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الملخص
تعالج هذه الرسا ا ااالة موضا ا ااوع المعاملة العقابية للنزالء أثناء تنفيذ العقوبة ،و هذا بغرض تسا ا االيط الض ا ا اوء على
المعاملة التي توفرها القوانين الفلس ااطينية ،و التشا اريعات العربية ،و االتفاقيات و المواثيق الدولية ،التي تناولت
هذا الموض ااوع ،حيث أن س ااالمة التنفيذ العقابي تس ااتوجب اتباع أس اااليب معاملة عقابية تس اااعد في إص ااالح و
تأهيل النزيل ،حتى يس ا ااتطيع أن يندمج من جديد في مجتمعه ،و أن يكون عنصا ا ا ار إيجابيا و بناء فيه ،و كان
البد من التعرض للموضوع بجانبيه النظري و العلمي ،و بناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسين،
يتناول الفصاال األول السااياسااة العقابية ،من خالل التطرق لمبدأ علم العقاب داخل مركز اإلصااالح و التأهيل،
و المعاااملااة العقااابيااة التي يجااب أن يعماال بموجبهااا النزالء ،و توفير األمن و الطمااأنينااة لهم ،و الوقوف على
مس ا ا ا ا ا ااتوي الخدمات التي يجب توفيرها للنزالء من قبل إدارة مراكز اإلص ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل ،و التي هي بطبيعة
الحال جزء ال يتج أز من المعاملة العقابية التي أوجبتها التشريعات و االتفاقيات و المواثيق الدولية المختلفة.
أما الفصاال الثاني يتناول تأهيل النزيل من خالل التطرق لموضااوع وجوب صااون الكرامة اإلنسااانية للنزالء من
خالل الوقوف على آلية إعداد النزيل للحياة العملية ،وحقه في الحصا ا ا ااول على عمل حتى يحفظ كرامته و ال
يكون عالة على أحد و حتى يعزز ثقته بنفس ا ااه ،ثم ش ا اارح آلية تأهيل النزيل و التي تقس ا اام إلى تأهيل المعنوي،

من خالل توفير األخصااائيين االجتماعيين و النفساايين لمساااعدتهم على إعادة االندما ،في المجتمع ،و تأهيل
تربوي ،من خالل إتاحة الفرصا ااة أمام النزالء السا ااتكمال تعليمهم في أي مرحلة كانت ،وص ا اوال عخر موضا ااوع
في الد ارسا ااة ،أال و هو تهذيب النزيل ،و الذي يقسا اام إلى تهذيب ديني ،و الذي يقوم به رجال الدين من خالل
غرس القيم الاادينيااة في نفوس النزالء و األخالقي ،و التهااذيااب األخالقي ،من خالل غرس القيم األخالقيااة في
نفس المحكوم عليه ،و تنمية روح التعاون لديه ،و دعوته إلى مبادئ االسااتقامة و الصاادق و األمانة و المحبة
في بناء المجتمع .وفي الخاتمة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات .
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The treatment of prisoners in prisons
Prepared by: ramez nabil Michael tanas
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Abstract :
This study talks about the Treatment of Prisoners During the execution of the sentence , It consists
of two chapters , The first chapter, addressed the living conditions of the prisoner inside the prison
, Through addressed the treatment of prisoners imposed by law in terms of the need to protect these
category of torture , And provide security and peace of mind to them , And talk about the services
that must be provided to prisoners by the Department of reform and rehabilitation centers , Both
in terms of providing a healthy environment inside the prison and by ensuring the means of cooling
and heating, and the means of lighting and ventilation, and adequate space Commensurate with
the number of prisoners, and pay attention to hygiene within the corridors of the prison and provide
personal hygiene kits for prisoners, or in terms of providing lunch, or enable prisoners from sports
and recreational activities , And stipulated by Palestinian Legislator through law of reform and
rehabilitation centers No. (6) Of 1998, and in a number of agreements and conventions and
international declarations and especially those concerned with human rights from them. The
second chapter addressed the rehabilitation of the prisoner by talking about the guarantees granted
to a prisoner Whether right to listen to him or his right to litigation, or the right to keep the human
dignity of the prisoner , and the right to work of the prisoner, whether inside prison or outside the
address, and then explain the rehabilitation of the prisoner and that divided into Emotional
Rehabilitation , Through the provision of social workers and psychologists to help them merger
into their community, and providing an opportunity for prisoners to complete their education at
any stage , and Refinement the religious character of prisoner , And it is done by the clergy through
instilling religious values in the hearts of prisoners , and Promote ethics of the prisoner, and the
development of the spirit of cooperation he has, and his call to the principles of integrity and
honesty and Secretariat, and Encouraging him to building society.
د

ه

مقدمة
أص اابح الس ااجن في مختلف دول العالم المعاصا ارة ،مكانا للص ااالح و التأهيل ،من خالل اس ااتخدام العديد من
الوسائل و األساليب الفعالة إلعادة بناء شخصية النزيل ،و ذلك لتغيير الواقع االجتماعي و السلوكي له

(،)1

فالنزيل يجب معاملته معاملة عقابية تتفق و الغرض من التنفيذ العقابي أال و هو اإلص ا ا ا ااالح و التأهيل ،حتى
يتم إعادة دمجه في المجتمع بعد خروجه ،ليكون له دور إيجابي في بناءه ،و ليس النظر للسا ا ا ا ا ا ااجون كمكان
لجمع الخااارجين عن القااانون و االنتقااام منهم لردع اعخرين ( ،)2هااذا مع م ارعاااة كاال فئااة من فئااات النزالء،
فاألحداث و النس ا ا اااء بحاجة لمعاملة عقابية تختلف عن المعاملة العقابية للرجال ،و األش ا ا ااخاص ذو السا ا ا اوابق
الجنائية و مرتكبوا الجرائم الخطرة يجب أن يخضا ا ااعوا لمعاملة عقابية تختلف عن الفئات األخري ،فكل فئة لها
متطلباتها و احتياجاتها الخاصة من أجل الوصول بهم للصالح و التأهيل المنشود .
و تعرف معاملة النزالء بأنها معاملة تتوافق مع ما أقرته اإلعالنات و المواثيق و االتفاقيات الدولية من حقوق
لهم ،كحد ادنى لهم ،ال يجوز تجاوزها باي حال من األحوال ( ،)3و تعرف معاملة النزالء أيضا ا ا ااا بأنها الكيفية
التي يعامل بها النزيل داخل المؤسسة العقابية و خارجها و ذلك من اجل إصالحه و تأهيله (. )4
تاريخيا تطورت معاملة النزالء من حقبة زمنية ألخري ،فقد عرفت فلس ا ا ا ااطين نظام الس ا ا ا ااجن كوس ا ا ا اايلة لمحاربة
وتقليص الجريمة منذ القدم ،وهو ما تدل عليه الس ااجون الفلس ااطينية التي يعود بناء أغلبها إلى الحقبة العثمانية
 -1الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،عمان :دار للنشر والتوزيع ،2009 ،ص 191
 -2نجم ،محمد حسين :أصول علم اإلجرام والعقاب ،عمان :دار الثقافة ،2002 ،ص 116
 -3احمد ،عبد الرحمن توفيق :علم اإلجرام و العقاب ،القاهرة :دار الثقافة للنشر ،2012 ،ط  ،1.ص  318وما بعدها
 -4صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،أبو ديس :مكتبة دار الفكر ،1999 ،ص 168
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والبريطانية ،إال أن الس ااجون كوس اايلة إلص ااالح و تأهيل النزالء لم تبرز معالمها إال بعد قدوم السا الطة الوطنية
الفلسطينية سنة  ،1994و تحديدا بعد صدور قانون مراكز اإلصالح و التأهيل (. )1
في العص ا ا ا ا ااور القديمة كانت الس ا ا ا ا ااجون مكانا لالنتقام من المجرم ولردع غيره  ،وكان يعامل معاملة قاس ا ا ا ا ااية،
كالحبس في السراديب الرطبة المظلمة مع التقييد بالسالسل الحديدية ( ،)2أما في العصور الوسطى فقد سادت
المعاملة القاسية تجاه النزالء ،إلى أن جاء فالسفة اليونان أمثال سقراط و أفالطون و أرسطو و اكدوا على أن
الجريمة هي رد فعل للشا ا ا ا ا ا ااخص يحدث ألسا ا ا ا ا ا ااباب خفية ،و اعتبر أن الجريمة تعبير عن مرض نفسا ا ا ا ا ا ااي و
اضااطرابات داخلية ،و جاء القديس توماس داكوين ليؤكد على ما ذهب له أفالطون ،مما أدي إلى تطور كبير
في معاملة النزالء داخل المؤسا ا اس ا ااات العقابية و االتجاه نحو معاملتهم معاملة إنس ا ااانية ( ،)3أما في العص ا ااور
الحااديثااة فقااد تطور مفهوم العقوبااة تاادريجيااا من االنتقااام و االقتصا ا ا ا ا ا ا اااص و التطهير إلى المفهوم التهااذيبي
اإلصالحي ،حيث بدأ ينظر للشخص الجاني على انه شخص عادي ،و أنه غير منضبط أخالقيا و اجتماعيا
و هنا تحولت السجون لمراكز إلصالح و تأهيل النزالء و معاملة النزالء معاملة إنسانية (. )4

