سي على �أن اجلن�سية تنظم بقانون،لكن هذا القانون مل ي�صدر بعد .ويف ظل عدم �صدور هذا القانون فانه البد من الرجوع �إىل
الت�رشيعات التي كانت �سارية املفعول قبل �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والتي متتاز
بتعددها �إىل درجة �أننا ال ن�ستطيع الو�صول �إىل �أحكام وا�ضحة وحمددة حول اجلن�سية
الفل�سطينية .فمن هذه الت�رشيعات ما هو من زمن االنتداب الربيطاين واحلكم الأردين
لل�ضفة الغربية واحلكم امل�رصي لقطاع غزة واالحتالل الإ�رسائيلي لل�ضفة والقطاع ،ومن
بعد االتفاقيات الإ�رسائيلية الفل�سطينية .فبموجب مر�سوم اجلن�سية الفل�سطينية لعام 1925
(ال�صادر زمن االنتداب الربيطاين) فانه يتم منح اجلن�سية الفل�سطينية من الأب البنه �سواء
ولد داخل فل�سطني �أو خارجها 68.كذلك فان املر�سوم ي�أخذ برابطة الإقليم ملنح اجلن�سية،
�إذ يمُ نح الأوالد غري ال�رشعيني والأوالد الذين يولدون لآباء جمهويل (عدميي) اجلن�سية
اجلن�سية الفل�سطينية� 69.أما قانون اجلن�سية الأردنية رقم  6ل�سنة  1954ال�ساري املفعول
يف ال�ضفة الغربية على الأقل من الناحية النظرية فانه ين�ص على حق اكت�ساب اجلن�سية
من الأب البنه� ،أو ملن ولد يف اململكة الأردنية الها�شمية (كانت ال�ضفة ال�رشقية والغربية)
من �أم حتمل اجلن�سية الأردنية (الفل�سطينية) و�أب جمهول اجلن�سية �أو ال جن�سية له �أو مل
تثبت ن�سبته �إىل �أبيه قانوناً� .أو ملن ولد يف اململكة الأردنية الها�شمية من والدين جمهولني
ويعترب اللقيط يف اململكة مولوداً فيها ما مل يثبت العك�س 70.ومبوجب الأوامر الع�سكرية
الإ�رسائيلية واالتفاقيات الإ�رسائيلية الفل�سطينية فانه يتم منح حق الإقامة (يعادل حق
اجلن�سية) لكل من يولد يف قطاع غزة �أو ال�ضفة الغربية لأبوين فل�سطينيني �أو احدهما ،كذلك
67
68
69
70
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املادة  16من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
املادة �/3أ،ب من مر�سوم اجلن�سية الفل�سطينية ل�سنة .1925
للمزيد ميكن مراجعة معتز قفي�شة .تقرير حول اجلن�سية الفل�سطينية ( 1917ـ  ،)2000الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان ،رام اهلل� ،2000 ،ص.34
املواد  5 ،4 ،3/2من قانون معدل لقانون اجلن�سية الأردنية قانون رقم  7ل�سنة  .1963وللمزيد حول اجلن�سية زمن
االحتالل الإ�رسائيلي وما قبل فك االرتباط وما بعده ميكن مراجعة معتز قفي�شة .مرجع �سابق� ،ص 70ـ .81
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يحق لأي من الزوجني �إذا كان مقيما يف فل�سطني �أن يطلب منح زوجه الإقامة الدائمة يف
71
فل�سطني عن طريق ما ي�سمى بـ «مل ال�شمل».
مما �سبق نالحظ جواز انتقال اجلن�سية �أو الإقامة (كما ت�سميها الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية)
من الأم �إىل �أبنائها ،ولي�س فقط من الأب �إىل �أبنائه .وبالرجوع �إىل املادة  12من م�سودة الد�ستور
الفل�سطيني الثالثة ف�إنها تن�ص على �أن« :اجلن�سية الفل�سطينية ينظمها القانون 72،دون امل�سا�س
بحق من اكت�سبها قبل اخلام�س ع�رش من �أيار /مايو  1948وفق ًا للقانون� ،أو بحق الفل�سطيني
الذي كان يقيم يف فل�سطني قبل ذلك التاريخ وهجر �أو نزح منها �أو منع من العودة �إليها .وينتقل
هذا احلق من الآباء �أو الأمهات �إىل ذريتهم وال يزول �أو ي�سقط �إال بالتخلي عنه طواعية على الوجه
املبني يف القانون .»...ويظهر من خالل هذه املادة �أن حق اكت�ساب اجلن�سية الفل�سطينية �سوف
ينتقل برابطة الدم وب�شكل مت�ساو من جهة الأب �أو الأم على حد �سواء ،ويف ذلك جماراة للمعايري
الدولية التي تنادي بامل�ساواة بني الذكر والأنثى يف كافة املجاالت ومنها م�س�ألة اجلن�سية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك متييز ايجابي ل�صالح بع�ض الفئات ،وهذا التمييز ال يعترب تراجع ًا
عن القاعدة التي ترف�ض التمييز بني بني الب�رش على �أ�سا�س �أي كان .فهذا التمييز يكون عادة لدعم
وم�ساندة فئات �ضعيفة ،كالتمييز ل�صالح املر�أة �أو احلدث �أو ال�شخ�ص املعوق �أو امل�سن .فمثال
يحظر قانون العمل الفل�سطيني ت�شغيل الأحداث ل�ساعات �إ�ضافية �أو يف �أعمال خطرة ويجرب رب
العمل على تخفي�ض �ساعات العمل اليومية للحدث مبا ال يقل عن �ساعة واحدة يوميا ،وكذلك يحظر
القانون نف�سه ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال اخلطرة �أو العمل �إثناء الليل �إال ما ا�ستثني مبوجب القانون
ومنحها �إجازات خا�صة بها لتعلقها بطبيعة املر�أة دون الرجل مثل �إجازة الوالدة والر�ضاعة
وغري ذلك .كذلك فان القانون منح ال�شخ�ص املعوق معاملة خا�صة تليق بحالته فمثال �أعفى
جميع املواد التعليمية والطبية والو�سائل امل�ساعدة وو�سائط النقل الالزمة ملدار�س وم�ؤ�س�سات
الأ�شخا�ص املعوقني من الر�سوم واجلمارك وال�رضائب 73،كما انه �ألزم رب العمل بت�شغيل عدد من
العمال املعوقني امل�ؤهلني ب�أعمال تتالءم مع �إعاقتهم وذلك بن�سبة ال تقل عن  %5من حجم القوى
74
العاملة يف املن�ش�أة.

71
72

73
74

املرجع ال�سابق� ،ص.87
نظرا خلطورة و�أهمية و�ضع تعريف دقيق ملفهوم اجلن�سية الفل�سطينية ،فان القانون الأ�سا�سي املعدل للعام 2003
اكتفى يف املادة ال�سابعة منه على الن�ص ب�أن اجلن�سية الفل�سطينية تنظم بقانون ،وفعال تقدمت وزارة العدل مب�رشوع
لقانون اجلن�سية الفل�سطينية �إال انه ُرف�ض لأ�سباب مو�ضوعية ،ومل ي�صدر لغاية �إعداد هذا البحث قانون ينظم اجلن�سية
الفل�سطينية.
املادة  6من قانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني.
املادة  13من قانون العمل الفل�سطيني ،واملادة /4/10ج من قانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني.
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الف�صل الثاين

دور ال�سلطة والقانون يف توفري احلماية
لفئات املجتمع الفل�سطيني املختلفة
يعالج هذا الف�صل دور ال�سلطة والقانون يف حماية الأطفال الفل�سطينيني والن�ساء والعمال
وامل�ستهلكني وغريهم ،وذلك بهدف الوقوف على احلماية التي تتمتع بها خمتلف فئات املجتمع
الفل�سطيني يف ظل الت�رشيعات الفل�سطينية ومقارنة ذلك بالأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية كلما
�أمكن.
املبحث االول :حماية الأطفال الفل�سطينيني
املطلب الأول� :ضمان واجبات الأبوين جتاه �أطفالهم

بالرجوع �إىل قانون الطفل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة  2004جنده قد ت�ضمن ن�صو�ص ًا قانونية
يف غاية الأهمية بالن�سبة للطفل� ،إذ يالحظ �أنها �أولت الطفل العناية واحلماية الكاملة من �أي
اعتداء �أو تق�صري من �أي جهة كانت ،ف�أوجب الأخذ م�صلحة الطفل الف�ضلى بعني االعتبار يف جميع
الإجراءات التي تتخذ ب�ش�أنه مبا فيها حاجات الطفل العقلية والنف�سية والبدنية والأدبية مبا يتفق
مع �سنه و�صحته �سواء قامت بها الهيئات الت�رشيعية �أو املحاكم �أو ال�سلطات الإدارية �أو م�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية العامة �أو اخلا�صة .كما �أننا جند �أن القانون �أوجب على والديه �أو من يقوم على
رعايته م�س�ؤوليات م�شرتكة عن تربيته مبا يكفل منوه وتطوره و�إر�شاده وتوفري احتياجاته مبا
يتنا�سب مع منوه وقدراته ،على �أن تعمل الدولة على تهيئة الظروف املنا�سبة التي تكفل للأطفال
حقهم يف احل�صول على �أعلى م�ستوى ممكن من اخلدمات ال�صحية واالجتماعية وحقهم يف التعليم
75
وغريه.
 75املواد  6 ،5 ،4من قانون الطفل رقم  7ل�سنة  .2004وتن�ص املادة  7من نف�س القانون على )1« :للطفل يف جميع
الظروف �أولوية التمتع باحلماية والرعاية والإغاثة )2 .تكفل الدولة �أولوية احلفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم
يف حاالت الطوارئ والكوارث والنزاعات امل�سلحة )3 .تتخذ الدولة التدابري املنا�سبة ملالحقة وم�سائلة كل من يرتكب
بحق الأطفال جرمية من جرائم احلرب �أو جرائم �ضد الإن�سانية».
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كما �أننا جند �أن قانون الطفل الفل�سطيني قد خ�ص الطفل بجملة من االمتيازات واحلقوق التي
حتافظ على وجوده ومركزه القانوين ،ومن �أهم هذه احلقوق:
 احلقوق الأ�سا�سية مثل احلق يف احلياة واجلن�سية واال�سم وت�سجيله يف ال�سجالت املدنية76
الر�سمية وحق احرتام احلياة اخلا�صة به.
 احلقوق الأ�رسية مثل احلق يف العي�ش يف كنف �أ�رسة واحلق يف معرفة الوالدين واحلق77
باالت�صال بالوالدين.
 احلقوق ال�صحية مثل احلق يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية ،و�إ�صدار بطاقة �صحيةللطفل ،والفح�ص الطبي قبل الزواج للوالدين ،وحماية الأطفال من التدخني والكحول
78
واملخدرات وغريها.
 احلقوق االجتماعية مثل حق الطفل يف الإنفاق عليه ،واحلق يف م�ستوى معي�شي مالئم لنموهالبدين والعقلي والروحي واالجتماعي ،واحلق يف احل�صول على امل�ساعدات االجتماعية
79
وغريها.
 احلقوق الثقافية والتعليمية والرتفيهية مثل احلق يف طلب املعلومات وتلقيها ونقلها،واحلق يف االن�ضمام �إىل اجلمعيات ،واحلق يف حتديد وتنفيذ الربامج وامتالك املعرفة،
وحظر ن�رش �أو تداول �أو حيازة امل�صنفات امل�شجعة على االنحراف واحلق يف التعليم
املجاين ،وامل�ساواة يف حق التعليم ،وحظر العنف ،واحلق يف الراحة ومزاولة الألعاب
80
وغريها.
كما ورد يف قانون العقوبات الفل�سطيني رقم  16ل�سنة  1960بع�ض الأحكام التي تنادي
بحماية الطفل� ،إذ عاقب القانون كل من ترك ولداً دون ال�سنتني من عمره دون �سبب م�رشوع �أو
معقول ت�ؤدي �إىل تعري�ض حياته للخطر� ،أو على وجه يحتمل �أن ي�سبب �رضراً م�ستدمي ًا ل�صحته
باحلب�س من �سنة �إىل ثالث �سنوات .كذلك عاقب القانون نف�سه باحلب�س كل من كان والداً �أو ولي ًا �أو
و�صي ًا لولد �صغري ال ي�ستطيع �إعالة نف�سه �أو كان معهوداً �إليه �رشع ًا �أمر املحافظة عليه والعناية
به ،ورف�ض �أو �أهمل تزويده بالطعام والك�ساء والفرا�ش وال�رضوريات الأخرى مع ا�ستطاعته القيام
بذلك ،م�سبب ًا بعمله هذا الإ�رضار ب�صحته� ،أو كان والداً �أو ولي ًا �أو و�صي ًا لولد مل يتم الثانية ع�رشة
من عمره� ،أو كان معهوداً �إليه �رشع ًا املحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه ق�صداً �أو دون �سبب
76
77
78
79
80

املواد  11ـ  18من قانون الطفل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2004
املواد  19ـ  21من قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة .2004
املواد  22ـ  28من قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة .2004
املواد  29ـ  32من قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة .2004
املواد  33ـ  41من قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة .2004
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م�رشوع �أو معقول مع انه كان قادراً على �إعالته ،ورغم ذلك تركه بدون و�سيلة �إعالة.

81

على الرغم من الإيجابية التي تو�صف بها الن�صو�ص ال�سابقة �إال �أنها يف جزء �آخر منها تعترب
غري مالئمة للع�رص احلايل ،خا�صة يف ما يتعلق مبقدار العقوبة التي فر�ضتها ،فالعقوبة لي�ست
منا�سبة مل�ستوى اجلرمية املقرتفة ،بل هي �أقل تنا�سباً ،ويعود ذلك لقدم قانون العقوبات ال�ساري ًا
املفعول يف ال�ضفة الغربية الذي ما زال �ساري ًا منذ حوايل خم�سني عاما� .أي�ضا يف ما يتعلق بكيفية
حماية الطفل ف�إنها قيدت حماية الطفل وق�رصت تدخل امل�رشع يف حال ترك �أي الطفل بدون �سبب
م�رشوع� ،أما �إذا مت تركه ب�سبب م�رشوع فهذا جائز وال ي�ستدعي تدخل امل�رشع .فما هو املق�صود
ب�سبب م�رشوع �أو غري م�رشوع؟ ومن يحدد ذلك؟
كذلك نرى �أن �سن الولد الذي يعني عليه و�صي �أو ويل ،منخف�ضة .فهل تكفي �سن الثانية ع�رشة
لأغرا�ض دعم ال�صحة النف�سية؟ �إننا نعترب �أنه يبقى طفال حتى بلوغه �سن الر�شد ثمانية ع�رش عاما،
وحتى و�صوله �إىل هذا ال�سن البد من تلقيه احلماية والعناية الكافية.
مل يقت�رص مو�ضوع الطفل وحمايته على قانون الطفل وقانون العقوبات ،بل امتد �إىل قانون
الأحوال ال�شخ�صية� ،إذ جعل قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين ل�سنة  82 1976ال�ساري املفعول
يف ال�ضفة الغربية الأم الن�سبية �أحق بح�ضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم
بعد الأم يعود احلق ملن تلي الأم من الن�ساء ح�سب الرتتيب املن�صو�ص عليه يف مذهب الإمام �أبي
حنيفة ،ومتتد ح�ضانة الأم التي حب�ست نف�سها على تربية وح�ضانة �أوالدها �إىل بلوغهم (مل يحدد
 80املادتان  290 ،289من قانون العقوبات رقم  16ل�سنة  .1960و�أي�ضا يف �سياق حماية القانون للطفل جند �أن املادة
 287من قانون العقوبات تن�ص على انه )1« :من خطف �أو خب�أ ولداً دون ال�سابعة من عمره �أو �أبدل ولداً ب�آخر �أو ن�سب �إىل
امر�أة طف ًال مل تلده ،عوقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات )2 .وال تنق�ص العقوبة عن �ستة �أ�شهر �إذا كان الغر�ض
من اجلرمية �أو كانت نتيجتها �إزالة �أو حتريف البينة املتعلقة ب�أحوال الطفل ال�شخ�صية �أو تدوين �أحوال �شخ�صية �صورية
يف ال�سجالت الر�سمية .وكذلك تن�ص املادة  288من نف�س القانون على انه« :من �أودع ولداً م�أوى اللقطاء وكتم هويته
حال كونه مقيداً يف �سجالت النفو�س ولداً غري �رشعي معرتف به �أو ولداً �رشعي ًا عوقب باحلب�س من �شهرين �إىل �سنتني».
و�أخريا تن�ص املادة  291من نف�س القانون على انه )1« :من خطف �أو �أبعد قا�رصاً مل يكمل اخلام�سة ع�رشة من عمره
ولو بر�ضاه بق�صد نزعه من �سلطة من له عليه الوالية �أو احلرا�سة ،عوقب باحلب�س من �شهر �إىل ثالث �سنوات وبالغرامة
من خم�سة دنانري �إىل خم�سة وع�رشين دينارا )2 .و�إذا مل يكن القا�رص قد �أمت الثانية ع�رشة من عمره �أو خطف �أو �أبعد
باحليلة �أو القوة كانت العقوبة من ثالث �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات» .ويف هذا ال�سياق فان حمكمة ا�ستئناف رام اهلل �أقرت
بعدم �صحة قرار �صادر عن املحكمة الأدنى منها� ،إذ قررت املحكمة الأدنى عدم م�س�ؤولية امل�شتكى عليه عن تهمة خطف
بنت �صغرية ،لكن حمكمة اال�ستئناف ر�أت �أن هذا احلكم لي�س �صحيحا ،وكان على املحكمة الأدنى االلتفات �إىل املادة
 291عقوبات ل�سنة  1960الباحثة يف التعدي على حرا�سة القا�رص� ،إذ �أن الئحة ال�شكوى قد ت�ضمنت �أن املخطوفة يف
ح�ضانة امل�شتكية .قرار حمكمة اال�ستئناف الفل�سطينية ،دعوى جزائية رقم  1106ل�سنة  ،1996املن�شور على ال�صفحة
االلكرتونيةmuqtafi.birzeit.edu :
�	81أ�صدر رئي�س ال�سلطة ال�سابق يا�رس عرفات يف عام  1994ـ عند بداية �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ـ مر�سوما رئا�سيا
جاء فيه �أن الت�رشيعات التي كانت �سارية يف ال�ضفة الغربية قبل  5حزيران/يونيو من العام  1967تبقى �سارية ما مل
يتم �إلغا�ؤها �أو تعديلها ،و�أما الت�رشيعات التي ت�صدر يف ال�ضفة ال�رشقية (اململكة الأردنية الها�شمية) بعد هذا التاريخ
فال تعترب �سارية على ال�ضفة الغربية با�ستثناء الت�رشيعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية وال�رشعية.
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القانون ال�سن �سواء لل�صغري �أو ال�صغرية) ،فيما تنتهي ح�ضانة غري الأم من الن�ساء لل�صغري �إذا �أمت
التا�سعة من عمره ولل�صغرية �إذا �أمتت احلادية ع�رشة من عمرها� 83.أي �إذا كانت الأم هي احلا�ضنة
تنتقل احل�ضانة للأب بعد �سن البلوغ� ،أما �إذا كانت احلا�ضنة غري الأم فتنتقل ح�ضانة الولد الذكر
للأب عند بلوغه التا�سعة ،والولد الأنثى تنتقل ح�ضانتها �إىل الأب عند بلوغها احلادية ع�رشة من
عمرها.
املطلب الثاين� :إ�سعاف الطفل يف حال غياب العائلة �أو نق�ص قدراتها

قد يتحقق غياب العائلة كما يف حالة الطفل املرتوك �أو الطفل اليتيم .وقد تكون العائلة
موجودة ،ولكن تكون غري قادرة على تلبية متطلبات �أطفالها ،فما الدور الذي تلعبه الدولة ل�سد
النق�ص العائلي بالن�سبة للطفل؟
وفر قانون الطفل الفل�سطيني بع�ض احلماية للأطفال الذين يعي�شون ظروفا غري عادية� ،إذ كفل
لهم وفقا للقواعد وال�رشوط التي ت�ضعها الدولة وم�ؤ�س�ساتها احلق يف احل�صول على امل�ساعدات
االجتماعية ،ومن �أبرز جمموعات ه�ؤالء الأطفال :الأطفال الأيتام� 84أو جمهولو الن�سب� ،أطفال
املطلقة �أو املهجورة الذين ال عائل لهم ،و�أطفال امل�سجون �أو املفقود �أو العاجز عن العمل ب�سبب
املر�ض �أو الإعاقة وال عائل لهم ،و�أطفال الأ�رس التي دمرت بيوتها �أو احرتقت ،الأطفال املعوقون
�أو املر�ضى ب�أمرا�ض مزمنة ،والأطفال التوائم (ثالثة فما فوق) .ويف �سبيل دعم وت�شجيع الأطفال
الذين يعي�شون ظروف غري عادية كفل قانون الطفل للطفل املحروم من بيئته العائلية الطبيعية
ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة احلق يف الرعاية البديلة من خالل الأ�رسة احلا�ضنة (البديلة) �أو الذي تتوىل
85
كفالته ورعايته م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية العامة �أو اخلا�صة �إذا مل تتوفر الأ�رسة احلا�ضنة.
�	82أ�صدر رئي�س ال�سلطة ال�سابق يا�رس عرفات يف عام  1994ـ عند بداية �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ـ مر�سوما رئا�سيا
جاء فيه �أن الت�رشيعات التي كانت �سارية يف ال�ضفة الغربية قبل  5حزيران/يونيو من العام  1967تبقى �سارية ما مل
يتم �إلغا�ؤها �أو تعديلها ،و�أما الت�رشيعات التي ت�صدر يف ال�ضفة ال�رشقية (اململكة الأردنية الها�شمية) بعد هذا التاريخ
فال تعترب �سارية على ال�ضفة الغربية با�ستثناء الت�رشيعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية وال�رشعية.
 83املادتان  162 ،161من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976ومن اجلدير بالذكر �أن احلنفية واملالكية يرون �أن الولد
الذكر يبقى يف ح�ضانة �أمه حتى ي�ستغني في�أكل وحده وي�رشب لوحده ،...ذلك انه �إذا ا�ستطاع القيام بهذه الأمور لوحده
�أ�صبح حمتاجا للـت�أديب والتخلق ب�أخالق الرجال ،والأب �أقدر من الأم على القيام بذلك ،وقد قدر بع�ضهم �سن اال�ستغناء
للذكر ب�سبع �سنوات .و�أما بالن�سبة للولد الأنثى فتبقى عند �أمها ح�سب احلنفية �إىل �سن البلوغ ،لأنها بعد التمييز حتتاج
�إىل تعلم �آداب الن�ساء والأم �أقدر على ذلك من الأب ،و�أما بعد البلوغ فت�صبح الأنثى بحاجة للزواج والأب �أقوى و�أهدى يف
ذلك من الأم ،ح�سب احلنفية .للمزيد �أنظر حممود ال�رسطاوي� .رشح قانون الأحوال ال�شخ�صية ،دار الفكر ،عمان،1997 ،
�ص 583ـ .584
 84تعرف املادة  1من قانون م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتامى الفل�سطيني رقم  14ل�سنة  2005اليتيم على �أن« :الوارث
الذي لي�س له ممثل �رشعي من ناق�صي الأهلية (مل يتجاوز الثامنة ع�رشة من العمر) �أو فاقديها �أو الغائبني �أو املفقودين
�أو املحجور عليهم».
 85املادتان  32 ،31من قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة .2004
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و� ْإن كان القانون قد وفر للطفل هذه ال�ضمانات واالمتيازات �إال �أن الواقع العملي اثبت �أن الطفل
الذي تتم ح�ضانته خارج عائلته الطبيعية قد تعر�ض ل�رضر مادي ونف�سي ،خا�صة و�أنه قد خ�رس
الكثري من عاطفة وحنان الوالدين جتاهه ،وذلك ب�سبب عدم التوا�صل مع والديه كليا (ب�سبب املوت)
�أو جزئيا (ب�سبب االن�شغال يف العمل).
ويف ذات ال�سياق جند قانون م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتامى الفل�سطيني ل�سنة  2005الذي
ن�ص على �إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة ت�سمى «م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتامى» ،وذلك بهدف املحافظة
على �أموال اليتامى و�إدارة وتنمية وا�ستثمار �أموالهم ،وتوفري االحتياجات ال�سكنية واملعي�شية
وال�صحية والتعليمية لليتامى .كما يق�ضي هذا القانون بحق اليتيم القا�رص بعد احل�صول على حجة
نفقة من القا�ضي ب�أن ينفق على نف�سه من �أمواله املودعة يف �صناديق م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال
اليتامى لت�أمني احتياجاته املعي�شية ال�رضورية ،مبا يف ذلك نفقات تعليمه وزواجه وعالجه مبا
يتفق مع م�صلحته ،و�إذا �أمت ناق�ص الأهلية الثامنة ع�رشة من عمره تخطره امل�ؤ�س�سة بذلك و�إذا ثبت
86
بناء على طلب مكتوب يقدمه �إىل امل�ؤ�س�سة.
ر�شده لدى املحكمة ت�سلم �إليه �أمواله وعائداتها ً
املطلب الثالث :تدابري حماية الطفل يف حالة اخلطر

�أوجب قانون الطفل على الدولة اتخاذ كافة التدابري الت�رشيعية والإدارية واالجتماعية والرتبوية
والوقائية الالزمة لت�أمني حماية الطفل من كافة �أ�شكال العنف �أو الإ�ساءة البدنية �أو املعنوية �أو
اجلن�سية �أو الإهمال �أو التق�صري �أو الت�رشد �أو غري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة املعاملة �أو اال�ستغالل .كما
�أن القانون ذاته مينع ا�ستغالل الأطفال يف الت�سول كما مينع ت�شغيلهم يف ظروف خمالفة للقانون
�أو تكليفهم بعمل من �ش�أنه �أن يعيق تعليمهم �أو ي�رض ب�سالمتهم �أو ب�صحتهم البدنية �أو النف�سية،
معتربا �أن احلاالت التالية هي من احلاالت ال�صعبة التي تهدد �سالمة الطفل �أو �صحته البدنية �أو
87
النف�سية ويحظر تعمد تعري�ض الطفل لها ،وهي:
-

فقدانه والديه وبقا�ؤه دون �سند عائلي.
تعري�ضه للإهمال والت�رشد والتق�صري املتوا�صلني يف تربيته ورعايته.
اعتياد �سوء معاملته وعدم �إحاطة من يقوم برعايته ب�أ�صول الرتبية ال�سليمة.
ا�ستغالله جن�سيا �أو اقت�صاديا �أو يف الإجرام املنظم �أو يف الت�سول.
اعتياده مغادرة حمل �إقامته �أو تغيبه عنه بدون �إعالم.
88

 86املواد  18 ،17 ،4 ،2من قانون م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتامى الفل�سطيني رقم  14ل�سنة .2005
 87املواد  42و  43و  44من قانون الطفل الفل�سطيني ل�سنة .2004
 88يف قرار ملحكمة النق�ض الفل�سطينية يف الدعوى احلقوقية رقم  98ل�سنة  2004جاء فيه �أن ...« :ال�رضر الذي يح�سب على
�أ�سا�سه التعوي�ض هو ال�رضر الفعلي الذي يلحق باملعالني ،وبالتايل فان وفاة والد الأطفال ومعيلهم تلحق بهم �رضرا
ماديا تقدره املحكمة مبا يتفق و�أحكام القانون» املن�شور على ال�صفحة االلكرتونيةmuqtafi.birzeit.edu :
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 انقطاعه عن التعليم بدون �سبب.وقد �أوجب قانون �إ�صالح الأحداث ل�سنة  1954على كل من م�أمور ال�رشطة �أو املحكمة القيام
بالتدابري املنا�سبة عند القب�ض على �شخ�ص يدل ظاهر حاله على �أنه دون الثامنة ع�رشة من عمره،
�إذ يتم و�ضعه يف دار التوقيف واالعتقال املعدة لهذه الغاية يف حالة عدم الإفراج عنه بد ًال من
�إحالته �إىل ال�سجن على �أن يبقى معتق ًال طيلة مدة التوقيف �أو �إىل �أن يفرج عنه بحكم القانون وال
يجوز توقيف �أي ولد يف ال�سجن .على �أنه ال يجوز تقييد احلدث ب�أي قيد �إال يف احلاالت التي يبدي
فيها من التمرد �أو ال�رشا�سة ما ي�ستوجب ذلك ،ك�أن يثبت للمحكمة �أن املراهق �أو الفتى متمرد
لدرجة ال ي�ؤمتن معها �إحالته �إىل الإعتقال �أو �أنه فا�سد اخللق لدرجة ال ميكن معها اعتقاله ،وقتئذ
جاز للمحكمة الأمر باعتقاله يف ال�سجن ويف املكان املعد لأمثاله من ال�سجناء.
ومل تتوقف �ضمانات احلدث عن االعتقال ومكان االعتقال فح�سب بل امتدت لت�شمل مراحل
�أخرى الحقة� ،إذ ت�سند مهمة النظر يف التهم املوجهة للحدث �إىل حمكمة خمت�صة ت�سمى حمكمة
الأحداث 89،وتنعقد حمكمة الأحداث كلما �أمكن ذلك يف غري املكان الذي تنعقد فيه جل�سات
املحكمة االعتيادية ،ويف �أيام �أو �أوقات تختلف عن الأيام والأوقات التي تنعقد فيها جل�سات
املحكمة االعتيادية ،وال ي�سمح لأحد بالدخول �إىل حمكمة الأحداث خالف مراقبي ال�سلوك ووالدي
و�صيه �أو من كان من موظفي املحكمة �أو من الأ�شخا�ص الذين لهم عالقة مبا�رشة بها،
احلدث �أو
ّ
كما �أنه ال ي�سمح لأحد �أن ين�رش ا�سم احلدث املاثل �أمام حمكمة الأحداث �أو مكان �إقامته �أو ا�سم
مدر�سته �أو �صورته الفوتوغرافية �أو �أي �شيء �أو �أمر قد ي�ؤدي �إىل معرفة هويته �إال ب�إذن املحكمة
�أو وفق ًا للقانون .وكل من يقوم بعمل من �ش�أنه الك�شف عن هوية احلدث مثل ن�رش ا�سمه �أو �صورته
ال�شخ�صية وغريها يعاقب بغرامة ال تزيد على خم�سة وع�رشين ديناراً .ويف كافة الأحوال ال يحكم
على ولد باحلب�س .وال يحكم على حدث بالإعدام �أو بالأ�شغال ال�شاقة 90.ويف �سياق ال�ضمانات
املقررة للحدث جاء يف قرار ملحكمة النق�ض الفل�سطينية �أن:
«�	.1إذا كان امل�شتكى عليه حدث ًا فانه يخ�ضع يف امل�سائل املتعلقة بالطعن عليه والتحقيق معه
وتوقيفه و�إخالء �سبيله بكفالة لأحكام قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة .1954
 .2على املحكمة التقيد بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون الإحداث ل�سنة  1954الذي
�أوجب على املحكمة يف حال اتهام حدث بارتكاب جرم �أن تكلف والده باحل�ضور �أمامها
و�أن ت�صدر ما تراه �رضوريا من الأوامر لت�أمني ح�ضوره.
�	.3إن عدم مراعاة �أحكام قانون �إ�صالح الأحداث ل�سنة  1954يلحق �رضرا كبريا باحلدث
 89جاء يف قرار ملحكمة اال�ستئناف الفل�سطينية يف الدعوى اجلزائية رقم  548ل�سنة  1998على �أنه« :يف اجلرائم التي
يرتكبها الأحداث ينعقد االخت�صا�ص ملحكمة ال�صلح ب�صفتها حمكمة �أحداث يف حال كانت اجلرمية معاقبا عليها باحلب�س
�أو الأ�شغال ال�شاقة ملدة �سبع �سنوات ،بينما تخت�ص حمكمة البداية ب�صفتها حمكمة �أحداث يف اجلرائم الأخرى .»...القرار
من�شور على ال�صفحة االلكرتونيةmuqtafi.birzeit.edu :
 90املواد  12 ،7 ،6 ،5 ،4من قانون �إ�صالح الأحداث رقم  16ل�سنة .1954
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املتهم ،وعليه فان توقيف احلدث يف غري املكان املخ�ص�ص لأمثاله وفق القانون املذكور
91
يلحق �رضرا باحلدث وي�شكل خمالفة للقانون».
املطلب الرابع :املحظورات الداعمة حلماية الطفل
• الفرع الأول :ا�ستخدام الطفل

ت�ضمن قانون العمل الفل�سطيني ن�صو�ص ًا قانونية تنظم ا�ستخدام احلدث ،يكمن و�صفها باجليدة
92
على الأقل من الناحية النظرية� ،إذ وفرت ال�ضمانات التالية للحدث امل�ستخدم:
 حظرت ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�رش من العمر.	�أوجب القانون �إجراء الك�شف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للت�أكد من مدىمالءمتهم ال�صحية لطبيعة العمل الذين �سوف يقومون به ،على �أن يكون هذا الك�شف دوري ًا
(كل �ستة �أ�شهر).
 حظر القانون ت�شغيل الأحداث يف :ال�صناعات اخلطرة �أو ال�ضارة بال�صحة التي يحددهاالوزير ،والأعمال الليلية �أو الأعياد الر�سمية �أو الدينية �أو �أيام العطل الر�سمية ،و�ساعات
عمل �إ�ضافية �أو على �أ�سا�س وحدة الإنتاج ،ويف الأماكن النائية �أو البعيدة عن العمران.
 تخفي�ض �ساعات العمل اليومي للأحداث مبا ال يقل عن �ساعة عمل واحدة يومياً ،على �أنتتخلل �ساعات العمل اليومي فرتة �أو �أكرث للراحة ال تقل يف جمملها عن �ساعة بحيث ال
يعمل احلدث �أكرث من �أربع �ساعات متوا�صلة.
 تكون الإجازة ال�سنوية للأحداث ثالثة �أ�سابيع �سنوي ًا وال يجوز ت�أجيلها. على املن�ش�أة �أن تعلق يف �أماكن العمل الأحكام اخلا�صة بت�شغيل الأحداث ،وينظم �صاحبالعمل �سج ًال بكل ما يتعلق بهم.
 ا�ستثنى القانون الأحداث الذين يعملون لدى �أقاربهم من الدرجة الأوىل وحتت �إ�رشافهم ،منالتمتع باالمتيازات ال�سابقة� ،إال انه ا�شرتط يف كافة الأحوال �أن يكون عملهم وفق �رشوط
�صحية واجتماعية مالئمة مبا ال ي�ؤثر �سلب ًا على منوهم العقلي واجل�سدي وعلى تعليمهم.
على الرغم مما �سبق �إال �أن الواقع العملي والإح�صائيات ت�شري �إىل تعر�ض الأطفال �أثناء عملهم
لإ�صابات ج�سدية مبختلف �أنواعها ،علما ب�أنه ال يتم معاجلة هذه الإ�صابات يف الغالب على ح�ساب
رب العمل .ومل يقت�رص الأمر على الإ�صابات اجل�سدية ،بل �أظهرت الدرا�سات والإح�صائيات تعر�ض
الأطفال للإهانة وال�شتم وال�رضب من قبل رب العمل ،الأمر الذي ترك �أثاراً �سلبية �أثرت بدورها
93
على ال�صحة النف�سية للطفل.
 91حكم حمكمة النق�ض الفل�سطينية يف الدعوى اجلزائية رقم  29ل�سنة  ،2005املن�شور على ال�صفحة االلكرتونية:
muqtafi.birzeit.edu

 92املواد  93ـ  99من قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2000
 93فاتن بوليفة .ت�شغيل الأطفال بني القانون والواقع ،الهيئة الفل�سطينية حلقوق املواطن ،رام اهلل� ،2000 ،ص 42ـ .43
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• الفرع الثاين :الزواج املبكر