 -1أبو هنود ،حسين :تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،رام اهلل :الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،
 ،2001ص 1
 -2المشهداني ،محمد احمد :أصول علمي اإلجرام والعقاب ،القاهرة :دار الثقافة ،2011 ،ص 171
 -3حافظ ،نجوي عبدالوهاب :رعاية الجمعيات األهلية لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،الرياض :دار النشر بالمركز العربي
للدراسات األمنية و التدريب ، 2003 ،ط ، 1.ص 17+16
 -4سالمة ،مأمون محمد :علم اإلجرام و العقاب ،القاهرة :دار الفكر العربية ،د.س.ن ،ص  341و ما بعدها
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األهمية النظرية للدراسة:
تطور المجتمعااات أدي إلى تطور النظرة للجناااة والجااانحين يوالى تغير مفهوم العقوبااة من اإلنتقااال إلى الردع
العام والخاص إلى فكرة اإلص ا ااالح و التأهيل في مراكز اإلص ا ااالح و التأهيل ،حيث تطورت األفكار الفلس ا اافية
الس ا ااائدة قديما من فكرة اإلنتقام اإللهي ،إلى فكرة االنتقام الفردي ثم إلى دور الدولة في اقتض ا اااء العقاب و من
ثم الوصول إلى فكرة اإلصالح و التأهيل ،فكانت السجون موجودة في زمن سيدنا يوسف عليه السالم ،و لكن
كان كمؤسا ا ا اس ا ا ااة لمكافحة الس ا ا االوك اإلجرامي ،و مع بداية القرن التاس ا ا ااع عش ا ا اار و نتيجة تأثير رجال الدين و
الفقهاء ،تم اإلهتمام بضرورة معاملة النزيل معاملة عقابية مالئمة تتالءم مع شخصيته ،و تؤدي إلى تأهيله و
إص ا ااالحه ،و قد س ا اااعد على هذا التطور الجهود التي بذلها رجال الكنيس ا ااة الكاثوليكية حيث اعتبرت المحكوم
عليه شخصا عاديا ،و لكنه مذنب تجب عليه التوبة ،و التوبة تتطلب عزل المذنب عن المجتمع .
األهمية العملية للدراسة:
للوقوف على حقيقااة المعاااملااة العقااابيااة التي يتلقاااهااا النزالء الفلسا ا ا ا ا ا ااطينيين في مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التااأهياال
الفلسااطينية ،كان البد من إجراء العديد من المقابالت مع نزالء ساابق و أن مكثوا في احدي مراكز اإلصااالح و
التااأهياال لبيااان المعاااملااة التي تلقوهااا في تلااك المراكز و مسا ا ا ا ا ا ااتوي الخاادمااات المقاادمااة لهم ،و أخااذ آرائهم و
مالحظاتهم بخصا ا ا ا ا ا ااوص الفترة التي قضا ا ا ا ا ا ااوها في المركز ،و كانت المقابالت تركز على مدي التزام مراكز
اإلصااالح و التأهيل بما جاء بقانون مراكز اإلصااالح و التأهيل ،باإلضااافة إلى ساؤالهم حول ما اذا كان مركز
اإلص ااالح و التأهيل يعتبر مكانا للص ااالح أم مكانا لالنحراف ،و سا اؤالهم حول ابرز المش اااكل و الص ااعوبات
التي عاشوها في مركز اإلصالح و التأهيل .
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منهجية الدراسة:
إن المنهجية المتبعة في الد ارسااة ،وانطالقا من ضاارورة وأهمية اسااتخدام المنهج المناسااب مع موضااوع الد ارسااة
والذي يساا ا ااعى لتحقيق أهدافها ،فقد اعتمدت على منهج د ارساا ا ااة المقارنة ،ويعتمد هذا المنهج مقارنة موض ا ا ااوع
الدراسة (معاملة النزالء) ،في قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة  1998مع االتفاقيات
و المواثيق و اإلعالنات الدولية و التشريعات العربية األخري .
إشكالية الدراسة:
وهذا ما يجعلنا نطرح الس ا ا ا اؤال التالي :هل المشا ا ا اارع الفلسا ا ا ااطيني ومن خالل قانون مراكز اإلصا ا ا ااالح والتأهيل
الفلس ااطيني رقم ( )6لعام  1998وفق في تحديد ش ااروط البيئة التي تحقق األهداف المنش ااودة في اإلص ااالح و
التأهيل للنزالء ؟
تقسيم الدراسة:
من اجل اإلجابة عن هذا الس اؤال سااوف يتناول الباحث السااياسااة العقابية في الفصاال األول وتأهيل النزيل في
الفصل الثاني.
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الفصل األول السياسة العقابية
بداية يتولى المش ا ا ا ا اارع الجنائي حماية الحقوق و مص ا ا ا ا ااالح المجتمع و األفراد ،عن طريق تجريم جميع األفعال
إيجابية كانت أو سا ا االبية ،التي تؤدي إلى المسا ا اااس بهذه الحقوق و المصا ا ااالح ،و تحديد العقوبة المالئمة التي
توقع على مرتكبها ،و هو ما يتواله علم اإلجرام و كذلك اختيار افض ا اال الوس ا ااائل في معاملة النزالء ،و هو ما
يتواله علم العقاب ،فعلم اإلجرام و علم العقاب وض ا ااع من أجل حماية حقوق و مص ا ااالح المجتمع و األفراد ،و
ليس من الممكن الوصااول إلى منظومة سااياسااة عقابية دون االسااتناد إلى علم اإلجرام و علم العقاب و مراعاة
تغير ظروف الحياة في المجتمعات .
المبحث األول :مبدأ علم العقاب
يعرف علم العقاب بانه ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يبحث في أغراض الجزاء الجنائي و انسب أساليب
تنفيذه للوصول إلى الغاية المنشودة من توقيع العقوبة ( ،)1فهو مجموعة من القواعد ،التي تحدد أساليب لتنفيذ
العقوبات و التدابير االحت ارزية ،بطريقة تؤدي إلى تحيق أهدافها و أغراضها ،المتمثلة في التأهيل و اإلصالح
و التهذيب للنزالء (. )2
لم يبرز مبدأ علم العقاب في الس ا ااجون إال بعد أن بدأ تنفيذ العقوبات الس ا ااالبة للحرية (الس ا ااجن) والتي تقضا ا اي
وجود المحكوم عليه فترة طويلة داخل السااجن ،حيث أن العقوبات البدنية هي العقوبات التي كانت السااائدة في

 -1عبيد ،حسنين :علم اإلجرام و علم العقاب ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1991 ،ص 7
 -2نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام و علم العقاب ،عمان :دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2013 ،ص 95
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العصااور القديمة ضااد مرتكب الجريمة ( ،)1و كان المجتمع في ذلك الوقت ينظر للنزيل على انه شااخص شاااذ
عدو المجتمع يجب االنتقام منه (. )2
وقد بدأ االهتمام أوال بد ارس ااة وتحليل العقوبات الس ااالبة للحرية (عقوبة الس ااجن) ،ود ارس ااة المؤسا اس ااات العقابية،
وأيضا ا ا ا ا ا ااا األنظمة التي تطبق فيها ،ثم تطور علم العقاب بعد ذلك عندما تحولت نظرة المجتمع إلى المحكوم
عليه من اعتباره ش ا ا ااخص خطير يهدد األمن ويجب االنتقام منه و تطهير المجتمع منه ،إلى ش ا ا ااخص بحاجة
للص ا ااالح و التأهيل من خالل معاملة عقابية مدروس ا ااة تقوم على أس ا ااس يض ا ااعها قانون مراكز اإلص ا ااالح و
التأهيل بما يحقق اإلصالح و التأهيل الفعلي له ( ،)3و كان على مشرعنا الفلسطيني أن يتخذ موقف المشرع
األردني بهذا الخص ا ا ااوص ،حيث ورد فيه مادة تبين المخالفات المس ا ا االكية للنزيل التي تس ا ا ااتوجب العقاب على
سبيل الحصر (. )4
المطلب األول توفير المعاملة اإلنسانية للنزالء :
إذا كان المجتمع هو اإلطار المناسا ا ااب لتحقيق مبادئ حقوق اإلنسا ا ااان ،فإن السا ا ااجن يعتبر اإلطار المناسا ا ااب
لتحقيق حقوق النزيل وهو اإلنس ااان الذي فقد حقا من حقوقه األس اااس ااية ،وهو حقه في الحرية ( ،)5أص اابح اعن
إصالح وتأهيل النزيل ال يتم إال من خالل المعاملة العقابية الخاضعة ألسس علمية مدروسة و برامج

 -1عبد الستار ،فوزية :علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 78
 -2حسني ،محمود نجيب :دروس في علم اإلجرام وعلم العقاب ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1988 ،ص 218
 -3الشاذلي ،فتوح عبداهلل :أساسيات علم اإلجرام و العقاب ،اإلسكندرية :منشأة المعارف ،2000 ،ص 93
 -4المادة  37من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004

 -5سالمة ،مأمون محمد :علم اإلجرام والعقاب ،القاهرة :دار الفكر العربية ،د.س.ن.
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تااأهيليااة و تهااذيبيااة تكفاال التغيير الجااذري في نفوس النزالء ،و يمكن القول أن هناااك عالقااة طرديااة م اا بين
المعاملة اإلنساانية و إصاالح و تأهيل النزيل ،فكلما كانت معاملة النزيل أكثر إنساانية كلما تحقق اإلصاالح و
التأهيل بشكل اكثر فاعلية و سرعة .
إن المعاملة العقابية تختلف بطبيعة الحال حسا ا ا ا ا ا ااب كل فئة من النزالء ،فاألحداث هم بحاجة لرعاية أكثر من
النزالء اعخرين و ال تتناساا ااب البرامج اإلصا ا ااالحية و التأهيلية التي يخضا ا ااع لها البالغين لألحداث ،ذلك بحكم
س ا ا اانهم الص ا ا ااغير و تجارب الحياة القليلة كذلك األمر بالنس ا ا اابة لفئة النس ا ا اااء فهم بحاجة لمعاملة عقابية تراعي
خصوصيتهم ،فيحب أن يكون هناك مراكز إصالح و تأهيل خاصة بهم ،و أن يكون العاملين في تلك الم اركز
هم من النس ا ا اااء ،حتى يس ا ا ااتطيعوا أن يلبوا احتياجاتهم ،و أن تتفاعل هذه الفئة بش ا ا ااكل أكبر مع األخص ا ا ااائيين
النفسيين و االجتماعيين (. )1

و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصااالح و تأهيل الخليل و مركز
إصا ا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح الس ا ا ا اؤال التالي عليهم  :كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصا ا ا ااالح و
التأهيل ؟ تبين أن النزالء يعاملون معاملة جيدة من قبل العاملين في مراكز اإلصالح و التأهيل (. )2

 -1التركي ،مصطفى :سجون النساء ،الرياض :دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية و التدريب ،1997 ،ط ،1.ص
66
 -2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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الفرع األول وجوب حماية النزالء من التعذيب
بداية يعرف التعذيب على أنه أي تص ا ا اارف ينجم عنه أي ألم أو عذاب جس ا ا اايم ،سا ا ا اواء كان معنويا ،أو بدنيا،
يصاايب شااخص ما عمدا بهدف الحصااول من هذا الشااخص ،أو من شااخص ثالث ،على اعتراف ،أو بيانات،
أو عقابه على عمل ارتكبه أو مشاااتبه به في ارتكابه ،أو إخافته أو إجباره على أداء عمل معين دون رضااااه .
والتعذيب قد يكون ماديا ،وقد يكون معنويا ،و يمكن القول أن النزالء من أكثر الفئات المعرضا ا ا ا ا ا ااة للتعذيب،
خاصة في ظل عدم وجود رقابة على مراكز اإلصالح و التأهيل ،و عدم إجراء جوالت تفقدية ألوضاع النزالء
يجب اتباع أساااليب معاملة عقابية تتفق والغرض من التنفيذ العقابي وتساااعد النزيل على تأهيله يواصااالحه ،و
يمكن تحقيق هذه الحماية من خالل وجود تش ا اريعات تكفل هذه الحماية للنزيل و تفرض معاملته بطريقة تحفظ
كرامته اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانية ،و من جانب آخر يقع على المجتمع الدولي واجب أخالقي و قانوني في توفير الحماية
للنزالء(. )1
أوال موقف المشرع الفلسطيني من التعذيب :
أما على الصا ااعيد الفلسا ااطيني فقد تم التأكيد من خالل النصا ااوص القانونية بان التعذيب جريمة معاقب عليها،
فقد نص في قانون مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح والتأهيل ،على انه يحظر تعذيب النزيل أو اسا ا ا ا ا ا ااتعمال القوة معه ،أو
مخاطبته ببذاءة أو بالقاب محقرة ( ،)2وقد منح قانون اإلجراءات الجزائية الفلساطيني أيضاا الحق لكل نزيل في

 -1سا ا ا ا ا ا ااالمه ،محمد عبد اهلل :جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي ،اإلسا ا ا ا ا ا ااكندرية :المكتب العربي
الحاديث ،2006 ،ص 5
 -2المادة  37الفقرة الثانية والثالثة من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل رقم ( )6لسنة 1998
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أن يتقدم بش ا ا ا ااكوي خطية ،أو ش ا ا ا اافوية للنيابة العامة عن طريق المركز الذي يقيم به ،وذلك في حال تعرض ا ا ا ااه
للتعذيب ( .)1إال أن ذلك ال يعد كافيا نظ ار لعدم وجود مفهوم واض ا ا ا ااح للتعذيب في التشا ا ا ا اريعات الفلس ا ا ا ااطينية،
فالتعذيب قد يكون ماديا أو معنويا ،و يصا ا ا ا ا ا ااعب تحديد ما اذا كانت معاملة النزيل فيها تعذيب أم ال في ظل
عدم وجود مفهوم واضح و محدد له .
ثانيا انضمام فلسطين التفاقية مناهضة التعذيب
أص اابحت فلسا ااطين منضااامة إلى اتفاقية مناهضا ااة التعذيب ،من خالل قيام رئيس السا االطة الوطنية الفلسا ااطينية
بتوقيع تسااعة عشاار اتفاقية ،من خالل خمسااة عشاار طلبا تم تقديمها في /1نيسااان 2014/لالنضاامام إلى عدة
اتفاقيات ومعاهدات دولية ،من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب ،والتي تلقي على عاتق فلسطين العديد
من الواجبات ،بالرغم من أن القانون األساسي الفلسطيني حظر التعذيب ( ،)2كذلك قانون اإلجراءات الجزائية
الفلسا ا ااطيني (،)3و بالتالي فان المطلوب من المشا ا اارع الفلسا ا ااطيني حاليا هو وضا ا ااع قانون خاص بالتعذيب أو
تعديل قانون العقوبات األردني المعمول به في األراضي الفلسطينية ( ،)4و يمكن القول بأن عدم مراعاة حقوق
النزالء المنصا ا ا ا ااوص عليها في التش ا ا ا ا اريعات المحلية و ما نصا ا ا ا اات عليه االتفاقيات ،و اإلعالنات ،و المواثيق
الدولية بشااكل عام ،و اتفاقية مناهضااة التعذيب بشااكل خاص ،هو بحد ذاته تعذيب للنزالء فعندما يحرم النزيل

 -1المادة  127من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001
 -2المادة  13من القانون األساسي الفلسطيني لعام 2003

 -3المادة  29من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001
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 -موقع قانون ،مقالة بعنوان (ما الجديد في االتفاقيات إلى وقعها الرئيس؟) للكاتب الدكتور المحامي معتز ففيشة ،تاريخ

الدخول للموقع  ،2015\5\27الموقعhttp://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17999 :
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من الظروف المعيشاا ا ا ا ااية المالئمة لبيئته الجديدة و منحه حياة اجتماعية داخل مركز اإلصا ا ا ا ا ااالح و التأهيل و
معاملته معاملة إنسانية يكون قد خضع للتعذيب ،و إن لم تنص التشريعات المحلية و االتفاقيات و اإلعالنات
و المواثيق الدولية على ذلك بشكل صريح.
إن هذه االتفاقية تعمل على رفع مس ا ااتوي احترام حقوق اإلنس ا ااان في فلس ا ااطين و بخاص ا ااة فئة النزالء ،وبالتالي
فان االنضاامام إلى هذه االتفاقية له مردود إيجابي كبير على معاملة النزالء في فلسااطين ،بحيث انهم أصاابحوا
اعن محصنين من التعذيب وأصبح هناك أكثر حماية قانونيا لهم من التعذيب (. )1
و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصااالح و تأهيل الخليل و مركز
إص ا ا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح السا ا ا ا اؤال التالي عليهم  :هل تعرض ا ا ا اات للتعذيب أو المض ا ا ا ااايقة من قبل
العاملين داخل المركز ؟ تبين أن النزالء لم يتعرضوا للتعذيب و المضايقة من قبل العاملين في المركز (. )2

الفرع الثاني توفير األمن والطمأنينة للنزيل
تحتوي مراكز اإلص ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ااطينية نزالء مس ا ا ااجونين على ذمة تهم جنائية متنوعة ،ومن مهام هذه
المراكز توفير الحمااايااة لهؤالء النزالء ،والمحااافظااة على أمنهم من أي اعتااداء قااد يقع عليهم ،س ا ا ا ا ا ا اواء من قباال
بعض ا ااهم البعض أو من خار ،مراكز اإلص ا ااالح والتأهيل .ولتحقيق ذلك ،ال بد أن تقوم إدارة مراكز اإلص ا ااالح
والتأهيل بتوفير كافة اإلمكانيات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير تلك الحماية.

 -1أبو عفيفة ،طالل :أصول علمي العقاب واإلجرام ،القدس :دار الجندي للنشر والتوزيع ،د.س.ن ،ص 525وما بعدها

 -2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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تختلف في مراكز اإلص ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ااطينية الحماية األمنية من مركز إلى آخر ،ولكنها بش ا ا ااكل عام ال
توفر المس ا ا ااتوي المطلوب من الحماية .وذلك نتيجة الظروف األمنية المتردية الناجمة عن العدوان اإلسا ا ا ارائيلي
المتكرر على األراضي الخاضعة للسيادة الفلسطينية خالل السنوات الماضية . )1( ،و من خالل المقابلة التي
أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إص ا ا ا ااالح و تأهيل الخليل و مركز إص ا ا ا ااالح و تأهيل بيت
لحم ،تم طرح الس ا اؤال التالي عليهم  :هل تشا ااعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟ تبين أن النزالء يشا ااعرون
بعد الطمأنينة داخل المركز نتيجة عدم تصا ا ا ا ا اانيف النزالء مما يجعل النزالء المسا ا ا ا ا ااجونين على دعاوي حقوقية
كدين أو نفقة يمكثون مع نزالء مس ا ااجونين على دعاوي جزائية خطيرة ( ، )2إن توفير األمن والطمأنينة للنزالء
يستوجب التطرق لألمور التالية:
أوال اتخاذ اإلجراءات األمنية داخل السجون:

بحيااث انااه يجااب توفير تفتي

دوري ومنظم لمراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح والتااأهياال والخاادمااات التي تقاادمهااا ،من خالل

تكليف مفتشا ااون مؤهلون لهذا العمل يتم تعيينهم من قبل السا االطة المختصا ااة ( ،)3ويكون دور هؤالء المفتشا ااين
بش ا ااكل خاص العمل بش ا ااكل جاد من اجل التأكد والتثبت من أن مراكز اإلص ا ااالح والتأهيل يتم إدارتها بش ا ااكل
متوافق وأحكام القانون واألنظمة وبما يحقق الغرض منها في إصالح وتأهيل النزالء (. )4
 -1الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن :جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،رام اهلل :تقرير (،2005 ،)37
ص 42
 -2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
 -3عريم ،عبد الجبار :الطرق الحديثة في اصطالح وتأهيل المجرمين الجانحين ،مرجع سابق ،ص 109
 -4حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص65
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كما و نص قانون مراكز اإلص ا ا ااالح و التأهيل ،على عدة أمور بخص ا ا ااوص اإلجراءات األمنية ،من ض ا ا اامنها
إعطاء الحق لوزير الداخلية و لوزير العدل الدخول ألي مركز إصااالح و تأهيل ،و أن يتم بالتنساايق مع وزير
الشااؤون االجتماعية تعيين أخصااائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لد ارسااة الحالة االجتماعية و النفسااية للنزيل،
كما و منح القانون للنائب العام ،و للمحافظين ،و قض اااة المحكمة العليا الدخول إلى جميع األماكن في مراكز
اإلصالح و التأهيل ،و ذلك في أي وقت يشاؤون لتفقد صحة األوراق و القيود و السجالت الخاصة بالقائمين
على إدارة مراكز اإلصالح و التأهيل و نظامه و انضباطه ،و فحص الغذاء المقدم للنزالء من حيث الكمية و
الجودة ،و تطبيق ما تقض ا ا ا ا ااي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه مناس ا ا ا ا اابا بش ا ا ا ا ااأن ما يقع من مخالفات بهذا
الخص ا ا ا ا ااوص ،و للمدير العام أيض ا ا ا ا ااا الحق في القيام بزيارات تفتيش ا ا ا ا ااية دورية لجميع المراكز للتأكد من تنفيذ
التعليمات و األنظمة و الق اررات كافة
و يرفع تقريره في هذا الش ااأن إلى الوزير ( . )1و كان على مش اارعنا الفلس ااطيني األخذ بموقف المش اارع األردني
حين الزم المدير العام برفع تقارير دورية كل ثالثة اشهر للوزير تتضمن أوضاع المركز و النزالء و الخدمات
المقدمة لهم و التوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص ( . )2و تختلف اإلجراءات األمنية بحسب نوع السجن
ففي السجون المغلقة و هي السجون بصورتها التقليدية ،و التي تخصص للنزالء ذو األحكام العالية ،أو النزالء
ذو الخطورة اإلجرامية ،حيث تتطلب معاملتهم نوعا من القسااوة و الشاادة ،و ذلك لمنعهم من الهرب من ناحية،
و من ناحية أخري لكي يشعروا برهبة العقوبة فتكون أسوار هذه السجون عالية و تتميز بالحراسة المشددة مما