ُترك �أمر حتديد �سن الزواج لقوانني الأحوال ال�شخ�صية اخلا�صة بكل ديانة ،فقانون الأحوال
ال�شخ�صية ل�سنة  1976اخلا�ص بامل�سلمني ا�شرتط يف �أهلية الزواج �أن يكون اخلاطب واملخطوبة
عاقلني و�أن يتم اخلاطب ال�سنة ال�ساد�سة ع�رشة و�أن تتم املخطوبة اخلام�سة ع�رشة من العمر 94.لكن
الطوائف الكاثوليكية ال جتيز الزواج ما مل يكن الذكر قد بلغ ال�ساد�سة ع�رشة من عمره والأنثى
الرابعة ع�رشة من عمرها 95.وكما �أ�رشنا يف الفقرات ال�سابقة ف�إن قانون العقوبات وفقا لن�ص
زوج فتا ًة �أو من �أجرى مرا�سيم الزواج لفتاة مل تتم اخلام�سة ع�رشة من
املادة  2/279يعاقب من ّ
عمرها �أو �ساعد يف �إجراء مرا�سيم زواجها ب�أية �صفة كانت باحلب�س من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر .و ُيفهم
من ن�ص املادة ال�سابقة �أن امل�رشع اجلزائي يف فل�سطني قد حدد ال�سن القانونية لتزويج الفتاة ب�سن
«اخلام�سة ع�رشة».
ويف درا�سة �أجريت يف مدار�س مدينة رام اهلل والبرية تبني �أن التزويج املبكر يرتك �آثاراً نف�سية
واجتماعية �سلبية ،من �أهمها :انه يحرم الفتاة من �إكمال تعليمها واكت�ساب املعرفة بحيث ال يتبقى
�أمامها �سوى االعتماد على جتربتها ال�شخ�صية و�أخطائها الذاتية لكي تتعلم وتكت�سب املعرفة .كما
�أن التزويج املبكر يحرم الفتاة من القدرة على �إبداء ر�أيها بثقة عالية يف كثري من امل�سائل املتعلقة
بحياتها الزوجية ،ويحرمها من فر�ص اختيار ال�رشيك (الزوج) الأف�ضل� .أي�ضا فان التزويج املبكر
يزيد من حاالت القلق واالكتئاب والإحباط و�ضعف الثقة بالنف�س لدى الفتيات الالتي يتزوجن
مبكرا ،وبالتايل فان ذلك ينعك�س �سلب ًا على الأطفال 96.ومن نافلة القول �أن الآثار ال�سابقة تلحق
مبكرا ،وحتى بالن�سبة للفتى ،باال�ضافة اىل
ال�رضر بال�صحة النف�سية للفتاة التي يتم تزويجها
ً
ت�أثري احلمل يف مرحلة الطفولة على ال�صحة اجل�سدية.
• الفرع الثالث� :إقامة عالقات جن�سية غري �رشعية مع قا�رص

�شدد قانون العقوبات الفل�سطيني العقوبة املوقعة على ال�شخ�ص الذي ميار�س عالقات جن�سية
غري �رشعية مع قا�رص �أو قا�رصة مل يبلغا �سن الثامنة ع�رشة من عمرهما ،فتن�ص املادة  292منه
على اللذين:
« .1من واقع بالإكراه �أنثى (غري زوجه) يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة خم�س �سنوات على
الأقل.
 .2وال تنق�ص العقوبة عن �سبع �سنوات �إذا كان املعتدى عليها مل تتم اخلام�سة ع�رشة من
عمرها».
 94املادة رقم  5من قانون الأحوال ال�شخ�صية اخلا�ص بامل�سلمني ل�سنة .1976
 95املادة رقم  1083من احلق القانوين الالتيني واملادة رقم  800من جمموعة الكنائ�س ال�رشقية.
�	96إياد عودة ،وحامد ماخو� .أثر �سن زواج الأم على حت�صيل �أبنائها الأكادميي يف املرحلة الأ�سا�سية املتو�سطة ـ درا�سة
حتليلية من �أربع مدار�س يف حمافظة رام اهلل والبرية ،مركز تنمية املجتمع ،رام اهلل والبرية� ،2000 ،ص  18ـ .19
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كما تن�ص املادة  294منه على:
 .1من واقع �أنثى مل تتم اخلام�سة ع�رشة من عمرها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
 .2وال تنق�ص العقوبة عن خم�س �سنوات �إذا كانت املعتدى عليها مل تتم الثانية ع�رشة من
عمرها».
كذلك ف�إن املادة  295منه جاء فيها�أن مواقعة �أنثى �أمتت اخلام�سة ع�رشة ،ومل تتم الثامنة
ع�رشة من عمرها من قبل �أحد �أ�صولها �رشعي ًا كان �أو غري �رشعي �أو زوج �أمها �أو زوج جدتها
لأبيها وكل من كان موك ًال برتبيتها والعناية بها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة .ومنحت املادة
نف�س العقوبة �إذا كان الفاعل رجل دين �أو مدير مكتب ا�ستخدام �أو عام ًال فيه فارتكب الفعل م�سيئ ًا
ا�ستعمال ال�سلطة �أو الت�سهيالت التي ي�ستمدها من هذه ال�سلطة.
ومن اجلدير بالذكر �أن القانون مل يق�رص العقوبة على املمار�سات اجلن�سية املادية غري
امل�رشوعة ،بل اعترب جمرد العر�ض على �صبي دون اخلام�سة ع�رشة من عمره �أو على �أنثى عم ًال
يعترب من قبيل الأعمال املنافية للحياء املعاقب عليها ،وكذلك الأمر �إذا وجه �إليهما كالم ًا منافي ًا
97
للحياء ،من �ش�أنه �أن يحدث خد�ش ًا لكرامة وحياء املجني عليه.
ومما يالحظ يف املواد ال�سابقة �أنها تزيد من درجة العقوبة على ال�شخ�ص الذي ميار�س اجلن�س
مع قا�رص �أو قا�رصة �سواء �أكان �شخ�ص ًا قريب ًا للقا�رص �أو غريب ًا �أو �صاحب �سلطة �أو لي�س لديه
نفوذ �أو �سلطة كلما ق ّل �سن القا�رص �أو القا�رصة ممن مت ممار�سة اجلن�س معه �أو معها .ومن نافلة
القول �أن امل�رشع عندما �شدد من العقوبة على مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص كان يرمي �إىل ردعهم لكي
ميتنعوا عن «ممار�سة اجلن�س مع ق�صرّ � ،أي االعتداء عليهم جن�سياً ،خا�ص ًة لأن مثل هذه ال�سلوكيات،
ب�شكل خا�ص� ،سوف ترتك �رضراً نف�سي ًا عميق ًا على املجني عليه ،وبذلك ميكن القول �أن امل�رشع
 97املادة  306من قانون العقوبات الفل�سطيني لعام  .1960هناك �أي�ضا العديد من املواد يف قانون العقوبات الفل�سطيني
التي عاجلت مو�ضوع �إقامة عالقات جن�سية غري �رشعية مع الق�رص ومن �أهمها :املادة  ،296والتي تن�ص على �أنه:
« )1كل من هتك بالعنف �أو التهديد عر�ض �إن�سان عوقب بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن �أربع �سنوات )2 .ويكون
احلد الأدنى للعقوبة �سبع �سنوات �إذا كان املعتدى عليه مل يتم اخلام�سة من عمره» .وكذلك تن�ص املادة  298على �أنه:
« )1كل من هتك بغري عنف �أو تهديد عر�ض ولد ـ ذكراً كان �أو �أنثى ـ مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره �أو حمله على ارتكاب
فعل هتك العر�ض يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة )2 .وال تنق�ص العقوبة عن خم�س �سنوات �إذا كان الولد ـ ذكراً كان �أو
�أنثى ـ مل يتم الثانية ع�رشة من عمره»� .أي�ضا فان املادة  299جاء فيها �أن« :كل �شخ�ص من املو�صوفني يف املادة 295
يهتك عر�ض �شخ�ص  -ذكراً كان �أم �أنثى � -أمت اخلام�سة ع�رشة وملا يتم الثامنة ع�رشة من عمره �أو يحمله على ارتكاب
فعل هتك العر�ض يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة» .كذلك ف�إن املادة  304منه تن�ص على انه )1« :كل من خدع بكراً
جتاوزت اخلام�سة ع�رشة من عمرها بوعد الزواج فف�ض بكارتها عوقب �إذا كان فعله ال ي�ستوجب عقوبة �أ�شد باحلب�س من
ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة ويلزم ب�ضمان بكارتها )2 .الأدلة التي تقبل وتكون حجة على املتهم يف اخلداع بوعد الزواج هي
اعرتاف املتهم لدى قا�ضي التحقيق �أو يف املحكمة �أو وجود مكاتب �أو �أوراق �أخرى مكتوبة )3 .كل من حر�ض امر�أة �سواء
�أكان لها زوج �أم مل يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها �أو �أف�سدها عن زوجها لإخالل الرابطة الزوجة يعاقب
باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر».
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الفل�سطيني حاول من خالل هذه الن�صو�ص حماية ال�صحة النف�سية للأطفال الق�رص من عواقب
االنتهاك والتغرير و �إ�ساءة املعانلة يف هذا املجال.
امل�سكر للأطفال �أو ح�ضهم على الت�سول
• الفرع الرابع :معاقبة تقدمي ْ

يجرم قانون العقوبات ال�شخ�ص الذي يقدم م�سكراً ل�شخ�ص مل يكمل بعد الثامنة ع�رشة من
98
عمره� ،إذ يفر�ض عليه عقوبة الغرامة التي ت�صل �إىل ع�رشة دنانري �أردنية.
ويف جانب الت�سول جند �أن قانون العقوبات الفل�سطيني يعاقب ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين
ميار�سون عملية الت�سول ،مبن فيهم ال�شخ�ص الذي «وجد يقود ولداً دون ال�ساد�سة ع�رشة من عمره
للت�سول وجمع ال�صدقات �أو ي�شجعه على ذلك» ،حيث يعاقِب يف املرة الأوىل باحلب�س مدة ال
تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو �أن تقرر املحكمة �إحالته على �أية م�ؤ�س�سة معينة من قبل وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية للعناية باملت�سولني ملدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات .ويف املرة الثانية
99
�أو املرات التي تليها يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة واحدة.
ومما يالحظ �أن عقوبتي ت�شجيع الطفل على الت�سول �أو تقدمي امل�سْ كر له �أنهما ال تتنا�سبان مع
خطورة اجلرمية يف الظرف احلايل ،وهذا بدوره لن يردع املجرم عن ارتكاب اجلرمية ،مما يلحق
ال�رضر بالأطفال الفل�سطينيني ،وان كانت تعك�س ر�سالة �سامية تتمثل يف احل�ض على تكري�س
ال�صحة النف�سية واجل�سدية للطفل.
• الفرع اخلام�س :معاقبة ح�ض الأطفال على القيام ب�أعمال الدعارة والبغاء

يعاقب قانون العقوبات الفل�سطيني الأ�شخا�ص الذين يح�ضون الأطفال (�أنثى دون الع�رشين
من العمر �أو ال�صبي الذي مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره) على ممار�سة �أعمال الفجور و الدعارة
باحلب�س من �شهر �إىل ثالث �سنوات وبغرامة من خم�سة دنانري �إىل خم�سني ديناراً 100.ويف ذات
رشع الفل�سطيني يعاقب كل من كان معهوداً �إليه العناية بولد (ذكر �أو �أنثى)
ال�سياق جند �أن امل� ِّ
101
يرتاوح عمره بني ال�سد�سة وال�ساد�سة ع�رشة ،و�سمح له بالإقامة يف بيت بغاء �أو بالرتدد عليه،
102
باحلب�س حتى �ستة �أ�شهر �أو بغرامة حتى ع�رشين ديناراً.
 98املادة  391من قانون العقوبات ل�سنة .1960
 99املادة  389من قانون العقوبات ل�سنة .1960
 100املادة  310من قانون العقوبات.
 101تعرف املادة  309من قانون العقوبات بيت البغاء كالتايل « :يراد ببيت البغاء يف هذا الف�صل :كل دار �أو غرفة �أو
جمموعة من الغرف يف �أي دار تقيم فيها �أو ترتدد �إليها امر�أتان �أو �أكرث لأجل مزاولة البغاء».
 102املادة  314من قانون العقوبات .وقد يكون هدف ال�شخ�ص من وراء دفع الآخرين للدعارة هو ك�سب رزقه ورزق
عياله� ،إال �أن القانون يعاقب على ذلك� ،إذ تن�ص املادة  315من قانون العقوبات على �أن )1« :كل �شخ�ص ذكر يكون
معوله يف معي�شته كلها �أو بع�ضها على ما تك�سبه �أي �أنثى من البغاء ،يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنتني.»...
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يتبني مما �سبق �أن امل�رشع فر�ض عقوبة مزدوجة على الأ�شخا�ص الذين يدفعون الأطفال �إىل
ممار�سة �أعمال الدعارة (احلب�س �إىل جانب الغرامة) ،ويف ذلك �ضمانة جيدة للطفل من �أي اعتداء
على ج�سده �أو روحه �أو نف�سه.
املبحث الثاين :حماية القانون للمر�أة

املوروث االجتماعي يف فل�سطني ،بل ن�ستطيع القول يف كافة الدول العربية يتوج ويقدمه
الرجل قائداً للعائلة على ح�ساب املر�أة .ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل مت �إ�سقاط ذلك على ن�صو�ص
القواعد القانونية� ،إذ منح بع�ض هذه الن�صو�ص امتيازات عدة للرجل يف مقابل املر�أة ،و�أكرث ما
جندها يف قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون العقوبات� .إال �أن الأمر لي�س بال�سوء املطلق فقد جند
قوانني �أخرى �أن�صفت جانب املر�أة ،مثل املر�أة العاملة ،وفق ًا لقانون العمل.
فقانون الأحوال ال�شخ�صية منح الرجل قيادة �أ�رسته ،فهو ،مثالً ،جعل الوالية يف تزويج
الأنثى على الرتتيب املن�صو�ص عليه يف القول الراجح من مذهب �أبي حنيفة ،والذي يقدم الرجل
(الع�صبات) على املر�أة ،حتى و� ْإن انقطعت الع�صبات (�أي الويل من جهة الرجل) فان الوالية تنتقل
�إىل املر�أة قريبة الرجل .فهو ،مثالً ،يقدم �أم الأب على �أم الأم وهكذا 103.يف مقابل ذلك فان قانون
الأحوال ال�شخ�صية مينع �إجراء العقد على امر�أة مل تكمل ثماين ع�رشة �سنة �إذا كان خاطبها يكربها
ب�أكرث من ع�رشين عام ًا �إال بعد �أن يتحقق القا�ضي ر�ضاءها واختيارها و�أن م�صلحتها متوفرة يف
104
ذلك اخليار.
وكذلك ف�إن قانون الأحوال ال�شخ�صية جعل الطالق بيد الرجل ،و�أجاز تعدد الزوجات للرجل
(حتى �أربع زوجات للم�سلمني) ،كما جعل امل�آل الأخري حل�ضانة الأطفال بعد �سن معني �إىل والدهم،
105
�إ�ضافة �إىل �أنه جعل ن�سب الولد (ذكراً �أو �أنثى) لأبيه ولي�س لأمه.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إن قانون الأحوال ال�شخ�صية �أوجب على الزوجة �أن تطيع زوجها يف
الأمور املباحة� 106.إال �أن هذا احلق يتطلب من الزوج تقدمي حقوق مقابلة ،ومن �أهمها تهيئة امل�سكن
املحتوي على اللوازم ال�رشعية ح�سب حاله ،والنفقة على الزوجة ،ودفع مهرها املعجل ،و�أن يح�سن
معا�رشة زوجته و�أن يعاملها باملعروف ،و�أن لي�س له �أن ي�سكن �أهله و�أقاربه �أو ولده املميز معه
103

104
105
106
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املادة  9من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة  .1976ويكون ترتيب الأولياء عند �أبي حنيفة على النحو الآتي :االبن
وابنه وان نزل ثم الأب ثم اجلد وان عال ثم العم ال�شقيق ثم الأخ لأب ...ف�إذا فقدت الع�صبات انتقلت الوالية �إىل الأم
ثم الم الأب ثم ..ثم لبنت االبن ح�سب ما ورد يف مذهب �أبي حنيفة .للمزيد ميكن مراجعة حممود ال�رسطاوي .مرجع
�سابق� ،ص 91ـ .92
املادة  7من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
املواد  162 ،148 ،28من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
املادة  37من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
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بدون ر�ضاء زوجته يف امل�سكن الذي هي�أه لها و ُي�ستثنى من ذلك �أبواه الفقريان العاجزان �إذا مل
ميكنه الإنفاق عليهما ب�شكل م�ستقل وتعينّ وجودهما عنده من غري �أن يحول ذلك واملعا�رشة
107
الزوجية .كما �أنه لي�س للزوجة �أن ُت�سكن معها �أوالدها من غريه �أو �أقاربها بدون ر�ضاء زوجها.
ويالحظ يف النقطة الأخرية (املتعلقة ب�إ�سكان الأهل والأقارب يف م�سكن الزوجية) امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة.
�أما بالن�سبة لقانون العقوبات ف�إنه احتوى على ن�صو�ص اعتربت من قبيل الن�صو�ص التي
متييز بني الرجل واملر�أة ،فمثال مل يعاقب قانون العقوبات على االغت�صاب الزوجي كما �أ�سلفنا،
«من واقع بالإكراه �أنثى (غري زوجه) يعاقب ،»...وهذا يعني مبفهوم املخالفة �أن مواقعة
�إذ ذكر َ
الزوجة بالإكراه من قبل زوجها ال يعترب فع ًال جمرما وبالتايل ال عقاب عليه .كما �أن قانون
العقوبات ن�ص على وقف املالحقة للمتهم بجرمية اغت�صاب �أو هتك عر�ض �أو خطف يف حالة
�إقدامه على �إبرام عقد زواج �صحيح بينه وبني املعتدى عليها و�إذا كان �صدر حكم بالق�ضية ُعلق
تنفيذ العقاب الذي فر�ض على املحكوم عليه� ،رشيطة �أن ت�ستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة
الدعوى العمومية ويف تنفيذ العقوبة قبل انق�ضاء ثالث �سنوات على اجلنحة وانق�ضاء خم�س �سنوات
108
على اجلناية �إذا انتهى الزواج بطالق املر�أة دون �سبب م�رشوع.
وهذا �إن دل على �شيء فانه يدل على حرمان املر�أة من قرار اختيار الزوج الذي تريده ،حيث
يظهر القانون وك�أنه يجد مفراً للرجل الذي ارتكب جرمية دنيئة مثل جرمية االغت�صاب �أو هتك
العر�ض �أو اخلطف� ،إذ منحه القانون فر�صة الإفالت من العقاب يف حال �أن تزوج الفتاة التي
وقعت اجلرمية بحقها ،على �أن ت�ستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف
تنفيذ العقوبة قبل انق�ضاء ثالث �سنوات على اجلنحة وانق�ضاء خم�س �سنوات على اجلناية �إذا
انتهى الزواج بطالق املر�أة دون �سبب م�رشوع .فماذا لو مت الطالق بعد انق�ضاء املدة املذكورة ،فهل
يعفى املجرم من املالحقة؟ وماذا لو مت الطالق ل�سبب م�رشوع ،فهل ته�ضم حقوق املر�أة املغت�صبة
�أو املنتهك عر�ضها؟ ويف نهاية الأمر فان كل ما قيل �سوف ي�شجع الزوج على موا�صلة فر�ض
�سلطته وهيمنته عليها ،خا�صة وانه �أذلها و�أ�رض بها مادي ًا ونف�سي ًا من قبل عقد قرانهما .ومثل
هذه الن�صو�ص ت�شكل �صفعة حقيقية لل�صحة النف�سية للمر�أة الفل�سطينية ،وتعزز �ضعف مكانتها،
وخ�صو�صا وان ه�ؤالء الن�ساء يجربن على الزواج من ال�شخ�ص الذي اغت�صبهن (�أي يتعر�ضن
لالغت�صاب اوال ثم يجربن على الزواج من ال�شخ�ص الذي اغت�صبهن الحقا) ،مما ي�شكل ا�ستمرارا
لال�ساءة التي احدثها االغت�صاب!
امل�رشع عزز و�ش ّد من �أزر
يف املقابل ،ف�إننا وبالرجوع �إىل قانون العمل الفل�سطيني نلم�س �أن
ّ
املر�أة الفل�سطينية العاملة �إىل ح ٍد ما� ،إذ حظر ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال اخلطرة �أو ال�شاقة وحظر
ت�شغيلهن �ساعات عمل �إ�ضافية �أثناء احلمل ويف ال�ستة �أ�شهر التالية للوالدة  ،و�أثناء �ساعات الليل
 107املواد  39 ،38 ،37 ،36من قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة .1976
 108املادة  308من قانون العقوبات رقم  16ل�سنة .1960
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فيما عدا الأعمال التي يحددها جمل�س الوزراء .و�أوجب القانون على �أ�صحاب املن�ش�أة توفري و�سائل
109
راحة خا�صة بالعامالت.
و�أخذًا بعني االعتبار خ�صو�صية املر�أة احلامل ،فان القانون �أعطى املر�أة العاملة التي �أم�ضت
يف العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانني يوم ًا (�ستة �أ�شهر) احلق يف �إجازة و�ضع ملدة ع�رشة
�أ�سابيع (�سبعون يوما) مدفوعة الأجر منها �ستة �أ�سابيع على الأقل بعد الوالدة (ثالثة و�أربعون
يوما) .ويف كافة الأحوال ال يجوز ف�صل املر�أة العاملة ب�سبب �إجازة الوالدة �إال �إذا ثبت �أنها ا�شتغلت
عم ًال �آخر خالل هذه الإجازة .ومن باب احلفاظ على ر�ضيعها فلها احلق بفرتة �أو فرتات ر�ضاعة
�أثناء العمل ال تقل يف جمموعها عن �ساعة يومي ًا ملدة �سنة من تاريخ الو�ضع ،على �أن حتت�سب هذه
ال�ساعة (�أي �ساعة الر�ضاعة) من �ساعات العمل اليومية 110.ومثل هذه الن�صو�ص من �ش�أنها �أن
ترفع من م�ستوى ال�صحة النف�سية للمر�أة الفل�سطينية.
املبحث الثالث :حماية القانون للعمال
املطلب الأول :احلد الأدنى للأجور

امل�رشع الفل�سطيني حداً �أدنى للأجور ،ومل يربط ذلك بغالء املعي�شة،
يقر
ّ
من الناحية العملية مل ّ
111
مكتفي ًا بالقول« :ال يجوز �أن يقل �أجر العامل عن احلد الأدنى املقر قانوناً» .وميكن القول �أن
هذا الأمر يف غاية اخلطورة� ،إذ ي�شكل انتهاكا حلق �أ�سا�سي من حقوق العامل� ،أال وهو احلق يف
فامل�رشع ب�إعرا�ضه عن و�ضع احلد الأدنى للأجر ب�شكل حمدد ودقيق فتح الباب
تقا�ضي الأجر.
ّ
على م�رصعيه �أمام �أرباب العمل ال�ستغالل هذه الثغرة للنيل من العمال الذين هم الطرف الأ�ضعف
يف املعادلة� ،إذ �أوىل بالقانون �أن يوفر لهم حماية �إ�ضافية بد ًال من الإ�سهام يف ق�ضم حقوقهم
وا�ستباحتها.
املطلب الثاين� :ساعات العمل و�أوقات الراحة

حدد امل�رشع الفل�سطيني �ساعات العمل الفعلي يف الأ�سبوع بخم�س و�أربعني �ساعة� .أي ما معدله
� 7.5ساعات يومي ًا (على اعتبار �أن عدد �أيام العمل الأ�سبوعية هي �ستة �أيام) ،على �أن تخف�ض
�ساعات العمل اليومي مبا ال يقل عن �ساعة واحدة يف الأعمال اخلطرة �أو ال�ضارة بال�صحة والأعمال
الليلية ،لكن القانون يجيز لطريف الإنتاج االتفاق على �ساعات عمل �إ�ضافية ال تتجاوز اثنتي
 109املادتان  102 ،101من قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2000
 110املادتان  104 ،103من قانون العمل الفل�سطيني .ويف ذات ال�سياق تن�ص املادة  105من نف�س القانون على انه:
«وفق ًا مل�صلحة العمل يجوز للمر�أة العاملة احل�صول على �إجازة بدون �أجر لرعاية طفلها �أو ملرافقة زوجها».
 111املادة  89من قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2000

56

درا�سة يف الت�شريعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب

ع�رشة �ساعة يف الأ�سبوع على �أن يدفع للعامل �أجر �ساعة ون�صف عن كل �ساعة عمل �إ�ضافية.
وحدد قانون العمل للعامل �أكرث من وقت للراحة �سواء على م�ستوى اليوم �أو الأ�سبوع� ،إذ �أوجب
�أن يتخلل �ساعات العمل اليومي فرت ًة �أو �أكرث لراحة العامل ال تزيد يف جمموعها على �ساعة مع
مراعاة �أال يعمل العامل �أكرث من خم�س �ساعات مت�صلة .كما �أقر للعامل احلق يف راحة �أ�سبوعية
مدفوعة الأجر ال تقل عن � 24ساعة متتالية �رشيطة �أن يعمل العامل �ستة �أيام مت�صلة قبلها .وذكر
القانون �أن يوم اجلمعة هو يوم الراحة الأ�سبوعية �إال �إذا كانت م�صلحة العمل تقت�ضي حتديد يوم
113
�آخر ب�صورة منتظمة.
�أظهرت املواد ال�سابقة تدخل امل�رشع ب�شكل �إيجابي �إىل جانب العامل الفل�سطيني يف معظم
احلاالت� ،إذ حدد امل�رشع احلد الأق�صى لل�ساعات امل�سموح لرب العمل ا�ستخدام العامل خاللها ،كما
انه منح العامل �أوقات ًا لإراحة ج�سده ونف�سه وعقله ،وهذا ي�سهم يف احرتام ال�صحة النف�سية للعامل
الفل�سطيني ،وهذا على خالف اجلانب الذي تعلق باحلد الأدنى للأجر ،الذي بقي دون حتديد.
112

املطلب الثالث :الإجازات بكافة �أنواعها

منح قانون العمل �أكرث من �إجازة للعامل ،معظمها مدفوعة الأجر ،فالعامل ي�ستحق �إجازة
�سنوية مدفوعة الأجر مدتها �أ�سبوعان عن كل �سنة يف العمل ،وثالثة �أ�سابيع للعامل الذي يعمل
يف الأعمال اخلطرة �أو ال�ضارة بال�صحة وملن �أم�ضى خم�س �سنوات يف املن�ش�أة .ويف كافة الأحوال
ال يجوز للعامل التنازل عن �إجازته ال�سنوية بدون مقابل .كما �أن للعامل احلق يف �إجازة مدفوعة
الأجر يف الأعياد الدينية والر�سمية ال حت�سب من الإجازات ال�سنوية.
كذلك يف جمال الثقافة فان للعامل احلق يف �إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر ،مدتها �أ�سبوع
يف ال�سنة الواحدة .ي�ستحق العامل الذي �أم�ضى خم�س �سنوات يف املن�ش�أة �إجازة مدفوعة الأجر ال
تقل عن �أ�سبوعني لأداء فري�ضة احلج وتكون ملرة واحدة .وي�ستحق العامل �إجازة مدفوعة الأجر
ملدة ثالثة �أيام يف حال وفاة �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية غري حمت�سبة من �إجازته ال�سنوية.
للعامل �إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر خالل ال�سنة الواحدة مدتها �أربعة ع�رش يوماً ،وبن�صف الأجر
114
ملدة �أربعة ع�رش يوم ًا �أخرى �رشيطة �أن تتوافر �رشوطها.
وهناك بع�ض الإجازات اخلا�صة باملر�أة دون الرجل (ف�ض ًال عن حقها يف احل�صول على كافة
الإجازات ال�سابقة) .ومن �أهم هذه الإجازات التي �أتينا على ذكرها فيما �سبق� :إجازة الوالدة ،رعاية
الطفل ،مرافقة زوجها عند �سفره والفرتات التي ُتر�ضع فيها طفلها.
 112املواد  71 ،69 ،68من قانون العمل الفل�سطيني.
 113املواد  73 ،72 ،70من قانون العمل الفل�سطيني.
 114املواد  74ـ  79من قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة  .2000ويف ذات ال�ش�أن تن�ص املادة  2/78من نف�س على
�أنه« :يجوز للعامل التغيب عن العمل ل�سبب عار�ض مثبت ملدة ع�رشة �أيام يف ال�سنة ،حتت�سب من الإجازة ال�سنوية على
�أن ال تتجاوز املدة ثالثة �أيام متتالية يف املرة الواحدة».
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املطلب الرابع :التعوي�ض عن �إ�صابات العمل و�أمرا�ض املهنة

�ألزم امل�رشع �صاحب العمل �أن ي� ّؤمن جميع عماله عن �إ�صابات العمل لدى اجلهات املرخ�صة
يف فل�سطني .وعند وقوع �إ�صابة عمل على �صاحب العمل القيام مبا يلي :تقدمي الإ�سعافات والعالج
الالزم للم�صاب �إىل �أن يتم �شفا�ؤه وتغطية كافة النفقات العالجية الالزمة مبا فيها نفقات اخلدمات
الت�أهيلية وم�ستلزماتها ،وتبليغ ال�رشطة فور وقوع �أية �إ�صابة �أدت �إىل وفاة العامل �أو �أحلقت به
115
�رضراً ج�سمانيا ،و�إخطار الوزارة واجلهة امل�ؤمن لديها خطي ًا عن كل �إ�صابة عمل.
ويذكر �أن امل�رشع الفل�سطيني تطرق �إىل حالة العجز التي قد حت�صل نتيجة �إ�صابته يف العمل،
مفرقا يف ذلك بني العجز امل�ؤقت والدائم� ،إذ ي�ستحق العامل  %75من �أجره اليومي عند وقوع
الإ�صابة طيلة عجزه امل�ؤقت مبا ال يتجاوز  180يوماً� .أما �إذا �أدت �إ�صابة العمل �إىل الوفاة �أو نتج
عنها عجز كلي دائم ا�ستحق الورثة يف احلالة الأوىل وامل�صاب يف احلالة الثانية تعوي�ض ًا نقدي ًا
يعادل �أجر  3500ثالثة �آالف وخم�سمائة يوم عمل �أو  %80من الأجر الأ�سا�سي عن املدة املتبقية
حتى بلوغه �سن ال�ستني� ،أيهما �أكرث .وي�سقط حق امل�صاب يف املطالبة بالتعوي�ض عن �إ�صابة العمل
بانق�ضاء �سنتني على وقوع الإ�صابة ما مل يكن الت�أخري ناجت ًا عن عدم ا�ستقرار الإ�صابة �أو عن
عذر م�رشوع .ويف كافة الأحوال ال يحول التعوي�ض عن �إ�صابة العمل دون احل�صول على مكاف�أة
116
نهاية اخلدمة امل�ستحقة.
و ُيالحظ من الن�صو�ص ال�سابقة �أن امل�رشع �أوجب تبليغ ال�رشطة فور وقوع �أية �إ�صابة ت�ؤدي �إىل
وفاة العامل �أو تلحق به �رضراً ج�سمانيا من دون ذكر الأ�رضار النف�سية .فماذا عن الأ�رضار النف�سية
هل ي�شملها التعوي�ض والعالج �أم �أنها �أُ�سقطت؟ �إذ ي�أت امل�رشع على ذكرها؟ كما �أن امل�رشع منح
العامل حق التعوي�ض يف حالة العجز �سواء امل�ؤقت �أو الدائم .ويف قراءة �إيجابية ملو�ضوع التعوي�ض
عن العجز ف�إننا نلحظ �أن امل�رشع ن�ص على عدم تقادم احلق يف التعوي�ض �إذا كان الت�أخري ناجت ًا
عن عدم ا�ستقرار الإ�صابة �أو عن عذر م�رشوع.
وف حال �إ�صابة العامل ب�أحد �أمرا�ض املهنة الواردة يف اجلدول امللحق بقانون العمل ،يف
غ�ضون �سنتني من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم �صاحب العمل بجميع احلقوق املقررة للعامل
مبوجب القانون واملتعقلة ب�أمرا�ض املهنة و�إ�صابات العمل يف حال ظهور �أعرا�ض املر�ض على
العامل 117.وقد �أح�سن امل�رشع الفل�سطيني �إذ �أتى على ذكر الأمرا�ض التي قد ت�صيب العامل و�أوجب
معاجلتها والتعوي�ض عنها� ،إال �أنه �أخفق يف �أن يذكر هذه الأمرا�ض (مل جند ما يدل على �أنه ذكرها
ولو على �سبيل املثال)� ،إذ قد ي�صاب العامل مبر�ض من غري الأمرا�ض التي عددها امل�رشع يف
اجلدول امللحق بقانون العمل ،وكان �أوىل بامل�رشع ا�ستخدام �صيغة معينة تبقي املجال مفتوحا
 115املواد  116ـ  118من قانون العمل الفل�سطيني رقم  7ل�سنة .2000
 116املواد  125 ،124 ،120 ،119من قانون العمل الفل�سطيني.
 117املادة  128من قانون العمل الفل�سطيني .ومن �أمثلة �أمرا�ض املهنة املدرجة يف اجلدول امللحق :دوايل ال�ساقني،
�أمرا�ض اجللد والعيون الناجمة عن التعر�ض لل�ضوء واحلرارة والإ�شعاعات وغريها.
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لتقدير القا�ضي من خالل ا�ستعانته بخربات فنية وطبية متخ�ص�صة ،خا�صة و�أن �أمرا�ض العمل
متغرية ومتطورة مع تطور الو�سائل واملواد امل�ستخدمة يف العمل.
املطلب اخلام�س :مدى م�شاركة العمال يف �صنع قرارات امل�ؤ�س�سة

يف هذا املجال ن�ص قانون العمل على ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية ثالثية برئا�سة وزير العمل وبعدد
مت�ساو من �أطراف الإنتاج الثالثة (احلكومة� ،أ�صحاب العمل ،العمال) ت�سمى «جلنة ال�سيا�سات
ٍ
العمالية» تكون مهمتها اقرتاح ال�سيا�سات العامة بخا�ص ًة يف جمال الت�شغيل والتدريب والتوجيه
املهني ،وبالتحديد ف�إنها تخت�ص بتنظيم العمالة ،و�إبداء الر�أي حول اتفاقيات العمل ،والنظر
يف اتفاقيات وتو�صيات منظمتي العمل العربية والدولية التخاذ ما يلزم من �إجراءات وخطوات
لت�شجيع ت�صديقها وتطبيقها يف مرحلة الحقة 118.ومن �صور م�شاركة العامل يف �صنع القرارات
داخل من�ش�أته ما بات يعرف باملفاو�ضة اجلماعية �أي احلوار الذي يجري بني �أي من نقابات
العمال �أو ممثلني عن العمال وبني �صاحب العمل �أو �أ�صحاب العمل �أو ممثليهم ،بهدف ح�سم النزاع
119
اجلماعي �أو حت�سني �رشوط وظروف العمل �أو رفع الكفاءة الإنتاجية.
مما �سبق نالحظ م�شاركة العامل يف ر�سم �سيا�سة العمل داخل م�ؤ�س�سته ،و� ْإن كان ذلك بطريقة
غري مبا�رشة� ،أي من طريق ممثليه (نقابة العاملني) ،لكنه يف نهاية املطاف يحظى بحق اقرتاح
ال�سيا�سات العامة املتعلقة بالعمل �أو بالتدريب املهني �أو بتح�سني �رشوط وظروف العمل القائمة.
املطلب ال�ساد�س :ممار�سة احلقوق النقابية من قبل العمال

كفل القانون حق الإ�رضاب للعمال واملوظفني يف الدفاع عن م�صاحلهم� 120،رشيطة �أن يتم
توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف املعني بالإ�رضاب �أو الإغالق �إىل الطرف الآخر و�إىل الوزارة
قبل فرتة زمنية معينة ح�سب القطاع الذي �سوف يطاله الإ�رضاب ،ويف كل الأحوال ال يجوز
الإ�رضاب �أو الإغالق �أثناء �إجراءات النظر يف النزاع اجلماعي (الذي ين�ش�أ بني واحد �أو �أكرث من
�أ�صحاب العمل وبني العمال) .ويرتتب على عر�ض نزاع العمل اجلماعي على جهة االخت�صا�ص
وقف الإ�رضاب �أو الإغالق .كما �أن القانون منح ك ًال من العمال و�أ�صحاب العمل على حد �سواء احلق
 118املادة  1من قرار جمل�س الوزراء رقم  4ل�سنة  2003بت�شكيل جلنة ال�سيا�سات العمالية.
 119املادتان  49 ،7من قانون العمل الفل�سطيني.
 120حيث كفل القرار بقانون رقم  5ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ممار�سة حق الإ�رضاب يف اخلدمة املدنية ،للموظف احلق
يف الإ�رضاب� ،إذ تن�ص املادة  1منه على انه« :حق الإ�رضاب مكفول ملوظفي اخلدمة املدنية وفق ًا لأحكام هذا القرار
بقانون» .كما �أن املادة الثانية من القرار بقانون نف�سه ذكرت �أن �أحكام املادة  67من قانون العمل رقم  7ل�سنة
2000م املتعلقة بالإ�رضاب تطبق على �إ�رضاب موظفي اخلدمة املدنية.
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يف تكوين منظمات نقابية على �أ�سا�س مهني بهدف رعاية م�صاحلهم والدفاع عن حقوقهم.