 -1المواد من  12-10من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة 1998
 -2المادة  3/7من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004
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يؤدي إلى فقدان النزيل لثقته بنفسا ا ااه و إصا ا ااابته بكثير من األمراض البدنية و النفسا ا ااية و العقلية مما يقلل من
فرص اإلص ا ااالح و التهذيب ،أما في الس ا ااجون المفتوحة فتقوم على عكس فكرة الس ا ااجون المغلقة فال تلجا إلى
وس ا ااائل األمن و الح ارس ا ااة من اجل الحيلولة دون هروب نزالئها و إنما تقوم على إقناعهم بان الهرب ليس في
مصا ا االحتهم ،و بالتالي يكون هناك نوع من الثقة المتبادلة و فرصا ا ااة اكبر لتحقيق الغرض من السا ا ااجون و هو
اإلصالح و التأهيل ،و من الجدير بالذكر أن فلسطين ال يوجد فيها هذا النوع من السجون (. )1
ثانيا آلية اتخاذ اإلجراءات التأديبية داخل السجون:
يتم الحفاظ على النظام واالنضباط بشكل حازم ،ولكن دون المبالغة في القيود أكثر مما هو ضروري للمحافظة
على األمن و النظام داخل مراكز اإلص ا ا ا ا ااالح و التأهيل ،فال يتم توقيع أي عقوبة على النزيل إال وفقا ألحكام
القانون ،وال يجوز أبدا معاقبته مرتين على المخالفة الواحدة ،وال يتم معاقبة أي نزيل إال بعد أن يتم إعالمه
بالمخالفة الواقعة منه يواعطائه فرص ااة فعلية لعرض دفاعه ( . )2وينطبق هذا على أية عقوبة أخري من ش ااانها
أن تلحق الضاارر بصااحة النزيل الجساادية أو العقلية ،حيث انه يكون من واجب الطبيب داخل المركز أن يقوم
بش ا ا ااكل يومي بزيارة النزالء الخاض ا ا ااعين لمثل هذه العقوبات ،وأن يبلغ مدير المركز بض ا ا اارورة وقف العقوبة أو
تغييرها إذا رأي ذلك ضروريا ألسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية (. )3

 -1عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1992 ،ط ،1.ص 17
 -2حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص54
 -3نجم ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام و العقاب ،عمان :مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع ،1991 ،ط ،2.ص 161
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أما موقف المشا اارع الفلسا ااطيني بهذا الخصا ااوص فقد نص على أنواع العقوبات التي يمكن إيقاعها على النزيل
في حال خالف التعليمات ،و نص على أنه ال يجوز إنزال أي عقوبة بالنزيل إال بعد إجراء التحقيق وسا ا ا ا ا ا ااماع
أقواله وتقديم دفاعه ،والعقوبات التأديبية هي اإلنذار ،والحبس االنفرادي الذي ال يزيد عن أسا ا اابوع ( . )1و كان
على مشاارعنا الفلسااطيني أن يتخذ موقف المشاارع المصااري بخصااوص عدة مسااائل في هذا الشااأن ،منها أن ال
يحول إيقاع عقوبة تأديبية على النزيل دون إخالء سا ا اابيله بمقتضا ا ااى الحكم الصا ا ااادر عليه قضا ا ااائيا ،حيث أن
المشا اارع لم يتناول هذه المسا ااألة ،باإلضا ااافة إلى وجوب معاملة المحبوسا ااين احتياطيا بخصا ااوص نظام التأديب
معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن و مع ذلك ال توقع عليهم عقوبة النقل من مركز عخر (. )2
و بخصااوص العقوبات التأديبية في الش اريعة اإلسااالمية ،فهناك التأديب من خالل توبيخ النزيل و هو نوع من
أنواع التعزير كعبوس الوجه و اإلعالم بالذنب و الوعظ و اإلغالظ بالقول و شا ا ا ا ا ا ااهر امر الجاني بإعالم ذنبه
للناس ،و تأديبه من خالل تغيير مظهره كحلق شا ا ا ااعر الراس ،و تأديبه من خالل الضا ا ا اارب ليصا ا ا ااحو عقله و
يثوب إلى رشده و ذلك في بعض الحاالت المستعصية ،و تأديبه من خالل التقييد بوضع القيود في اليدين أو
األرجل ،و تأديبه من خالل حرمانه من بعض األمور لدفعه إلص ا ا ااالح نفس ا ا ااه و تعديل س ا ا االوكه ،كمنع الزيارة
عنه ،و تأديبه من خالل وضعه في الحبس االنفرادي ،و تأديبه بنقله إلى سجن آخر ،إذ يرجى من نقل النزيل
من س ا ا ااجن عخر تبدل الحال ،الن للمجاورة تأثير في الطاعة ،علما أن الشا ا ا اريعة اإلس ا ا ااالمية تري أن العقوبة
السالبة للحرية في معظم الحاالت غير مناسبة

3

 -1المواد من  63-61من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -2المواد  48+47من قانون تنظيم السجون المصري رقم ( )396لسنة 1956
 -3أبو غدة ،حسن :أحكام السجن و معاملة السجناء في اإلسالم ،مرجع سابق ،ص 527-510
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المطلب الثاني توفير ظروف حياتية مناسبة للنزيل
حتى يتحقق الغرض من مراكز اإلصااالح والتأهيل البد من توفير ظروف حياتية مناساابة للنزيل ،فالنزيل يجب
أن يتقبل بيئة السااجن حتى ينعكس ذلك إيجابيا على إصااالحه وتأهيله ،فيجب مراعاة مساااحة الغرف ،والحفاظ
على مستوي جيد من التهوية والتدفئة ،كذلك توفير اإلضاءة الكافية ،والهواء النقي ،وتوفير جميع
المتطلبات الصااحية التي يحتاجها النزيل أثناء قضاااء فترة عقوبته ( . )1وفي هذا السااياق البد من ذكر السااجن
الموصا ااوف بانه السا ااجن األكثر إنسا ااانية في العالم و هو سا ااجن هالدن في النرويج و الذي يحقق فعليا وظيفة
اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل للسا ا ا ا ا ا ااجن وليس للهانة و العقاب ،فهو يوفر أسا ا ا ا ا ا اااليب الراحة العديدة التي يتمتع بها
المواطنون العااديون ،و يعمال على تهيئاة النزالء للعودة إلى حيااتهم اليومياة بنفس ا ا ا ا ا ا اياة متوازناة ،و يوفر إقاامة
ألهالي النزالء ،و يعمل على تدريب الحراس وفق برامج مخص ا ا ا ا اصا ا ا ا ااة على رفع الروح المعنوية للنزالء ،بل و
يتناولون الطعام و يقومون بمشاااركة النزالء باللعب ،هذا مع العلم أن اكثر من نصااف الحراس هم من النساااء،
مما يقلل من توتر النزالء و يشجعهم على السلوك الجيد (. )2
تختلف الظروف الحياتية المتاحة للنزالء باختالف األنظمة المتبعة في السا ا ا ا ااجون ،فهناك أربعة أنظمة و هي
النظام الجمعي و هو اقدم األنظمة العقابية ،يتم فيه الجمع بين النزالء في مكان واحد طوال الليل و النهار،
فيكون بالمؤس ا ا ا اساا ا ااة مكان واحد يتسا ا ا ااع للعمل ،و تناول الطعام ،و قض ا ا اااء وقت الراحة ،و النوم ،على أن يتم

 -1الهيئة الفلسا ااطينية المسا ااتقلة لحقوق المواطن ،جاهزية مراكز اإلصا ااالح والتأهيل الفلسا ااطينية ،تقرير ( ،)37رام اهلل،2005 ،
ص 12
 -2العربية  ،مقالة بعنوان (اجمل "سجن" في العالم يوفر احدث التقنيات و فرصة ركوب الخيل) للكاتب محمد زيد مستو ،تاريخ
الدخول للموقع  ، 2015-5-27الموقع http://www.alarabiya.net/articles/2010/09/26/120411.html :
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الفص اال بين الرجال و النس اااء و األطفال ( ،)1و هناك النظام االنفرادي ،الذي ينفرد كل نزيل بغرفة خاص ااة به
يقضا ااي فيها طول مدة عقوبته فيقوم فيها بعمله و يتناول الطعام و يقضا ااي فيها أوقات الراحة و النوم و يتلقى
فيها أساليب التأهيل و التثقيف ،إال أن هذا النظام يتميز بقسوته على النزيل و يؤدي إلى عدم تقبله لبرامج
التأهيل للنزيل ( ،)2و هناك النظام المختلط الذي يجمع النزالء نها ار في العمل و التثقيف و الراحة و الترفيه،
على أن يفصاال بينهم ليال فينفرد كل منهم بغرفة خاصااة به ،و أري أن افضاال النظم هي النظام المختلط كون
هذا النظام يتالفى مساااوئ النظامين السااابقين ،و بذلك يكون هذا النظام قد تالفى مساااوئ النظاميين السااابقين
و هناك النظام التدرجي الذي يخفف القيود عن النزيل كمكافاة له بحساب اساتيعابه لبرامج اإلصاالح و التأهيل
و هذا النظام يمتاز بقسوته في البداية كحرمان النزيل من الزيارة ثم رفع القيود المفروضة تدريجيا (. )3
الفرع األول الشروط المتعلقة بالسجن :
تطرقت القواعد النموذجية الدنيا إلى هذا الموضاااوع حيث أوجبت ضا اارورة مراعاة المسا اااحة الدنيا المخص ا اص ااة
لكل نزيل ،دون تحديد أبعاد هذه المساااحة بشااكل دقيق ،فيجب أال تكون هذه المساااحة غير كافية لعدد النزالء،
بحيث تصبح تنفيذ العقوبة من قبيل المعاملة العقابية غير اإلنسانية،