121

يظهر جلي ًا مما �سبق �أن امل�رشع حاول �أن يوازن بني م�صالح العمال وم�صالح �أرباب العمل،
فهو ،مثالً ،منحهما احلق يف تكوين النقابات ،بينما منح العامل واملوظف على حد �سواء احلق يف
الإ�رضاب �إال �أنه ،ويف الوقت نف�سه ،قيده بجملة من القيود فحظر الإ�رضاب �أثناء النظر يف النزاع
اجلماعي.
املطلب ال�سابع� :ضمانات اال�ستقرار الوظيفي

ي�ستحق العامل تعوي�ض ًا عن ف�صله تع�سفي ًا مقداره �أجر �شهرين عن كل �سنة ق�ضاها يف العمل
على �أال يتجاوز التعوي�ض �أجر العامل عن مدة �سنتني .فمثال يعترب ف�صل العامل تع�سفيا �إذا �أقدم
عليه رب العمل يف حال :انخراط العامل نقابي ًا �أو م�شاركته يف �أن�شطة نقابية خارج �أوقات
مت مبوافقة �صاحب العمل� ،أو �إقدام العامل على طلب ممار�سة
العمل �أو �أثناء العمل �إذا كان ذلك َّ
نيابة متثيلية عن العمال .كما �أن للعامل الذي �أم�ضى �سنة من العمل احلق يف مكاف�أة نهاية
خدمة مقدارها �أجر �شهر عن كل �سنة ق�ضاها يف العمل على �أ�سا�س �آخر �أجر تقا�ضاه� .أي�ضا �أجاز
القانون للعامل ترك العمل بعد �إ�شعار �صاحب العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية مبا فيها
مكاف�أة نهاية اخلدمة �إذا ارتكب رب العمل خمالفة بحقه مثل ت�شغيله يف عمل يختلف يف نوعه
بين ًا عن العمل الذي مت االتفاق عليه� ،أو عند قيام رب العمل ب�رضبه �أو �شتمه
�أو درجته اختالف ًا ّ
122
وغريها.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ويف �سبيل دعم اال�ستقرار الوظيفي للعامل فان امل�رشع ن�ص على عدم
انتهاء عقد العمل ب�سبب وفاة �صاحب العمل �إال �إذا كان مو�ضوع العقد يتعلق ب�شخ�ص �صاحب
العمل .كما �أنه ذكر �أن عقد العمل يبقى نافذاً حتى لو تغري �صاحب العمل ب�سبب نقل ملكية امل�رشوع
�أو بيعه �أو اندماجه �أو انتقاله بطريق الإرث ،ويظل �صاحب العمل الأ�صلي واجلديد م�سئولني
بالت�ضامن مدة �ستة �أ�شهر عن تنفيذ االلتزامات الناجمة عن العقد وم�ستحقة الأداء قبل تاريخ
 121املواد  67 ،66 ،60 ،5من قانون العمل الفل�سطيني .كما تن�ص املادة  39من ذات القانون على �أنه« :ال ميكن اعتبار
احلاالت التالية بوجه اخل�صو�ص من الأ�سباب احلقيقية التي تربر �إنهاء العمل من قبل �صاحب العمل )1 :االنخراط
النقابي �أو امل�شاركة يف �أن�شطة نقابية خارج �أوقات العمل� ،أو �أثناء العمل �إذا كان ذلك مبوافقة �صاحب العمل.
� )2إقدام العامل على طلب ممار�سة نيابة متثيلية عن العمال� ،أو كونه ميار�س هذه النيابة حالي ًا �أو مار�سها يف
املا�ضي� )3 .إقدام العامل على رفع ق�ضية �أو م�شاركته يف �إجراءات �ضد �صاحب العمل بادعاء خرق القانون ،وكذلك
تقدميه ل�شكوى �أمام الهيئات الإدارية املخت�صة».
 122املواد  47 ،45 42 ،39من قانون العمل الفل�سطيني .ومن باب ت�شجيع العامل على املطالبة بحقوقه ،فان امل�رشع
�أعفى العمال من الر�سوم الق�ضائية يف الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور �أو الإجازات �أو
مبكاف�آت نهاية اخلدمة �أو بالتعوي�ضات عن �إ�صابة العمل �أو بف�صل العامل ف�ص ًال تع�سفياً ،وفقا ملا جاء يف املادة 4
من قانون العمل الفل�سطيني.
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التغيري ،وبعد انق�ضاء ال�ستة �أ�شهر يتحمل �صاحب العمل اجلديد امل�س�ؤولية وحده .كما �أن عقد
العمل ال ينتهي يف حالة �صدور قرار �إداري �أو ق�ضائي ب�إغالق املن�ش�أة �أو ب�إيقاف ن�شاطها م�ؤقت ًا
ملدة ال تزيد على �شهرين ،وعلى �صاحب العمل اال�ستمرار يف دفع �أجور عماله طيلة فرتة الإغالق
123
�أو الإيقاف امل�ؤقت.
يف مقابل ال�ضمانات ال�سابقة املمنوحة للعامل لكي يطمئن على م�ستقبله الوظيفي ،جند �أن
امل�رشع الفل�سطيني قد تراجع قلي ًال يف هذا املجال ،فاعترب �أن �إ�صابة العامل مبر�ض �أو عجز �أقعده
بناء على تقرير طبي �صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود
عن العمل ملدة تزيد على �ستة �أ�شهر ً
مركز �شاغر يالئم قدراته املهنية وو�ضعه ال�صحي اجلديد هي �سبب من �أ�سباب نهاية عقد العمل.
كما انه �أجاز ل�صاحب العمل �إنهاء عقد العمل لأ�سباب فنية �أو لأ�سباب اقت�صادية مثل حدوث
خ�سارة اقت�ضت تقلي�ص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل الإ�شعار ،ومكاف�أة نهاية
اخلدمة� .أي�ض ًا فان امل�رشع الفل�سطيني �أجاز لرب العمل �إنهاء عقد العمل غري حمدد املدة (الذي يزيد
124
عن �سنتني) مبقت�ضى �إ�شعار ير�سل للعامل.
باخت�صار ،ميكن القول �إن مثل هذه الن�صو�ص الأخرية �سوف جتعل من الأمن الوظيفي لدى
العامل �أمراً م�شو�ش ًا � ْإن مل يكن منعدما .فما ذنب العامل الذي �أ�صيب مبر�ض �أو عجز ت�سبب يف �شل
قدرته على العمل بفعل ممار�سته عمله؟ �ألي�س من حق العامل يف وجود بديل عن عمله الذي فقده
ب�سبب الأزمات االقت�صادية واالمنية التي متر بها االرا�ضي الفل�سطينية نتيجة االحتالل .ومما يزيد
«الطني بلة» ان عدد العاطلني عن العمل يف االرا�ضي الفل�سطينية يف تزايد ،اذ ت�شري االح�صائيات
ان اامل�شاركة الن�سوية يف �سوق العمل ال زالت منخف�ضة وبطالة املتعلمات منهن الأكرث ارتفاع ًاُ،
كما ت�شري االح�صائيات ان ن�سبة البطالة يف قطاع غزة قد و�صلت اىل  %34.8يف حني انها يف
125
ال�ضفة الغربية مل تتجاوز .%18.6
يذكر ان قانون العمل الفل�سطيني الذي تعر�ضنا لبع�ض احكامه فيما �سبق ي�رسي على جميع
العمال وا�صحاب العمل املوجودين يف االرا�ضي الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)،
وي�ستثنى من ذلك موظفي احلكومة والهيئات املحلية ،خدم املنازل ومن يف حكمهم ،افراد ا�رسة
�صاحب العمل من الدرجة االوىل 126.وميكننا القول ان احكام قانون العمل ت�رسي على العاملني
يف القطاع اخلا�ص ب�شكل ا�سا�سي ،اما موظفي احلكومة في�رسي عليهم قانون اخلدمة املدنية
الفل�سطيني ولي�س قانون العمل.
اما فيما يتعلق بالعاملني داخل ار�ضي  ،1948او داخل امل�ستوطنات اال�رسائيلية (ارا�ضي
123
124
125
126

املواد  36ـ  38من قانون العمل الفل�سطيني.
املواد  5/35و  41و  46من قانون العمل الفل�سطيني.
االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني،http://www.pgftu.org/site2/index.php?action=pages&id=73 ،
اجلهاز املركزي لالح�صاء الفل�سطيني ،2009 ،مت زيارة املوقع بتاريخ .2010/9/1
املادة ( )3من قانون العمل الفل�سطيني.
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 127،)1967فو�ضعهم القانوين يختلف ،فال يطبق عليهم قانون العمل الفل�سطيني ال�ساري املفعول
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
حيث د�أبت �سلطات االحتالل اال�رسائيلي بناء على ما قوانني املحتل وقرارات حماكمه على
تطبيق قانون العمل االردين املُع ِّدل رقم ( )2لعام  1965باال�ضافة اىل بع�ض االوامر الع�سكرية
اال�رسائيلية لتنظيم العالقة ما بني ارباب العمل اال�رسائيليني والعمال الفل�سطينيني داخل
امل�ستوطنات .وبقي احلال على ما هو عليه حتى ت�رشين االول من العام  ،2007اذ �صدر قرار عن
حمكمة العدل العليا اال�رسائيلية يق�ضي ب�رسيان قانون العمل اال�رسائيلي على العمال الفل�سطينيني
الذين يعملون داخل امل�ستوطنات ،ومبوجب هذا القرار ا�صبح العامل الفل�سطيني �سواء الذي يعمل
128
يف امل�ستوطنات او يف ارا�ضي  1948يخ�ضع لقانون العمل اال�رسائيلي.
ومن اجلدير ذكره فيما يتعلق بعمالة الفل�سطينيني داخل امل�ستوطنات ،قيام رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينينة با�صدار قرار بقانون رقم ( )4ل�سنة  2010ب�ش�أن حظر ومكافحة منتجات
امل�ستوطنات ،اذ يفر�ض هذا الت�رشيع عقوبات على من يخالفه قد ت�صل اىل احلب�س ملدة خم�س
129
�سنوات وغرامة مالية ال تقل عن ع�رشة الآف دينار اردين.
وقد اعترب هذا القرار كافة منتجات امل�ستوطنات �سلع ًا غري �رشعية ،فحظر على �أي �شخ�ص
تداول منتجاتها وخدماتها ،كما انه حظر على �أي �شخ�ص تقدمي �سلعة �أو خدمة لها 130.ولقد او�ضح
هذا القرار ان املق�صود بخدمات امل�ستوطنات :كل عمل يتمثل بن�شاط تقني �أو حريف �أو مادي يف
هذه امل�ستوطنات ،ومن �ش�أنه تقدمي منفعة لها ،لقاء مقابل مايل 131.و ُيفهم من ذلك ان هذا القرار
يحظر على الفل�سطينيني العمل داخل امل�ستوطنات ،وبالتايل فان املطلوب من ال�سلطة الوطنية
127

128

129
130
131
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يذكر ان االحتالل اال�رسائيلي ي�سمح للعامل الفل�سطيني املقيم داخل ارا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من غري
حملة الهوية اال�رسائيلية بالعمل داخل امل�ستوطنات (املوجودة يف ارا�ضي  )1967او داخل ارا�ضي  ،1948ولكن
مبوجب �رشوط تع�سفية ي�ضعها االحتالل ،اذ يحتاج العامل اىل ت�رصيح عمل �صادر عن �سلطات االحتالل اال�رسائيلي،
باال�ضافة اىل بطاقة ت�سمى بـ «البطاقة املمغنطة» والتي حتوي كامل املعلومات اخلا�صة بالعامل� ،أي تعترب مبثابة
ك�شف امني للعامل الفل�سطيني .كل هذا بدوره يعزز �ضائقة العامل الفل�سطيني ويجعل فر�صه يف العمل حمدودة ،مما
يلحق به ا�رضار نف�سية ومادية بالغة.
للمزيد حول هذا املو�ضوع ميكن مراجعة املقاالت التالية املن�شورة على املوقع االلكرتوين اخلا�ص بجمعية عنوان
العامل� :سلوى علينات ،واقع العمال الفل�سطينيني يف امل�ستوطنات بعد اقرار قانون العمل اال�رسائيلي ،جمعية
عنوان العامل ، http://www.kavlaoved.org.il/rights_ar.asp?pid=168 ،2008 ،واي�ضا حممود عامر،
العمالة الفل�سطينية يف امل�ستوطنات ،جمعية عنوان العاملhttp://www.kavlaoved.org.il/media- ،2007 ،
 ، view_ar.asp?id=673واي�ضا جمعية عنوان العامل ،قانون العمل اال�رسائيلي ي�رسي على العمال الفل�سطينيني يف
امل�ستوطنات ،جمعية عنوان العامل، http://www.kavlaoved.org.il/media-view_ar.asp?id=1498 ،2008 ،
مت زيارة هذه املواقع بتاريخ.2010/9/1
املادة ( )14من القرار بقانون امل�شار اليه اعاله.
املادة ( )4من القرار بقانون.
املادة ( )1من القرار بقانون.
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الفل�سطينيية قبل تطبيق هذا ال�شق من القرار بقانون ال�سعي اليجاد فر�ص عمل بديلة للعمال
الفل�سطينيني الذين يعملون داخل امل�ستوطنات ،واال �سيجد الآف العمال الفل�سطينيني انف�سهم بال
عمل .وهذا بالت�أكيد لي�س يف م�صلحة امن وا�ستقرار و�صحة العامل الفل�سطيني.
املبحث الرابع :حماية امل�ستهلك
املطلب الأول :حقوق امل�ستهلك

�إن الهدف من قانون امل�ستهلك حماية و�ضمان حقوق امل�ستهلك مبا يكفل له عدم التعر�ض
لأية خماطر �صحية �أو غنب �أو خ�سائر اقت�صادية ،وكذلك توفري ال�سلع واخلدمات ،ومنع اال�ستغالل
والتالعب بالأ�سعار ،وحماية حقوق امل�ستهلك يف احل�صول على �سلع وخدمات تتفق مع التعليمات
الفنية الإلزامية ،وت�أمني �شفافية املعامالت االقت�صادية التي يكون امل�ستهلك طرف ًا فيها ،و�ضمان
132
املعامالت االقت�صادية على وجه ال�رسعة والدقة بني امل�ستهلك واملزود.
وقد �ضمن قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني للم�ستهلك جمموعة من احلقوق التي تعزز من
133
املزود (املنتج) ،ومن �أهم هذه احلقوق:
مكانة امل�ستهلك يف مواجهة ِّ
 احلفاظ على �صحة امل�ستهلك و�سالمته عند ا�ستعماله لل�سلعة �أو اخلدمة من حيث اجلودةوالنوعية.
مزود املن َتج �أو امل�ص ِّنع.
 -احل�صول على املعاملة العادلة دون متييز من قبل ِّ

 حق امل�ستهلك يف ت�شكيل جمعيات حلمايته واالنت�ساب �إليها ،لكي تدافع عنه وت�صون حقوقهومتكنه من احل�صول على تعوي�ضات عن الأ�رضار التي تكون قد حلقت به ،ويكون لها حق
التقا�ضي �أمام الق�ضاء الفل�سطيني ،حيث ب�إمكان امل�ستهلك رفع الدعاوي مبا�رشة مبفرده
�أو بوا�سطة اجلمعيات التي تعنى ب�أمره ،وبالتايل احل�صول على التعوي�ض عن ال�رضر الذي
حلق به �سواء بالتقا�ضي مبا�رشة �أو بوا�سطة جمعيات امل�ستهلك ب�شكل جماعي.
 العي�ش يف بيئة نظيفة و�سليمة وح�صوله على �سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنيةالإلزامية.
 االختيار احلر لل�سلع واخلدمات ،وكذلك احلق يف احل�صول على ال�صفقات العادلة ،مثل�ضمان اجلودة وال�سعر املعقول ،ورف�ض ال�صفقات الإجبارية.
 احل�صول على املعلومات ال�صحيحة عن املنتجات التي ي�شرتيها �أو ي�ستخدمها ليت�سنى لهممار�سة حقه باالختيار احلر والواعي بني كافة ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة يف ال�سوق.
 132املادة  2من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني رقم  21ل�سنة .2005
 133املادة ( )3من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني رقم ( )21ل�سنة .2005
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 ا�ستبدال ال�سلعة �أو �إ�صالحها �أو ا�سرتجاع ثمنها وكذلك ا�سرتداد املبالغ التي يكون �سدادهالقاء خدمة يف حال عدم مطابقتها لدى ا�ستعمالها ب�شكل �سليم �سواء للموا�صفات املتفق
عليها �أو املعمول بها �أو للغر�ض الذي من �أجله مت �رشاءها.
املزود يحدد فيها :ا�سم امل�ؤ�س�سة ،ورقم ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري،
	�أن يطلب فاتورة من ِّوعنوانها ،وتعريف ال�سلعة �أو اخلدمة ووحدة البيع �أو الت�أجري ،والثمن والكمية املتفق عليها
والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة املتداولة.
ويالحظ مما �سبق �أن القانون منح امل�ستهلك احلق يف ت�شكيل جمعيات حلمايته واالنت�ساب
�إليها ،و�أوكل �أمر تنظيم ال�سجالت اخلا�صة بها �إىل وزارة االقت�صاد الوطني ،باعتبارها الوزارة
املخت�صة ،على �أن حتدد بنظام ي�صدره جمل�س الوزراء كافة الإجراءات املتعلقة بعالقة هذه
اجلمعيات باجلهات ذات االخت�صا�ص بحماية امل�ستهلك 134.واىل جانب جمعيات امل�ستهلك فان
القانون ن�ص على �إن�شاء جمل�س ا�ست�شاري ي�سمى «املجل�س الفل�سطيني حلماية امل�ستهلك» بهدف
أ�رضار ناجمة عن
حماية حقوق امل�ستهلك االقت�صادية و�ضمان عدم تعر�ضه �إىل �أية خماطر �أو � ٍ
انتفاعه بال�سلع واخلدمات املقدمة له 135.وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته  15ع�ضوا من خمتلف
136
الوزارات واجلمعيات الأخرى.
رشع للمجل�س ال�سابق ذكره مهمة مراجعة مدى معقولية وعدالة ال�رشوط الواردة
و�أوكل امل� ِّ
يف عقود اال�ستهالك والعقود النموذجية ،وله يف �سبيل القيام مبهامه �أن يو�صى الوزير �أو اجلهة
التي ت�صدر عنها هذه العقود �إزالة ال�رشوط التي ترى �أنها جمحفة بحق امل�ستهلك �أو يطلب �إعادة
النظر بها ،على �أن يتم حتديد ال�رشوط التي ميكن �أن تكون تع�سفية يف عقود اال�ستهالك من قبل
 134املادة  6من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني رقم  21ل�سنة  .2005ومن اجلدير بالإ�شارة �أن النظام اخلا�ص
بتحديد الإجراءات املتعلقة بعالقة هذه اجلمعيات باجلهات ذات االخت�صا�ص بحماية امل�ستهلك مل ي�صدره بعد جمل�س
الوزراء الفل�سطيني.
 135وفقا للمادة  5من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني فان املجل�س ي�سعى �إىل حتقيق �أهدافه بوا�سطة امل�شاركة يف
ر�سم العالقة وتن�سيقها ما بني كافة اجلهات ذات العالقة بحماية امل�ستهلك ،ودعم وتعزيز دور امل�ستهلك يف االقت�صاد
الوطني ،وامل�شاركة يف ر�سم �سيا�سات ت�أمني �سالمة ال�سلع واخلدمات والعمل على رفع جودتها ،واعتماد الربامج
التثقيفية لتوعية و�إعالم و�إر�شاد امل�ستهلك وحثه على ا�ستعمال �أمناط اال�ستهالك الناجعة واعتماد ال�سلع واخلدمات
التي حتافظ على البيئة ،و�إعداد اخلطط والربامج اخلا�صة ب�ش�أن الدفاع عن امل�ستهلك و�ضمان حقوقه ،ومتابعة
ال�سيا�سات احلكومية وحث جهات االخت�صا�ص على توفري احلماية للم�ستهلك ،واال�شرتاك يف املنظمات واالحتادات
املماثلة يف �أهدافها وغاياتها عربي ًا ودولياً ،والت�أكد من عدم احتكار ال�سلع ورفع التو�صيات للوزارة ،والت�أكد من
موا�صفات وجودة ال�سلع.
 136طبقا للمادة  4من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني فان ع�ضوية املجل�س تكون على النحو الآتي :ع�ضو عن وزارة
االقت�صاد الوطني ،وع�ضو عن وزارة املالية ،وع�ضو عن وزارة ال�صحة ،ع�ضو عن وزارة الزراعة ،وع�ضو عن �سلطة
البيئة ،وع�ضو عن م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية ،وع�ضو عن غرفة التجارة ،وع�ضو عن االحتادات
ال�صناعية ،وع�ضو عن احتاد املقاولني ،وع�ضو عن جمعية رجال الأعمال ،وخم�سة �أع�ضاء عن جمعيات حماية
امل�ستهلك.
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جمل�س الوزراء 137.لكن هذا الن�ص القانوين بقي حمتفظ ًا ب�شكله النظري ،وذلك لأن جمل�س الوزراء
مل ي�صدر بعد نظام ًا يحدد به ال�رشوط التي ميكن اعتبارها من قبيل ال�رشوط التع�سفية يف عقود
اال�ستهالك 138.ومما ال �شك فيه �أن ذلك لي�س يف �صالح امل�ستهلك ،الذي يعترب الطرف الأ�ضعف يف
احللقة.
و�أوجب القانون �إعالن ال�سعر بالعملة املتداولة على وحدة البيع املعرو�ضة للم�ستهلك ب�شكل
مبا�رش عليها ،ويف حالة تعذر ذلك فيتم و�ضع ال�سعر ب�شكل بارز يف مكان عر�ض املنتجات� 139.إال
انه ي�ؤخذ على امل�رشع الفل�سطيني يف م�س�ألة الت�سعري انه مل ي�ضع قواعد �أكرث و�ضوحا وتف�صيال
فيما يتعلق بالأ�سعار ،فمثال مل ي�ضع قاعدة مفادها عدم جواز جتاوز �سعر بيع ال�سلع املحلية �أو
امل�ستوردة �ضعف �سعر التكلفة ،ومل ي�ضع حدا �أق�صى للأرباح �أو بدل اخلدمات �أو ال�سلع .مكتفيا
�أي امل�رشع بالقول «يحظر على كل مزود بيع �سلعة �أو تقدمي خدمة ب�سعر �أو بربح يزيد عن ال�سعر
املعلن عنه» .وهذه العبارة ف�ضفا�ضة وغري حمددة ،قد ي�ستغلها املزود لتحقيق م�صاحله ومناء
جتارته.
املزوِ د
املطلب الثاين :حمظورات على
ّ

مزودي املنتجات القيام ب� ٍأي من الأعمال التالية:
�إن امل�رشع الفل�سطيني يحظر على ِّ

140

 ت�سليم �أو ا�ستعمال �أو حماولة ا�ستعمال عالمات اجلودة بق�صد الغ�ش. الإدعاء �أو الإيهام ب�أن ال�سلعة تتمتع ب�شهادة اجلودة. االمتناع عن بيع �أية �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك دون �سبب م�رشوع. ا�شرتاط البيع ب�رشاء كمية مفرو�ضة �أو ب�رشاء �سلع �أو خدمات �أخرى يف الوقت نف�سه �إال �إذا�أعطي للم�ستهلك احلق يف �رشائها منف�صلة ب�سعر خمتلف.
 ا�شرتاط �رشاء خدمة ب�إ�سداء خدمة �أخرى �أو ب�رشاء �سلعة.	�إخفاء �أية مادة �أو �سلعة خمزونة لدى املزود عن �أي �شخ�ص يود �رشاءها دون �سببم�رشوع.
 بيع �سلعة �أو تقدمي خدمة ب�سعر �أو بربح يزيد عن ال�سعر املعلن عنه. 137املادة  23من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني.
�	138إال �أن قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني حدد يف املادة  24منه ال�رشوط املطلوب توافرها يف عقود اال�ستهالك،
وهي :وجوب توافر ن�سخة م�صاغة باللغة العربية وبعبارات وا�ضحة ومفهومة ،وحق امل�ستهلك يف الإطالع على �أية
ن�صو�ص �أو وثائق يحيل �إليها العقد على �أن يتم ذلك قبل التوقيع عليه ،وقيمة الثمن ب�شكل وا�ضح و�رصيح وتاريخ
وكيفية الت�سديد ،وكذلك تاريخ ومكان ت�سليم ال�سلعة �أو اخلدمة ،وعلى املزود ت�سليم امل�ستهلك ن�سخة عن العقد املوقع
معه.
 139املادة  17من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني.
 140املادة  22من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني.
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 ا�سترياد �أو تداول ال�سلع جمهولة امل�صدر� ،أو املخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية� ،أواملمنوعة قانوناً.
 ا�سترياد �أو �إدخال �سلع م�ضى على تاريخ �إنتاجها �أو تعبئتها �أكرث من ثلث مدة ال�صالحية،�إال �إذا كانت ال�سلعة متربع بها ،على �أن يحظر تداولها يف الأ�سواق.
 االحتفاظ يف مواقع الإنتاج وال�صنع والتخزين والعر�ض والبيع وغريها باملنتجات �أوالأدوات �أو الآالت التي متكنه من الغ�ش يف ال�سلع ،مثل املوازين �أو املكاييل غري املعتمدة
وغري املعدة لوزن ال�سلع �أو كيلها ،وال�سلع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة �أو املنتهية �أو غري املطابقة
141
للموا�صفات املعتمدة ،وال�سلع التي ال تتمتع ب�سالمة التداول القانوين يف بلد املن�ش�أ.
مما �سبق يظهر �أن امل�رشع الفل�سطيني حظر على املزود جملة من الأعمال ،من �أبرزها االمتناع
عن بيع �أية �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك دون �سبب م�رشوع� ،أو �إخفاء �أية مادة �أو �سلعة خمزونة
لدى املزود عن �أي �شخ�ص يود �رشاءها دون �سبب م�رشوع ،ويف ذلك �إ�شارة �ضمنية حلظر احتكار
ال�سلع عن امل�ستهلكني .بل �إنه عاقب على مثل هذا الفعل بال�سجن مدة ال تزيد عن �سنة �أو بغرامة ال
142
تتجاوز �ألف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا �أو بكلتا العقوبتني.
ويعاقب القانون على الأفعال املحظورة الأخرى ،فيعاقب ،مثالً ،كل من عر�ض �أو باع �سلع ًا
متوينية فا�سدة �أو تالفة� ،أو تالعب بتاريخ �صالحيتها� ،أو احتفظ باملوازين �أو املكاييل غري
املعتمدة وغريها من الآالت غري ال�صحيحة املعدة لوزن ال�سلع ...بال�سجن ملدة ال تزيد عن ع�رش
�سنوات �أو بغرامة ال تتجاوز ع�رشة �آالف دينار �أردين �أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا� ،أو
143
بكلتا العقوبتني ،مع �إتالف الب�ضاعة الفا�سدة ،و�ضبط املوازين واملكاييل غري املعتمدة.
�إن عدم قيام امل�رشع الفل�سطيني بو�ضع قواعد تخ�ص الأ�سعار وحتديدها فتح الباب �أمام
املزودين لبيع ال�سلع واملنتجات ب�أ�سعار فاح�شة ،ويزيد من هذا الأمر عدم متابعة ال�سلطات
الفل�سطينية املخت�صة قوائم الأ�سعار.
على الرغم من احلقوق التي ن�ص عليها قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني� ،إال �أن كثرياً منها
ال يطبق على ار�ض الواقع ،فمثال� ،أوجب القانون كل من يقوم بالرتويج والإعالن للمنتجات �أن
يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع موا�صفات املنتجات املعلن عنها ،و�أوجب �أال ينطوي ذلك الإعالن
على خداع �أو ت�ضليل للم�ستهلك� .إال �أن الواقع ي�شري �إىل عدم وجود جهات تراقب مثل هذه الإعالنات
ب�شكل مهني وفعال� ،إذ انه من �ش�أن هذه الإعالنات �إعطاء امل�ستهلك �صورة م�ضللة عن حقيقة
144
املنتجات واخلدمات ،وال تخلو ال�سوق الفل�سطينية من مثل هذه املمار�سات.
141
142
143
144

66

املادة  8من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني.
املادة  4/27من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني.
املادة  5/27من قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني.
خالد حممد ال�سباتني .تقرير حول احلماية القانونية للم�ستهلك ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل،
� ،2002ص.52
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يف جمال مراقبة مدى متتع املنتجات واملواد ب�رشوط ال�سالمة وال�صحة ،تواجه ال�سلطة الوطنية
�صعوبات يف تعقب املنتجات واملواد التي تدخل �إىل �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،حيث �أنه
لي�س لها �أية �سيطرة على معابر ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة (بخا�صة بعد االنق�سام بني ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة وتو�سع ظاهرة �أنفاق التهريب) ،مما ي�ؤدي �إىل تدفق الب�ضائع واملنتجات �إىل
�أرا�ضيها دون �أن تخ�ضع للمراقبة واملعاينة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن جزءاً ال ي�ستهاب به من �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية على الأقل ال يخ�ضع لل�سيطرة الأمنية الفل�سطينية وال ت�ستطيع �أجهزة ال�سلطة الو�صول
�إليه ،خل�ضوعه لل�سيطرة الأمنية الإ�رسائيلية التي بدورها ال تقوم بعمليات املراقبة الالزمة .ومما
يثبت ما ذهبنا �إليه قيام ال�ضابطة اجلمركية الفل�سطينية يف كثري من احلاالت ب�ضبط �أغذية ومواد
متوينية فا�سدة ومنتهية ال�صالحية يف �أ�سواق ال�ضفة الغربية.
�إن �إعرا�ض امل�رشع عن و�ضع قواعد قانونية خا�صة بالأ�سعار ،وعدم حتديده ال�رشوط
التع�سفية التي من املمكن �أن تت�ضمنها العقود اال�ستهالكية ،ف�ض ًال عن العراقيل التي ي�ضعها
املحتل الإ�رسائيلي الذي ي�سيطر على معابر ومنافذ ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كل ذلك ي�سهم يف
تدمري ال�صحة النف�سية للم�ستهلك الفل�سطيني الذي �أعياه ج�شع التاجر الفل�سطيني وعراقيل املحتل
الإ�رسائيلي.
فاالحتالل اال�رسائيلي ما زال يفر�ض ح�صارا على االرا�ضي الفل�سطينية وخا�صة على قطاع
غزة ،في�ضيق على الفل�سطينيني يف حياتهم االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
والتعليمية.
فعلى ال�صعيد االقت�صادي ،مثال ال ي�سمح للفل�سطينيني بت�صدير منتجاتهم اىل العامل اخلارجي
مما يعر�ضها للتلف ،وال ي�سمح بادخال كافة الب�ضائع وال�سلع التي يحتاجونها مما ي�ؤدي اىل
ارتفاع �سعرها واحتكارها ،ففي قطاع غزة مينع ادخال احلديد واال�سمنت والنفط  ...الخ .هذا
باال�ضافة اىل ب�سط االحتالل اال�رسائيلي �سيطرته على املنافذ امل�ؤدية اىل ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،مما يجعل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينينة واجهزتها عاجزة عن فر�ض نظام مراقبة �شامل
لكل الب�ضائع وال�سلع التي تدخل اىل ارا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية ،االمر الذى قد ي�ؤدي اىل اال�رضار
بالتاجر وامل�ستهلك الفل�سطيني على حد �سواء.
وعلى امل�ستوى التعليمي والثقايف ،فمثال مينع او يعرقل التحاق الطالب الفل�سطيني مب�ؤ�س�سته
التعليمية �سواء املدر�سة او الكلية او املعهد او اجلامعة ،بل ن�ستطيع القول انه يقيد تنقل املواطن
الفل�سطيني ب�شكل عام من خالل و�ضعه العديد من نقاط التفتي�ش (احلواجز اال�رسائيلية) ،اغالق
بع�ض امل�ؤ�س�سات الثقافية ال�سيا�سية كما يف حالة اغالق بيت ال�رشق يف القد�س ،منع بع�ض
اال�ساتذة الزائرين من املحا�رضة يف اجلامعات الفل�سطينية.
اما على ال�صعيد االجتماعي ،فمثال مينع االحتالل من «مل �شمل» الفل�سطينيني الذي يتزوجون
من اجنبيات (غري مقيمات يف فل�سطني) ،مما ا�ضطر بع�ض الفل�سطينيني على فك الرابطة الزوجية
بزوجته (تطليقها) ،لعدم �سماح االحتالل اال�رسائيلي بدخولها اىل االرا�ضي الفل�سطينية .ا�ضافة اىل
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ا�ساهمه يف ت�رشيد اال�رس الفل�سطينية من بيوتها ،من خالل تنفيذه �سيا�سة هدم البيوت الفل�سطينية
وخا�صة يف القد�س ال�رشقية وال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،االمر الذي ادى اىل جعل العديد من
اال�رس الفل�سطينية بال م�سكن.
كل االعراقيل ال�سابقة وغريها الكثري من العراقيل �ساهمت يف انت�شار البطالة والفقر وقلة
املوارد املادية وارتفاع اال�سعار ،واالفتقار اىل ال�سكن والتعليم ،وعدم اال�ستقرار املادي والنف�سي.
مما جعل احلديث عن قوانني حمائية مثل قانون العمل وامل�ستهلك �شيئا جمردا ،قد ي�صعب تطبيقها
على ار�ض الواقع.
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الف�صل الثالث

مدى التزام ال�سلطة يف تعزيز عوامل
ال�صحة النف�سية وحماربة ما ي�ضر بها
نتناول يف هذا الف�صل مدى التزام ال�سلطة الوطنية يف تعزيز عوامل ال�صحة النف�سية وحماربة
ما ي�رض بها ،من خالل التطرق �إىل احلقوق املكت�سبة من الناحية النظرية والعملية مثل احلق يف
التعليم وحقوق الأ�شخا�ص املعوقني ،ومظاهر تعزيز الثقة بال�سلطة والق�ضاء ،وتعزيز االن�سجام
االجتماعي عرب عدة طرق كال�سعي لتحقيق امل�صاحلة الفل�سطينية الفل�سطينية .وتظهر �أهمية هذا
الف�صل يف بيان الواقع العملي �إىل جانب النظري يف كثري من امل�سائل املتعلقة بال�صحة النف�سية
للمواطن يف فل�سطني.
املبحث االول :احلقوق املكت�سبة ما بني النظرية والواقع

املطلب الأول :جمانية و�إلزامية التعليم

تن�ص املادة  1/24من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل على �أن« :التعليم حق لكل مواطن،
و�إلزامي حتى نهاية املرحلة الأ�سا�سية على الأقل وجماين يف املدار�س واملعاهد وامل�ؤ�س�سات
العامة» .وكذلك فان قانون التعليم العايل الفل�سطيني رقم  11ل�سنة  1998جعل التعليم العايل
حق لكل مواطن طاملا توافرت فيه ال�رشوط العلمية واملو�ضوعية املحددة وفقا للقانون.
يظهر مما �سبق �أن التعليم حق لكل مواطن فل�سطيني ،وهو �إلزامي (على الأقل يف املراحل
الأ�سا�سية) وكذلك جماين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة للدولة .وي�ؤخذ على هذا الن�ص انه جعل
احلد الأق�صى لإلزامية التعليم هو املرحلة الأ�سا�سية ،وكان �أوىل بامل�رشع لو رفع ذلك احلد لي�شمل
املرحلة الثانوية بكاملها ،حيث �أن تطور احلياة وو�سائل العمل والعي�ش يتطلب وجود فئات متعلمة
لكي ت�ستطيع مواكبة التطورات وال�صعوبات.
رشع الفل�سطيني جعل التعليم جماني ًا يف املدار�س واملعاهد واجلامعات
كذلك فان امل� َّ
احلكومية .و� ْإن �صدق ذلك القول على املدار�س حتى املرحلة الثانوية (حيث يتم جمع ر�سوم رمزية
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من طلبة املدار�س) �إال �أنه ال ي�صدق على اجلامعات مبا فيها اجلامعات احلكومية على ندرتها،
فهي تتقا�ضى من طلبتها ر�سوما ال ن�ستطيع تو�صيفها بالرمزية .هذا بالإ�ضافة �إىل قلة الدعم
الذي توفره احلكومة للجامعات اخلا�صة والتعليم العايل ب�شكل خا�ص(معظم(؟) اجلامعات العاملة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية هي خا�صة �أو �أقرب �إىل اخلا�صة) مما يزيد العبء املايل على كاهل هذه
اجلامعات والذي بدوره ي�ؤدي �إىل حتميل الطالب نفقات ور�سوم مالية عالية لقاء ح�صوله على
مقعد يف هذه اجلامعات.
املطلب الثاين :حقوق الأ�شخا�ص املعوقني

تن�ص املادة  9من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل على التايل« :الفل�سطينيون �أمام
القانون والق�ضاء �سواء ال متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي
�أو الإعاقة» .وكذلك تن�ص املادة  2/22من ذات القانون على �أن« :رعاية �أ�رس ال�شهداء والأ�رسى
ورعاية اجلرحى واملت�رضرين واملعوقني واجب ينظم القانون �أحكامه ،وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم
خدمات التعليم والت�أمني ال�صحي واالجتماعي».
من املهم القول �إن امل�رشع الفل�سطيني مل يغفل عن �شخ�ص قد يغيب عن ذهن الكثري من النا�س
�أال وهو ال�شخ�ص «املعوق» .وهذه نقطة ت�سجل للم�رشع الفل�سطيني� ،إذ �أكد على حقوق هذا الفئة من
املجتمع يف �أكرث من مادة يف القانون الأ�سا�سي ،ف�ساوى القانون بينهم وبني ال�شخ�ص «ال�سوي»
(غري املعوق) �أمام القانون والق�ضاء .و�أكد يف مادة �أخرى على قيام ال�سلطة الوطنية بتوفري
خدمات التعليم والت�أمني ال�صحي واالجتماعي للأ�شخا�ص املعوقني.
ولزيادة الدعم وامل�ساندة للأ�شخا�ص املعوقني قام املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يف عام
 1999ب�سن قانون خا�ص بهم �سمي بـ «قانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن حقوق املعوقني».
ومبوجب هذا القانون يحظى ال�شخ�ص املعوق الفل�سطيني 145بحق التمتع باحلياة احلرة والعي�ش
الكرمي واخلدمات املختلفة �ش�أنه �ش�أن غريه من املواطنني له نف�س احلقوق وعليه واجبات يف
حدود ما ت�سمح به قدراته و�إمكاناته ،وال يجوز �أن تكون الإعاقة �سبب ًا يحول دون متكن ال�شخ�ص
147
املعوق من احل�صول على تلك احلقوق 146،ومن �أبرزها:
-

يف املجال االجتماعي :له احلق حتديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى ت�أثريها على
�أ�رسته وتقدمي امل�ساعدة املنا�سبة له ،تقدمي اخلدمات اخلا�صة باملعوقني يف جمال
الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف و�إعطائه الأولوية يف برامج التنمية الأ�رسية ،وتوفري

 145يعرف قانون حقوق املعاقني الفل�سطيني يف املادة  1منه املعاق على انه ال�شخ�ص امل�صاب بعجز كلي �أو جزئي
خلقي �أو غري خلقي وب�شكل م�ستقر يف �أي من حوا�سه �أو قدراته اجل�سدية �أو النف�سية �أو العقلية �إىل املدى الذي يحد من
�إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف �أمثاله من الأ�شخا�ص من غري املعاقني.
 146املادة  2من قانون حقوق املعاقني الفل�سطيني.
 147راجع املواد  12 ،10 ،6 ،5 ،4من قانون حقوق املعاقني الفل�سطيني.
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خدمات الرعاية االجتماعية ل�شديدي الإعاقة والذين لي�س لهم من يعولهم ،و�إ�صدار «بطاقة
املعوق».
-

يف املجال ال�صحي :له احلق يف ت�شخي�ص وت�صنيف درجة الإعاقة ،و�ضمان اخلدمات ال�صحية
امل�شمولة يف الت�أمني ال�صحي احلكومي جمان ًا للمعوق ولأ�رسته ،وتقدمي وتطوير خدمات
االكت�شاف املبكر له ،وتوفري الأدوات والأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدته .على الدولة تقدمي
الت�أهيل ب�أ�شكاله املختلفة لل�شخ�ص املعوق وفق ما تقت�ضيه طبيعة �إعاقته ومب�ساهمة منه
ال تزيد على  %25من التكلفة (على انه �إذا كان �سبب الإعاقة من االحتالل فيعفى من هذه
امل�ساهمة) وتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف �إىل تقليل ن�سبة الإعاقة يف
املجتمع.

-

يف جمال التعليم� :ضمان حق الأ�شخا�ص املعوقني يف احل�صول على فر�ص متكافئة لاللتحاق
باملرافق الرتبوية والتعليمية وباجلامعات �ضمن �إطار املناهج املعمول بها يف هذه
املرافق ،وتوفري الت�شخي�ص الرتبوي الالزم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ،وتوفري
املناهج والو�سائل الرتبوية والتعليمية والت�سهيالت املنا�سبة له ،وتوفري التعليم ب�أنواعه
وم�ستوياته املختلفة للأ�شخا�ص املعوقني بح�سب احتياجاتهم ،و�إعداد امل�ؤهلني تربوي ًا
لتعليم الأ�شخا�ص املعوقني ،كل ح�سب �إعاقته.

-

يف جمال الت�أهيل والت�شغيل� :إعداد كوادر فنية م�ؤهلة للعمل مع خمتلف فئات الأ�شخا�ص
املعوقني ،و�ضمان حق االلتحاق مبرافق الت�أهيل والتدريب املهني ح�سب القوانني واللوائح
املعمول بها وعلى �أ�سا�س مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وتوفري برامج التدريب املهني للمعوقني،
و�إلزام امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية با�ستيعاب عدد من الأ�شخا�ص املعوقني ال يقل
عن  %5من عدد العاملني بها يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك امل�ؤ�س�سات مع جعل �أماكن
العمل منا�سبة ال�ستخدامهم ،وت�شجيع �أرباب العمل على ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني يف
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من خالل ح�سم ن�سبة من �رضبية الدخل املفرو�ضة على تلك امل�ؤ�س�سات
وجعلها جزءاً من مرتبات الأ�شخا�ص املعوقني.

-

يف جمال الرتويح والريا�ضة :توفري فر�ص الريا�ضة والرتويح الأ�شخا�ص املعوقني وذلك
مبواءمة املالعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها لتنا�سب حال ال�شخ�ص املعوق
وتزويدها الأدوات وامل�ستلزمات ال�رضورية ،دعم م�شاركة الأ�شخا�ص املعوقني يف برامج
ريا�ضية وطنية ودولية ،وتخفي�ض ر�سوم دخول الأ�شخا�ص املعوقني �إىل الأماكن الثقافية
والرتفيهية والأثرية احلكومية بن�سبة .%50

-

يف جمال التوعية اجلماهريية :القيام بحمالت توعية اجلماهري حول الإعاقات بجميع
جوانبها من م�س ِّببات ونتائج وحاجات ،ون�رش الإر�شادات العامة والوعي بهدف تثمني
املجتمع لل�شخ�ص املعوق ،ودجمه ،وا�ستخدام لغة الإ�شارة يف التلفزيون وغريه.

 احلق يف تكوين منظمات وجمعيات خا�صة بالأ�شخا�ص املعوقني.71
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 احلق يف الإعفاء من الر�سوم واجلمارك وال�رضائب فيما يتعلق بجميع املواد التعليميةوالطبية والو�سائل امل�ساعدة و�سائل النقل ال�شخ�صية .ول�ضمان تنفيذ هذا احلق �صدر عن
جمل�س الوزراء الفل�سطيني القرار رقم  24ل�سنة  2006والالئحة التنفيذية ب�ش�أن �إعفاء
ال�سيارات اخلا�صة بالأ�شخا�ص املعوقني ال�ستعمالهم ال�شخ�صي من الر�سوم اجلمركية
وال�رضائب.
 طالب القانون اجلهات املخت�صة �إيجاد بيئة منا�سبة للأ�شخا�ص املعوقني ت�ضمن لهم�سهولة وا�ستقاللية احلركة والتنقل واال�ستعمال الآمن للأماكن العامة.
على الرغم من ال�صورة النا�صعة التي تر�سمها «قانون حقوق املعوقني» والالئحة التنفيذية
اخلا�صة به (�صدرت عن جمل�س الوزراء يف عام � ،)2004إال �أن ذلك ال يخلو من بع�ض الثغرات �سواء
من ناحية القانون �أو من ناحية التطبيق لهذا القانون .فيالحظ �أن القانون مييز ب�شكل �رصيح بني
ال�شخ�ص املعوق «ب�شكل طبيعي» وال�شخ�ص املعوق ب�سبب مقاومة االحتالل يف ما يتعلق بالإعفاء
من امل�ساهمة يف عملية ت�أهيله.
�أما الواقع العملي فيظهر �أن كثرياً من احلقوق التي تن�ص عليها خمتلف الت�رشيعات الفل�سطينية
والتي تخ�ص ال�شخ�ص املعوق ،مل تلق طريق ًا للتطبيق ،و� ْإن هي طبقة فتطبيقها �ضعيف ال يتنا�سب
وطبيعة الإعاقات وحاجات ال�شخ�ص املعوق� .إذ على الرغم من �أن قانون العمل وقانون حقوق
املعوقني ين�صان على �إلزام �صاحب العمل بت�شغيل عدد من العمال املعوقني امل�ؤهلني يف �أعمال
تتالءم مع �إعاقتهم وذلك بن�سبة ال تقل عن  %5من حجم القوى العاملة يف املن�ش�أة ،وقرار جمل�س
الوزراء رقم  146ل�سنة  2004الذي يدعو �إىل ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ورفع ن�سبتهم� ،إال �أن ذلك كله مل يتم احرتامه وااللتزام به من قبل �أغلبية مالكي املن�ش�آت
وم�سئويل امل�ؤ�س�سات .فالواقع ي�شري �إىل معاناة الأ�شخا�ص املعوقني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
الفل�سطينية من متييز وا�ضح يف حقوقهم الوظيفية ،خا�ص ًة يف ما يتعلق بتثبيتهم يف الوظيفة التي
ي�شغلونها ،كما �أنهم ال يزالون حمرومني من اال�شرتاك يف �صندوق التقاعد ب�سبب �إعاقاتهم ،وهم
دائم ًا عر�ضة لإنهاء عقودهم اخلا�صة مع احلكومة وبالتايل ف�إنهم ال ي�شعرون بالأمن الوظيفي
الذي ي�شعر به �أقرانهم يف الوظيفة .148ذاتها
ومل يقت�رص الأمر على جانب العمل بل ميتد �إىل اجلوانب الأخرى .فمثالً ،يف جانب ال�صحة
فال يح�صل ال�شخ�ص املعوق على حقه ال�صحي ب�شكل كامل �سواء يف العالج �أو الت�أمني �أو غريه،
وذلك �إما لأ�سباب مالية تتمثل يف العجز املايل لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أو ب�سبب عدم
توفر العالج و�أدواته يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ملنع �إدخالها من قبل االحتالل
الإ�رسائيلي 149.وميكن قيا�س باقي احلقوق الأخرى على هذين احلقني (العمل وال�صحة) ،فما ينطبق
 148بهاء الدين ال�سعدي �آخرون .حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن،
رام اهلل ،بدون �سنة ن�رش� ،ص.35
 149للمزيد حول حقوق ال�شخ�ص املعاق ال�صحية �أنظر املرجع ال�سابق� ،ص 37ـ .51
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على هذين احلقني ينطبق على باقي احلقوق الأخرى التي ينبغي �أن يتمتع بها ال�شخ�ص املعوق ال
على ال�صعيد النظري فح�سب بل على ال�صعيد العملي �أي�ضا 150،ما يعني ت�أثريات وا�ضحة يف جانب
ال�صحة النف�سية لل�شخ�ص املعوق.
املطلب الثالث :حقوق ال�شهداء وال�سجناء واجلرحى و�أ�رسهم

تن�ص املادة  2/22من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل على �أن« :رعاية �أ�رس ال�شهداء
والأ�رسى ورعاية اجلرحى واملت�رضرين واملعوقني واجب ينظم القانون �أحكامه ،وتكفل ال�سلطة
الوطنية لهم خدمات التعليم والت�أمني ال�صحي واالجتماعي» .ويف �سبيل دعم اجلرحى والأ�رسى
و�أ�رسهم وا�رس ال�شهداء فان قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني ن�ص على حتديد ن�سبة من الوظائف
تخ�ص�ص للأ�رسى املحررين من �سجون االحتالل الإ�رسائيلي وللجرحى الذين �أ�صيبوا يف عمليات
املقاومة والذين ت�سمح حالتهم بالقيام ب�أعمال تلك الوظائف .و�أجاز القانون تعيني �أزواج اجلرحى
�أو ال�شهداء �أو �أحد �أوالدهم �أو �أحد �إخوانهم �أو �أخواتهم القائمني ب�إعالتهم وذلك يف حالة عجزهم
151
عجزاً تام ًا �أو وفاتهم� ،إذا توافرت فيهم �رشوط �شغل تلك الوظائف.
وتطبيقا للن�ص الد�ستوري �أعاله فقد �صدر �أكرث من ت�رشيع يخ�ص الأ�رسى الفل�سطينيني يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي .من هذه الت�رشيعات قانون الأ�رسى واملحررين رقم  19ل�سنة ،2004
وقانون دعم الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية رقم  14ل�سنة  ،2004وقرار جمل�س الوزراء رقم
 86ل�سنة  2007ب�ش�أن �رصف م�ساعدة للأ�رسى الذين �أم�ضوا ع�رشين عام ًا ف�أكرث يف ال�سجون
الإ�رسائيلية.
امل�رشع الفل�سطيني ن�ص على جملة من احلقوق
عند ا�ستقراء ن�صو�ص هذه الت�رشيعات جند �أن
ّ
للأ�رسى الفل�سطينيني (فهم «�رشيحة منا�ضلة وجزء ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع العربي الفل�سطيني،
ويكفل لهم القانون حياة كرمية لهم ولأ�رسهم») 152 .ومن �أهم هذه احلقوق التي تتعهد ال�سلطة
153
الوطنية الفل�سطينية بالعمل بكل الو�سائل املمكنة:
 150للمزيد عن هذا املو�ضوع ميكن مراجعة زياد عمرو .تقرير حول حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الت�رشيعات
ال�سارية يف فل�سطني ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل� ،2001 ،ص .51
 151املادة  23من قانون رقم  4ل�سنة  1998ب�إ�صدار قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني.
ويعرف القانون ذاته الأ�سري يف مادته
 152املادة  2من قانون الأ�رسى واملحررين الفل�سطيني رقم  19ل�سنة .2004
ّ
الأوىل على انه :كل من يقبع يف �سجون االحتالل ،على خلفية م�شاركته يف الن�ضال �ضد االحتالل الإ�رسائيلي .ويعرف
الأ�سري املحرر يف ذات املادة كل �أ�سري مت حتريره من �سجون االحتالل الإ�رسائيلي .وطبقا ملا ذكره رئي�س نادي الأ�سري
الفل�سطيني قدورة فار�س يف  2009/12/30ف�إن ما يزيد عن � 7400أ�سرية و�أ�سريا فل�سطينيا وعربيا ،يقبعون يف
�سجون االحتالل ومراكز التوقيف والتحقيق الإ�رسائيلية ،من بينهم � 34أ�سرية ،و  315قا�رصاً ،و  306من املعتقلني
�إداريا .نق ًال عن موقع نادي الأ�سري الفل�سطيني:
http://ppsmo.org/pps/index.php?option=com_content&view=article&id=501:---7400---34--. 315---306--&catid=44:2009-09-06-21-21-55&Itemid=87

 153حول حقوق الأ�رسى ميكن مراجعة املواد  3ـ  10من قانون الأ�رسى واملحررين رقم  19ل�سنة  .2004و�أي�ضا املواد
 1ـ  4من قانون دعم الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية رقم  14ل�سنة .2004

73

ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين الفل�سطيني

-

-

-

-

حترير الأ�رسى من �سجون االحتالل (حيث ال يجوز لل�سلطة الوطنية التوقيع �أو امل�شاركة يف
التوقيع على معاهدة �سالم حلل الق�ضية الفل�سطينية دون �إطالق �رساح جميع الأ�رسى).
تقدمي كل املتطلبات القانونية مل�ساعدة الأ�سري (حيث يتوجب على الوزارة بالتعاون مع
اجلهات ذات العالقة �إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأ�رسى والأ�رسى املحررين وظروف
و�أ�سباب اعتقالهم وجرائم االحتالل التي مور�ست بحقهم� ،إ�ضاف ًة �إىل تعهد ال�سلطة الوطنية
ب�إقامة دعاوى لدى املحافل املحلية والدولية ملحا�سبة �إ�رسائيل على جرائمها بحق
الأ�رسى ،واملطالبة ب�أي تعوي�ضات عن الأ�رضار التي حلقت بهم نتيجة لذلك ،ولكل �أ�سري
و�أ�سري حمرر احلق يف �إقامة مثل هذه الدعاوى).
توفري احلقوق املالية للأ�سري و�أ�رسته ومبا يتوافق مع �سلم الرواتب املعمول به (متنح ال�سلطة
الوطنية كل �أ�سري ودون متييز م�رصوف ًا �شهري ًا داخل ال�سجن وت�رصف له بدل مالب�س مبعدل
مرتني يف العام� ،إ�ضافة �إىل ذلك فان ال�سلطة تلتزم ب�رصف راتب �شهري لكل �أ�سري ويكون
مربوطا بجدول غالء املعي�شة على �أن ي�رصف لأفراد عائلة الأ�سري جزء من راتبه طبقا
ملعايري النفقة ،وللأ�سري �أن يحدد وكيله يف ا�ستالم راتبه ال�شهري .ولتنظيم اجلانب املايل
اخلا�ص بالأ�سري فقد تقرر �إن�شاء ح�ساب خا�ص بالأ�سري �ضمن �صندوق م�ساعدة مت�رضري
العدوان الإ�رسائيلي يف انتفا�ضة الأق�صى على �أن تتكون املوارد املالية لهذا احل�ساب من
م�صادر خمتلفة (اال�ستقطاعات من رواتب موظفي وم�ستخدمي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ٍ
وفقا لقرار �صادر عن من جمل�س الوزراء ،ومن خزينة وزارة املالية ،ومن الهبات والتربعات
154
وامل�ساعدات ،ومن م�ساهمات القطاع اخلا�ص وم�ستخدميه).
توفري فر�صة التح�صيل العلمي والت�أمني ال�صحي للأ�سري و�أبنائه وت�أهيلهم ( ُيعفى كل �أ�سري
حمرر �أم�ضى يف �سجون االحتالل مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وكل �أ�سرية �أم�ضت مدة ال تقل
عن ثالث �سنوات من ر�سوم التعليم املدر�سي واجلامعي احلكومي ،ور�سوم الت�أمني ال�صحي،
ور�سوم �أي دورة ت�أهيلية يف نطاق الربامج التي تنظمها اجلهات الر�سمية املخت�صة).
ت�أمني الوظائف للأ�رسى املحررين وفق ًا ملعايري ت�أخذ بعني االعتبار ال�سنوات التي �أم�ضاها
الأ�سري يف ال�سجن وحت�صيله العلمي ،حيث حتت�سب �سنوات الأ�رس لكل موظف من الأ�رسى
املحررين يف مدة اخلدمة واخلربة وفق ًا للمادة  107من قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني
رقم  4ل�سنة  155 .1998على �أن تلتزم ال�سلطة الوطنية بدفع �أق�ساط الت�أمني واملعا�شات

 154يف �سبيل دعم �صمود الأ�رسى القدامى قرر جمل�س الوزراء مبوجب القرار رقم  86ل�سنة � 2007رصف م�ساعدة مالية
للأ�رسى الذين �أم�ضوا ع�رشين عام ًا ف�أكرث يف ال�سجون الإ�رسائيلية� ،إذ قرر املجل�س �رصف مبلغ ثالثمائة وخم�سة
وع�رشين �ألف دوالراً م�ساعدة عاجلة للأ�رسى وعائالتهم بواقع خم�سة �آالف دوالر �أمريكي لكل �أ�سري �أم�ضى يف الأ�رس
�أكرث من ع�رشين عاماً.
 155تن�ص املادة  107من قانون اخلدمة املدنية على انه « :مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون ت�صدر بقرار من جمل�س
الوزراء الئحة تبني قواعد احت�ساب مدة اخلدمة �أو اخلربة ال�سابقة ملوظفي م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية
ومن يف حكمهم ،وغريهم ممن لهم مدد خدمة �أو خربة �سابقة ويراعى يف ذلك
وعنا�رص املقاومة والأ�رسى املحررين َ
عدم متيز من ي�ستفيد من هذا احلكم عن نظريه».
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ل�صندوق الت�أمني واملعا�شات للأ�سري املوظف عن �سنوات الأ�رس.
بعيداً عن ن�صو�ص القانون فان الأ�رسى املحررين وبخا�صة الذين ق�ضوا �سنوات طويلة يف
ال�سجون الإ�رسائيلية يعانون �صعوبة االندماج يف املجتمع والبيئة املحيطة بهم مما يعني حاجة
الأ�سري �إىل متابعة و�إعادة ت�أهيل قد ال يح�صل عليهما ب�سبب تق�صري اجلهات املخت�صة .ويف
اجلانب القانوين فان الأ�رسى يقرون بوجود تق�صري من قبل اجلهات املخت�صة يف هذا اجلانب،
�إذ �أن هيئات الدفاع عنهم (حمامو نادي الأ�سري الفل�سطيني ،مثالً) ،يف كثري من الأحيان ،ال تبذل
اجلهد الكايف لدفع التهم املوجة �إليهم �أو لتخفيف مدة حمكوميتهم على الأقل .وميكن �أن يرتك عن
ذلك هذا ،بطبيعة احلال� ،آثاره على ال�صحة النف�سية للأ�سري الفل�سطيني.
املبحث الثاين :تعزيز الثقة بال�سلطة والق�ضاء
املطلب الأول :الإ�شكاليات املتعلقة بالق�ضاء

تن�ص املواد  ،1و ،2و 27على التوايل من قانون ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطيني رقم  1ل�سنة
 2002على �أن ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،وال يجوز التدخل يف الق�ضاء �أو يف �ش�ؤون العدالة ،وكذلك
فان الق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون .و�أن الق�ضاة غري قابلني للعزل
�إال وفق ًا للقانون.
كما �أن قانون ال�سلطة الق�ضائية ن�ص على �إن�شاء جمل�س خا�ص بالق�ضاء ي�سمى «جمل�س الق�ضاء
الأعلى» على �أن يتوىل مهام عدة منها :تعيني الق�ضاة ونقلهم وترقيتهم وندبهم ،...على الرغم من
�إن�شاء هذا املجل�س وتوليه املهام والوظائف املتعلقة بالق�ضاة� ،إال �أن ال�سلطة الق�ضائية ما زالت
تتعر�ض لتدخالت يف عملها وخا�صة من قبل ال�سلطة التنفيذية .فال�سلطة التنفيذية ت�شارك يف
بناء
تعيني الق�ضاة ممثلة يف رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الذي ي�صدر قرار تعيني الق�ضاة ً
على تن�سيب من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويتدخل رئي�س ال�سلطة الوطنية ووزير العدل �أي�ضا يف
156
�إعارة الق�ضاة وندبهم� .أما ا�ستقالة القا�ضي فان قرار قبولها ي�صدر عن وزير العدل.
�إن م�ساءلة الق�ضاة ت�أديبيا من اخت�صا�ص جمل�س يتم ت�شكيله من ق�ضاة املحكمة العليا
وحمكمة اال�ستئناف ،وهذا يعني �أن اجلهة امل�سئولة عن الت�أديب هي جهة ق�ضائية بامتياز ،وما
ي�سجل ل�صالح ال�سلطة الق�ضائية ،مع العلم �أن وزير العدل له حق الإ�رشاف الإداري فقط على جميع
املحاكم.
ويف جمال الق�ضاء �أي�ض ًا ميكن احلديث عن الق�ضاء الد�ستوري ،حيث تن�ص املادة  103من
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام  2003على �أهمية ت�شكيل حمكمة د�ستورية عليا مكتفي ًة
مبعاجلة بع�ض اخت�صا�صاتها ،وحميل ًة تنظيم ت�شكيلها و�رشوط الع�ضوية فيها وطرق الرقابة
 156املواد  33 ،26 ،23 ،18من قانون ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطيني رقم  1ل�سنة .2002
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مت �سن قانون خا�ص
و�إجراءاتها وكافة الأمور الأخرى املتعلقة بها �إىل قانون خا�ص بها .وفعالًّ ،
وي�سمى قانون املحكمة الد�ستورية العليا رقم  3ل�سنة .2006
بها و�صدر يف ،2006/3/17
ّ
ولغاية الآن مل يتم تعيني ق�ضاة املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطينية ،وتتوىل املحكمة العليا
القيام مبهامها �إىل حني تعيني ق�ضاتها ا�ستنادا �إىل ن�ص املادة  104من القانون الأ�سا�سي
املعدل .ومما ال �شك فيه �أن تلك�ؤ وعدم اتفاق اجلهات الفل�سطينية املعنية على تعيني �أع�ضاء هذه
املحكمة كان له �آثار �سلبية ،خا�صة بعد انتخابات عام  ،2006حيث ظهرت احلاجة �إىل مثل هذه
املحكمة على اثر اخلالفات التي ظهرت بني م�ؤ�س�ستي الرئا�سة واحلكومة .وهذا قد يفتح الباب �أمام
خلق �أزمات حكم تنعك�س بدورها على املواطن الفل�سطيني ،ما قد ي�ؤدي �إىل ان�شغال م�ؤ�س�سة احلكم
واملواطن مبثل هذه الأزمات على ح�ساب �أمور �أخرى ،كالق�ضايا امل�صريية لل�شعب الفل�سطيني
(القد�س والالجئني وعودتهم وغريها)� ،أو على ح�ساب ت�سيري �أمور حياتهم اليومية االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية وخا�صة ال�صحة النف�سية.
املطلب الثاين :وجود ح�صانات قانونية

عند احلديث عن احل�صانات البد من ذكر ح�صانة رئي�س ال�سلطة الوطنية و�أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي و�أع�ضاء احلكومة (رئي�سها والوزراء) والق�ضاة.
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ال ميكن م�ساءلته �سيا�سياً ،حيث �أن القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني املعدل لعام  2003اعترب من�صب رئي�س ال�سلطة �شاغراً يف ثالث حاالت فقط ،هي:
وفاته ،ا�ستقالته املقدمة �إىل املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �رشيطة �أن تقبل ب�أغلبية ثلثي
�أع�ضائه ،ويف حال فقدانه الأهلية القانونية وذلك مبوجب قرار �صادر عن املحكمة الد�ستورية
العليا ومبوافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي 157.وهذا يعني �أن رئي�س ال�سلطة ال ميكن
حما�سبته �سيا�سيا ،وال ميكن للمجل�س الت�رشيعي �أن يعزله من من�صبة� ،إال �أنه ميكن حما�سبة رئي�س
ال�سلطة عرب �صناديق االقرتاع ،فرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يتم انتخابه انتخابا مبا�رشاً
من قبل ال�شعب ملدة �أربع �سنوات ،وله �أن ير�شح نف�سه مرة �أخرى .ويف حال �أنه مل يقنع ال�شعب يف
املرة الأوىل فقد ال ينتخبه ال�شعب مرة ثانية .وهذا ي�شري �إىل �أهمية عملية االنتخابات بالن�سبة
للمواطن الفل�سطيني يف ر�سم ال�سيا�سات العليا لبلده ،والتي ،ان متت دون انقطاع ،من �ش�أنها ان
تعزز ال�صحة النف�سية االيجابية للفل�سطينيني ،اذ متكن من امل�شاركة يف �صنع القرار وال�سيا�سات
يف تقرير امل�صري ،وبالتايل ت�ؤدي اىل ان يلعب ال�شباب دورا فعاال يف املجتمع.
�أما بالن�سبة لأع�ضاء املجل�س الت�رشيعي ،فلي�س يف القانون الأ�سا�سي ما يفيد بحق رئي�س
158
ال�سلطة بحل املجل�س الت�رشيعي� ،أي�ضا فانه:
 157املادة  1 /37من القانون الأ�سا�سي املعدل الفل�سطيني لعام .2003
 158املادة  53من القانون الأ�سا�سي املعدل لعام .2003
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	ال جتوز م�ساءلة �أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي جزائي ًا �أو مدني ًا ب�سبب الآراء التي يبدونها� ،أوالوقائع التي يوردونها� ،أو لت�صويتهم على نحو معني يف جل�سات املجل�س الت�رشيعي �أو يف
�أعمال اللجان.
	ال يجوز التعر�ض لع�ضو املجل�س الت�رشيعي ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وال يجوز �إجراء �أيتفتي�ش يف �أمتعته �أو بيته �أو حمل �إقامته �أو �سيارته �أو مكتبه ،وب�صفة عامة �أي عقار �أو
منقول خا�ص به طيلة مدة احل�صانة.
	ال يجوز مطالبة ع�ضو املجل�س الت�رشيعي بالإدالء ب�شهـادة عن �أمر يتعلق ب�أفعاله �أو �أقواله�أو عن معلومات ح�صل عليها بحكم ع�ضويته يف املجـل�س الت�رشيعي �أثناء الع�ضوية �أو بعد
انتهائها �إال بر�ضائه ومبوافقة املجل�س امل�سبقة.
	ال يجوز يف غري حالة التلب�س بجناية اتخاذ �أية �إجراءات جزائيـة �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضاءاملجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني على �أن يبلغ املجل�س الت�رشيعي فوراً بالإجراءات املتخذة
�ضد الع�ضو ليتخذ املجل�س ما يراه منا�سباً.
	ال يجوز لع�ضو املجل�س الت�رشيعي التنازل عن احل�صانة من غري �إذن م�سبق من املجل�س ،والت�سقط احل�صانة بانتهاء الع�ضوية وذلك يف احلدود التي كانت ت�شملها مدة الع�ضوية.
ومما �سبق يتبني �أن ع�ضو املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يتمتع بح�صانة قانونية �أثناء فرتة
ع�ضويته متتد �إىل ما بعد الع�ضوية يف احلدود التي كانت ت�شملها مدة الع�ضوية.
�أما رئي�س الوزراء فهم م�سئول �أمام رئي�س ال�سلطة الوطنية عن �أعماله وعن �أعمال حكومته.
الوزراء م�سئولون �أمام رئي�س الوزراء كل يف حدود اخت�صا�صه� .أي�ض ًا ف�إن رئي�س الوزراء و�أع�ضاء
159
حكومته م�سئولون م�س�ؤولية فردية وت�ضامنية �أمام املجل�س الت�رشيعي.
م�س�ؤولية احلكومة �أمام رئي�س ال�سلطة :لرئي�س ال�سلطة الوطنية احلق يف �إحالة رئي�س الوزراء
�إىل التحقيق يف ما قد ين�سب �إليه من جرائم �أثناء ت�أديته �أعمال وظيفته �أو ب�سببها وذلك وفق ًا
لأحكام القانون ،وكذلك الأمر بالن�سبة لرئي�س جمل�س الوزراء� ،إذ له احلق يف �إحالة �أي من الوزراء
�إىل التحقيق وفق ًا للقانون ،وتبع ًا لذلك فانه يجوز توقيفه .كما �أن لرئي�س ال�سلطة الوطنية حق
�إقالة رئي�س الوزراء وبالتايل حكومته �أو قبول ا�ستقالتها.
م�س�ؤولية احلكومة �أمام املجل�س الت�رشيعي :تتمثل هذه امل�س�ؤولية يف ال�سلطات التي متلكها
ال�سلطة الت�رشيعية يف مواجهة احلكومة� ،إذ تعترب احلكومة م�سئولة �أمام املجل�س الت�رشيعي
م�س�ؤولي ًة فردي ًة وجماعي ًُة من خالل و�سائل عدة ،منها :اال�ستجواب ،وتوجيه الأ�سئلة ،وت�شكيل
160
جلان تق�صي احلقائق و�سحب الثقة من احلكومة و�إ�سقاطها.
 159املادة  74من القانون الأ�سا�سي املعدل لعام .2003
 160املواد  78 ،77 ،58 ،57 ،56من القانون الأ�سا�سي املعدل لعام .2003
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و�أخريا ،فان قانون العقوبات ل�سنة  1960ال يطبق على موظفي ال�سلك الدبلوما�سي اخلارجي
والقنا�صل الأجانب طاملا �أنهم يتمتعون باحل�صانة الدبلوما�سية ،كذلك ف�إن قانون ال�سلطة
الق�ضائية ي�ؤكد على �أن الق�ضاة غري قابلني للعزل �إال وفق ًا للقانون.
مما �سبق يظهر �أن احلكومة متثل احللقة الأ�ضعف يف ما يتعلق باحل�صانات التي تتمتع بها
ال�سلطات الثالث .و�صحيح �أن متتع ال�شخ�ص باحل�صانة ي�سهم يف قيامه ب�أعماله وحتمل التزاماته،
�إال �أنه ويف نف�س الوقت قد ي�أتي ب�أثر �سلبي ،بخا�صةٍ �إذا جرى ا�ستغالل املن�صب لتحقيق �أغرا�ض
�شخ�صية �أو غري م�رشوعة .الأمر الذي ينعك�س �سلبا على احلكم اجليد ،وبالتايل ي�رض مب�صالح
املواطن الفل�سطيني املختلفة وي�ؤثر على ال�صحة النف�سية.
املبحث الثالث :تعزيز االن�سجام االجتماعي