 -1الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 197
 -2الشاذلي ،فتوح عبداهلل :أساسيات علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص 119
 -3منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،1991 ،ط ،2.ص
175
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أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية للنزالء (. )1
وحتى نستطيع فهم التطور الذي ط أر على مراكز اإلصالح والتأهيل ،و الشروط الواجب توافرها فيها ،البد من
الرجوع إلى نشا ااأت فكرة السا ااجون و تطورها لتصا اابح مراكز للصا ااالح و التأهيل ،بحيث أن عقوبة السا ااجن لم
تكن معروفة في المجتمعات البدائية ،فقد كانت تطبق على نطاق ضا اايق لدي اإلغريق مما يعني أن اس ا اتخدام
الحبس كعقوبة على جرائم بذاتها يعد وس ا اايلة حديثة نس ا اابيا ،كما و قد ش ا ااهدت نظم الس ا ااجون في القرن الثامن
عشر تطو ار ملموسا تحت تأثير كتابات العديد من اإلصالحيين الذين نادوا ببعض اإلصالحات المتعلقة بنظام
العمل ،و الرعاية الصاا ااحية ،و التهوية ،و الزيارات ،و التغذية ،و ضا ا اارورة العزل بين النزالء مع توفير برنامج
ديني تهذيبي ،بعدما كان الهدف من إيداع المحكوم عليهم الس ا ا ا ااجن هو إيالم النزيل و س ا ا ا االب حريته اص ا ا ا اابح
الساجن اليوم له غاية أخري لها جوانب عدة من األغراض العقابية و اإلنساانية و التهذيبية و اإلصاالحية التي
تتمثل في عملية التأهيل.
كما كان اهتمام الدارس ااين في نهاية القرن العشا ارين و بداية القرن الواحد و العشاارين ينص ااب على علم العقاب
و كل ما يتعلق بالنزالء ،و تطورت النظم الجنائية بشكل اكثر نضجا ووعيا ،فمنها ما تعلق بحقوق اإلنسان و
اصاابح هناك اهتمام اكبر ببحث قضااايا السااجن و النزالء ،لدرجة الزام مؤس اسااات السااجون بعملية التأهيل التي
تس ااعى إلى مس اااعدة المحكوم عليهم في تحس ااين مس ااتوي التفكير لديهم ،و تنمية مواهبهم و قدراتهم و تمكينهم
من الحياة داخل السجون ،و العمل على تكييفهم و اندماجهم في المجتمع وفق خطط و برامج و تدابير تجعل
مراكز اإلصا ا ااالح و التأهيل تتعامل مع النزيل بطريقة تشا ا ااعره باالطمئنان و الثقة ،و توفر جميع المتطلبات و

 -1القاعدة  10من القواعد النموذجية الدنيا ،مرجع سابق
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الظروف الحياتية التي تساهم في تأهيله ( . )1و أري أن السجن (مركز اإلصالح و التأهيل) كبناء و تصميم،
هو عامل نفس ااي إيجابي جدا ،و عنص اار مهم من عناص اار المعاملة اإلنس ااانية للنزالء ،فاالهتمام بالس ااجن من
حيث المظهر الداخلي و التصا ا ا ا ا ا ااميم ،ال يقل أهمية عن البرامج التأهيلية و التهذيبية التي تمارس على النزالء
إلصالحهم و تأهيلهم .
إن الفترة األولى من حياة السجن تكون من األوقات و المراحل الصعبة في حياة النزيل بسبب دخوله ألول مرة
إلى مجتمع السااجن المغلق ،و تعرضااه لمجموعة أحكام انضااباطية مقننة و مجدولة حسااب توقيت زمني دقيق
و صارم يخضع لها دون أن ال يستطيع مناقشتها أو رفضها  ،األمر الذي يؤدي إلى عدم ارتياحه لها و تمرده
عليها في بعض األحيان أو عدم االلتزام بها مما يس اابب له متاعب و عقوبات داخل الس ااجن و غالبا ال يمكن
تحديد هذه الفترة بشا ا ااكل محدد ألنها تعتمد على شا ا ااخصا ا ااية النزيل و مدي تعاونه مع تعليمات السا ا ااجن و مع
مسا ااؤوليه ،إن هذه الحالة قائمة لكنها قد تقصا اار أو تطول ،يعتمد ذلك على حالته االجتماعية للنزيل ( اعزب،
متزو ،،ارمل ،منفصل )  ،و شخصيته ،و عمره ،و انحداره الطبقي ،و تعليمه ،و عرقه (. )2
ومن خالل مراقبة س ا ا االوك النزيل و معرفة مدي التزامه بتعليمات الس ا ا ااجن و تعاونه مع القائمين على تطبيقها،
يتم معرفة من هو صالح للتأهيل و الرعية المهنية و االجتماعية داخل السجن ،ثم العمل على تصنيفهم بحيث
يساعد ذلك على إنجاح برامج التأهيل  3و هذا ما أخذ به المشرع المصري حين صنف النزالء إلى  4أصناف

 -1شريك ،مصطفى :التعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية و مقارنته بقانون السجون الجزائري (رسالة ماجستير)،2014 ،
ص 59-58

 -2العمر ،معن خليل :التخصص المهني في مجال الرعاية الالحقة ،الرياض :دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية
والتدريب ،2006 ،ط ،1.ص 92

 -3نجم ،محمد حسين :أصول علم اإلجرام والعقاب ،سابق ،ص 145وما بعدها
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األول هو المحكوم عليهم بعقوبة السجن ،الثاني هم النساء المحكوم عليهن بعقوبة األشغال الشاقة ،الثالث هم
الرجال المحكوم عليهم بعقوبة األشغال الشاقة ،الرابع المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد عن ثالثة
اشااهر ( ،)1و هذا التصاانيف افضاال من تصاانيف المشاارع الفلسااطيني  ،الذي صاانف النزالء حسااب الجنس إلى
نزالء من ذوي السوابق ،و نزالء من غير ذوي السوابق ،و نزالء موقوفين غير محكوم عليهم بأحكام محاكم ،و
نزالء محكوم عليهم في دعاوي حقوقية كالنفقة و الدين ،حيث يفصا ا ا ا اال النزالء الخطرين عن باقي النزالء (. )2
و تزويد النزيل بكافة األسا ا ا ا ا ا االحة المعنوية و المهنية الكفيلة بنجاحه في الحياة ،و العمل على تأقلم النزالء مع
بيئة السجن لحملهم على الشعور بالرضا عن انفسهم.
ثم تحويل السجن من مكان للكبت و الحرمان و جعله مؤسسة ذات أهداف تربوية و عالجية من خالل إقناع
النزالء بانهم بحاجة للمساعدة داخل السجن الجتثاث الجريمة من نفوسهم و السيطرة على تصرفاتهم و العمل
على تحقيق اندماجهم في حياة المجموعة ،و جعل النزالء ينخرطون في األنشطة المختلفة بهدف تحقيق تحول
عميق في مواقفهم و تشااجيعهم على االنخراط بشااكل جدي في نمط الحياة السااوية و ليس المنحرفة ،و بالتالي
اسااتغالل جميع اإلمكانيات داخل السااجن و خارجه لتحقيق ذلك .و لتوضاايح الشااروط المتعلقة بالسااجن بشااكل
أدق البد من التطرق لألمور التالية (. )3

 -1المادة  3من قانون تنظيم السجون المصري رقم ( )396لسنة 1956
 -2المادة  25من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -3شريك ،مصطفى :التعامل مع السجناء ،مرجع سابق ،ص 60وما بعدها  +سالمة ،مأمون محمد :علم اإلجرام والعقاب،
القاهرة :دار الفكر العربية ،د.س.ن ،ص  341وما بعدها
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أوال توفير مساحة مناسبة للنزالء:
تعاني معظم مراكز اإلصا ا ااالح و التأهيل الفلسا ا ااطينية من اكتظاظ ش ا ااديد ( ،)1رغم أن القواعد النموذجية الدنيا
نص ا ا ا اات على أنه ال يجوز وض ا ا ا ااع نزالء في الغرف أكثر من القدرة االس ا ا ا ااتيعابية لها ،فإذا حدث ذلك لس ا ا ا اابب
اس ا ااتثنائي ،كاالكتظاظ المؤقت ،يجب عدم وض ا ااع أعداد كبيرة من النزالء داخل الغرف يوانما تقس ا اايمهم بش ا ااكل
متسا ا ا ا ا ا اااوي لحل أزمة االكتظاظ ،و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز
إصااالح و تأهيل الخليل و مركز إصااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح الساؤال التالي عليهم  :هل يوجد إزدحام
داخل المركز ؟ تبين أن هناك إزدحام في بعض المراكز حيث أن بعض النزالء ليس لهم أسرة للنوم (. )2
ثانيا توفير اإلضاءة والتهوية:
يجاب أن تتوفر في جميع غرف النزالء ،و خااص ا ا ا ا ا ا ااة حجرات النوم ،جميع المتطلباات الصا ا ا ا ا ا ااحياة ،و م ارعااة
الظروف المناخية ،خاص ااة من حيث حجم الهواء والمس اااحة الدنيا المخص اص ااة لكل نزيل ،واإلض اااءة والتدفئة،
والتهوية( ،)3أما قانون اإلصالح و التأهيل فنص على تزويد غرفة النزيل باإلنارة ووسائل التدفئة فقط ()4

 -1موقع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،ديوان المظالم :تقرير حول الرقابة على أماكن االحتجاز والتوقيف ،تاريخ الدخول
للموقع ،2015/4/22 :الموقعhttp://www.ichr.ps/ar/1/3/1210 :
 -2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
 -3المادة 11 + 9من القواعد النموذجي الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -4المادة  13/37من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
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ثالثا نظافة المكان:
يجب توفير المناخ الصا ااحي داخل مراكز اإلصا ااالح والتأهيل ،وتوفير المراحيض الصا ااحية وأماكن االسا ااتحمام
لتلبية حاجات النزيل من النظافة ،وأن تكون هناك صاايانة دورية للنزيل ،ونظافة األس ارة التي ينام عليها النزالء
ولوازمها ،وان يتم اسااتبدالها باسااتمرار للمحافظة على نظافتها ،كما وقد أوصااى بذلك القانون النموذجي العربي
الموحد لتنظيم السا ااجون ( )1أما قانون مراكز اإلصا ااالح والتأهيل فنص على المحافظة على نظافة النزالء دون
التطرق لنظافة المكان (. )2
و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصا ا ا ا ا ا ااالح و تأهيل الخليل و
مركز إص ا ا ا ا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح األس ا ا ا ا ا اائلة التالية عليهم  :هل يوجد إزدحام داخل المركز ؟ و ما
مسااتوي النظافة داخل المركز؟ وهل تتوفر اإلضاااءة و التهوية الكافية داخل المركز؟ تبين أن هناك إزدحام في
بعض المراكز حيث أن بعض النزالء ليس لهم أس ا ارة للنوم ،أما بخصا ااوص النظافة فهناك مراكز يعاني النزالء
فيها من تكاثر الحشا ا ا ا ا ارات و من عدم نظافة الحمامات فيها ،أما اإلض ا ا ا ا اااءة فهي جيدة و التهوية أحيانا تكون
الغرف مضغوطة و بحاجة لمزيد من التهوية (.)3