يت�أثر الن�سيج االجتماعي باملتغريات التي حوله ،وبخا�صة ال�سيا�سية منها ،التي ميكن �أن ت�ؤثر
�سلب ًا �أو �إيجاب ًا على الن�سيج والتعاون االجتماعيني .ولن�أخذ ت�أثري العملية االنتخابية مث ًال على
ذلك� ،سواء على امل�ستوى املركزي �أو الالمركزي.
يف جمال الالمركزية الفل�سطينية جند الت�رشيعات التي تنظم الهيئات املحلية ،ومنها :قانون
الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم  1ل�سنة  1997وتعديالته ،وقانون انتخاب جمال�س الهيئات
املحلية رقم  10ل�سنة  2005وتعديالته.
من نافلة القول التذكري بان ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مل تقم ب�إجراء انتخابات حملية منذ
ت�أ�سي�سها �إال مرة واحدة عام  2005على الرغم من �أن املجل�س الت�رشيعي كان �أقر قانون ًا النتخاب
الهيئات املحلية عام � ،1996إال �أن هذا القانون بقي حرباً على ورق و�ألغي فيما بعد بقانون 2005
املذكور �أعاله ،مع العلم �أن �آخر انتخابات حملية �شهدتها الأرا�ضي الفل�سطينية قبل عام 2005
كانت عام  161 .1976ومما ال �شك فيه �أن جتربة تنظيم انتخابات حملية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
عام  2005فتحت الباب �أمام الفل�سطينيني للم�شاركة يف �صنع القرار على امل�ستوى املحلي،
و�أ�سهمت يف تو�سيع م�شاركة املواطن الفل�سطيني يف بناء م�ؤ�س�ساته وتطويرها وبالتحديد بلدياته
وجمال�سه القروية واملحلية ،وكل ذلك ي�صب يف �صالح متانة الن�سيج االجتماعي الفل�سطيني.
على امل�ستوى املركزي يتوىل قانون االنتخابات رقم  13لعام  1995وتعديالته تنظيم �إجراء
العملية االنتخابية واختيار رئي�س ال�سلطة الوطنية و�أع�ضاء املجل�س الت�رشيعي .وبناء على هذا
القانون وتعديالته مت �إجراء انتخابات رئا�سية وت�رشيعية الأوىل عام  ،1996ثم رئا�سية عام
 2005و ت�رشيعية ثانية عام .2006
 161للمزيد ميكن مراجعة طارق طوقان .تقرير حول الالمركزية واحلكم املحلي يف فل�سطني ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة
حلقوق املواطن ،رام اهلل� ،2001 ،ص 7ـ �ص.8
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على اثر االنتخابات الت�رشيعية التي جرت يف كانون الثاين/يناير من العام  ،2006ت�أججت
اخلالفات الفل�سطينية الفل�سطينية ،وبالتحديد بني طريف احلكم (حركة فتح التي ت�سيطر على
م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،وحركة حما�س التي ت�سيطر على م�ؤ�س�ستي احلكومة واملجل�س الت�رشيعي) ،ما جعل
الفل�سطينيني بحاجة ما�سة لتعزيز روح امل�صاحلة فيما بينهم �أكرث من �أي وقت م�ضى .فجاء اتفاق
مكة حماو ًال �إعادة �شيئ من هذه الروح� ،إال انه انتهى بانق�سام فل�سطيني جغرايف هذه املرة (قطاع
غزة وال�ضفة الغربية) بد ًال من م�صاحلة فل�سطينية فل�سطينية؛ وبالتايل فان كل ذلك انعك�س �سلب ًا
على البيت الفل�سطيني� ،إذ �سقط العديد من القتلى واجلرحى واملعوقني ،و ُزج باملئات يف ال�سجون
�سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة� ،إ�ضاف ًة �إىل ف�صل املوظفني من وظائفهم لأ�سباب �سيا�سية
وغريها من املظاهر ال�سلبية .وما زالت �آثار االنق�سام ماثلة �إىل يومنا هذا رغم حماوالت عديدة
للم�صاحلة .وكل هذه املظاهر ال ت�ساعد على حت�سني ودعم ال�صحة النف�سية للمواطن الفل�سطيني ،بل
�إنها تعترب تربة خ�صبة لإحباطه وتدمري ا�ستقراره وحياته و�إ�ضعاف ن�سيجه االجتماعي وما تبقى
له من مظاهر احلياة ال�صحية ،وبالتحديد ال�صحة النف�سية.
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الف�صل الرابع

ال�صحة النف�سية:
�إمكانيات العالج و�شروطه
�سوف يتناول هذا الف�صل مو�ضوع ال�صحة النف�سية و�إمكانيات العالج و�رشوطه ،وذلك لفئتي
«مر�ضى العقل» ومدمني املواد املخدرة ،خا�صة وان املر�ض النف�سي وتعاطي املواد املخدرة هما
حتديان كبريان للمجتمع الفل�سطيني نظرا خل�صو�صية احلالة الفل�سطينية الواقعة حتت االحتالل
اال�رسائيلي  -وال بد من و�ضع العالج املنا�سب لهما ،وبالتايل� ،أفردنا هذا الف�صل للوقوف على
اجلهود املبذولة �سواء على م�ستوى الت�رشيعات املقرة �أو الإجراءات العملية املتخذة للتعامل مع
مثل هذه التحديات.
«املعوقات العقلية»� :إمكانيات العالج و�رشوطه
املبحث االول:
ّ

امل�رشع الفل�سطيني ،فلم
مل يحظَ الأ�شخا�ص «املعوقون عقلياً» باالهتمام الكايف من قبل
ّ
يتم تخ�صي�ص ت�رشيع �أو �أكرث ليعالج الأحكام القانونية املتعلقة باملعوقني النف�سيني ،واكتفى
امل�رشع الفل�سطيني بذكر «الإعاقة العقلية» يف تعريفه الأ�شخا�ص املعوقني يف قانون حقوق
املعوق لعام  .1999ففي ت�صنيف الإعاقات وتعريفها يف الالئحة التنفيذية رقم  40ل�سنة 2004
عرف «الإعاقة العقلية» يف مادتها الأوىل ب�أنها
اخلا�صة بقانون حماية الأ�شخا�ص املعوقني ُت َّ
الإعاقة الناجتة عن �أمرا�ض نف�سية �أو وراثية �أو جينية �أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه
املعروفة.
بالتايل ف�إن قانون حقوق املعوقني والئحته التنفيذية مبا فيهما من حقوق وامتيازات ينطبقان
على املر�ضى العقليني ،ولكن احلقوق واالمتيازات التي احتويا عليها هي حقوق وامتيازات عامة
ت�شمل كافة الأ�شخا�ص املعوقني بغ�ض النظر عن �شكل الإعاقة ،عقلي ًة كانت �أم ج�سدية.
على الرغم من عدم وجود ت�رشيع �صادر عن املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني يتناول مو�ضوع
«مر�ضى العقل» ب�شكل متخ�ص�ص� ،إال �أننا وجدنا ت�رشيعني �أحدهما عثماين ي�سمى «قانون
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م�ست�شفيات املجانني العثماين»( 162ما زال �ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة)،
والآخر �أردين ي�سمى بـ «اتفاقية بني اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى لعام ( 163»1963ما زالت �سارية املفعول يف ال�ضفة الغربية).
و�سوف يتم االعتماد على هذين الت�رشيعني ب�شكل رئي�سي ،وقدر الإمكان.
املطلب الأول :مدى �إ�سهام ال�سلطات امل�س�ؤولة يف �ضمان العالج
• الفرع الأول :جمانية العالج

تن�ص املادة  2/10ب من قانون حقوق املعوقني على�« :ضمان اخلدمات ال�صحية امل�شمولة
يف الت�أمني ال�صحي احلكومي جمان ًا للمعوق ولأ�رسته» .وتن�ص املادة  2/10ج من نف�س القانون
على توفري الأدوات والأجهزة الطبية الالزمة مل�ساعدة ال�شخ�ص املعوق وفق ما تقت�ضيه طبيعة
�إعاقته ومب�ساهمة منه ال تزيد على  %25من التكلفة .ويعفى الأ�شخا�ص املعوقني ب�سبب مقاومة
االحتالل من هذه امل�ساهمة .وتتعهد اجلهات املخت�صة بتوفري العالجات الالزمة و�إجراء العمليات
الطبية واجلراحية والت�شخي�صية لكل �شخ�ص معوق ،ويف حال عدم توفرها تتكفل وزارة ال�صحة
بت�سديد النفقات �أو �رشاء اخلدمة من القطاع اخلا�ص �سواء داخل الوطن �أو خارجه 164.ويظهر من
الن�صو�ص ال�سابقة �أنها قررت العالج املجاين ثم عادت وناق�ضت نف�سها مبطالبة ال�شخ�ص املعوق
ب�سبب يعود لغري مقاومة االحتالل بالإ�سهام يف تكلفة الأجهزة والأدوات الطبية اخلا�صة به
مبا ن�سبته  %25م�ستثنية الأ�شخا�ص املعوقني ب�سبب مقاومة االحتالل .وكان الأوىل بامل�رشع
امل�ساواة بني كافة الأ�شخا�ص املعوقني دون متييز على �أ�سا�س �سبب الإعاقة.
ومبا �أن هذا القانون والئحته �أدرجا ال�شخ�ص املعوق «عقليا» �ضمن فئة الأ�شخا�ص املعوقني
يف التعريف ،ميكننا القول �أن الن�صو�ص ال�سابقة تنطبق على الأ�شخا�ص «املعوقني عقليا» ،حيث
�أن لهم احلق يف تلقي العالج واخلدمات ال�صحية ب�شكل جماين طاملا �أنها مدرجة يف الت�أمني
ال�صحي ،مع الأخذ بعني االعتبار بع�ض اال�ستثناءات مثل م�ساهمة ال�شخ�ص املعوق بـ  %25من
ثمن �أجهزته الطبية .وكان الأوىل بامل�رشع الفل�سطيني �أن ال يحدد اخلدمات والعالجات املقدمة
لل�شخ�ص املعاق بتلك املدرجة يف الت�أمني ال�صحي ،بل كان عليه �أن يرتك العالج املقدم �إىل
ال�شخ�ص املعوق مفتوح ًُا تتحمل ال�سلطة كامل تكاليفه.
 162ينظم هذا القانون املالجئ التي يو�ضع فيها الأ�شخا�صااملعوقون عقليا ،و�إجراءات و�ضعهم فيها ،و�إدارة هذه املالجئ
وكيفية التثبت من احلاالت التي تقدم فيها طلبات لدخول هذه املالجئ وغريه� .إال انه ي�ؤخذ على هذا القانون انه
مل يعالج جملة من امل�سائل �شديدة الأهمية ،ومن �أبزرها� :آلية وطرق املعاجلة داخل املالجئ ،املحافظة على �رسية
العالج املقدم ،حقوق املري�ض ،حقوق عائلة املري�ض وغريها.
 163مبوجب املادة  1من هذه االتفاقية فان احلكومة الأردنية تلتزم بتقدمي اخلدمات ال�صحية لالجئني الفل�سطينيني
وموظفي الوكالة وذويهم املعرتف بهم وامل�ستحقني مل�ساعدة الوكالة فقط.
 164املادة  2/12من قرار جمل�س الوزراء رقم  40ل�سنة  2004بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  4ل�سنة  1999ب�ش�أن
حقوق املعوقني.
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�أما االتفاقية املربمة ما بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني «االنروا» ف�إنها متنح الالجئ الفل�سطيني �أو موظفيها �أو ذويهم عالج ًا
جماني ًا «للأمرا�ض العقلية» والأمرا�ض الأخرى املدرجة يف االتفاقية �رشيطة �أن يتم تقرير
ا�ستحقاقهم للعالج من قبل الأنروا من خالل «منوذج حتويل �إىل امل�ست�شفى» وت�ستثني من ذلك
165
احلاالت الطارئة ،على �أن تقوم الأنروا بت�سديد نفقات العالج للحكومة الأردنية.
• الفرع الثاين� :إن�شاء �أماكن وم�ؤ�س�سات عامة «ملر�ضى العقل»

ن�ص قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني على توفري الأدوات والأجهزة الطبية الالزمة لهم،
وعلى تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية التي تهدف �إىل تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع� .إال �أن
القانون مل ين�ص على �إن�شاء م�ؤ�س�سات تعنى بالأ�شخا�ص املعوقني عقليا على وجه اخل�صو�ص،
الرجوع �إىل الالئحة التنفيذية لهذا القانون جندها تن�ص يف املادة  1/5على �أن« :ت�صدر وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية رخ�ص �إن�شاء املراكز واملعاهد اخلا�صة بت�أهيل وت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني
�ضمن امل�شاغل املحمية» .و�أ�شارت املادة نف�سها �إىل قيام وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مبهمة مراقبة
ومتابعة هذه املراكز وتوفري الدعم املايل واملعنوي لها .ويف ذات ال�سياق فان املادة  1من قانون
م�ست�شفيات املجانني العثماين تن�ص على �أنه« :ممنوع على �أي كان ومن �أي جن�سية كان �أن ي�ؤ�س�س
ملج�أ للمجانني بدون اخذ رخ�صة ر�سمية بذلك .مدراء مالجئ املجانني امل�ؤ�س�سة بدون رخ�صة
ر�سمية مكلفون با�ستح�صال هذه الرخ�صة .الرخ�صة تعطى يف جميع اململكة العثمانية من قبل
ناظر املكتب الطبي» .ويفهم من املادة الأخرية �أنها تدعوم�س�ؤويل ومدراء دور املالجئ املخ�ص�صة
«ملر�ضى العقل» �إىل احل�صول على رخ�صة من اجلهات الر�سمية ملثل هذه املالجئ ،وك�أنها ب�شكل
�ضمني تدعو �إىل �إن�شاء مثل هذه امل�ؤ�س�سات ولكن بعد ا�ستيفاء ال�رشوط والإجراءات القانونية
الالزمة لذلك .وكذلك الأمر بالن�سبة للمادة  1/5من الالئحة فهي �أي�ض ًا تبينّ �أن وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية الفل�سطينية هي اجلهة املخت�صة مبنح رخ�ص لإن�شاء مراكز ت�أهيل ال�شخ�ص املعوق.
�أما االتفاقية ما بني احلكومة الأردنية واالنروا ف�إنها تتحدث عن م�ست�شفى حكومي واحد
للعناية بال�صحة العقلية هو «م�ست�شفى الدهي�شة» «وقد تقوم احلكومة الأردنية ب�إن�شاء عيادات
�أخرى» 166.وح�سب ما يتوفر لدينا من معلومات ف�إنه امل�ست�شفى احلكومي الوحيد املتواجد يف
الأرا�ضي الفل�سطينية (يف بيت حلم) للعناية بال�صحة العقلية.
يظهر الواقع �شح امل�ؤ�س�سات احلكومية التي تعنى بالأ�شخا�ص املعوقني عقلي ًا (م�ؤ�س�سة حكومية
واحدة) فيما يوجد العديد من امل�ؤ�س�سات الأهلية يف خمتلف مدن الأرا�ضي الفل�سطينية ،ولكن يظهر
 165املادتان /2د�/5 ،أ من اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�رشق الأدنى لعام.1963
 166املادة /1هـ ـ  1من اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�رشق الأدنى لعام .1963
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�أن اخلدمات املقدمة لهم ما زالت متدنية ،وما زال العديد منهم من�سيني يف منازلهم ،يواجهون
ظروف ًا معي�شية �صعبة ،وكثري منهم يتعر�ض لأب�شع �أنواع �إ�ساءة املعاملة .بع�ضهم يتم حجزه
يف �أماكن معزولة ،وال يتلقى �أي عالج نف�سي �أو طبي �أو ت�أهيلي ،وال ميار�س حياته االجتماعية
ب�شكل �إن�ساين ،وتفتقر امل�ؤ�س�سات التي تعنى باملر�ضى العقليني �إىل التخ�ص�ص واخلربة والكفاءة
الالزمة 167.وبطبيعة احلال ،ف�إن هذا الأمر ال يخدم ال�صحة النف�سية له�ؤالء ،بل �إنه يفاقم م�شاكلهم
النف�سية وغري النف�سية.
املطلب الثاين� :رشوط العالج املقدم «للمر�ضى العقليني»
• الفرع الأول� :إلزامية العالج

ال يوجد يف قانون م�ست�شفيات املجانني العثماين ما يفيد ب�إلزامية عالج «مر�ضى العقل»
ب�شكل �رصيح� ،إال �أن املادة  2منه تذكر �أنه�« :إذا ا�ضطرت عائلة ال�شخ�ص املجنون �أن ت�ضع له
وثاق ًا فهي مكلفة ب�إعالم ال�سلطة التي تقوم بفح�ص املجنون وفاقا للأ�صول املو�ضوعة بوا�سطة
طبيبني منتخبني �أحدهما من قبل ال�سلطة والآخر من قبل عائلة املجنون» .وتن�ص املادة 12
منه على �أحقية دائرة ال�رشطة يف �أن ت�أمر باحلجر يف ملج�أ على جميع «الأ�شخا�ص املعتوهني»
الذين ي�أتون �أعما ًال م�رضة باجلمهور .يظهر مما �سبق ومن ا�ستقراء ن�صو�ص قانون م�ست�شفيات
املجانني العثماين �أنه من غري الوا�ضح مدى �إلزامية و�إدخال «مر�ضى العقل» �إىل مراكز العالج
العقلي بوا�سطة جهة �إدارية ،مثل املحافظ� ،أو ق�ضائية ،مثل النيابة العامة� .إال انه يفهم من املادة
�أنها تدعو ال�رشطة وب�شكل �رصيح �إىل احلجر على الأ�شخا�ص املعوقني الذين ي�أتون �أعما ًال م�رضة
و�صم ومتييز و�إق�صاء.
باملجتمع ،بكل ما يعنيه ذلك اليوم من
ٍ
• الفرع الثاين� :إثبات «املر�ض العقلي»

يف كافة الأحوال فان م�سئويل مالجئ «الأمرا�ض العقلية» ال ميكنهم قبول �أحد بدون �أن يكون
م�صحوب ًا بال�شهادة الالزمة ،وهي ال�شهادة الطبية التي تبني درجة «املر�ض» وعالماته ومظاهره
وتاريخ «جنون» هذا ال�شخ�ص .ومن �أجل �أن تكون هذه ال�شهادة �صاحلة يجب �أال يكون تاريخ
حتريرها ا�سبق من تاريخ تقدميها ب�أكرث من خم�سة ع�رش يوماً ،و�إذا كان احلجر على «املري�ض»
�سيكون يف ملج�أ عمومي ي�صح �أن تكون ال�شهادة مم�ضاة من قبل طبيني فقط و�إال فيجب �أن تكون
ال�شهادة مم�ضاة من قبل ثالثة �أطباء �إذا كان احلجر �سيكون يف ملج�أ خا�ص .وال يجوز �أن يكون
هناك �أدنى قرابة بني الأطباء الذين يوقعون ال�شهادة وال�شخ�ص «املري�ض» .ويف احلالة امل�ستعجلة
يحق لكل مدير ملج�أ «للأمرا�ض العقلية» �أن يقبل احد املر�ضى بدون حاجة �إىل طلب ال�شهادة
 167زياد عمرو .مرجع �سابق� ،ص 33ـ .34
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ب�رشط �أن يكلف الذين طلبوا �إدخاله ب�إعطاء جميع التعليمات الالزمة املتعلقة بال�شخ�ص املعني
خطي ًا حتت تواقيعهم 168.ويجري التحقق من كل املعلومات التي ت�صل �إىل اجلهات املخت�صة
بوا�سطة املختار �أو الإمام �أو غريه.
�أما بالن�سبة خلروج «املري�ض» من امللجئ فان يتوقف على قرار من طبيب امللج�أ ،فطبيب
امللج�أ ميكنه التفوي�ض بهذا الإخراج ،ويجب مع ذلك اتخاذ االحتياطات الكافية لكي ال ي�ؤذى
«املري�ض» نف�سه �أو ي�ؤذي �شخ�ص ًا �آخر ،وعلى �أن يتم و�ضع الأ�شخا�ص الذين يتم �إخراجهم حتت
مراقبة �أقاربهم .وعند عدم وجود �أقرباء لهم يتم و�ضعهم حتت مراقبة ال�رشطة ،مع مراعاة �أن
«املعتوهني» الذين مل ي�شفوا متام ًا ميكن رف�ض ال�سماح بخروجهم �إذا تبني �أن خروجهم يكون
169
م�رضاً.
يظهر مما �سبق �أن قانون م�ست�شفيات املجانيني العثماين ال تتوافر فيه املعايري الدولية
واملعايري احلديثة يف التعامل مع هذه الفئة من املجتمع ،فهو قانون قدمي يعود �إىل �أكرث من مئة
عام خلت ،ويفتقر �إىل مبد�أ املحافظة على �رسية العالج� ،أو مراعاة حقوق «املري�ض» وخ�صو�صيته
وكرامته و�إرادته يف العالج املقدم �إليه وحقوق عائلته .وميكننا القول ان هذا القانون ي�شكل عبئا
ا�ضافيا بالن�سبة «ملر�ضى العقل» ،اذ انه ي�صور «املري�ض عقليا» وك�أنه جمرم ،في�سمح بو�ضعه يف
حاالت معينة حتت مراقبة ال�رشطة ،وي�سمح بو�ضعه يف مالجئ حتكمها قواعد واجراءات �شبيهة
بو�ضع املجرم يف ال�سجن املخ�ص�ص له .ا�ضافة اىل ان هذا القانون ال توجد فيه ا�شارة اىل الفرق
بني املر�ض النف�سي واالعاقة العقلية ،االمر الذي بدوره يعزز الو�صمة حول اال�ضطرابات النف�سية
واحلاجات اخلا�صة.
لذلك البد من الإ�رساع يف �سن رزمة من الت�رشيعات التي تنظم حياة هذا القطاع من ال�شعب
الفل�سطيني ،مع العمل على �إحالتها �إىل واقع من خالل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي ت�ضم الكوادر املدربة،
والتي ت�ستخدم الأ�ساليب العلمية احلديثة وال�سليمة يف التعامل مع هذه الفئة من الأ�شخا�ص
املعوقني ،ولدعمهم وم�ساندتهم  ،وبالتايل تعزيز مظاهر ال�صحة النف�سية.
�أما االتفاقية بني احلكومة الأردنية والأنروا ف�إنها �أي�ضا ا�شرتطت �إثبات «املر�ض العقلي»
للح�صول على العالج املجاين من خالل �إبراز منوذج التحويل �إىل امل�ست�شفى مو ّقع ًا من قبل �أحد
�أطباء الوكالة �أو �أي طبيب ت�سمح له الوكالة بذلك على �أن يكون م�صدقا من املوظف املخت�ص،
170
وي�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئة امل�ستعجلة.

 168املادة  4من قانون م�ست�شفيات املجانيني العثماين.
 169املادة  11من قانون م�ست�شفيات املجانيني العثماين.
 170املواد /2د ،هـ من اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى لعام .1963
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املطلب الثالث :مكان العالج وجتهيزات امل�ؤ�س�سات «ال�صحية العقلية»

بالرجوع �إىل االتفاقية ما بني احلكومة الأردنية والأنروا لعام  1963جند �أنها تن�ص على
�أن اال�ست�شارات واملعاجلة اخلا�صة مبا ي�سمى «الأمرا�ض العقلية» جتري يف عيادة «م�ست�شفى
الدهي�شة» ويف �أية عيادة �أخرى تن�شئها احلكومة لهذا الغر�ض� ،إذ تقدم العناية واملعاجلة �إىل
�أولئك املر�ضى امل�صابني «بالأمرا�ض العقلية» املحالني من قبل �أطباء الوكالة يف م�ست�شفى
الدهي�شة الذين يقدر �أخ�صائي «الأمرا�ض العقلية» �رضورة معاجلتهم يف امل�ست�شفى بعد موافقة
مدير خدمات الوكالة ب�شكل خطي على �إدخالهم �إىل امل�ست�شفى 171.كما �أنه يحق ملدير خدمات
الوكالة الطبية يف الأردن �أو لأي من ر�ؤ�ساء مناطق الوكالة املنتدب من قبله خطي ًا �أن يتفقد
الو�سائل والتجهيزات املوجودة يف م�ست�شفيات «الأمرا�ض العقلية» ،وان ما ي�صدر عنه �أو عن من
172
ينتدبه من تقارير يحظى باهتمام احلكومة وعنايتها.
ويتوجب على طبيب احلكومة الذي �أحال ال�شخ�ص «املري�ض» �إىل طبيب الوكالة �أن يزوده
الطبيب بتقرير خطي عن املعاجلة التي تلقاها «املري�ض» عند طبيب احلكومة بخا�ص ًة �إذا كان
173
ذلك «�رضوري ًا ومنا�سب ًا مل�ست�شفى الأمرا�ض العقلية».
و�أخريا البد من الإ�شارة �إىل �أنه ومن باب تفهم طبيعة ال�شخ�ص «املعوق «عقليا» ،فان قانون
العقوبات رقم  16ل�سنة � 1960أعفى من العقاب كل من ارتكب فع ًال �أو امتنع عن فعل ما �إذا كان
«حني ذلك عاجزاً عن �إدراك كنه �أفعاله �أو عاجزاً عن العلم ب�أنه حمظور عليه ارتكاب ذلك الفعل �أو
االمتناع عنه ب�سبب اختالل يف عقله .على �أن يحجز كل من �أعفي من العقاب يف م�ست�شفى الأمرا�ض
174
العقلية �إىل �أن يثبت بتقرير جلنة طبية �شفا�ؤه و�أنه مل يعد خطراً على ال�سالمة العامة».
امل�رشع ب�إ�سقاطه العقوبة بكافة �أنواعها عن ال�شخ�ص «املري�ض عقليا» �سواء
ويبدو �أن
ّ
العقوبات التي مت�س احلياة مثل الإعدام� ،أو العقوبات التي مت�س احلرية مثل احلب�س� ،أو العقوبات
املالية مثل الغرامة �أراد القول ب�شكل �رصيح �أنه البد من البحث عن بدائل ملعاقبة املعوق «عقليا»،
وذلك من خالل �إيداعه �أو حجزه يف «م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية» ،لكي يح�صل على العالج الالزم
واملنا�سب حلالته ال�صحية.

171
172
173
174

املواد /1هـ ـ  2 ،1من اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�رشق الأدنى لعام .1963
املواد  3من اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى لعام .1963
املواد /2ز من اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى لعام .1963
املادة  92من قانون العقوبات رقم  16ل�سنة .1960
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املبحث الثاين :عالج مدمني املواد املخدرة

تفتقر الأرا�ضي الفل�سطينية لت�رشيعات م�ستقلة تعالج الأحكام اخلا�صة باملواد املخدرة� ،إذ
ال وجود لقانون �ساري املفعول خا�ص مبكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية (كل القوانني التي
كانت �سارية زمن العثمانيني واالنتداب واحلكم الأردين لل�ضفة الغربية واحلكم امل�رصي لقطاع
غزة اعتربت ملغاة ،وحلت حملها الأوامر الع�سكرية) 175وكانت هناك حماوالت فل�سطينية ل�سن
قانون يتعلق مبكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية �إال �أن «م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية» لعام  2003مل يكتب له �أن ي�صبح قانونا وبقي جمرد م�رشوع قانون .و�سوف نخ�ص�ص
جماال للحديث عنه يف الفقرات القادمة .على الرغم من عدم عثورنا على ت�رشيعات تعنى مبعاجلة
مدمني املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ب�شكل متخ�ص�ص� ،إال �أننا عرثنا على بع�ض الت�رشيعات
التي تتحدث عن املواد والعقاقري املخدرة ،ومن هذه الت�رشيعات :مر�سوم �صادر عن رئي�س ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ي�سمى «املر�سوم الرئا�سي رقم  3ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء اللجنة الوطنية
العليا للوقاية من املخدرات وامل�ؤثرات العقل» ،وقانون ال�صيدلة وجتارة العقاقري وال�سموم
االنتدابي ل�سنة  1927وتعديالته ،والأمر الع�سكري ب�ش�أن العقاقري اخلطرة (ال�ضفة الغربية) رقم
 558ل�سنة  ،1975بالإ�ضافة �إىل بع�ض الن�صو�ص القانونية املوجودة يف قانون العقوبات رقم
 16ل�سنة  1960والتي تتحدث عن جترمي تعاطي الكحول والعقاقري املخدرة يف حال �أن ال�شخ�ص
قد تعاطها بر�ضاه وعلمه وب�شكل خمالف للقانون.
املطلب الأول :جهود ال�سلطة الوطنية يف حماربة املخدرات

�سعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عند جميئها ب�شكل جاد �إىل حماربة املواد املخدرة ،فتم
�إن�شاء الإدارة العامة ملكافحة املخدرات �سنة  1994بهدف ر�سم ال�سيا�سة العامة وو�ضع الأفكار
واملناهج املنا�سبة يف ما يتعلق بت�ضييق دائرة التعامل واالجتار غري امل�رشوع باملواد املخدرة،
ومراقبة ومتابعة حركة املواد املخدرة داخل �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سواء يف التعاطي
�أو الزراعة �أو االجتار �أو كافة �أنواع التعامل وحركة املواد املخدرة �سواء باجللب من اخلارج �أو
العك�س ،تقوم الإدارة بو�ضع اخلطط املنا�سبة والفاعلة لتنفيذ ال�سيا�سة الوقائية �ضد التعامل
باملواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ،وتقوم الإدارة برفع م�ستوى كفاءة ال�ضباط و�ضباط ال�صف
والأفراد العاملني فيها لكيفية التعامل مع حاالت تعاطي املواد املخدرة وغريها.
كذلك قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�إن�شاء جلنة وطنية ت�سمى «اللجنة الوطنية العليا
للوقاية من املخدرات وامل�ؤثرات العقلية» تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وتتبع جمل�س الوزراء
 175الأمر الع�سكري ب�ش�أن ت�رشيعات العقاقري اخلطرة (قطاع غزة) رقم  437ل�سنة  1972ومبوجب املادة  3منه �ألغى
قانون املخدرات رقم  19ل�سنة  1962الذي كان �ساريا يف قطاع غزة .بينما �ألغى الأمر الع�سكري ب�ش�أن العقاقري
اخلطرة (ال�ضفة الغربية) رقم  558ل�سنة  1975مبوجب املادة  42منه قانون العقاقري اخلطرة رقم  10ل�سنة 1955
الذي كان �ساري ًا يف ال�ضفة الغربية.
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مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم  3ل�سنة  ،1999وذلك بهدف احلد من ازدياد انت�شار �آفة املخدرات
176
وامل�ؤثرات العقلية ،والعمل على الوقاية منها  ،من خالل:
 اقرتاح وحتديث الت�رشيعات اخلا�صة مبكافحة املخدرات واملواد امل�ستخدمة يف ت�صنيعها.	�إعداد الدرا�سات والأبحاث الالزمة حول خماطر املخدرات وم�ضارها على املجمع وال�شبابوكيفية الوقاية منها.
 و�ضع خطة وطنية �شاملة لل�سيطرة على العقاقري املخدرة ب�أنواعها والوقاية من �سوءا�ستخدامها يف جماالت الوقاية ،واملكافحة ،والعالج ،والت�أهيل.
	�إن�شاء بنك معلومات ونظام حتليل �شامل قابل للتطبيق على امل�ستوى الوطني ملعاجلة �سوءا�ستخدام العقاقري املخدرة وتداولها.
 جتهيز و�إعداد برامج ملعاجلة و�إعادة ت�أهيل مدمني املخدرات. تنبيه املخت�صني ملو�ضوع �سوء ا�ستخدام العقاقري املخدرة ،واملتاجرة بها. تنفيذ اتفاقيات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،ومنها االتفاقية املتعلقة باملخدرات لعام ،1961واالتفاقية املتعلقة بامل�ؤثرات العقلية لعام  ،1971واالتفاقية اخلا�صة مبكافحة
االجتار غري امل�رشوع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام .1988
 تعزيز التعاون الدويل يف جمال الوقاية من املخدرات ومنع انت�شارها ،والعمل معامل�ؤ�س�سات غري احلكومية املخت�صة بالوقاية من املخدرات ومكافحة انت�شارها والق�ضاء
عليها.
	�أية مهام �أخرى تراها اللجنة منا�سبة لتحقيق �أهدافها ،مثل �إن�شاء م�صحات �أو دور عالجملدمني املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية وفقا مل�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية الفل�سطيني.
�إال �أن الواقع ي�شري �إىل العجز ال�شديد يف �أداء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية� ،إذ مل ت�ضع �أية �سيا�سة عامة ملحاربة ا�سترياد املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
وت�صديرها ونقلها و�صنعها وزراعتها ومتلكها...الخ ،ومل ت�ضع �آلية عمل لتنفيذ املر�سوم على
ال�شكل املطلوب ،ومل ت�ؤد هذه اللجنة �أي دور فعال يف جمال مكافحة املخدرات ،كما مل يكن لها �أي
دور يف تن�سيق التعاون بني خمتلف الوزارات والإدارات املخت�صة ب�ش�ؤون املخدرات ومل تقم بتنفيذ
الكثري من املهام امل�سندة �إليها كما وردت �أعاله.
املطلب الثاين :عالج مدمني املواد املخدرة كبديل من ال�سجن

تن�ص املادة  1من قانون ال�صيدلة وجتارة العقاقري وال�سموم ل�سنة  1927على وجوب ح�صول
 176املادة  3من املر�سوم الرئا�سي رقم  3ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات وامل�ؤثرات
العقل.
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كل م�ؤ�س�سة معدة لبيع العقاقري وال�سموم على ت�رصيح ر�سمي من اجلهات املخت�صة ملمار�سة
عملها .وكذلك تن�ص املادة  5من نف�س القانون على عدم جواز تعاطى بيع العقاقري باملفرق �أو
بتح�ضريها لال�ستعماالت الطبية �إال لل�صيادلة املرخ�صني .وي�ؤكد الأمر الع�سكري ب�ش�أن العقاقري
اخلطرة (ال�ضفة الغربية) رقم  558ل�سنة  1975على ما �سبق� ،إذ تن�ص املادة  6منه على �أنه« :ال
يجوز لأحد تنمية عقار من العقاقري اخلطرة �أو �إنتاجه �أو ا�ستخراجه �أو ا�ستخال�صه من مادة �أخرى
�إال مبقت�ضى رخ�صة �صادرة عن ال�ضابط اامل�س�ؤول».
م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية الفل�سطيني لعام  2003يف املواد � 49-43أَوىل
وم ْن يف حكمهم عناية «خا�صة» ف�شجعهم على التقدم للعالج و�أتاح لهم فر�صة طلب
عالج املدمنني َ
العالج املنا�سب ،و�أوجب لتحقيق هذه الغاية �إن�شاء دور للعالج بجانب امل�صحات ،وجعل للمحكمة
اخليار بني بدائل متعددة ملجابهة مقت�ضيات احلال ،ودعا �إىل ت�شكيل جلنة لبحث حالة املو َدعني
يف امل�صحة ،وجعل العالج �شام ًال اجلوانب ال�صحية والنف�سية واالجتماعية و�أحاط املعلومات
اخلا�صة باملودعني يف امل�صحات واملرتددين على دور العالج بال�رسية الكاملة ،و�شمل هذه
ال�رسية باحلماية اجلنائية ،وكذلك ن�ص على حكم ب�إن�شاء �صندوق يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية
ملكافحة وعالج الإدمان وتعاطي املواد املخدرة ،ومن بني اخت�صا�صاته �إن�شاء م�صحات ودور
عالج للمدمنني واملتعاطني للمواد املخدرة.
• الفرع الأول :العالج يف امل�صحات كبديل من عقوبة ال�سجن

�أجازت املادة  2/43من هذا امل�رشوع للمحكمة �أن ت�ستبدل عقوبة احلب�س 177على جرائم تتعلق
باملخدرات و»امل�ؤثرات العقلية» ب�إيداع من يثبت �إدمانه على تعاطي املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
يف �إحدى امل�صحات التي تن�ش�أ لهذا الغر�ض 178.على �أن يتم الإفراج عن ال�شخ�ص املودع يف م�صح
180
بقرار من اللجنة املخت�صة بالإ�رشاف على املودعني179،وذلك يف احلاالت التالية:
 بعد �شفاء ال�شخ�ص املودع يف امل�صح.177

178
179
180
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يذكر �أن قانون العقوبات رقم  16ل�سنة  1960ا�شرتط للمعاقبة على تعاطي املواد املخدرة وامل�سكرة العلم ب�أنها
كذلك ،وبذلك ميز بني من هو على علم وبني من هو جاهل بها ،حيث تن�ص املادة  93منه على انه« :ال عقاب على
من يكون فاقد ال�شعور �أو االختيار يف عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة نا�شئة عن الكحول �أو عقاقري خمدرة �أي ًا كان
نوعها �إذا �أخذها من دون ر�ضاه �أو على غري علم منه بها».
وفقا للمادة  2/43تن�ش�أ هذه امل�صحات بقرار من وزير العدل باالتفاق مع وزارات ال�صحة والداخلية وال�ش�ؤون
االجتماعية ،على �أن يعالج فيها طبي ًا ونف�سي ًا واجتماعياً ،وال يجوز �أن تقل مدة بقاء املحكوم عليه بامل�صح عن �ستة
�أ�شهر و�أن ال تزيد عن ثالث �سنوات �أو مدة احلب�س املق�ضي به �أيهما اقل.
قا�ض من حمكمة
برئا�سة
تت�شكل
اللجنة
هذه
وفقا للمادة  44من م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية فان
ٍ
اال�ستئناف وع�ضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي وزارات ال�صحة والداخلية وال�ش�ؤون االجتماعية على �أن ي�صدر
قرار بت�شكيلها من وزير العدل.
املادة  3/43من م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية الفل�سطيني.

درا�سة يف الت�شريعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب

	�إذا تبني عدم جدوى وفائدة الإيداع.	�إذا انتهت املدة الق�صوى املقررة للإيداع (التي ترتاوح ما بني �ستة �أ�شهر وثالث �سنوات �أومدة احلب�س املق�ضي به �أيهما �أقل) قبل �شفاء املودع.
	�إذا خالف املودع الواجبات املفرو�ضة عليه لعالجه.	�إذا ارتكب املودع �أي ًا من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف م�رشوع قانون املخدرات و»امل�ؤثراتالعقلية» الفل�سطيني لعام  ،2003ك�أن يقتل املو َدع �أحد املوظفني �أو امل�ستخدمني القائمني
على رعايته.
ومبجرد توفر �أي من احلاالت ال�سابقة تقوم اللجنة امل�رشفة على املودعني يف امل�صح برفع
مذكرة �إىل املحكمة بوا�سطة النيابة العامة تطلب فيها �إلغاء �أمر الإيداع والرجوع �إىل العقوبة
الأ�صلية (احلب�س والغرامة مع مراعاة ما ين�ص عليه م�رشوع القانون يف تنفيذ هذه العقوبة).
�إال �أنه يالحظ مما �سبق �أن امل�صحات قد تتخلى عن معاجلة مدمني املواد املخدرة مبجرد
انتهاء املدة املحددة لإيداعهم يف هذه امل�صحات حتى قبل �شفاء املودع ،وهذا �أمر خطري �إذ من
�ش�أنه عدم حتقيق املبتغى من �إن�شاء هذه امل�صحات ،وكان �أوىل بوا�ضعي م�رشوع قانون املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية الن�ص على ا�ستمرار العالج يف م�صحات مدمني املواد املخدرة وامل�ؤثرات
العقلية حلني و�صولهم �إىل ال�شفاء التام ،ملا ي�شكلونه من خطورة على �أمن املجتمع وا�ستقراره.
ويعترب العالج الكامل ملدمني املواد املخدرة دعامة �أ�سا�سية يف حت�سني واقع ال�صحة النف�سية
ملدين املواد املخدرة ومتعاطي امل�ؤثرات العقلية.
• الفرع الثاين :حاالت عدم مالحقة مدمني املواد املخدرة

ذكر م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية الفل�سطيني توقف النيابة العامة عن مالحقة
181
مدمني املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية يف حالتني:
	احلالة الأوىل� :إذا تقدم متعاطي املواد املخدرة من تلقاء نف�سه بطلب �إىل اللجنة املخت�صةيطلب فيه احل�صول على العالج من �آثار ونتائج املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية .ف�إنه يف
هذه احلالة ال يتم رفع دعوى جزائية �ضده ويتم التوقف عن مالحقته جزائياً ،ويودع يف
م�صح ملعاجلته عالج ًا طبي ًا ونف�سي ًا واجتماعياً ،لكنه �إذا غادر امل�صح �أو توقف عن الرتدد
�إليه قبل �صدور قرار من اللجنة املخت�صة بذلك فعليه �أن يتحمل تبعات قراره ،واملتمثلة
يف دفع نفقات وتكاليف العالج كحد �أدنى .وهذا يعني �أن عالج مدمني املواد املخدرة
يكون جمانا طاملا �أنهم التزموا بالعالج ووا�صلوا الرتدد على دور العالج دون انقطاع �أو
مغادرة.
 181املادتان ( )47 ،46من م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية الفل�سطيني.
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ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين الفل�سطيني

	احلالة الثانية� :إذا طلب زوجه (هنا يعني الزوج �أو الزوجة) �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه مناللجنة املخت�صة عالجه يف �أحد امل�صحات �أو دور العالج املعدة لعالج مدمني املواد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ،ويف هذه احلالة يتم �أخذ موافقة ال�شخ�ص املراد �إيداعه امل�صح
ابتداء ،و�إذا رف�ض ذلك فان للنيابة العامة �إلزامه بالعالج والرتدد على دور العالج بناء
ً
على قرار �صادر من حمكمة ال�صلح يق�ضي بذلك ،على انه يجوز للجنة املخت�صة قبل الف�صل
يف الطلب على النحو ال�سابق ويف حالة ال�رضورة �أن ت�أمر ب�إيداعه دور العالج ب�شكل م�ؤقت،
مع احتفاظ ال�شخ�ص املودع بحقه يف التظلم من قرار الإيداع امل�ؤقت لدى النيابة العامة
�أو مدير املكان �أو املركز املودع فيه.
على الرغم من ت�ضمني م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية الفل�سطيني ن�صو�ص ًا
قانونية تفيد بعدم �إقامة الدعاوي اجلزائية �ضد مدمني املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية يف حال
تقدمي طلب ملعاجلته يف امل�صحات املخ�ص�صة لذلك �سواء من قبله �أو بوا�سطة زوجه �أو احد �أ�صوله
�أو فروعه� ،إال �أن م�رشوع القانون خال من وجود �ضمانات ت�شجع املدمن �أو �أقرباءه على الك�شف
عن حالة الإدمان لديه ،وعن تقدمي طلب للمعاجلة لدى امل�صحات املخ�ص�صة للعالج� ،إذ بدون هذه
ال�ضمانات يخ�شى املدمن من الإقدام على مثل هذا الأمر ،العتقاده ب�أنه �إذا ك�شف عن ذلك �سوف
يتعر�ض لعقوبتي احلب�س والغرامة.
• الفرع الثالث� :رسية العالج

تن�ص املادة  48من م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية على �رسية املعلومات
والبيانات التي ت�صل �إىل علم القائمني على عالج مدمني املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ،حيث
�أن البوح بها يعترب من قبيل الأعمال اجلرمية التي يعاقب عليها القانون.
و�أخريا البد من الإ�شارة �إىل �أن م�رشوع القانون ن�ص على �إن�شاء �صندوق ملكافحة وعالج
الإدمان على املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ،على �أن تكون من بني مهامه �إن�شاء م�صحات ودور
182
عالج للمدمنني واملتعاطني للمواد املخدرة.
والإ�شكالية الأ�سا�سية تكمن يف تقاع�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عن �إقرار م�رشوع قانون
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،وبالتايل مل يتحقق �أي من امل�سائل التي تتحدث عنها ن�صو�ص
م�رشوع القانون ،بل بقيت جمرد �أفكار نظرية ال واقع لها� ،إذا ال توجد م�صحات ملعاجلة مدمني
املواد املخدرة ،وال بوجد بديل من عقوبة احلب�س والغرامة ،ولي�س هناك عالج جماين ملدمني
املواد املخدرة ...وبخا�صة يف ظل �إلغاء كل الت�رشيعات التي تتعلق باملخدرات التي كانت �سارية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مبوجب الأوامر الع�سكرية الإ�رسائيلية ،والتي مل ت�رش �إىل �إن�شاء
م�صحات ملعاجلة مدمني املخدرات كبديل من عقوبتي احلب�س والغرامة.
 182املادة  49من م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية الفل�سطيني.
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من خالل ا�ستعرا�ض �أهم هذه الن�صو�ص القانونية التي تتعلق مبعاجلة مر�ضى العقل
ومدمني املواد املخدرة ،يتبني لنا �أننا نعاين م�شكالت كبرية �سواء على م�ستوى الت�رشيعات �أو
على امل�ستوى العملي يف ما يتعلق بال�صحة النف�سية لهذه الفئة من املجتمع الفل�سطيني ،يتحمل
اجلانب الفل�سطيني جزءا منها ،لكن اجلزء االكرب من هذه امل�شكالت يتحملها االحتالل اال�رسائيلي،
الذي بدوره يفر�ض املزيد من العقوبات التع�سفية على االرا�ضي الفل�سطينية ،والتي طالت كافة
�رشائح ال�شعب الفل�سطيني مبا فيها مر�ضى العقل ومدمني املواد املخدرة؛ فاالحتالل يحول دون
توفر مراكز العالج لهاتني الفئتني مبا حتتاجه هذه املراكز من موارد �سواء مادية (معدات واجهزة
وادوية ،)...او موارد ب�رشية م�ؤهلة للتعامل مع مثل هذه احلاالت التي حتتاج اىل كادر على م�ستوى
عال من التخ�ص�ص واخلربة.
وال يكتفي االحتالل اال�رسائيلي بالدور ال�سلبي (االمتناع عن تقدمي اخلدمة) ،بل انه ي�ساهم
يف زيادة وتعزيز امل�شكلة ،من خالل ت�سهيل ادخال املخدرات بكافة انواعها اىل ارا�ضي ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�رشقية ،بهدف احلاق ال�رضر باملواطن الفل�سطيني وخا�صة ال�شاب
الفل�سطيني الذي تدفعه الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة التي يعي�شها اىل
تعاطي املخدرات واملتاجرة بها .اي�ضا فان االحتالل اال�رسائيلي ي�سهم يف زيادة عدد مر�ضى
العقل ،وخا�صة يف او�ساط اال�رسى واطفالهم ،كنتيجة للتعذيب الالن�ساين الذي ميار�سه بحق
اال�رسى الفل�سطينيني يف �سجونه ،والرعب واخلوف الذي يزرعه يف نفو�س االطفال لدى اقتحامه
الهمجي ملنازلهم وخميماتهم وقراهم ومدنهم.
كل ما �سبق من �ش�أنه ان ي�ؤثر �سلبا على ال�صحة النف�سية الفل�سطينية وعلى التطور االيجابي
وخدمات العالج والوقاية من املخاطر الناجتة عن املر�ض العقلي وتعاطي املواد املخدرة.
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التو�صيـــات
على �ضوء ما �سبق �رشحه يف ف�صول الدرا�سة اخلم�سة التي عاجلت املواثيق الدولية ومدى
الزاميتها يف احلالة الفل�سطينية ،ال�صحة النف�سية واحلقوق الأ�سا�سية واحلريات ،ودور ال�سلطة يف
توفري احلماية لفئات املجتمع الفل�سطيني املختلفة ،ومدى التزام ال�سلطة يف تعزيز عوامل ال�صحة
النف�سية وحماربة ما ي�رض بها ،وال�صحة النف�سية� :إمكانيات العالج و�رشوطه ،ميكن �أن ن�ستخل�ص
جمموعة من التو�صيات:
 )1ن�صت الت�رشيعات الفل�سطينية على جملة من احلقوق املكت�سبة مثل التعليم املجاين
والإلزامي ،وحقوق امل�ستهلك وحقوق ال�شخ�ص املعوق وغريها� ،إال �أن هذا الن�ص يبقى
تنق�سه �أليات التطبيق لهذه احلقوق ،لذا نو�صي بان يتم و�ضع �آليات منا�سبة لتطبيق هذه
احلقوق.
 )2يفر�ض قانون العقوبات رقم  16ل�سنة  1960عقوبات ال تتنا�سب و�شدة الأفعال
املرتكبة ،فالأ�صل �أن تكون العقوبة من جن�س الفعل ومن م�ستواه .وعندما ن�رصح بعدم
تنا�سب الفعل مع العقوبة يف ظل التطورات املتالحقة منذ عام  1960لغاية الآن .لذا
نو�صي بادخال التعديالت الع�رصية املالئمة على القانون كي تتنا�سب العقوبة مع
الفعل اجلرمي املرتكب� ،إىل حني �سن قانون عقوبات حديث وع�رصي ينا�سب الواقع
املعا�ش� .إال �أن �أي تعديالت يجب �أن تبنى على مراجعة الأ�سباب اجلذرية التي تقود �إىل
الأفعال املرتكبة وخ�صو�ص َا ما يت�صل بانتهاك احلقوق الأ�سا�سية ومدى وجود وفعالية
الإجراءات الوقائية� ،أي مبعنى �آخر ان جند العالج من خالل درا�سة وحتليل اال�سباب التي
ادت اىل النتيجة ،وعدم االكتفاء بايجاد حلول للنتائج.
	)3الحظنا �أن ال�سلطة الق�ضائية يحدث تدخالت يف �صالحياتها ،وبع�ض هذه التدخالت يجد
«�رشعيته» يف الن�ص القانوين ،لذا نو�صي بتعزيز ا�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية من خالل
ن�صو�ص الت�رشيعات والواقع العملي.
 )4الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز بني الذكر والأنثى وخا�صة التمييز ال�سلبي .فقانون
متيز بني الرجل
العقوبات مثال احتوى على ن�صو�ص اعتربت من قبيل الن�صو�ص التي ّ
واملر�أة .فمثال ،مل يعاقب قانون العقوبات على االغت�صاب الزوجي ،وق�رص القانون ذاته
اال�ستفادة من العذر املحل على الزوج الذكر دون زوجته .كما �أن قانون العقوبات ن�ص
على وقف مالحقة املتهم بجرمية اغت�صاب �أو هتك عر�ض �أو خطف يف حال �إقدامه على
�إبرام عقد زواج �صحيح بينه وبني املعتدى عليها.
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 )5نو�صي امل�رشع باتخاذ االجراء املنا�سب يف مواجهة �أي اعتداء �أو ا�ستغالل للفئات
امل�ست�ضعفة �أو املهم�شة مثل الأ�شخا�ص املعوقني والأطفال والأ�رس الفقرية .كما نو�صي
امل�رشع بتوفري احلماية القانونية لبع�ض الفئات معدومة احلماية  -على الأقل من
الناحية القانونية حيث ال تتوافر ت�رشيعات حلمايتها  -ونخ�ص بالذكر هنا خدم البيوت
واملنازل.
 )6نو�صي ال�سلطة التنفيذية ب�إجبار اجلهات املخت�صة على تنفيذ احلقوق اخلا�صة
بالأ�شخا�ص املعوقني مثل تنفيذ الن�ص املوجود يف قانون العمل وقانون حقوق
املعوقني الذي �ألزم �صاحب العمل بت�شغيل عدد من العمال املعوقني امل�ؤهلني ب�أعمال
تتالءم مع �إعاقتهم وذلك بن�سبة ال تقل عن ( )%5من حجم القوى العاملة يف املن�ش�أة،
وغريها من احلقوق.
امل�رشع الفل�سطيني باعتماد الربامج العلمية والعملية والتدريبية اخلا�صة
 )7نو�صي
ّ
بالأ�رسى املفرج عنهم ،وذلك بهدف ت�سهيل اندماجهم يف �أ�رسهم وحميطهم .مع �رضورة
متابعة ق�ضايا اال�رسى لدى املحافل الدولية املختلفة ،الطالق �رساحهم وحما�سبة
االحتالل اال�رسائيلي على اجلرائم التي اقرتفها بحقهم ،والتي اثرت على �صحتهم
النف�سية.
امل�رشع الفل�سطيني ب�إقرار رزمة من الت�رشيعات التي تنظم �أحوال الأ�شخا�ص
 )8نو�صي
ّ
ذوي الإعاقات النف�سية والعقلية على �أن تكون من الت�رشيعات احلديثة التي تراعي
الطبيعة اخلا�صة للإ�ضطرابات والأمرا�ض النف�سية ،وتبني ب�شكل مف�صل حقوقهم و�آليات
معاجلتهم ،و�رضورة �أن يكون من بني طرق العالج �إن�شاء م�ست�شفيات ومراكز توفر العالج
املنا�سب وال�رضوري لهم.
امل�رشع الفل�سطيني بالإ�رساع يف �إقرار م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات
 )9نو�صي
ّ
العقلية ،مع �إدخال تعديالت عليه بخا�صة ما يتعلق ببدائل عقوبة احلب�س ،ونق�صد هنا
العالج يف امل�صحات ملدمني املواد املخدرة� ،إذ البد من توفري ال�ضمانات احلقيقية التي
تدفع املدمن �إىل ت�سليم نف�سه يف �سبيل تلقي العالج يف امل�صحات املخ�ص�صة لذلك.
وال يقل �أهمية عن ذلك �إيجاد البدائل التي تقوم على التوعية والت�ضامن وامل�ساعدة
من قبل الأ�رس والربامج الإجتماعية واملجتمعات املحلية� ،سواء يف مراحل العالج �أو
لتي�سري �إعادة الإندماج .وال بد من تطوير املعرفة عن املخدرات وامل�ؤثرات العقلية و�سبل
الوقاية الفردية واجلماعية منها ،ون�رشها خ�صو�صا يف املدار�س وجعل الوقاية يف
�صلب املناهج التعليمية.
 )10يف �ضوء عدم �إمكانية التئام املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني املكلف ب�سن القوانني و�إقرار
القرارات بقانون التي ي�صدرها رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية� ،إال يف حال �إنهاء االنق�سام
لذلك البد من الو�صول �إىل امل�صاحلة يف �أقرب وقت ممكن ،لكي يتم ت�سوية كافة الق�ضايا
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املتوقفة على �إحداث امل�صاحلة وعلى ر�أ�سها �إجراء االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية
النتخاب جمل�س ت�رشيعي جديد يقوم مبهمة �سن القوانني وبخا�صة ذات ال�صلة بال�صحة
النف�سية ،و�إعمار قطاع غزة ،و�إنهاء ملف املعتقلني واجلرحى والأ�شخا�ص املعوقني
واملف�صولني من الوظيفة كنتيجة لالقتتال الداخلي.
 )11نو�صي اجلهات املخت�صة بالعمل على تفعيل قانون امل�ستهلك الفل�سطيني وتوعية
امل�ستهلك الفل�سطيني بحقوقه وواجباته ،مع �رضورة ادخال بع�ض التعديالت عليه،
لي�شمل قواعد قانونية خا�صة بالأ�سعار ،وحتديد ال�رشوط التع�سفية التي من املمكن �أن
تت�ضمنها العقود اال�ستهالكية.
 )12نتمنى على امل�رشع رفع �سن الزواج ،لي�صبح (� )18سنة كحد ادنى بالن�سبة للذكر واالنثى
على حد �سواء ،بدال من ( )15للذكر و( )16لالنثى ،وذلك بهدف احلد من التزويج املبكر.
 )13نو�صي امل�رشع الفل�سطيني يف حال تبنيه ت�رشيعا خا�صا باجلن�سية الفل�سطينية ان
ي�ضمنه احكاما تق�ضي بانتقال اجلن�سية من االب واالم اىل اوالدهم على حد �سواء.
 )14ندعو اجلهات املخت�صة مببا�رشة العمل على اعداد كادر م�ؤهل قادر على التعامل مع
حاالت مر�ضى العقل وتعاطي املواد املخدرة ،من خالل ار�سال الطلبة الفل�سطينيني
للدرا�سة املتخ�ص�صة يف هذه احلقول ،وعقد الدورات والتدريبات ...الخ.
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جردة بالقوانينب والت�شريعات
التي تتناولها الدرا�سة
 )1املواثيق واملعاهدات الدولية:

-

د�ستور منظمة ال�صحة العاملية ل�سنة .1946
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة .1948
اتفاقيات جنيف الأربع ل�سنة .1949
اتفاقية حكومة اململكة الأردنية الها�شمية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�رشق الأدنى ل�سنة .1963
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة .1966
العهد اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�سنة .1966

 )2الت�رشيعات:
• القوانني:
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القرار بقانون رقم ( )5ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم ممار�سة حق الإ�رضاب يف اخلدمة املدنية،
للموظف احلق يف الإ�رضاب.
قانون املحكمة الد�ستورية العليا الفل�سطينية رقم ( )3ل�سنة .2006
قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني رقم ( )21ل�سنة .2005
قانون م�ؤ�س�سة �إدارة وتنمية �أموال اليتامى الفل�سطيني رقم ( )14ل�سنة .2005
قانون الطفل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة .2004
قانون دعم الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية رقم ( )14ل�سنة .2004
قانون ال�صحة العامة الفل�سطيني رقم ( )20ل�سنة .2004
قانون الأ�رسى واملحررين رقم ( )19ل�سنة .2004
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-

القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة .2003
قانون ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطيني رقم ( )1ل�سنة .2002
قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم ( )1ل�سنة .2000
قانون العمل الفل�سطيني رقم ( )7ل�سنة .2000
قانون حقوق املعوقني الفل�سطيني رقم ( )4ل�سنة .1999
قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني رقم ( )4ل�سنة .1998
قانون التعليم العايل الفل�سطيني رقم ( )11ل�سنة .1998
قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية رقم ( )1ل�سنة .1997
قانون االنتخابات رقم ( )13ل�سنة  ،1995وتعديالته.
قانون املطبوعات والن�رش الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة  1976ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية.
قانون م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب م�ؤقت رقم ( )70ل�سنة .1966
قانون معدل لقانون اجلن�سية الأردنية قانون رقم ( )7ل�سنة .1963
قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة  1960ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية
قانون �إ�صالح الأحداث رقم ( )16ل�سنة .1954
قانون م�ست�شفيات املجانيني العثماين ل�سنة  1293هـ.
احلق القانوين الالتيني
جمموعة الكنائ�س ال�رشقية.

• املرا�سيم:

 مر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2007ب�ش�أن منح وزير الداخلية �سلطة مراجعة جميع تراخي�صاجلمعيات.
 املر�سوم الرئا�سي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء اللجنة الوطنية العليا للوقاية مناملخدرات وامل�ؤثرات العقل.
 مر�سوم اجلن�سية الفل�سطينية ل�سنة .1925• القرارات:

 قرار جمل�س الوزراء رقم ( )86ل�سنة 2007ب�ش�أن �رصف م�ساعدة مالية للأ�رسى الذين�أم�ضوا ع�رشين عام ًا ف�أكرث يف ال�سجون الإ�رسائيلية.
 قرار جمل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2004بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4ل�سنة97
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 1999ب�ش�أن حقوق املعوقني.
 قرار جمل�س الوزراء رقم ( )4ل�سنة  2003بت�شكيل جلنة ال�سيا�سات العمالية. قرار املجل�س الأعلى لرعاية ال�شباب بقطاع غزة ب�ش�أن ت�شكيل الهيئة العامة الفل�سطينيةللك�شافة واملر�شدات بقطاع غزة ل�سنة .1964
• الأوامر الع�سكرية:

-

الأمر الع�سكري ب�ش�أن العقاقري اخلطرة (ال�ضفة الغربية) (رقم  )558ل�سنة .1975
الأمر الع�سكري ب�ش�أن ت�رشيعات العقاقري اخلطرة (قطاع غزة) (رقم  )437ل�سنة .1972
املن�شور رقم ( )1ل�سنة  1967ب�ش�أن تقلد ال�سلطة من قبل جي�ش الدفاع الإ�رسائيلي «قطاع
غزة و�شمال �سيناء».
املن�شور رقم ( )2ل�سنة  1967ب�ش�أن �أنظمة ال�سلطة والق�ضاء.
من�شور رقم ( )3ل�سنة  1967ب�ش�أن �إن�شاء حماكم ع�سكرية وت�شكيلها.

• م�رشوعات القوانني:

 امل�سودة الثالثة مل�رشوع الد�ستور الفل�سطيني املن�شورة بتاريخ � 4أيار  .2003كما وردتيف براون ،ناثان .م�سودة د�ستور دولة فل�سطني ـ امل�سودة الثالثة .رام اهلل :املركز الفل�سطيني
للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية.2003 ،
 م�رشوع قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام .2003 )3القرارات الق�ضائية:

 جمموعة �أحكام ق�ضائية ملحكمة اال�ستئناف والنق�ض والعدل العليا الفل�سطينية ،واملن�شورةعلى املوقعmuqtafi.birzeit.edu :
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امل�صادر واملراجع
الـكتـب

	�أبو الن�رص ،عبد الرحمن .اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني لعام  1949وتطبيقاتهايف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،مطابع مركز ر�شاد ال�شوا الثقايف ،غزة.2000 ،
 ادعي�س ،معن و�آخرون .واقع احلق يف ال�صحة يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل.2008 ،
	�أيوب ،نزار .القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،الهيئة الفل�سطينيةامل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل.2003 ،
 بارت ،كلودي  ،ترجمة قي�س جبارين .حتليل قانوين للر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدلالدولية حول بناء اجلدار الفا�صل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،الهيئة الفل�سطينية
امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل.2004 ،
 بوليفة ،فاتن .ت�شغيل الأطفال بني القانون والواقع ،الهيئة الفل�سطينية حلقوق املواطن ،راماهلل.2000 ،
 ال�رسطاوي ،حممود� .رشح قانون الأحوال ال�شخ�صية ،دار الفكر ،عمان.1997 ، ال�سعدي ،بهاء الدين و�آخرون .حقوق املعوقني يف املجتمع الفل�سطيني ،الهيئة الفل�سطينيةامل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل ،بدون �سنة ن�رش.
 �شحادة ،رجا .قانون املحتل ـ �إ�رسائيل وال�ضفة الغربية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،بريوت.1990 ،
 عودة� ،إياد وحامد ماخو .اثر �سن زواج الأم على حت�صيل �أبنائها الأكادميي يف املرحلةالأ�سا�سية املتو�سطة ـ درا�سة حتليلية من �أربع مدار�س يف حمافظة رام اهلل والبرية ،مركز
تنمية املجتمع ،رام اهلل والبرية.2000 ،
 املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والأعمار� .إجراءات �إفتاء ب�ش�أن الآثار القانونية99
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لبناء جدار يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية
والأعمار ،القد�س.2004 ،
 معهد احلقوق .الإطار القانوين والتنظيمي لإدارة احلكومة للعملية الت�رشيعية :الواقعالفل�سطيني ،معهد احلقوق ،جامعة بريزيت ،بريزيت.2007 ،
التقــــارير

 دراعاوي ،داود .تقرير حول جرائم احلرب وجرائم �ضد الإن�سانية :م�س�ؤولية �إ�رسائيل الدوليةعن جرائم خالل انتفا�ضة االق�صى ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل،
.2001
 ال�سباتني ،خالد حممد .تقرير حول احلماية القانونية للم�ستهلك ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلةحلقوق املواطن ،رام اهلل.2002 ،
 طوقان ،طارق .تقرير حول الالمركزية واحلكم املحلي يف فل�سطني ،الهيئة الفل�سطينيةامل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل.2001 ،
 عمرو ،زياد  .تقرير حول حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الت�رشيعات ال�سارية يففل�سطني ،الهيئة الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق املواطن ،رام اهلل.2001 ،
 قفي�شة ،معتز .تقرير حول اجلن�سية الفل�سطينية ( 1917ـ  ،)2000الهيئة الفل�سطينيةامل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،رام اهلل.2000 ،
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التعريف الإجرائي لل�صحة النف�سية
عن «م�شروع ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان العربية» /
ور�شة املوارد العربية
املنطلقــات

• «�إن ال�صحة هي حال من اكتمال ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا واجتماعي ًا ال جمرد انعدام املر�ض
�أو العجز .وبلوغ �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة واال�ستمرار هو حق �إن�ساين �أ�سا�سي من
حقوق الإن�سان ،بغ�ض النظر عن اللون �أو العرق �أو الدين �أو االنتماء االجتماعي والطبقي �أو
التوجه اجلن�سي؛ كما �أنه الهدف االجتماعي العاملي الأهم الذي يتطلب
ال�سن �أو القدرات �أو
ّ
حتقيقه جهو َد قطاعات اجتماعية واقت�صادية عدة بالإ�ضافة �إىل القطاع ال�صحي» (بح�سب
التعريف ال�صادر عن امل�ؤمتر الدويل حول الرعاية ال�صحية� ،أملا�آتا.1978 ،
()http://www.phmovement.org/pdf/charter

• «ت�شكّل ال�صحة انعكا�س ًا اللتزام املجتمع بامل�ساواة والعدل ،لذلك ينبغي تف�ضيلها على
و«ت�سبب احلروب والعنف والأزمات عوامل خطر
االهتمامات االقت�صادية وال�سيا�سية».
ّ
تدمر املجتمعات وت�ؤثر ب�شكل كبري على �صحة �أفرادها اجل�سدية والنف�سية» (ميثاق ال�شعوب
من �أجل ال�صحة ،جتمع �صحة ال�شعوب ،الن�سخة العربية.2001 ،
()http://www.phmovement.opdf/charter/phm-pch-arabic.pdf

تربز هذه املنطلقات �أهمية حتريك اجلماعات لتنمية ال�شباب وتعزيز قدراتهم التي حتميهم من
الأخطار امل�شابهة التي قد ت�ؤثر يف �صحتهم.
�إن تنمية ال�شباب عملية م�ستمرة ،يبحث خاللها املراهقون وال�شباب
عن طرق لتحقيق حاجاتهم ال�شخ�صية وتطوير القدرات ال�رضورية
لت�أدية وظائفهم ب�شكل فعال يف حياتهم اليومية .وهي عملية تبنى
حترك املوارد املتوفرة يف
على قدرات املراهقني وال�شباب وبالتايل ّ
املجتمع املحلي.
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يندرج تعزيز ال�صحة النف�سية �ضمن نطاق تعزيز ال�صحة والتنمية
ال�شبابية الإيجابية �إىل جانب العناية بالأفراد الذين يعانون
امل�شكالت النف�سية وعالجهم وت�أهيلهم.
تـحديــد

لك ّل فرد احتياجات �صحية نف�سية ،بغ�ض النظر عن كونه يعاين ا�ضطرابا نف�سي ًا �أم ال .وتعترب
التقبل والتقدير واملرونة والدعم االجتماعي
�صحة املجتمع النف�سية الإيجابية ،املبنية على
ّ
وامل�ساواة والعدالة� ،أ�سا�سية ل�صحة الفرد النف�سية الإيجابية ورفاهه.
�إن �صحة الفرد النف�سية هي حال من اكتمال ال�سالمة حيث يدرك الفرد قدراته وموارده اخلا�صة
وي�ستخدمها يف مواجهة �ضغوط احلياة اليومية ،والعمل ب�شكل منتج ومثمر ،وامل�شاركة الفعالة يف
جمتمعه� .إنها حال من املرونة العاطفية والروحية التي متكّن الفرد من اال�ستمتاع باحلياة ،و�أخذ
قرارات �صائبة تتعلق ب�أ�سلوب حياته كما ت�ساعده يف مواجهة الظروف ال�صعبة.
بدوره ،ي�ضيف م�رشوع «ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان العربية» �إىل ذلك «ال�صحة
النف�سية حال من التوازن املالئم بني الفرد وجمتمعه وحميطه الأو�سع حيث ميكنه ا�ستخدام
مهاراته وقدراته وموارده يف العمل من �أجل حياة �أف�ضل له وملجتمعه».
�صحة ال�شباب النف�سية الإيجابية:

ي�شكل ال�شباب جزءاً مكم ًال للعائلة واملجتمع والبيئة ،لذا ينبغي ،من �أجل تعزيز �صحتهم
وعافيتهم ،االهتمام بالظروف املحيطة بهم والتي ت�ؤ ّثر على حياتهم.
�إن معظم امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال واملراهقني ت�أتي نتيجة عوامل فردية وعائلية
وبيئية وغريها من العوامل املحيطة ،وتظهر يف �صورة م�شكالت عاطفية و�سلوكية ،وتنك�شف يف
�أماكن متنوعة مثل املنزل واملدر�سة واملجتمع .كما �أنها قد ت�ش ّل الأداء االجتماعي والأكادميي
والعائلي للطفل واملراهق يف املجتمع ب�شكل كبري.
فالأطفال واملراهقون يعملون ب�شكل �أف�ضل يف بيئة ت�شجع التفاعل مع �أقرانهم الذين يبدون
�سلوك ًا وخيارات �صحيحة.
ت�ؤدي التنمية ال�شبابية الإيجابية �إىل �صحة نف�سية جمتمعية وفردية �سليمة .فهي تركّ ز على
تهيئة ال�شباب ب�شكل كامل لعي�ش حياة ناجحة و�سعيدة و�صحية ،ك�شباب وكرا�شدين� ،إ�ضافة �إىل
التغلب على الظروف ال�صعبة؛ بدال من الرتكيز فقط على الت�أكد من عدم تورط ال�شبان ب�سلوكيات
حمفوفة باملخاطر .ومن هنا ت�ؤدي ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة التنمية ال�شبابية الإيجابية �إىل �صحة
نف�سية �إيجابية .
بالتايل« ،ال�صحة النف�سية الإيجابية هي حال من اكتمال ال�سالمة نف�سي ًا ومعنوي ًا وعقلياً؛
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فهي ت�شري �إىل ميزات الإن�سان (يف هذه احلالة الأطفال واملراهقون) ومهاراته احلياتية مثل
الإدراك يف الأداء ،واحرتام الذات ،واملهارات املجتمعية ،ومهارات حل امل�شكالت ،والقدرة على
التحكّم ب�ضغوط ب�سيطة وتغريات حياتية ،والت�أثري على بيئته املجتمعية ،والإنتاجية يف العمل،
وامل�شاركة يف جمتمعه».
ينجح الأطفال واملراهقون الذين يتمتعون ب�صحة نف�سية جيدة يف خلق توازن بني عافيتهم
اجل�سدية وعافيتهم النف�سية وعافيتهم االجتماعية و�صيانة هذا التوازن .كما يتمتعون بعالقات
�سليمة مع عائالتهم و�أقرانهم ،وميلكون القدرة على الإنتاجية والتعلّم ،وعلى مواجهة حتديات
النمو وتخطي الظروف ال�صعبة وا�ستعمال املوارد الثقافية لبلوغ �أق�صى حد من النمو.
وبالتايل ف�إن التنمية ال�شبابية الإيجابية ت�ساعدهم على �أن ي�صبحوا مواطنني م�ستقلني
وملتزمني.
خ�صائ�ص التنمية الإيجابية:

«تع ّزز التنمية ال�شبابية الإيجابية اخل�صائ�ص ال�ست التالية كونها اخل�صائ�ص التي يحتاج
�إليها جميع ال�شباب لدى انتقالهم �إىل العقد الثاين من العمر ،وهي:
 االهتمام/التعاطف مع الغري الكفاءة الثقة التوا�صل مع الآخرين امليزات ال�شخ�صية امل�ساهمة»«غري �أن وقاية ال�شباب من ال�سلوكيات املحفوفة باملخاطر الكبرية خمتلفة متام ًا عن
حت�ضريهم للم�ستقبل .فاملراهق الذي يذهب �إىل املدر�سة ويخ�ضع لقوانينها ويتجنب املخدرات
لي�س م�ؤه ًال بال�رضورة ملواجهة متطلبات �سن الر�شد ال�صعبة� .إن عدم وجود امل�شكالت ال يعني
التهي�ؤ للم�ستقبل».
تعزيز ال�صحة النف�سية:

يت�ضمن تعزيز ال�صحة النف�سية �أي عمل يهدف �إىل حت�سني �صحة الأفراد والعائالت واملنظمات
ّ
واملجتمعات النف�سية .وهذه العملية متكّن النا�س من التحكّم ب�أمور حياتهم و�صحتهم النف�سية
ورفاههم.
يتعلّق تعزيز ال�صحة النف�سية �أ�سا�س ًا ب�إجراء تغيريات يف املجتمع ت�ؤدي �إىل حت�سني و�ضع
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ال�سالمة النف�سية لأفراده .ميكن �إدراج ا�سرتاتيجيات التغيري �ضمن �أربعة م�ستويات هي:
والتكيف واجلزم
التدخالت من �أجل احرتام الذات
	الفرد :ت�شجيع املوارد الفردية عرب تعزيزّ
ّ
يف جماالت مثل الوالدية �أو مكان العمل �أو العالقات ال�شخ�صية .تعزيز ر�ضا الفرد عن
الفعالة يف �أن�شطة خمتلفة.
حياته بحياته وثقته بنف�سه وامل�شاركة ّ
قوتها والبناء عليها لال�ستفادة من عالقات
	العائلة :حتديد قدرات العائلة ومواردها ونقاط ّالعائلة القوية التي ت�ؤّمن عوامل حماية للأطفال وال�شباب.
	املجتمع :تعزيز الرتابط االجتماعي ،وتطوير بنيات داعمة تع ّزز ال�صحة النف�سية يف �أماكنالعمل واملدار�س والأحياء� .إذ يعترب خلق عالقات ثابتة مع العائالت والأ�ساتذة وموظفي
املدار�س الآخرين �أمراً �أ�سا�سي ًا لتعزيز الرعاية واخلدمات ون�شاطات ما بعد املدر�سة.
وي�ساعد التن�سيق وتبادل املعلومات بني املدار�س والعائالت وم� ّؤمني الرعاية واخلدمات
على خلق حميط داعم للتع ُلّم.
	احلكومة :خف�ض العقبات االجتماعية واالقت�صادية على امل�ستوى احلكومي عرب تعزيزاملهم�شني،
خدمات ال�صحة النف�سية لت�صل �إىل جميع من يحتاج �إليها ،ودعم املواطنني
ّ
وبالتايل خف�ض العقبات الهيكلية لل�صحة النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف بناء بيئة
داعمة تعزز تنمية الأطفال وال�شباب الإيجابية.
تركز تنمية ال�صحة النف�سية على حت�سني نوعية احلياة ،وخلق نظم داعمة للمجتمع ،وحماربة
ِّ
التمييز والو�صم ،وتعزيز العوامل احلامية لل�صحة النف�سية .ونظراً �إىل كون املو�ضوع مركب ًا جداً،
ف�إن تنمية ال�صحة النف�سية تتطلب طرق تفكري جديدة ومقاربات مبتكرة.
ت�ش ّدد املقاربة املجتمعية يف تنمية ال�صحة النف�سية على م�شاركة املجتمع واالعتماد على
حتمل الأفراد والعائالت واملجتمعات املحلية م�س�ؤولية �أكرب من �أجل رعاية
النف�س ،عن طريق ّ
�صحتهم النف�سية وتعزيزها� .إذ ي�ساعد ت�شجيع املجتمع على الإم�ساك بزمام الأمور (يف ما يتعلق
بتعزيز مبادرات ال�صحة النف�سية) على جتنيد املوارد الب�رشية واملادية الوطنية ال�رضورية لإحداث
تغيري م�ستدام يف املجتمع.
ال �شك يف �أنه علينا تغيري نظرتنا �إىل ال�صحة النف�سية ب�شكل عام� .إذ �إن م�س�ؤولية تعزيز ال�صحة
النف�سية الإيجابية ال تنح�رص يف القطاع ال�صحي وحده ،بل �إنها م�س�ؤولية �أو�سع بكثري وت�شمل
الأ�رسة واملدر�سة ومكان العمل واملجتمع.
حتتاج ا�سرتاتيجيات تعزيز فعال لل�صحة النف�سية �إىل امل�شاركة مع جمموعة وا�سعة من
اخلدمات ومبادرات تنمية املجتمع التي تتجاوز التدخالت املبكرة واخلدمات العالجية لت�صل �إىل
ما بعد العناية والت�أهيل.
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�أن�شطة تعزيز ال�صحة النف�سية