 -1المادة  40من القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون ،الصادر عن جامعة الدول العربية سنة 2000
 -2المادة  11-7/37من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
3

 -المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح

األسئلة عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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الفرع الثاني الشروط الصحية المتعلقة بالنزيل:
لم تعد السا ا ااجون وسا ا اايلة لالنتقام بل اصا ا اابح يعتبر توفير العناية الصا ا ااحية للنزالء من مسا ا ااؤوليات إدارة مراكز
اإلصا ا ااالح و التأهيل ،وفقا لما تقره المبادئ و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزالء و اإلعالنات و المواثيق
الدولية التي تهتم بالعناية الصا ااحية للنزالء ( ،)1ألن النزيل ال يسا ااتطيع أن يوفر العناية الصا ااحية لنفسا ااه داخل
المركز ،بحيث يجب العمل على توفير الخدمات الصااحية بمراكز اإلصااالح و التأهيل بنفس المسااتوي المتوفر
خارجها ،و ذلك بمجرد دخول النزيل إلى المركز حيث يتلقى بداية فحص طبي بقصا ا ا ااد تشا ا ا ااخيص حالته ألنه
غالبا ما يكون النزيل مص ا ااابا بحالة س ا اايئة ،و الن ظروف المركز من ش ا ااانها أن تزيد من حالته س ا ااوءا ( ،)2و
تنص المعاهدات الدولية و تقارير منظمات حقوق اإلنس ا ا ا ااان في هذا الخص ا ا ا ااوص على ض ا ا ا اارورة التزام مراكز
اإلصالح و التأهيل باحترام حقوق النزيل الصحية و ذلك بضرورة توفير الشروط التالية:
أ -أن يقوم الطبيب بفحص كل نزيل في أقرب وقت ممكن بعد دخوله المركز ومن ثم يتم فحصا ا ا ا ا ا ااه بعد ذلك
كلما اقتضت الضرورة ،وخاصة عند اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به.
ب -تجهيز المراكز بمعدات ووسا ااائل الخدمات الصا ااحية الضا اارورية خصا ااوصا ااا األدوية الكافية ،وقد أوصا اات
األمم المتحدة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس ااجناء على مجموعة من المواد التي يجب توفيرها لرعاية
النزالء والتكفل بهم صحيا .

 -1نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 172
 -2صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،1999 ،ص 194
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أما النزالء الذين يحتاجون إلى عناية خاصة يتم نقلهم إلى عيادات و مستشفيات مدنية ،و يجب أن تتوفر في
المركز خدمات العال ،التي تقدمها المسااتشاافيات من حيث المعدات و األدوات و المنتجات الصاايدالنية لتوفير
الرعاية و المعالجة الالزمة للنزالء المرضاى ،و أن تضام كاد ار من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناساب ،و
تمكين النزيل من االستعانة بخدمات طبيب األسنان باإلضافة إلى نشر الثقافة الصحية بين النزالء ،و متابعة
الحالة الصااحية لهم بشااكل دوري و مسااتمر ،كما و توجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السااجناء بان يكلف
الطبيب بمراقبة الصا ا ا ااحة البدنية و العقلية للمرضا ا ا ااى ،و هذا ما نص عليه قانون مراكز اإلصا ا ا ااالح و التأهيل
الفلسااطيني أيضااا ( .)1و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصااالح و
تأهيل الخليل و مركز إص ا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح السا ا ا اؤال التالي عليهم  :هل هناك طبيب و عيادة
طبية داخل المركز؟ تبين أن المراكز يتوفر فيها طبيب يقوم بعمل بمعاينة النزيل عند دخوله المركز لمعرفة
إن كان يعاني من ض ا ااغط الدم و يس ا ااأل النزيل إن كان يعاني من أمراض ،و هناك مراكز فيها عيادة طبية و
أخري يتم إرسال النزالء للخدمات الطبية العسكرية (.)2

 -1المادة  15+14+13من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 - 2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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إن الشروط الصحية للنزيل تتعلق باألمور التالية:
أوال نظافة جسم النزيل:
على النزيل أن يحترم برنامج النظافة داخل مركز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل ،و على اإلدارة توفير كافة متطلبات
النظافة ( ،)1ومن أجل ذلك يجب أن توفر لهم الماء وما تتطلب الص ا ااحة والنظافة من أدوات ،من اجل تمكين
النزالء من الحفاظ على مظهر مناس ااب يس اااعدهم على احترام أنفس ااهم ،كما يجب أن يزود النزيل بالتسا اهيالت
الالزمة للعناية بالشا ا ا ا ا ا ااعر والذقن ،و تمكينه من الحالقة بانتظام ،ويجب أن تكون جميع الثياب نظيفة ،ويجب
تبديل الثياب الداخلية ،وغس ا اال المالبس بص ا ااورة دورية من اجل الحفاظ على ص ا ااحة النزيل ،كما ويزود النزيل
بسا ا ا ا ارير فردي ولوازمه ،بحيث تكون نظيفة لدي تس ا ا ا االيمه إياها ،ويحافظ على نظافتها ،وتس ا ا ا ااتبدل في مواعيد
متقاربة للحفاظ على نظافتها ( .)2و هذا ما أكدت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس ا ا ا ا ااجناء ،فنص ا ا ا ا اات
على انه يجب االهتمام بالعناية و النظافة الشخصية للنزالء و توفير الماء لهم و ما تتطلب الصحة و النظافة
من أدوات للعناية بالشعر و الذقن بانتظام ،كذلك تزويد النزالء بمالبس خاصة مناسبة للمناخ ،كما أنها نصت
على انااه ال يجوز أن تكون المالبس حاااطااه بااالك ارمااة أو مهينااة و يجااب أن يحااافظ على نظااافتهااا ،و بااالرجوع
لقانون مراكز اإلصا ا ا ا ااالح و التأهيل نجد أن هناك تطابق ما بين أحكام تلك القواعد مع ما أوردته مواد القانون
الفلسا ااطيني التي تتناول موضا ااوع النظافة الشا ااخصا ااية و توفير جميع وسا ااائلها مثل توفير المياه و االسا ااتحمام
يوامكانية الحالقة و قص الشعر و غسل المالبس بانتظام (.)3
 -1صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،1999 ،ص 197
 -2المادة  11-7/37من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -3المواد من  19-15من القواعد النموذجي الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
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إن اإلسااالم يعتبر االهتمام بصااحة اإلنسااان و ضاامان سااالمته من العوامل الموصاالة إلى تحقيق أهداف مراكز
اإلص ااالح و التأهيل في إص ااالح النزالء و تقويم س االوكهم ،فض ااال عن كون النص ااوص الش اارعية العامة توجب
المحافظة على النفس اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانية و إبعادها عن أسا ا ا ا ا ا ااباب المرض و العجز و الهالك ،و قد حفل التاريخ
اإلسالمي بكثير من النشاطات الصحية و الطبية التي بذلت في السجون اإلسالمية ،باإلضافة إلى النصوص
الفقهية المقررة لهذه المعاني ،و بخصااوص عناية المساالمين بنظافة النزالء يعتبر اإلسااالم النظافة قوام الصااحة
و عنوان قوة الجس ا اام و س ا ااالمته من األمراض ،فالمؤمن القوي خير و احب إلى اهلل من المؤمن الض ا ااعيف ،و
هناك نصااوص شاارعية عامة يمكن اعتبارها أصاوال في تقرير مبادئ النظافة الشااخصااية في جساام الفرد المساالم
و مالبسه و ما ينبغي عليه االتصاف به و المحافظة عليه في جميع األحوال باإلضافة إلى بعض النصوص
و الوقائع في نظافة المحبوسين خاصة (. )1
ثانيا نظافة مالبس النزيل :
إن مالبس النزيل تش ااكل جزء ال يتج أز من كرامته اإلنس ااانية ،لذلك من واجب إدارة مراكز اإلص ااالح و التأهيل
االهتمام بموضا ا ا ا ااوع نظافة مالبس النزالء ،حتى ال يشا ا ا ا ااعر النزيل باإلهانة ،و لتمكين النزالء من الحفاظ على
مظهر مناس ااب يس اااعدهم على احترام انفس ااهم ،فعلى مراكز اإلص ااالح و التأهيل تزويد النزيل بكل ما يلزم من
اجل ذلك ( ،)2وقد نصا ا ا ا ا ا اات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السا ا ا ا ا ا ااجناء على عدة أمور يجب مراعاتها بهذا
الخص ااوص و هي أن لكل نزيل ال يس اامح له بارتداء مالبس ااه الخاص ااة يجب إن يزود بمجموعة ثياب مناس اابة
 -1أبو غدة ،حسن :أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم ،مرجع سابق ،ص 367
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 15
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للمناخ و كافية للحفاظ على صا ا ااحته ،وال يجوز أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطه بالكرامة اإلنسا ا ااانية ،كما
يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة و الس ااماح للنزالء بان يحض ااروا مالبس من خار ،المركز دون وض ااع قيود
على ذلااك ،في حااال توفر ظرف طااارئ و احتااا ،النزياال للمالبس على إدارة المركز أن توفرهااا لااه على وجااه
الس ا اارعة الممكنة ( .)1أما بخص ا ااوص قانون مراكز اإلص ا ااالح والتأهيل الفلس ا ااطيني فألزم النزالء بارتداء لباس ا ااا
خاصااة دون أن يحدد مواصاافات هذا اللباس بمراكز اإلصااالح ،ونص على أنه يجب أن تتلف ثياب النزيل إذا
اتضااح أنها مضارة بالصااحة العامة ،إذا كانت مدة سااجنه ساانة فاقل ،أما إذا زادت عن ذلك فإنها تساالم إلى من
يختاره النزيل ،مع أن إلزام النزالء بارتداء لباس خاص غير مطبق ( .)2و كان على مشا ا ا ا ا ا اارعنا األخذ بموقف
المشرع المصري بهذا الخصوص حيث جعل للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء مالبسهم الخاصة وذلك ما
لم تقرر إدارة السااجن مراعاة للصااحة أو للنظافة أو لصااالح األمن أن يرتدوا المالبس المقررة لغيرهم من النزالء
( ،)3في حين ورد في القانون الفلسطيني بأن كل نزيل عليه أن يلبس لباس خاص بالمركز.
ثالثا توفير مواد التنظيف الضرورية للنزيل:
يجب على إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل عدم حرمان النزالء من مواد التنظيف الضرورية للحفاظ على مراكز
اإلصالح والتأهيل نظيفة وصحية ،و ما هو ضروري من مستلزمات النظافة الشخصية ،ومن أجل ذلك يجب
أن توفر لهم الماء النظيف وما تتطلب الصااحة والنظافة من أدوات ،و ذلك من اجل تمكين النزالء من الحفاظ

 -1المادة 18-17من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -2المادة  9من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -3المادة  15من قانون تنظيم السجون المصري رقم ( )396لسنة 1956
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على مظهر مناس ا ااب يس ا اااعدهم على احترام انفس ا ااهم و تمكينهم من الحفاظ على نظافة األماكن التي يقضا ااون
وقتهم فيها و منعا لتفش ا ا ا ااي األمراض داخل المراكز ( ،)1أما قانون مراكز اإلص ا ا ا ااالح و التأهيل لم يتطرق إلى
موضوع توفير مواد التنظيف داخل مراكز اإلصالح و التأهيل .
المبحث الثاني :الظروف المعيشية للنزيل
يتطلب توفير ظروف معيش ااية مناس اابة للنزيل ،التعرف على التش ااكيل اإلداري لمراكز اإلص ااالح والتأهيل الذي
يضا ا ا ا ا ا اام جهااا از إداريااا مكونااا من ماادير المركز ،وعاادد كااافي من الموظفين اإلداريين والحراس وعاادد كااافي من
الفنيين المتخصصين في المعاملة العقابية (. )2
وتتحقق الظروف المعيش ا ا ا ا ا ااية المناس ا ا ا ا ا اابة للنزالء من خالل اس ا ا ا ا ا ااتعانة مراكز اإلص ا ا ا ا ا ااالح والتأهيل بالعديد من
األخصا ا ااائيين ،وذلك لتحقيق اهم أغراض العقوبة والمتمثل في إصا ا ااالح وتأهيل النزيل ،لذلك يجب االسا ا ااتعانة
بأخصائيين في شؤون التعليم ،وأخصائيين في الشؤون الدينية للوعظ والتهذيب الديني ،وأخصائيين في النشاط
الفني والرياضي ،كذلك االستعانة بأطباء وصيادلة ،ومختصين في عال ،العوامل
اإلجرامية من أطباء عقليين و متخص ا ا اصا ا ااين في العال ،النفسا ا ااي الخ ،...أما بخصا ا ااوص العاملين فيجب أال
ينظروا إلى النزيل على انه مجرم آثم ،يوانما يتعين النظر إليه على انه شخص لم يستطع التأقلم و التكيف مع
المجتمع الذي يعي

فيه،

 -1المواد من  19-15من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -2حسني ،محمود نجيب :علم العقاب ،مرجع سابق ،ص40
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و أن من واجبهم مس اااعدته حتى يتم اس ااتئص ااال بواعث اإلجرام من نفس ااه ( ،)1و أري أن المش اارع الفلس ااطيني
كان عليه أن يتخذ موقف المشا ا اارع األردني في منح كل نزيل محكوم عليه مدة سا ا اانة أو أكثر االختالء بزوجه
الش ا ا اارعي في مكان في المركز يخص ا ا ااص لهذه الغاية تتوافر فيه ش ا ا ااروط الخلوة الش ا ا اارعية وفق تعليمات مدير
المركز (. )2
في الفكر العقابي التقليدي ،انحص ا ا ا ا اارت وظيفة العاملين في المؤسا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااات العقابية في مجرد منع النزيل من
الهرب ،و التصدي بكل حزم و شراسة ألي محاولة للخرو ،على النظام داخل السجن ،و بطبيعة الحال يكونوا
من رجال الشا ا اارطة أو الجي

أي أشا ا ااخاص ذو صا ا اافة عسا ا ااكرية ،إال انه مع ظهور األفكار الحديثة ،و تغير

النظرة لدور المؤسسات العقابية ،و اعتبارها مكانا للصالح و التهذيب ،ال مكانا للتنكيل و االنتقام من النزيل
( ،)3فقد ظهرت اتجاهات تنادي بضا ا اارورة أن يتصا ا ااف العاملون في المؤس ا ا اسا ا ااات العقابية بالصا ا اافة المدنية ال
العساكرية ،و ذلك لقدراتهم الفنية على القيام بالدور التهذيبي داخل المؤساساة العقابية بصافتهم المدنية اكثر من
األشااخاص ذو الصاافة العسااكرية (.)4وبهذا الخصااوص فقد نص قانون مراكز اإلصااالح والتأهيل ،على إنشاااء
مراكز إصاالح تأهيل مناسابة ،وقد تضامنت نصاوصاه المواصافات الواجب توافرها في هذه المراكز ،وآلية قبول
النزالء فيها ،وتصنيفهم ،وتعليمهم،

 -1عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 16
 -2المادة  208من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004
 -3سالم ،عمر :علم العقاب ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1993 ،ص 30

 -4عريم ،عبد الجبار :الطرق الحديثة في اصطالح وتأهيل المجرمين الجانحين ،مرجع سابق ،ص 1.9
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والخدمات الطبية والنظافة الواجب توافرها ،وغير ذلك من األمور (. )1
المطلب األول :توفير الحياة االجتماعية للنزيل
أن توفير الحياااة االجتماااعيااة للنزياال يتطلااب التخطيط في تصا ا ا ا ا ا ااميم البرامج التربويااة والتعليميااة داخاال مراكز
اإلصا ااالح والتأهيل الحترام النزيل لنفسا ااه ،وتقدير المجتمع له في ضا ااوء عمله يوانتاجه وتنمية روح المسا ااؤولية
لديه اتجاه المجتمع واحترامه للقانون والنظام واحترامه للعمل اليدوي وتقديره للمهن والحرف المختلفة وتوسا ا ا ا ا اايع
تفاعله وعالقاته االجتماعية ( . )2أن للرعاية االجتماعية داخل المراكز أهمية بالغة في تأهيل يواصااالح النزالء
والعمل على إعدادهم للعودة إلى المجتمع بعد اإلفرا ،عنهم ،كما تهدف هذه الرعاية إلى إحداث تغيير وتعديل
في شااخصااية النزيل وفي نظرته إلى الحياة العامة والنهوض بمسااتواه القيمي والمعرفي والمهني حتى يعود إلى
المجتمع من جديد كمواطن صالح وعضو منتج (. )3
كما و تحدثت القواعد النموذجية الدنيا عن العالقات االجتماعية و الرعاية بعد السا ا ا ا ا ا ااجن ،و تحدثت عن
اإلجراءات المطلوبة لصيانة و تحسين عالقات النزيل بأسرته بقدر ما يكون ذلك في صالح كال الطرفين ،كما
و أوجبت أن يؤخذ بعين االعتبار مسا ا ا ا ااتقبل النزيل بعد اطالق س ا ا ا ا اراحه و تشا ا ا ا ااجيعه على إقامة العالقات مع
األشااخاص خار ،السااجن ،و إعادة تأهيله إضااافة إلى حصااوله على الوثائق و أوراق الهوية الضاارورية و على

 -1الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن :جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق،2005 ،
ص13+12
 -2شريك  ،مصطفى  ،التعامل مع السجناء ،مرجع سابق ،ص 60و ما بعدها ص 81
 -3العتيبي ،نورة ،خدمات الرعاية االجتماعية ،مرجع سابق ،ص120
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المسا ا ااكن و العمل المناسا ا اابين و يكون ذلك بواسا ا ااطة اإلدارات و الهيئات الحكومية أو الخاصا ا ااة التي تسا ا اااعد
الخارجين من الس ا ااجن على إعادة اندماجهم في المجتمع من جديد .أما القانون الفلس ا ااطيني لمراكز اإلص ا ااالح
والتأهيل فلم يتطرق لمثل هذا الموضوع (. )1
أن الرعاية االجتماعية من عناص اار البرامج التأهيلية للنزالء و تنحص اار في ثالث وس ااائل ،األولى هي د ارس ااة
مشاااكل النزالء و تشاامل مشاااكل النزالء المشاااكل النفسااية و األس ارية و االقتصااادية و يجب العمل على إيجاد
حلول لهذه المشاااكل فالفحص وحده ال نتيجة منه اذا لم يتمخض عن حل جذري للمشااكلة ،أما الوساايلة الثانية
فهي تنظيم أوقات الفرا ،للنزالء بان يتدخل األخص ا ا ا ااائي االجتماعي بخبرته الخاص ا ا ا ااة في تنظيم أوقات الف ار
للنزالء من خالل االطالع على الكتب أو التعليم أو العمل أو الرياضة و غيرها ،أما الوسيلة الثالثة فهي كفالة
اتصاال النزالء بالعالم الخارجي من خالل إتاحة الفرصاة للنزيل باالتصاال بالمجتمع الخارجي ساوء أفراد أسارته
أو أصا اادقائه مما يحسا اان من نفسا ااية النزيل و يجعله دائما متلهفا للعودة إلى الخار ،فينقاد للطاعة و ألسا اااليب
إعادة التأهيل (. )2