• تت�ضمن �أن�شطة تعزيز ال�صحة النف�سية:

 التدريب والت�شجيع على خدمة املجتمع وتقدمي اخلدمات .ت�ساعد هذه اخلدمات ال�شبابعلى تنمية مهاراتهم ومرونتهم االجتماعية ال�رضورية لتفادي ال�سلوكيات اخلطرة.
 برامج دعم الأقران/الأ�صحاب الفنون الرتفيهية والأن�شطة اخلالقة الأن�شطة اال�ست�شارية العمل املجتمعي مع منظمات ومدار�س على بناء �شبكة دعم طرق رعاية وخدماتوفر�ص مالئمة ثقافي ًا ُتعنى بكامل �أوجه حاجات الأطفال واملراهقني وال�شباب.
 تطوير خدمات جمتمعية ي�ستفيد منها كل من هو بحاجة �إليها. دمج خدمات ال�صحة النف�سية يف العناية ال�صحية الأولية ويف خدمات اجتماعية�أخرى.
 ت�أمني العناية للأ�شخا�ص غري القادرين على اتخاذ قرارات متعلقة ب�صحتهم ب�سبب�إ�صابتهم مب�شكالت �أو حت ّديات عقلية.
 ت�أمني احلد الأدنى من املتطلبات حلجم اخلدمات وجمالها وطبيعتها. ت�أمني التن�سيق بني �أنواع الرعاية واخلدمات املختلفة. تطوير معايري التوظيف واملوارد الب�رشية.	�إقامة معايري لنوعية العناية والإ�رشاف على النوعية. -حماية حقوق الأفراد وتعزيز �أن�شطة املناداة بني م�ستخدمي خدمات ال�صحة النف�سية.
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«ال�صحة النف�سية يف ت�سعة بلدان عربية»
درا�سة يف ت�سعة بلدان عربية :الأردن وال�سودان والعراق
واليمن واملغرب و�سوريا ولبنان وم�صر وفل�سطني واليمن.
ملخ�ص م�ستل من تقرير �صدر يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  2008عن برنامج ال�صحة النف�سية
يف ور�شة املوارد العربية ون�رشته ور�شة املوارد العربية يف كتاب يحمل العنوان نف�سه� .شارك يف
�إعداده عال عطايا و �سامي امل�رصي ود .جنال اللقي�س ود .غ�سان عي�سى .ميكن تنزيل الن�ص الكامل
لهذا التقرير بالعربية واالنكليزية منwww.mawared.org :
نظّ مت البحث ور�شة املوارد العربية و�رشكا�ؤها يف ت�سعة بلدان عربية وذلك يف �سياق بناء
برنامج �إقليمي عن ال�صحة النف�سية جليل جديد ،وقد �صدر التقرير يف كتاب و ُن�رشت كل حمتوياته
على موقع ور�شة املوارد العربية .يف ما يلي تن�رش موجزاً مبا تو�صل �إليه التقرير يف ر�سم الواقع
والتو�صيات.
• ي�شهد معظم البلدان العربية اهتمام ًا متزايداً وملحوظ ًا بال�صحة على كافة امل�ستويات،
�إال � ّأن االهتمام بال�صحة النف�سية ال يرقى �إىل درجة االهتمام بال�صحة العامة على الرغم
من انت�شار امل�شكالت النف�سية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال تعترب ق�ضية ال�صحة النف�سية حتى يومنا
املخ�ص�صة لل�صحة
هذا من �ضمن �أولويات ال�صحة يف العامل العربي .وتبتعد املوازنات
ّ
النف�سية يف البلدان العربية عن تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية ب�أن ت�شكّل موازنة ال�صحة
النف�سية  %10على الأقل من موازنة وزارة ال�صحة (بل �إنها تكاد ال تذكر بنداً م�ستقالً) .يعود
هذا الق�صور �إىل جملة من العوامل املتداخلة �أهمها �ضعف الدعم املادي ونق�ص الكوادر
الب�رشية املدربة وقلة املعرفة باملو�ضوع والو�صمة االجتماعية .هذا يف الوقت الذي
تتفاقم فيه امل�شكالت النف�سية نتيجة الظروف ال�صعبة التي تعي�شها البلدان العربية (فقر،
احتالل ،حروب ،نزاعات ،عدم ا�ستقرار �سيا�سي و�أمني )...كلها تلقي بوط�أتها على ال�صحة
النف�سية واجل�سدية لل�سكان.
• يت�صف واقع ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية بالتايل:
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 كرثة امل�ؤ�س�سات العاملة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف هذا املجال� ،إال �أنها تواجهالكثري من امل�شكالت والعوائق.
 وفرة امل�ؤ�س�سات العاملة مع الأطفال وال�شباب والنا�شطة يف جماالت التعليم والت�أهيلوالإر�شاد النف�سي واالجتماعي ،والتي بدونها تعاين نق�ص ًا يف الكوادر امل�ؤهلة واجلاهزة
للعمل يف هذه املجاالت ف�ض ًال عن نق�ص املهارات ،ال�سيما املهارات الإر�شادية لدى
العاملني فيها.
 النق�ص يف املوارد العلمية الالزمة لتطوير معارف ومهارات العاملني يف امل�ؤ�س�سات،وغياب التعاون املجتمعي والتن�سيق مع املدار�س وباقي م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.
 نق�ص التمويل والتحديات املادية كم�شكلة م�شرتكة تواجهها معظم هذه اجلمعيات.تتوجه لهذه
 تعاين فئة امل�سنني يف البلدان العربية قلة �أ�شكال اخلدمات والرعاية التي ّالفئة العمرية� ،إذ �أن معظم اجلمعيات التي �شملها امل�سح تركّ ز اهتمامها على الفئات
العمرية الأ�صغر.
 نق�ص الإح�صاءات الر�سمية والأبحاث العلمية يف جمال ال�صحة النف�سية واال�ضطراباتالنف�سية يف كل بلد.
 نق�ص يف جمال القدرات الب�رشية يف ال�صحة النف�سية و�أعدادها وم�ستوى ت�أهيلهاواحتياجاتها .وعلى الرغم من احلاجة الكبرية واملتزايدة للأبحاث والدرا�سات النف�سية
يف هذه البلدان ،فهذه تبقى قليلة وال تفي باالحتياجات املعرفية املطلوبة.
 انخفا�ض ن�سبة متلقي العالج النف�سي من الذين يحتاجون �إليه مقارنة بالدولالغربية.
 ارتفاع ن�سبة اال�ضطرابات النف�سية – اجل�سدية (� )psychosomatic disordersأي ظهورالأعرا�ض اجل�سدية الناجتة من ال�ضغوطات النف�سية.
 غياب املفهوم االيجابي لل�صحة النف�سية (اللياقة النف�سية وحت�سني نوعية احلياة)وق�صور �أو غياب مفهوم ال�صحة النف�سية املجتمعية والطب النف�سي املجتمعي يف معظم
مكونات برامج الرعاية
البلدان العربية امل�شاركة يف الدرا�سة ،وعدم وجودها �ضمن ّ
ال�صحية الأ�سا�سية.
 النق�ص الوا�ضح يف جمال الإر�شاد النف�سي املبنى على املدر�سة و�أن�شطة التوعية النف�سيةداخل املدار�س.
 غالبية الأن�شطة املنفذة ترتكز حول مكافحة الإدمان. نق�ص ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوا�ضحة الداعمة لل�صحة النف�سية ما يف�رس الكثريمن امل�شكالت.
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• على الرغم من انت�شار امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية والظروف ال�صعبة ال�سائدة
واملتزايدة� ،إال �أن الكثري من العوامل احلامية تتوافر يف املجتمعات العربية .فالروابط
العائلية واالجتماعية �إىل جانب الطقو�س ال�سائدة ،كتقو�س احلداد وغريها من املنا�سبات
املجتمعية ،ودور الدين والإميان ،ت�شكّل جميعها عوامل حماية ودعم ينبغي اعتبارها.
تو�صيات من امليدان:

هناك جملة من امل�سائل املتعلقة بال�صحة النف�سية وجمموعة من التو�صيات التي ينبغي �أن يتم
العمل عليها من قبل النا�شطني واملتخ�ص�صني واملهتمني باملجال ،بهدف تعزيز ال�صحة النف�سية
واال�ستفادة من املوارد والعوامل املتوافرة ومعاجلة التحديات العديدة .من �أبرز هذه التو�صيات:
موارد ال�صحة النف�سية

 جتميع املوارد العربية املتوافرة ،ودرا�سة مالءمتها	�إنتاج موارد تنا�سب امل�ستويات والتدخالت  -وال�سياقات  -املختلفة	�إتاحة الو�صول �إىل املوارد با�ستخدام االنرتنتتوعية و�إن�شاء �رشاكات

 تطوير الوعي املعريف يف املجتمع وبناء اجتاهات ايجابية العمل مع الفعاليات املوجودة يف املناطق تفعيل دور الإعالم يف جمال التوعيةتطوير القدرات والتدريب يف جمال ال�صحة النف�سية

 تدريب مدربني على ال�صحة النف�سية تدريب الكوادر العاملة يف ال�صحة النف�سية ويف جمال الرعاية االجتماعية تدريب املعلمني واملر�شدين يف املدار�سالت�شبيك يف جمال ال�صحة النف�سية

 تكوين �شبكة من العاملني يف املجال -تنظيم لقاءات �إقليمية وم�ؤمترات حول ال�صحة النف�سية تكون فر�صة لتبادل اخلربات
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دمج ال�صحة النف�سية يف خمتلف الربامج العاملة

 تعزيز جوانب ال�صحة النف�سية يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية دمج ال�صحة النف�سية يف الربامج والأن�شطة التنموية للمجتمعات�سيا�سات وت�رشيعات خا�صة بال�صحة النف�سية

 مراجعة وتطوير وتفعيل القوانني يف جمال الوقاية لل�صحة النف�سية توفري مر�شد تربوي يف كل املدار�س (الر�سمية واخلا�صة) -العمل على دمج ال�صحة النف�سية يف �إطار خطة وطنية �شاملة.
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امللحــق 5

ال�صحة النف�سية يف فل�سطني (تقرير)
مقاطع من التقرير املو�سع املن�شور يف كتاب «ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية  -درا�سة يف
ت�سعة بلدان عربية :م�رص وال�سودان واملغرب والأردن واليمن والعراق و�سوريا ولبنان وفل�سطني
والأردن �شارك يف �إعداده عال عطايا و �سامي امل�رصي ود .جنال اللقي�س ود .غ�سان عي�سى .ميكن
طلبه من النا�رش «ور�شة املوارد العربية»� .أو تنزيله من املوقعwww.mawared.org :
�شارك يف �إعدادالتقرير التايل :رنا الن�شا�شيبي و�شادي جابر (املركز الفل�سطيني للإر�شاد) ود.
جهاد م�شعل ،هيئة الإغاذة الطبية الفل�سطينية -م�رشوع ال�صحة النف�سية واملجتمعية.
املنطلقات

الإ�سم :فل�سطني.
ال�سكان :قرابة  3.2ماليني ن�سمة يف العام  ،1995وتهتم منظمة الأنروا بقرابة  2.1مليون
ن�سمة .يعي�ش �أكرث من ثلث ال�شعب الفل�سطيني يف خميمات .يتوزعون على ال�شكل الآتي:
العدد املق ّدر عام 1993

امل�سجل عام  1995املكان
العدد
ّ

800 000

560 000

قطاع غزة – فل�سطني املحتلة

1 450 000

459 000

ال�ضفة الغربية -فل�سطني املحتلة

1 011 000

الأردن

319 000

لبنان

299 000

�سورية

قدرت ن�سبة ال�سكان دون  15عاماً %46 :وفوق  65عاماً%3.1 :
النمو ال�سكاين%3.18 :
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امل�ؤ�رشات ال�صحية:

 معدل الوالدات اخلام ( 35.9 :)crude birth rateلكل �ألف مواطن معدل الوفيات اخلام 3.7 :لكل الف مواطن حي معدل وفيات الر�ضع 17.5 :لكل �ألف مولود حي معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة 20.5 :لكل �ألف مولود حي.	�أما الأ�سباب الأ�سا�سية ملر�ض وللوفاة عند الأطفال والر�ضع يف عام  1995فهي :الوالدةاملبكرة .نق�ص الوزن عند الوالدة� .أمرا�ض جهاز التن ّف�س .الإ�سهال والعيوب اخللقية».
()WHO 2001
و�سيتم الرتكيز يف هذه الدرا�سة على قطاع غزة وال�ضفة الغربية فقط
�أوالً :واقع ال�صحة النف�سية يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية
• الو�ضع الأمني:

يعي�ش املجتمع الفل�سطيني ،ب�سبب العدوان ال�صهيوين امل�ستمر ،الذي ال ي�ستثني �شيئ ًا يف
الأرا�ضي الفل�سطينية وب�سبب احل�صار الدويل املفرو�ض على ال�شعب الفل�سطيني؛ واقع ًا �صعب ًا على
الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية والإجتماعية كافة.
وقد �أدت الإجراءات ال�صهيونية و�سيا�سة احل�صار اجلائر� ،إىل تدهور خطري يف الأو�ضاع املعي�شية
والإن�سانية التي تكتنف ال�شعب الفل�سطيني الذي كان يعاين �أ�ص ًال من ممار�سات اخلنق االقت�صادي
واالجتماعي� ،شمل حماربته يف و�سائل عي�شه وت�ضييق اخلناق على حرية مرور املدنيني والأغذية
والب�ضائع والدواء عرب �سيا�سة احلواجز التي انت�رشت يف �أنحاء ال�ضفة الغربية كافة و�إغالق معابر
قطاع غزة ب�شكل �شبه كامل.
و�أ�صبحت احلواجز الع�سكرية (حواجز االحتالل) نقاط ًا للقتل والإرهاب ،وهي ت�ستخدم بذريعة
الأمن ولكنها مت�س حياة و�أمن ال�شعب الفل�سطيني ،فاجلنود ال يتورعون عن ا�ستخدام كل الأ�ساليب
بحق ال�شعب الفل�سطيني والتي تنتهك الأعراف والقوانني كافة.
ومل يعد الأمر على احلواجز يقت�رص على التدقيق يف الهويات ،بل هناك اعتداء على كرامة
الفل�سطيني و�إن�سانيته ،وامتهان �سافر حلقوقه على مر�أى وم�سمع من العامل ،ويف ظل ا�ستمرار
االحتالل ف�إن احلواجز �ستبقى رمزاً للقتل واملعاناة والإجحاف بحق كل فل�سطيني.
متكررة ،والكل قد عا�شوا ،وما زالوا يعي�شون يف ظل
لقد �شهد البع�ض يف فل�سطني عمليات نزوح ّ
االحتالل الإ�رسائيلي ،وخيبات الأمل بعد خمططات ال�سالم التي مل تبلغ هدفها ،والطريق امل�سدودة
يومي ًا عنف االحتالل الإ�رسائيلي الذي ال ينفكّ يزيد ثقل ال�صدمات.
احلالية التي يواجهون فيها ّ
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خميمات نابل�س التي
� ّإن الواقع يختلف بني املخيمات الواقعة عند �ضواحي املدن (مثل ّ
خميمات ال�ضفة الغربية
تتعر�ض لالعتداءات اليومية)،
واملخيمات الريفية �أكرث ،كما يختلف بني ّ
ّ
ّ
وخميمات غزة حيث يق�صف
مبا�رشة،
ة
ج�سدي
مواجهة
هي
إ�رسائيليني
ل
ا
اجلنود
مع
املواجهة
حيث
ّ
ّ
اجلي�ش بوا�سطة الطائرات املوجودة يف داخل املكان.
	� ّإن ال�صورة العامة للحياة اليومية للفل�سطيني قا�سية وم�ؤملة نظراً لظروف القهر والعدوانالذي ميار�سه االحتالل اجلاثم على �صدر املجتمع الفل�سطيني والتي باتت ت�شكل املظاهر
البارزة لنمط احلياة اليومية ،فيما ي�أتي نورد بع�ض النقاط املخت�رصة ملظاهر ال ميكن
ح�رصها بهدف جت�سيد �صورة احلياة اليومية التي يعي�شها الفل�سطيني:
 م�صادرة الأرا�ضي واملن�ش�آت ونهبها والطرد والتجويع. هدم املنازل والعقارات وتهويد املرافق وامل�ؤ�س�سات.	�أعمال املالحقة واالعتقال والتعذيب اجل�سدي والنف�سي.والتعر�ض لهم بالإ�ضافة �إىل
	�إيقاف املارة من قبل الدوريات ونقاط التفتي�ش وا�ستجوابهمّ
مداهمة املنازل وتفتي�شها وانتهاك حرمتها.
	�إطالق العيارات النارية واملطاطية والغازية على املتظاهرين ومطاردتهم واعتقالهموتعري�ضهم لل�رضب املربح و�أعمال القمع الوح�شية.
 عمليات الهجرة االختيارية والتهجري الق�رسي �إىل خميمات ومناطق داخل وخارجها ،ومايرافق ذلك من جوع ومر�ض وت�رشد ومعاناة.
 عمليات �إبعاد الأفراد والأ�رس الفل�سطينية �إىل خارج الوطن. عمليات التهويد وبناء امل�ساكن لليهود والن�شاطات اال�ستيطانية املكثفة.	�إغالق املناطق لفرتات متباينة وحظر التجول ومنع ال�سفر والعقوبات اجلماعية. التحقيقات ال�رشطية واملخابراتية واملحاكمات الع�سكرية. عمليات الإقتحام املتكررة للأماكن املقد�سة الإ�سالمية وامل�سيحية واالعتداء عليهاوانتهاك حرماتها ،واالعتداء على رجال الدين و�إهانتهم و�رضبهم.
 اقرتاف املذابح �ضد املدنيني الفل�سطينيني العزل ،و�إعمال القتل الفردي واجلماعي فيهمب�أيدي جنود االحتالل وامل�ستوطنني امل�سلحني ب�إيعاز ودعم وتوجيه من احلكومات
الإ�رسائيلية.
 �سيا�سات التفريغ الثقايف والتجهيل العلمي وطم�س معامل الرتاث الوطني والقومي و�إ�ضعافم�ؤ�س�سات التعليم والإعالم والن�رش �إ�ضافة �إىل �إغالق املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
�إن �صورة احلياة اليومية هذه تلقي بظاللها على املجتمع الفل�سطيني بجميع فئاته وتحُ دث
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ت�شويهات كبرية يف البناء ال�شخ�صي لكل فرد من �أفراده ،ويت�أثر الأطفال ب�شكل خا�ص ب�سبب
�صعوبة ا�ستيعاب واقع االحتالل واحتمال ظروفه والتكيف مع م�شكالته من منطلق �رضورة
183
التوافق ال�شخ�صي مع املحيط ك�رشط ال بد منه للبقاء واال�ستمرار.
• خدمات ال�صحة النف�سية املتوفرة:

تقدم حكومة ال�سلطة الفل�سطينية ،بالتعاون مع منظمة الأونروا العديد من اخلدمات يف جمال
ال�صحة النف�سية من خالل عدة مراكز �صحية خارجية وم�ست�شفيني للأمرا�ض النف�سية �أحدهما يف
قطاع غزة و�آخر يف ال�ضفة الغربية ،وعدد قليل من الأ�رسة من م�ست�شفيات حكومية عامة �أخرى،
و�أي�ض ًا من خالل عدة مراكز لت�أهيل املعوقني .جتدر الإ�شارة �إىل عدم وجود �أي مركز يعنى بعالج
وت�أهيل املدمنني ،وعدم وجود اي م�ست�شفى خا�ص ي�ؤمن العالج للمر�ضى النف�سيني.
بفعل الظروف ال�صعبة الناجتة عن االحتالل والقهر اليومي ،ي ّت�صف واقع ال�صحة النف�سية يف
فل�سطني املحتلة مبا يلي:
-

تدهور يف الو�ضع «ال�صحي النف�سي».
�صعوبة الأو�ضاع التي ت�شكّل حافزاً لبناء برامج ذات طبيعة جمتمعية وتنموية.
م�شاكل بنيوية يف التن�شئة.
جتاذب بني الربامج املحلّية وبرامج التمويل (برامج التمويل ال تلبي االحتياجات
الفعلية).
غياب �سيا�سات وت�رشيعات تعنى بال�صحة النف�سية وتعززها.
تدين و�ضعف يف خدمات الرعاية ال�صحية النف�سية (با�ستثناء بع�ض الربامج وامل�شاريع
الأهلية).

�إال � ّأن التجربة املجتمعية يف فل�سطني رائدة وت�صلح للبناء عليها وتطويرها.
• الربامج الوطنية لل�صحة النف�سية يف فل�سطني:

ت�شكّل الربامج الوطنية للأمرا�ض النف�سية جزءاً من برامج ال�صحة العامة يف فل�سطني ،وهي
تهدف �إىل �إدخال ال�صحة النف�سية يف برامج الرعاية ال�صحية الأولية عن طريق تدريب ممر�ضني/
ممر�ضات و�أطباء العائلة ومر�شدين تربويني ...على التعامل مع امل�شاكل والأمرا�ض النف�سية
للتعرف على امل�شكالت والأمرا�ض النف�سية
ال�شائعة « »train the trainersفين�رشون الوعي ال�صحي ّ
 183جماعة من الباحثني الفل�سطينيني والرنويجيني ،املجتمع الفل�سطيني يف غزة وال�ضفة الغربية والقد�س العربية ،بحث
يف الأو�ضاع احلياتية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،لبنان1994 ،
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وكيفية �إحالتها لأماكن ت�شخي�صها ومعاجلتها ،غري � ّأن الو�ضع الأمني يحول دائم ًا دون متابعة
هذه الربامج .نذكر على �سبيل املثال الربنامج املجتمعي الغزاوي لل�صحة النف�سية الذي �أطلق عام
 1990بهدف ت�أمني اخلدمات الطارئة للأطفال وعائالتهم ،وبهدف و�ضع برامج تهدف �إىل ن�رش
الوعي حول ال�صحة النف�سية ،تعزيزها يف املجتمع الفل�سطيني ،وتدريب عاملني �صحيني يف هذا
املجال ،وقد مت �إن�شاء فريق عمل كامل لتحقيق هذه الربامج املتخ�ص�صة بال�صحة النف�سية.
ّ
املنظمات غري احلكومية:
• دور

هناك عدد ال ب�أ�س به من املنظّ مات غري احلكومية التي تعمل يف جمال ال�صحة النف�سية والإر�شاد،
ولكن عدد قليل منها يوفر العالج النف�سي� ،إ�ضاف ًة �إىل وجود نق�ص كبري يف املنظّ مات العاملة مع
امل�شكالت العقلية/الذهنية والع�رس التعليمي .وهنالك توجه كبري لفئة الأطفال وال�شباب ،والن�ساء
«ل�سهولة» العمل معهم ،ويف املقابل هنالك �إهمال للرجال البالغني وامل�سنني� .إن غالبية املنظّ مات
العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية والإجتماعية هي غري حكومية وحملية (�أي على م�ستوى البلد).
تقدم هذه املنظّ مات اخلدمات الآتية :الرعاية ال�صحية الأولية ،ن�شاطات تعليمية ،تدريب مهني،
ن�شاطات تهتم بق�ضايا املر�أة وخدمات �إ�ست�شارية نف�سية و�إعادة ت�أهيل .وتعالج هذه املنظّ مات
م�شكالت اال�ضطرابات النف�سية مثل :اال�ضطرابات ال�سلوكية وم�شكالت التكيف االجتماعي مع
الظروف ال�صعبة مثل :االحتالل وم�شاكل ذهنية و�صعوبات التعلم.
تقدم هذه املنظّ مات خدمة الإر�شاد بنوعيه الفردي واجلماعي ،ن�شاطات اجتماعية �ضمن
املجتمعات و�إعادة ت�أهيل .عادة ما تكون هذه املنظّ مات تابعة مل�ؤ�س�سات/جمعيات �أخرى مثل
�شبكة املنظّ مات املدنية.
تتنوع م�صادر الإحالة �إىل امل�ؤ�س�سات/اجلمعيات وبراجمها التي تعنى بالرعاية ال�صحية
ّ
النف�سية والإجتماعية بني الإحالة الفردية (الفرد ي�أتي �إىل امل�ؤ�س�سة بنف�سه) والإحالة من قبل
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية واملدار�س وم�ؤ�س�سات �إجتماعية �أخرى .ويجري تقييم ه�ؤالء
امل�ستفيدين عادة من قبل هذه امل�ؤ�س�سات/اجلمعيات (خدمات ال�صحة النف�سية) قبل �أن يحولّوا �إىل
مراكز الإر�شاد وال�صحة النف�سية القريبة ومنها وزارة ال�صحة� ،ضحايا التعذيب ،املركز الفل�سطيني
للإر�شاد ،الهالل الأحمر الفل�سطيني ،جمعية ال�شبان امل�سيحية وبرنامج غزة لل�صحة النف�سية.
�إن التعاون بني املنظّ مات غالب ًا ما يتمثل يف عقد ندوات وور�ش عمل ولقاءات م�شرتكة.
تقوم املنظّ مات بحمالت توعية ون�شاطات تتعلق بال�صحة النف�سية مثل حمالت التوعية
والتثقيف حول ال�صحة النف�سية وبرامج تخت�ص يف ق�ضايا املر�أة.
وتتحمل املنظّ مات م�س�ؤولية العناية التي تقدمها للمر�ضى وتدعو �إىل حت�سني التن�سيق بني
مراكز ال�صحة النف�سية ومراكز الرعاية الثانوية ،خ�صو�ص ًا و�أن خدمات ال�صحة النف�سية ال تقدم
ب�شكل ي�سهل للجميع الو�صول �إليه من قبل النا�س.
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تقت�رص املوارد امل�ستخدمة يف جمال ال�صحة النف�سية يف هذه املنظّ مات على الكتب واملل�صقات
184
والن�رشات وهي قليلة ب�شكل عام.
• التدابري الت�رشيعية

ال توجد ت�رشيعات تعنى بال�صحة النف�سية يف فل�سطني.
البيانات الإح�صائية/املتعلقة بعلم الأوبئة يف جمال ال�صحة النف�سية:

التعر�ض للأحداث ال�صادمة عند الأطفال 9.4
�أظهرت معطيات فل�سطينية جديدة� ،أن متو�سط
ّ
�أحداث .ولوحظ �أن �أكرث �أحداث تعر�ض لها الأطفال هي م�شاهدة مناظر و�صور اجلرحى والقتلى
يف التلفزيون وكان ذلك بن�سبة  ،%95.6الفتة �إىل �أن ت�أثري �سماع الق�صف املدفعي يف املناطق
185
املختلفة من القطاع �أثر بن�سبة .%95.6
و�أجرت دائرة التدريب والبحث العلمي التابعة لربنامج غزة لل�صحة النف�سية ،درا�سة حول ت�أثري
هدم البيوت على ال�صحة النف�سية للأطفال الذكور وال�صالبة النف�سية يف قطاع غزة ،وبحث �أنواع
و�شدة ال�صدمات عند الأطفال الذكور الذين هدمت بيوتهم ومعرفة مدى انت�شار حزن ما بعد ال�صدمة
عند الأطفال ومعرفة مدى �صالبتهم .وبينت الدرا�سة �أن  %60من الأطفال تعر�ضوا ل�صدمة نف�سية
متو�سطة ،و %6.7تعر�ضوا ل�صدمة نف�سية ب�سيطة ،يف حني �أن  %33.3من الأطفال تعر�ضوا ل�صدمة
نف�سية �شديدة .وبالن�سبة حلزن ما بعد ال�صدمة �أو�ضحت الدرا�سة� ،أن  %15.6يعانون بدرجة خفيفة،
و %62.2يعانون بدرجة متو�سطة ،يف حني  %20يعانون بدرجة �شديدة .كما �أظهرت الدرا�سة وجود
تعر�ض الأطفال لل�صدمات ودرجة اال�ضطرابات النف�سية
عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية بني ّ
تطور حزن
الناجتة ما بعد ال�صدمة ،حيث خرجت بخال�صة� ،أن هدم البيوت له ت�أثري مبا�رش على ّ
ما بعد ال�صدمة واملخاوف لدى الأطفال واملراهقني ،و�أن قدرة الطفل على التكيف مع ال�صدمات
والتمتع بال�صالبة النف�سية يجعلهم �أقل عر�ضة للإ�صابة با�ضطرابات �ضغط ما بعد ال�صدمة،
مما ي�ستوجب �إيجاد برامج تركز على تقوية املهارات الإجتماعية وامل�شاركة يف الن�شاطات الال
186
منهجية للأطفال لتقويتهم �أمام امل�شكالت اليومية الناجمة عن ال�صدامات النف�سية.

 184تقرير املركز الفل�سطيني لالر�شاد حول نتائج عملية امل�سح التي نظمها برنامج ال�صحة النف�سية يف ور�شة املوارد
العربية يف الأرا�ضي الفل�سطينية وقد مت بحث هذا التقرير يف ور�شة العمل (�أنظر تقرير ور�شة العمل االقليمية الت�شاورية
الأوىل لربنامج ال�صحة النف�سية على املوقع )www.mawared.org
 185بح�سب اح�صاءات دائرة التدريب والبحث العلمي يف مركز غزة لل�صحة النف�سية
Journal of Public Health Medicine, Mental health needs in Palestine, 4, PP.27-30. Gaza 186
Community Mental Health Programme. (2002), Abdel Hamid Afana,Samir Qouta and
,Eyad El Sarraj
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مقدمو خدمات ال�صحة النف�سية يف فل�سطني:

 مراكز الإ�ست�شفاء (� 352رسيراً) :هناك م�ست�شفيان حكوميان للأمرا�ض النف�سية�أحدهما يف قطاع غزة (� 34رسيراً) و�آخر يف بيت حلم يف ال�ضفة الغربية (� 320رسيراً)� ،إ�ضافة
�إىل عدد من امل�ست�شفيات احلكومية العامة التي ت�ستقبل عدد �صغرياً (قرابة  )4من املر�ضى
النف�سيني مثل م�ست�شفى نابل�س ،وم�ست�شفى طولكرم .ال يوجد �أي م�ست�شفى خا�ص ي�ؤمن
العالج للمر�ضى النف�سيني.
 مراكز ال�صحة النف�سية اخلارجية :يوجد مركز متخ�ص�ص للعناية بال�صحة النف�سية للأطفال،�إ�ضاف ًة �إىل مركز غزة املجتمعي لل�صحة النف�سية.
 مراكز عالج وت�أهيل املدمنني :ال يوجد �أي مركز �أو م�ست�شفى متخ�ص�ص بهذا املجال. مراكز تدريب و�إعادة ت�أهيل الأفراد الذين يعانون م�شكالت ذهنية :هناك عدة مراكز تعنىبالأفراد الذين يعانون من حتديات ذهنية ومعظمها تابع جلمعية �سويدية (غري حكومية).
 الأطباء والعاملون ال�صحيون يف جمال ال�صحة النف�سية� :أ�شارت �إح�صاءات عام � 2001إىلوجود:
•
•
•
•
•
•

�أطباء متخ�ص�صون بالطب النف�سي :يبلغ عددهم  15( 21قطاع ًا حكومي ًا و 6قطاعات
خا�صة).
�أطباء رعاية �صحية �أولية مدربون يف جمال ال�صحة النف�سية,
�أخ�صائييون نف�سيون �إكلينيكيون :يعمل قرابة  13( 40قطاع ًا حكومي ًا و 27قطاع ًا
خا�صاً).
ممر�ضون وممر�ضات مدربون يف جمال ال�صحة النف�سية :يبلغ عددهم قرابة .72
�أخ�صائيون �إجتماعيون مدربون يف جمال ال�صحة النف�سية :يبلغ عددهم قرابة .17
�أخ�صائييون نف�سيون تربويون.

برامج التدريب وبناء القدرات املتوفرة يف جمال ال�صحة النف�سية:

هناك نق�ص حاد يف التدريب والتدريب امل�ستمر وتطوير القدرات على امل�ستويات كافة ،نذكر
منها على �سبيل املثال ال احل�رص:
املقررة يف كلية الطب � 40ساعة (� 20ساعة حما�رضات
 تبلغ �ساعات تعليم الطب النف�سي ّو� 20ساعة تدريب عملي) للح�صول على �إجازة يف الطب العام �إ�ضافة �إىل �إمكانية التدرب
يف هذا املجال يف مرحلة ( .)Internshipغري � ّأن �أطباء الرعاية الأولية يحتاجون ،بعد
التخرج� ،إىل التدريب امل�ستمر يف خمتلف الأطر ومنها ال�صحة النف�سية ملواكبة التطورات
التي حتدث يف هذا املجال .نذكر �أي�ض ًا �أنه ال يوجد �إخت�صا�ص يف الطب النف�سي يف فل�سطني
املحتلة.
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	�إنتدبت منظمة الأونروا � 4أطباء للتدرب يف مراكز �صحة نف�سية عاملية متعاقدة معاملنظمة العاملية لل�صحة (مان�ش�سرت ،بريطانيا ،بنغالور ،والهند) وقد �أنهوا هذه الدورة يف
عام  1992وعادوا للعمل يف فل�سطني املحتلة .غري � ّأن هذا العدد �ضئيل جداً ن�سب ًة �إىل عدد
الفل�سطينيني الذين يعانون من ازمات نف�سية.
 تهدف الربامج الوطنية للأمرا�ض النف�سية �إىل �إدخال ال�صحة النف�سية يف برامج الرعايةال�صحية الأولية عن طريق تدريب ممر�ضني/ممر�ضات و�أطباء العائلة ومر�شدين تربويني...
ان الو�ضع الأمني يحول دائم ًا
على التعامل مع امل�شكالت والأمرا�ض النف�سية ال�شائعة ،غري ّ
دون متابعة هذه الربامج .نذكر على �سبيل املثال الربنامج املجتمعي الغزاوي لل�صحة
النف�سية الذي �أطلق عام  1990والذي مت من خالله تدريب � 28أخ�صائي ًا �إجتماعياً24 ،
ممر�ض ًا وممر�ضة 24 ،طبيب رعاية �أولية 24 ،مر�شداً تربوي ًا �أو معلماً 144 ،عام ًال �صحي ًا
ممن يعنون مب�شكالت االطفال ،و 25من العاملني يف  25منظمة غري حكومية� .إ�ضاف ًة �إىل
�إ�صدار دليل حول امل�شكالت والأمرا�ض النف�سية للأطباء وللعاملني ال�صحيني .حتتاج هذه
اجلهود �إىل املتابعة و�إىل الت�شجيع املادي واملعنوي.
 تتو ّفر بع�ض الربامج التدريبية لدى القليل من اجلمعيات الأهلية يف جمال بناء القدرات.حتتاج هذه اجلمعيات �إىل ت�شارك جهودها وخرباتها مع بع�ضها البع�ض ومع اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واجلامعية �ضمن �أطر �سليمة وعلمية لتزيد فعاليتها وتعاونها.
ثانياً :التح ّديات والعوائق التي تواجه ال�صحة النف�سية والعاملني فيها

)1
)2
)3
)4
)5
)6

قلة التعاون املجتمعي.
الأو�ضاع ال�سيا�سية ال�صعبة (احتالل/م�شاكل داخلية).
قلة الإ�رشاف والتدريب.
امل�شكالت املادية.
قلة الكوادر يف جمال اخلدمة النف�سية.
قلة املوارد والأدوات املتعلقة بال�صحة النف�سية.

ثالثاً� :أهم التو�صيات لتعزيز ال�صحة النف�سية يف فل�سطني

187

 )1العمل على دمج ال�صحة النف�سية يف �إطار خطة وطنية �شاملة (ا�ستدامة).
 187نتائج عمل ور�شة العمل حول ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية ،ور�شة املوارد العربية ،حزيران/يونيو ،2006راجع
التقرير حول ور�شة العمل االقليمية الأوىل لربنامج ال�صحة النف�سية على املوقع االلكرتوين www.mawared.org
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�	)2أهمية االتفاق على املعايري واملفاهيم والعمل للو�صول �إىل و�ضع �سيا�سات وت�رشيعات:
التدريب ،اخلدمة ،مقدمو اخلدمة ،الإ�رشاف واملتابعة.
 )3الوعي واالتفاق على �أن املدر�سة م�ؤ�س�سة جمتمعية ولي�ست م�ؤ�س�سة يف املجتمع وا�ستخدام
�أمثل لهذه البنية.
التعرف �إىل ما هو موجود� ،إيجاد موارد مللء الثغرة/لتلبية احلاجات،
 )4احلاجة ملوارد:
ّ
االتفاق على طريقة ال�ستخدام متماثل ،وتعميم و�إي�صال املوارد لأ�صحابها.
 )5العمل على التكاملية عرب القطاعية.
 )6تو�سيع دائرة التدريب واملدربني.
 )7اال�ستفادة الأف�ضل من املعلومات وحتديد النق�ص.
 )8تخطيط وعمل يف ظروف انعدام اليقني والأمان.
رابعاً :نتائج امل�سح يف فل�سطني:

مت ملء  54ا�ستمارة من قبل املنظّ مات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية والإجتماعية يف
القد�س وال�ضفة الغربية وقطاع غزة .و�أتت نتائج امل�سح على ال�شكل الآتي:
ّ
املنظمات وجمال عملها
• �أنواع ن�شاط

بالن�سبة لنوع ن�شاط املنظّ مات التي �شاركت يف عملية امل�سح� ،شكّلت تلك العاملة يف جمال
ال�صحة النف�سية والعقلية ويف املجال التعليمي الأكرثية ،تليها تلك التي يرتكّ ز ن�شاطها
يف جمال رعاية ال�شباب والطفولة واملر�أة والرعاية ال�صحية الأولية وبن�سبة �أقل املنظمات
العاملة يف جمال التدريب املهني ويف جمال املناداة.
نوع الن�شاطات/اخلدمات

فل�سطني

تعليمي/تثقيفي
تدريب مهني
رعاية �صحية �أولية
�صحة نف�سية/عقلية
رعاية الطفولة
رعاية ال�شباب
رعاية املر�أة
مناداة/دعم

%16.0
%8.0
%10.0
%19.0
%14.0
%15.0
%12.0
%6.0

وتن�شط معظم هذه املنظّ مات يف جماالت اخلدمات الإ�ست�شارية والتدريب والتعليم و�إعادة
الت�أهيل ،بينما تعمل الن�سبة الأ�صغر منها يف ن�شاطات ت�شمل املناداة و�إنتاج املوارد.
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جمال الن�شاطات/اخلدمات

فل�سطني

تعليم
�إعادة ت�أهيل
خدمات �إ�ست�شارية نف�سية
خدمات وقائية
عالج نف�سي
�أبحاث ودرا�سات
�إنتاج موارد
مناداة/دعم

%14.0
%15.9
%19.6
%7.5
%7.5
%8.4
%2.8
%4.7

ّ
املنظمات
• احلاالت التي ت�ستقبلها هذه

�أظهر امل�سح �أن احلاالت التي ت�ستقبلها هذه املنظّ مات ت�شمل امل�شكالت النف�سية ()%36
التكيف ( ،)%28وبن�سبة �أقل الإ�ضطرابات اجل�سدية ()%17
وامل�شكالت االجتماعية وم�شكالت
ّ
والذهنية (ذوي احلاجات الإ�ضافية) (.)%19
ّ
املنظمات
• نوع التدخل يف

�شكّل الإر�شاد اجلماعي الن�سبة الأكرب من جمال عمل امل�ؤ�س�سات/اجلمعيات التي �شملها امل�سح،
يليه الأن�شطة االجتماعية والعالج الإن�شغايل والتدريب والإر�شاد الفردي والعالج ال�سلوكي ومن ثم
�إعادة ت�أهيل و�أخرياً التعليم.
التدخل
نوع
ّ

فل�سطني

�إعادة ت�أهيل
عالج �سلوكي
عالج �إن�شغايل
ن�شاطات �إجتماعية �ضمن املجتمعات
تدخل تعليمي �ضمن املجتمعات
ّ
�إر�شاد جماعي
�إر�شاد فردي
تدريب

%10.7
%11.7
%13.0
%13.3
%7.7
%19.0
%11.9
%13.0

• الفئات امل�ستهدفة

�أما بالن�سبة للفئات امل�ستهدفة من قبل املنظّ مات التي �شاركت يف عملية امل�سح ،ف�إن الن�سبة
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الأكرب منها تعمل مع الأطفال واملراهقني ( )%33.8تليها تلك العاملة مع الطفولة املبكرة من
�صفر �إىل ت�سع �سنوات ( )%30ومن ثم التي تعمل مع فئة الرا�شدين ( )%27.5وحتظى فئة امل�سنني
بالن�سبة الأقل (.)%8.7
تتعاطى الن�سبة الأكرب من املنظّ مات التي �شملها امل�سح العمل مع الأطفال واملراهقني ذوي
الإحتياجات اخلا�صة وذوي ال�صعوبات التعلمية والذين يعي�شون يف ظروف �صعبة ،تليها تلك
العاملة مع الأطفال واملراهقني املهم�شني ومن ثم مع �أطفال ال�شوارع والأطفال واملراهقني
العاملون ،وتقل املنظّ مات التي تعمل مع الأطفال واملراهقني الذين هم على نزاع مع القانون
وذوو امل�شكالت الإدمانية.
املنظّمات العاملة مع الأطفال واملراهقني

فل�سطني

الأطفال واملراهقون ذوو الإحتياجات اخلا�صة اجل�سدية� ،أو العقلية� ،أو النف�سية

%21.0

الأطفال واملراهقون املهم�شون

%14.0

الأطفال واملراهقون ذوو امل�شاكل الإدمانية

%4.0

الأطفال واملراهقون ذوو ال�صعوبات التعلّمية

%20.0

الأطفال واملراهقون العاملون

%9.0

�أطفال ال�شوارع

%9.0

الأطفال واملراهقون على نزاع مع القانون

%4.0

)...الأطفال واملراهقون يف ظروق �صعبة (حروب� ،إحتالل،

%19.0

• م�صادر الإحالة

تتنوع م�صادر الإحالة �إىل امل�ؤ�س�سات/اجلمعيات بني الإحالة الفردية (الفرد ي�أتي �إىل امل�ؤ�س�سة
ّ
بنف�سه يف  %35من احلاالت) والإحالة من قبل مراكز الرعاية ال�صحية الأولية ( )%30وق�ضاء
الأحداث ( )%15وم�ؤ�س�سات �إجتماعية �أخرى ( )%13.3واملدار�س (.)%6.7
• امل�شاكل والتحديات

�أما بالن�سبة للم�شكالت والتح ّديات التي تواجهها هذه املنظّ مات والعاملني فيها ،ف�إن �أبرزها
املتوفرة وقلة التدريب واملدربني
و�أكرثها �شيوع ًا هي امل�شكالت املادية وقلة املوارد واملواد
ّ
الإخت�صا�صيني بينما يعترب غياب الإ�رشاف وامل�شاكل الإدارية �أقل امل�شكالت �شيوع ًا بني هذه
امل�ؤ�س�سات/اجلمعيات.
ويواجه العاملون داخل هذه املنظّ مات عدداً من التح ّديات �أبرزها :عدم كفاية التدريب ()%32
وقلة املوارد الالزمة (� )%29أبرز التحديات و�أكرثها �شيوعاً ،يليها قلة املهارات الإر�شادية وقلة
الإ�رشاف واخرياً النق�ص يف املهارات الوقائية والعالجية.
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امل�شاكل والتح ّديات التي تواجهها املنظّمات العاملة
يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية

فل�سطني

غياب �أو عدم كفاية املوارد والأدوات املتعلّقة بال�صحة النف�سية

%18.0

م�شاكل ما ّدية

%21.0

غياب �أوعدم كفاية التدريب

%15.0

غياب التعاون املجتمعي

%10.0

تقبل فكرة الإر�شاد من قبل الأهل واملدر�سني
عدم ّ

%10.0

غياب �أو عدم كفاية �سيا�سة الإحالة

%6.0

غياب الإ�رشاف

%4.0

م�شاكل �إدارية

%3.0

م�شاكل �سيا�سية

%13.0

امل�شاكل والتح ّديات التي يواجهها العاملون يف املنظّمات العاملة
يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية

فل�سطني

عدم كفاية التدريب

%32.0

قلّة املوارد والأدوات املتعلّقة بال�صحة النف�سية

%29.0

نق�ص يف املهارات الإر�شادية

%14.0

نق�ص يف املهارات العالجية

%4.0

نق�ص يف املهارات الوقائية

%8.0

نق�ص يف الإ�رشاف

%13.0
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كتب و�أد ّلة عمل م�ساندة من ور�شة املوارد العربية
للح�صول على املن�شورات يرجى االت�صال بور�شة املوارد العربية �أو املوزعني .وميكن �أي�ض ًا
تنزيل املن�شورات من على موقع الور�شةwww.mawared.org :
• ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين اللبناين:
درا�سة يف الت�رشيعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب

�إعداد نزار �صاغية ورنا �صاغية.
النف�سية �أو امل�ؤ ّثرة فيها لدى
بال�صحة
اللبنانية امل ّت�صلة
تتناول هذه الدرا�سة ال ّت�رشيعات
ّ
ّ
ّ
وال�شباب على وجه اخل�صو�ص .وهي الأوىل يف �سل�سلة يعمل برنامج
ال�سكان عموم ًا ولدى الأطفال ّ
ال�صحة النف�سية يف ور�شة املوارد العربية على ن�رشها يف �إطار �رشاكة �إقليمية.
حتاول الدرا�سة تقومي املنظومة القانونية اللبنانية موزعة على � 5أق�سام و 23ف�ص ًال يف بابني
اثنني:
 تقومي الت�رشيعات اللبنانية ب�ش�أن احلد من بواعث القلق وتعزيز ال�صحة النف�سية :مواقفالدولة ب�ش�أن احلريات العامة ،والت�رشيعات املت�صلة بالفئات الأ�ضعف اجتماعيا،
والت�رشيعات التنظيمية للحياة امل�شرتكة على �ضوء م�ستلزمات ال�صحة النف�سية.
 تقومي الت�رشيعات اللبنانية ب�ش�أن التعامل مع «اال�ضطراب النف�سي» :مدى مالءمةالت�رشيعات املت�صلة بالتعامل مع الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي �أو ا�ضطراب نف�سي،
ومدى مالءمة الآليات الت�رشيعية للتعامل مع �أ�شكال �أخرى من «اال�ضطراب النف�سي».
املالحق ت�سند الدرا�سة بجردة القوانني الت�رشيعات املعنية والتعريفات وتقرير عن ال�صحة
النف�سية يف لبنان.
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• ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين امل�رصي

درا�سة يف الت�رشيعات وال�سيا�سات و�آثارها على بع�ض فئات املجتمع
�إعداد :د .ب�سمة عبد العزيز .مراجعة د .راجية اجلرزاوي
تعزز التحوالت الكربى يف م�رص احلاجة �إىل مثل هذه الدرا�سة اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى.
فهي تنظر يف تطور الت�رشيعات وال�سيا�سات امل�رصية املت�صلة بال�صحة النف�سية ب�شكل عام و
امل�ؤثرة على فئات املجتمع ،خ�صو�ص ًا «الأ�ضعف» منهم كالن�ساء مثالً ،من حيث املوقع واحلقوق
القانونية والإن�سانية
تقع الدرا�سة يف �أربعة ف�صول تغطي اجلوانب التالية:
-

-

ال�سيا�سات والت�رشيعات املتعلقة بال�صحة النف�سية ورعاية املر�ضى النف�سيني1987 ،
2018القانون  1944/141اخلا�ص بامل�صابني ب�أمرا�ض عقلية ،والقانون  2009 /71اخلا�ص
برعاية املري�ض النف�سي.
الت�رشيعات وال�سيا�سات واملخدرات و�أثرها على ال�صحة النف�سية ومكافحتها
والعوائق وامل�شكالت ،وتعديالت القانون  1989/122وتو�صيات «البحث القومي
للإدمان».2009.
الت�رشيعات وال�سيا�سات وال�صحة النف�سية للمر�أة :و�ضع املر�أة و�آثار العنف والتمييز على
�صحة املر�أة النف�سية ،والت�رشيعات وال�سيا�سات املجافية حلقوق املر�أة يف الد�ستور وقوانني
الت�أمينات االجتماعية والعمل والعقوبات والأحوال ال�شخ�صية وال�رضائب واجلن�سية....
ويتناول الف�صل موقع م�رص من اتفاقية «ال�سِّ يداو» واملالحظات اخلتامية على التمييز �ضد
املر�أة يف م�رص.
يف املالحق جردة بالقوانني والت�رشيعات التي تتناولها وملخ�ص ًا عن �أو�ضاع ال�صحة
النف�سية يف  9بلدان عربية وتقريراً عام ًا عن ال�صحة النف�سية يف م�رص ،ف�ض ًال عن معلومات
عن موارد �إ�ضافية.

• كتاب ال�صحة النف�سية للجميع:
«حيث ال يوجد طبيب نف�سي»

ال�صحيني واالجتماعيني والأهل باملعرفة ال�رضورية
يهدف الكتاب �إىل تزويد العاملني
ّ
ال�صحة النف�سية وحتقيق ال�صحة النف�سية الإيجابية للجميع� .إنه دليل عملي عن
للتعامل مع م�سائل
ّ
ال�صحيني يف املجتمع ويف جماالت التمري�ض
موجه �إىل العاملني
ّ
الرعاية ال�صحية النف�سية ،وهو ّ
يتميز الكتاب بلغته الب�سيطة والبعيدة عن
والعمل االجتماعي والطبي ،ال�سيما يف البلدان الناميةّ .
لغة الطب النف�سي املع ّقدة والتقنية.
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بعد تزويده القارئ باملعرفة الأ�سا�سية التي ت�ساعده على فهم اال�ضطرابات النف�سية ،يعالج
الكتاب يف ف�صوله نحو  30م�شكلة من م�شكالت ال�صحة النف�سية ،وي�ستخدم مقاربة «حل امل�شكالت»
القراء �إىل كيفية حتديد امل�شكالت وتقييمها والتعامل معها.
لتوجيه ّ
ويتناول الكتاب �أي�ض ًا م�س�ألة ال�صحة النف�سية كما تربز يف ظروف خمتلفة ،كمخيمات الالجئني
واملدار�س ولدى مر�ضى الإيدز� ،إىل جانب موا�ضيع العمل على تعزيز ال�صحة النف�سية االيجابية.
• تقرير ال�صحة النف�سية يف ت�سعة بلدان عربية

هي :لبنان و�سوريا وم�رص وال�سودان والعراق واليمن واملغرب وفل�سطني والأردن .يبني التقرير
على نتائج عملية امل�سح التي ا�ستهدفت البلدان املذكورة �آنفا ويلقي ال�ضوء على كافة جوانب
الرعاية ال�صحية النف�سية يف هذه البلدان :اخلدمات ومراكز الرعاية والفئات امل�ستهدفة بالإ�ضافة
�إىل احلاجات والتح ّديات التي تواجهها امل�ؤ�س�سات والربامج العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية.
• دليل امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية

دليل عن امل�ؤ�س�سات واجلمعيات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف ت�سعة
بلدان عربية (لبنان� ،سوريا ،فل�سطني ،الأردن ،العراق ،م�رص ،املغرب ،اليمن وال�سودان) .رتب الدليل
وفق ّا لت�صنيف مو�ضوعي ح�سب جمال تخ�ص�ص امل�ؤ�س�سة �أو امليدان التي تن�شط فيه.
• ببليوغرافيا ال�صحة النف�سية

قاعدة بيانات حول املوارد املعرفية املتوافرة حول مو�ضوعات ال�صحة النف�سية ،لو�ضعها يف
متناول املنظمات الأهلية واجلهات الأخرى العاملة يف ميادين ال�صحة النف�سية والتنمية الب�رشية
واملجتمعية وحقوق الإن�سان .مرجع للموارد املتعلقة بال�صحة النف�سية 583 :مدخال من التقارير
واملقاالت والكتب والن�رشات واملواقع االلكرتونية واملن�شورات حول موا�ضيع ال�صحة النف�سية
والتنمية .تتوا ّفر الببليوغرافيا والدليل على �شبكة بحث ميكن زيارتها على موقع ور�شة املوارد
العربية ويتم تطويرها دوريا.
• ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان العربية

تقرير عن ور�شة العمل الإقليمية الت�شاورية الأوىل حول ال�صحة النف�سية مع ملحق خا�ص ي�ضم
العرو�ض والوثائق ذات ال�صلة بريوت  -لبنان  10 - 8حزيران/يونيو  . 2006وقائع ور�شة
العمل الإقليمية التي كانت ف�سحة اللتقاء عاملني يف جماالت ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف
ت�سعة بلدان عربية لبحث مفاهيم ال�صحة النف�سية والتنمية ال�شبابية االيجابية وحت�ضري �أر�ضية
م�شرتكة ت�ساعد على العمل والتن�سيق والتعاون� .إعداد :عال عطايا ود .غ�سان عي�سى
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• الدعم النف�سي االجتماعي يف الظروف ال�صعبة

تقرير عن ور�شة العمل املحلّية الت�شاورية مع ملحق خا�ص ي�ضم العرو�ض والوثائق ذات
ال�صلة بريوت – لبنان  11 - 10نوفمرب/ت�رشين الثاين  .2006يو ّثق التقرير وقائع ور�شة العمل
�سيما املتطوعني الذي عملوا
املحلية التي جمعت عاملني يف جماالت الدعم النف�سي االجتماعي ،ال ّ
خالل حرب متوز  ،2006والتي هدفت �إىل تبادل اخلربات والدرو�س امل�ستفادة وامل�ستوحاة من
خالل العمل امليداين ،ف�ضال عن العمل اجلماعي لتحديد �أبرز التحديات واحلاجات وت�شارك املوارد
والتو�صل �إىل ر�ؤية وخطط عمل م�شرتكة� .إعداد :عال عطايا و�سارة �أبو غزال ود .غ�سان عي�سى
ّ
• حماية الطفل يف املنظمات :دليل العمل :ال�سيا�سات والإجراءات
كيف نبني منظمة �آمنة للطفل

ن�ش�أ دليل الأدوات هذا ا�ستجابة للقلق املتزايد الذي تبديه املنظمات الدولية واملحلية يف
بلدان عدة حيال م�ستويات �إ�ساءة معاملة الأطفال احلا�صلة داخل املنظمات الدولية واملحلية.
لذلك �سهلت منظمة «ت�شايلدهوب » قيام ور�شة عمل يف العام  2001ملنظمات دولية عديدة يف
اململكة املتحدة حول حماية الطفل و�إن�شاء منظمات �آمنة للطفل وذلك بالتعاون يف حملة «�أوقفوا
دعارة الأطفال ،و�إباحية الأطفال ،واالجتار بالأطفال لأغرا�ض جن�سية» يف ا�سرتاليا ،م�ستعينة
برزمة «اخرت بحذر » وقد جنح ذلك يف �إطالق مناق�شات ،بني عدة منظمات وداخلها،تناولت ال�سبل
الف�ضلى للعمل مع املكاتب اخلارجية التابعة للمنظمات الدولية واملنظمات ال�رشيكة التي تخت�ص
بحماية الطفل ت�أليف :ايالنور جاك�س وماري فرينهام.
• ال�صغار يف الظروف ال�صعبة والنزاعات
ن�صو�ص خمتارة للأهل واملدار�س والعاملني يف الدعم النف�سي – االجتماعي

ت�سعى هذه املجموعة من املقاالت �إىل تزويد الأهل واملدار�س والعاملني يف الدعم النف�سي
واالجتماعي وغريهم املعلومات الكافية عن الأطفال يف الظروف ال�صعبة والنزاعات .تغطي
املجموعة الأوجه املختلفة� :آثار الظروف ال�صعبة على الأطفال وردود الفعل و�آليات الدعم الالزمة.
 9ف�صول موزعة على الأبواب التالية :الباب الأول :تعريفات الظروف ال�صعبة والنزاعات الباب
الثاين :الأطفال يف الظروف ال�صعبة الباب الثالث :دعم الأطفال يف �أوقات الأزمات �إعداد د .هيام
لطفي الزين
• �أطفال فل�سطني والهجرة:
العي�ش يف ظل الهجرة الق�رسية يف ال�رشق الأو�سط

ال�ضحى �شطّ ي وغيليان لْوا ْندو .تبحث هذه الدرا�سة يف ما يحدث للأطفال والفتية
�إعداد نور ّ
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عندما يتم اقتالعهم وعائالتهم و�إجبارهم على مغادرة وطنهم .وبخالف الدرا�سات النف�سية والطب
 نف�سية التي تركز على الفرد مبعزل عن الآخرين ،تبحث هذه الدرا�سة يف حياة الأطفال والفتيةالفل�سطينيني يف �سياق اجلماعة العائلية واملجتمع املحلي ،ويف �سياق الو�ضع االجتماعي –
االقت�صادي – ال�سيا�سي القائم .وت�ستك�شف هذه الدرا�سة كيف ت�ؤدي وقائع الهجرة الق�رسية ال�سابقة
واحلالية �إىل تغيري �شخ�صية و�أفكار الأطفال والفتية ...والطرق التي تت�أثر بها �شعائر االنتقال من
الطفولة �إىل الر�شد بالهجرة الق�رسية والإفتقار الناجم عنها.
• كتاب ال�صحة النف�سية لل�شباب:
�أن�شطة ومتارين لل�شباب والعاملني معهم لتعزيز ال�صحة النف�سية يف املدار�س واملجتمع
املحلي( .قيد الإعداد)

دليل ي�ستهدف املراهقني وال�شباب ،طالب املرحلة املتو�سطة ويهدف �إىل زيادة الوعي واملعرفة
تهم هذه الفئة العمرية مثل االختالف والهوية
مبوا�ضيع ال�صحة النف�سية وخا�صة املوا�ضيع التي ّ
وامل�شكالت النف�سية واخلوف من امل�ستقبل .يحوي الكتاب �أن�شطة و متارين عملية ت�ساعد الطالب
على تطبيق وفهم الفكرة من خالل عمل املجموعات.
• التوا�صل مع الأطفال:
كيف ن�ساعد الأطفال يف ظروف ال�ضيق والنزاعات؟

دليل يبحث يف امل�شكالت العملية التي تربز عند التحدث مع الطفل وحماولة �إقامة ات�صال
وتوا�صل معه يف ظروف ال�ضيق والنزاعات :كيف نبني الثقة؟ ما العمل عندما ن�شعر با�ستياء الطفل
�أثناء احلديث معه؟ الخ ...يق�سم الدليل �إىل  12ف�ص ًال مع ملحق حول �إدارة ور�ش العمل ومراجع
مفيدة .وت�شمل موا�ضيع الدليل معلومات وخربات ومتارين يف املجاالت التالية� :إقامة االت�صال،
التعارف ،الك�شف عن امل�شاعر ،التغلب على عقبات االت�صال ،تقدمي الدعم والن�صح ،التحدث عن
املوت واالنف�صال ،التحدث �إىل الأطفال املعوقني ،العمل مع جمموعات ،التحدث مع العائلة ،تنظيم
الدعم� ،إدارة ور�شة عمل ...الخ .ت�أليف نعومي ريت�شمان.
• م�ساعدة الأطفال يف الظروف ال�صعبة
دليل للمعلّمني

كتاب عن �أهمية العالقة بني املعلّم والتلميذ ،وعن ت�أثري النزاعات والعنف والظروف ال�صعبة
على الأطفال وعن كيفية دعم الأطفال واملراهقني .دليل للمعلمني العاملني مع الأطفال يف ظروف
العنف والأو�ضاع القا�سية .وهو ي�ساعد على متييز وفهم الآثار التي ترتكها احلروب والنزاعات
االجتماعية والعنفية على م�شاعر الأطفال وتطورهم.
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دلّت اخلربة على �أنه مفيد يف م�ساعدة جميع الأطفال وكل املعلمني يف عملهم اليومي .خطوة
نحو ال�سبل الكفيلة بدعم الأطفال الذين خا�ضوا جتربة العنف والق�سوة ،مع ت�شديد على دور املعلم.
�إعداد :نعومي ريت�شمان وديانا برييرا و�آخرين.
• بيبليوغرافيا ال�شباب واحلياة ال�صحية

ترتجم قائمة املوارد جه ًدا �إقليم ًيا �أطلقه «برنامج ال�شباب واحلياة ال�صحية» بهدف امل�ساهمة
يف بناء قاعدة بيانات للموارد املتوفرة حال ًيا يف املنطقة العربية ،حول املوا�ضيع املتعلقة
بال�شباب واملراهقني .ت�رشح البيبليوغرافيا  121مور ًدا ،وتعطي معلومات عن ا�سم املورد والكاتب
�أو املرتجم ،ودار الن�رش وتاريخ ال�صدور ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص موجز عن حمتويات املورد.
• �صحتي بالدنيا :ال�شباب واحلياة ال�صحية  -ال�صحة اجل�سدية واجلن�سية

ال�صحة
كتيب ًا بالإ�ضافة �إىل مر�شد اال�ستعمال وقر�ص مدمج حول موا�ضيع
رزمة من ّ 13
ّ
تتوجه الرزمة �إىل ال�شباب من عمر � 13إىل � 19سنة واىل الأهل والعاملني
واجلن�سية.
اجل�سدية
ّ
ّ
ّ
حت�صنهم وت�ساعدهم على اختيار
التي
واملهارات
باملعرفة
ال�شباب
تزويد
بهدف
ال�شباب
مع
ّ
والتعرف على التغريات التي ميرون بها
ال�سلوكيات ال�سليمة .كما ت�ساعدهم على اكت�شاف �أج�سادهم
ّ
وتوجههم بطريقة علمية �إىل الطريق الأ�سلم لقبول هذه التغريات .عناوين
خالل �سنوات املراهقة
ّ
الكتيبات:
ّ
 )1البلوغ لدى الفتى :على درب البلوغ
 )2البلوغ لدى الفتاة :على درب البلوغ
 )3العادة ال�رسية :عالقة حميمة
 )4الدورة ال�شهرية :من �أ�رسار البلوغ
 )5غ�شاء البكارة :رحلة ا�ستك�شاف
 )6احلمل والوالدة والعقم والإجها�ض وتنظيم الأ�رسة :بداية احلياة
 )7الأمرا�ض املنقولة جن�سياً :درهم وقاية وال قنطار عالج
�صحتك بني يديك
 )8العناية ال�شخ�صيةّ :
 )9التغذية :وقود اجل�سم
 )10حب ال�شباب :حب ال�شباب
 )11التدخني :هواية �أم �إدمان
 )12الريا�ضة :م�ضاد الي�أ�س
 )13الإدمان :حكم م�ؤ بد
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• مر�شد اال�ستعمال

القر�ص املدمج يحتوي على املادة املرجعية التي اقتب�ست مادة الأدلة منها بالإ�ضافة �إىل
قامو�س الكلمات ال�صعبة (ن�سخة رقمية) ومتارين تفاعلية
• كاراتيه ورفاقه :ما الذي نريد �أن نعرفه عن الإيدز؟
فيلم من املغامرات بالر�سوم املتحركة عن مر�ض الإيدز والوقاية منه ،وا�ستغالل الأطفال
 +دليل تدريب.

معر�ض للإ�صابة بالإيدز ،لذلك يجب �أن نحمي
بطل الفيلم «كاراتيه» يقول �إن كل �إن�سان ّ
�أنف�سنا ونحمي جميع �أ�صدقائنا .هذا الفيلم ميكن �أن ي�ساعدكم يف �إنقاذ حياة بع�ض النا�س ،وهو
مهم للغاية للفتيات والفتيان الذين يعي�شون يف املدن وخ�صو�صا امل�رشدين منهم الذين يعي�شون
املعر�ضني لال�ستغالل اجلن�سي21 .دقيقة .فيديو و DVD
يف ال�شوارع والأطفال
ّ
• �سن الذهب
مغامرات بالر�سوم املتحركة عن خماطر املخدرات وا�ستغالل الأطفال  +دليل تدريب

فيلم ت�شويق ومغامرات من ال�صور املتحركة للفتيان والفتيات يدور حول الوقاية من تعاطي
�أو �سوء ا�ستعمال املواد املخ ّدرة واحلماية منها .هذا الفيلم ميكن �أن يلهم ك ّل من يرغب يف الإ�صغاء
�إىل ال�شباب وال�شابات (من � 8إىل � 14سنة) وك ّل من يريد �أن ي�ساعدهم .يروي ق�صة �أطفال يعي�شون
تعر�ضهم للمخدرات والكحول واملواد املخ ّدرة الأخرى .ي�ساعد هذا الفيلم ال�شبان وال�شابات
حياة ّ
الت�رشد ،وقد ي�ساعدهم على طرح �أ�سئلة من
على التحدث عن ا�ستعمال املواد املخ ّدرة وعن حياة
ّ
نوع:
• كيف ننظر �إىل �أنف�سنا؟
• كيف ميكن �أن نحمي �أنف�سنا؟
• من هم �أ�صدقا�ؤنا احلقيقيون؟
• كيف ميكن �أن نحمي �أنف�سنا من املخدرات؟
 27دقيقة .فيديو و DVD
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مواقع تتناول موا�ضيع ال�صحة النف�سية
على ال�شبكة الدولية ويف البلدان العربية
هذه قائمة باملواقع التي وجدناها مفيدة .تتناول موا�ضيع ال�صحة النف�سية ب�شكل عام بينما
يتخ�ص�ص بع�ضها الآخر مب�سائل نف�سية ونف�س -اجتماعية حم ّددة .جتدون املزيد من املواقع ذات
ّ
ال�صلة يف ببليوغرافيا ال�صحة النف�سية ال�صادر عن برنامج ال�صحة النف�سية الإقليمية يف ور�شة
املوارد العربية.
• www.who.int/topics/mental_health

�صفحة تعنى مبوا�ضيع ال�صحة النف�سية على موقع منظمة ال�صحة العاملية (باللغات االنكليزية
والعربية واال�سبانية والفرن�سية) يحتوي املوقع على معلومات و�أخبار جديدة وم�ستج ّدات
وتطورات حول م�سائل ال�صحة النف�سية والعقلية
و�إح�صائيات
ّ
• www.wfmh.org

موقع املنتدى العاملي لل�صحة النف�سي .يو ّفر املوقع (باللغة االنكليزية) معلومات مفيدة حول
الأن�شطة والدرا�سات والأبحاث واملواد املعرفية املختلفة التي تعنى مب�سائل ال�صحة النف�سية
عامليا.
• pcc-jer.org

موقع املركز الفل�سطيني للإر�شاد (باللغتني العربية واالنكليزية) الذي يعر�ض �آخر �أخبار �أن�شطة
املركز وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية يف فل�سطني .يحتوي املوقع على معلومات
وموارد ومقاالت و�أبحاث� ،إ�ضافة �إىل روابط �إىل مواقع �أخرى ذات �صلة.
• www.gcmhp.net/news/index.htm

موقع برنامج غزة لل�صحة النف�سية (باللغتني العربية واالنكليزية) الذي يعر�ض �آخر �أخبار
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�أن�شطة املركز وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية يف فل�سطني .يحتوي املوقع على
معلومات وموارد ومقاالت و�أبحاث ويعر�ض �أبرز �أن�شطة املركز واجلمعيات ال�رشيكة يف جمال
تعزيز ال�صحة النف�سية ،كما يحتوي على روابط �إىل مواقع �أخرى ذات �صلة.
• www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

موقع املنظمة الدولية للهجرة (باللغة االنكليزية والفرن�سية واال�سبانية) الذي يعر�ض �أخبار
و�أن�شطة املنظمة عامليا .يحتوي املوقع �أي�ضا على جمموعة من املطبوعات واملوارد والتقارير
التي تعنى بامل�سائل النف�س اجتماعية يف ظروف الأزمات والنزوح.
• www.autismspeaks.org

التوحد .يهدف املوقع (باللغة االنكليزية)
موقع منظمة  Autism Speaksالتي تعنى مبو�ضوع
ّ
التوحد واملحيطني بهم
التوحد من �أجل م�ساعدة من يعانون من
�إىل ن�رش املعرفة حول م�سائل
ّ
ّ
وحت�سني نوعية حياتهم.
• skoun.org

موقع املركز اللبناين للإدمان (�سكون) الذي يعنى مب�س�ألة الإدمان ويو ّفر كافة خدمات الرعاية
عن طريق مقاربة �شمولية .يو ّفر املوقع (باللغة االنكليزية) معلومات عن املخدرات وغريها من
املواد املدمنة �إىل جانب م�س�ألة الإدمان وطرق املعاجلة املنا�سبة عن طريق الوقاية واحلماية
�أوالً.
• www.idraac.org

موقع مركز �إدراك  IDRAACالذي يعنى بالأبحاث والدرا�سات حول موا�ضيع ال�صحة النف�سية
والطب النف�سي يف لبنان والبلدان العربية .يو ّفر املوقع (باللغة االنكليزية) موارد املعرفة و�آخر
الأخبار �إىل جانب نقاط االت�صال ب�رشكاء املركز وروابط �إىل مواقع �أخرى.
• www.mawared.org/yhl

موقع برنامج ال�شباب واحلياة ال�صحية يف ور�شة املوارد العربية (باللغتني العربية واالنكليزية).
تزود ال�شباب والعاملني معهم باملعلومات
يو ّفر املوقع مواد معرفية و�أن�شطة تفاعلية ّ
�شيقة ّ
ال�رضورية لفهم املوا�ضيع املتعلقة مبرحلة املراهقة والتغيرّ ات املرافقة.
• www.wellteens.org

موقع م�رشوع �صحة ال�شباب الفل�سطيني يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان والبلدان العربية.
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يو ّفر املوقع (باللغتني العربية واالنكليزية) معلومات وموارد و�أن�شطة و�أخبار لل�شباب والأهل
والعاملني مع ال�شباب حول موا�ضيع ال�صحة الإجنابية واجلن�سية والنف�سية.
• http://www.disabilityresources.org

متنوعة حول موا�ضيع «الإعاقة» ومعلومات ت�ساعد الأفراد ذوي االحتياجات
موقع يو ّفر موارد ّ
الإ�ضافية ومق ّدمي الرعاية على تطوير معارفهم ومهاراتهم يف هذا املجال.
• www.miepvideos.org

موقع م�رشوع الرتبية والتثقيف حول اال�ضطرابات النف�سية .يو ّفر املوقع (باللغة االنكليزية)
مواد معرفية وبرامج مرتكزة �إىل الفيديو من �أجل زيادة املعرفة والوعي بامل�سائل النف�سية
واال�ضطرابات النف�سية والعقلية وحماربة الو�صمة املرتبطة بها.
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