 -1عامر  ،هنا  ،بحث بعنوان حقوق السجناء  ،مرجع سابق 22 ،
 -2منصور ،اسحق إبراهيم ،موجز في علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص 203-202
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الفرع األول :الحفاظ على عالقة النزيل بالعالم الخارجي
لنجاح برامج اإلص ااالح والتأهيل ،البد من تمكين النزالء مهما بلغت جس ااامة أفعالهم ،ومهما بلغت مدد حكمهم
من االتصال بالعالم الخارجي لما لذلك من أثر إيجابي كبير في عمليه إصالح وتأهيل النزالء ،و هي عنص ار
جوهريا في معاملة النزالء معاملة إنسانية ويكون ذلك من خالل ثالث طرق (: )1
الطريقة األولى الس ا ا ااماح بزيارة النزالء  :يقص ا ا ااد بهذه الطريقة تحقيق االتص ا ا ااال بالمجتمع الخارجي عن طريق
الس ااماح لنخرين بزيارة النزالء في مراكز اإلص ااالح و التأهيل سا اواء أكانوا أقاربه أو أص ااهاره أو أص اادقائه ،و
جرت العادة في مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل على تحديد عدد مرات الزيارة و تحديد مدتها في كل مرة بحيث
تكون للمحكوم عليهم بمدد طويلة عدد زيارات اكثر من المحكوم عليهم بمدد متوس ااطة ،و تختلف كيفية الزيارة
من حيااث رؤيااة النزالء من على بعااد أو بتمكين الزوار من مص ا ا ا ا ا ا ااافحااة النزالء أو تمكينهم من االلتقاااء بااه و
الجلوس معه ،و القاعدة العامة انه يجوز للمراقبين إنهاء الزيارة اذا كانت تهدف لمخالفة النظام العام (. )2
الطريقة الثانية السماح بمراسلة النزالء  :تسمح غالبية النظم العقابية بمراسلة النزالء ،و حق التراسل هنا يقصد
به تبادل المراسالت من النزيل لنخرين بالخار ،و من اعخرين إلى النزيل ،و هذه الرسائل تخضع لرقابة إدارة
مراكز اإلصا ا ا ا ااالح و التأهيل بطبيعة الحال حتى ال تكون وسا ا ا ا اايلة التفاقات جنائية ،أو ضا ا ا ا ااارة بأنظمة مراكز
اإلصالح و التأهيل من ناحية ،و من ناحية أخري فإنها في نفس الوقت تسمح للدارة بتعرف على
 -1منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 204-203
 -2محمد زكي أبو عامر ،وفتوح عبداهلل الشاذلي :مبادئ علم اإلجرام و العقاب ،اإلسكندرية :منشاة المعارف ،2000 ،ص
275
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مشا اااكل النزالء من بين السا ااطور في خطاباتهم لذويهم و أصا اادقائهم فتعمل اإلدارة من جانبها على تالفي تلك
المش ا ا ا اااكل كلما امكن ذلك في حدود اإلمكانيات المتاحة ،كما تجيز بعض األنظمة العقابية باإلض ا ا ا ااافة لتبادل
الرسائل أن يسمح للنزيل بتلقي بعض الطرود من الخار . )1( ،الطريقة الثالثة السماح للنزالء بالخرو ،المؤقت
من السااجن :ويكون ذلك إما بخرو ،النزيل لزيارة مريض من أفراد أس ارته أو لحضااور جنازته ،وأما السااماح له
بالخرو ،من السااجن كمكافأة له على ساالوكه الجيد خالل فترة معينة من محكوميته مما يعزز الباعث الرئيسااي
لمراكز اإلص ااالح والتأهيل في إص ااالح وتأهيل النزالء فيها ،وللحفاظ على عالقة النزيل بالعالم الخارجي ،كأن
يذهب لجنازة احد أفراد أسارته ،أو حضاور مناسابة ساعيدة ،أو زيارة مريض ( . )2و قد أتاح قانون اإلصاالح و
التأهيل للنزيل االتصال بالعالم الخارجي بجميع هذه الطرق ،و بالتالي البد من التطرق لهذه الطرق بالتفصيل:
أوال الزيارات:
إن تمكين النزالء من الزيااارات يبعااث بروح األماال والتفاااؤل واإلقبااال على الحياااة في نفوس النزالء ،و العودة
للحياة الطبيعية و هو شرط جوهري و أساسي في برنامج تأهيل و تهذيب النزيل االجتماعي ،من اجل اإلبقاء
على ص ا ا االة النزيل بأسا ا ا ارته ،و من اجل الحفاظ على حالته النفس ا ا ااية جيدة ( ،)3و هذا الحق قد كفله التشا ا ا اريع
المحلي باإلضافة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزالء ،ونظ ار ألهمية هذا الحق ودوره االجتماعي

 -1عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص162
 -2نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص 183
 -3صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 206-205
32

واإلنساااني ،ومدي تأثيره في نفسااية النزيل ،فعلى إدارة مراكز اإلصااالح و التأهيل أن تساامح ألفراد أس ارة النزيل
بزيارته ،وان تس اامح أيض ااا لكل ش ااخص قد يس اااعد في إص ااالح و تأهيل و تهذيب النزيل من زيارته ،حيث أن
النظم العقابية الحديثة في الدول المعاصرة تولي اهتماما كبي ار في هذه المسألة (. )1
ومع ذلك فان إدارة مراكز اإلصالح و التأهيل تضع عدة قيود على هذا الحق ،فتقوم بتحديد األيام التي يسمح
فيها بالزيارات و مدة هذه الزيارات ،كما وتخضا ا ا ا ا ا ااع هذه الزيارات للرقابة من قبل إدارة المراكز ،في وضا ا ا ا ا ا ااعية
تس ا ااتطيع من خاللها مالحظة كل ما يدور أثناء الزيارة من احاديث و أفعال ،ومنع أية مخالفة للنظام العام ،و
قطع الزيارة في حالة اإلخالل بالنظام أو في حالة ارتكب النزيل لمخالفة سا ا ا ا ا ا االوكية أثناء الزيارة ،ويأتي منع
الزيارة كعقوبة تأديبية للنزيل ،و تعمل على منع دخول ما يمكن أن يخل باألمن والنظام داخل مراكز اإلصالح
و التأهيل كدخول أس ا ا االحة نارية ،أو مخدرات ،أو مش ا ا ااروبات روحية وبذلك يكون للنزيل التمتع بحق الزيارات،
مع خضوع هذا الحق لرقابة و بشرط أال يسيء النزيل استعمال هذا الحق (. )2
لقد أجازت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السا ا ا ا ااجناء الزيارات فنصا ا ا ا اات على انه يجب تمكين النزيل في ظل
الرقابة الض ا اارورية الالزمة ،من االتص ا ااال بأساا ارته وبذوي الس ا اامعة الحس ا اانة من أص ا اادقائه ومعارفه على فترات
منتظمة ،وكذلك تمكينه من المراسلة ومن تلقي الزيارات أيضا مما يؤثر إيجابيا على نفسية النزيل ويعمل على
تعزيز برامج اإلصا ا ا ا ااالح والتأهيل المتبعة ( . )3وقد اهتم قانون مراكز اإلصا ا ا ا ااالح والتأهيل بمس ا ا ا ااالة الزيارات،
وأعطى مسا ا ا ا ا ااالة ترتيب وتنظيم الزيارات لألنظمة والتعليمات الداخلية في مراكز اإلصا ا ا ا ا ااالح و التأهيل ( ،)4و
 -1العمر ،معن خليل :التخصص المهني في مجال الرعاية الالحقة ،مرجع سابق 57 ،وما بعدها
 -2محمد زكي أبو عامر ،وفتوح عبداهلل الشاذلي :علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص 275
 -3القاعدة  37من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،

 -4المواد من  58-52من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
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تكمن المشكلة هنا في عدم وجود الئحة تنظيمية لهذا القانون ،و أري أن هذه المسألة بحاجة لتنظيم من خالل
اإلسراع بوضع الئحة تنظيمية ،حيث نص هذا القانون على أن يقوم وزير الداخلية بإعداد الئحة تنظيمية (.)1
ثانيا المراسالت:
تعترف أغلبية مراكز اإلص ااالح و التأهيل بحق النزالء في كتابة الرس ااائل إلرس ااالها وتلقيها ،و هي من وس ااائل
اتص ا ا ا ااال النزالء بالعالم الخارجي و التي تمكن النزيل باي وقت من م ارس ا ا ا االة الجهة التي يرغب في م ارس ا ا ا االتها
بالخار ،،فقد كان حق النزالء في الم ارس ا ا ااالت قديما مقيدا بعدد محدود من الرس ا ا ااائل ويقتص ا ا اار فقط على أفراد
أسا ا ا ارة النزيل من الدرجة األولى ووكيله فقط ،فال يجوز للنزيل أن يتجاوز عدد الرس ا ا ااائل التي يكتبها عن العدد
الذي تحدده إدارة مراكز اإلصالح و التأهيل ،وال أن يرسل رسائل لغير أفراد أسرته من الدرجة األولى ( ،)2أما
في ظل الرؤية المعاصا ا ا ارة لمراكز اإلص ا ا ااالح و التأهيل فقد اختلف األمر ،فاص ا ا اابح بإمكان النزيل أن يرس ا ا اال
رسااائل بالعدد الذي يريده و دون حد اقصااى لطول الرسااالة ،وذلك ألي شااخص يرغب في أن ي ارسااله دون أي
قيد ،مع االكتفاء بإخضاع الرسائل الصادرة منه أو الواردة إليه للرقابة من قبل إدارة مراكز اإلصالح و التأهيل
التي بإمكانها أن تمنع عنه الم ارسا ا ااالت في حاالت معينة اذا ما تبين لها مما هو مدون في تلك الرسا ا ااائل ،أن

 -1المادة  61من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص162
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النزيل ي ارساال أشااخاص خطرين من حيث تأثيرهم الضااار على إصااالحه و تأهيله فالغرض من الم ارسااالت أن
تأثر إيجابيا على النزيل و ليس العكس (. )1
كما و يسمح للنزيل في ظل الرقابة الضرورية الالزمة ،االتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه،
على فترات منتظمة ،بالم ارسا االة وبتلقي الزيارات على حد س ا اواء ،كما ويجب أن تتاح للنزالء مواصا االة االطالع
بانتظام على مجري األحداث ذات األهمية عن طريق الصا ا ااحف اليومية أو الدورية أو أية منشا ا ااورات خاصا ا ااة
تصاادرها إدارة السااجون ،أو باالسااتماع إلى محطات اإلذاعة أو إلى المحاضارات ،أو بأية وساايلة مماثلة تساامح
بها اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها (. )2
أما بخصوص قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني فقد نص على أن للنزيل الحق في أن يراسل أسرته
وأص ا اادقاءه وأن يتس ا االم الرس ا ااائل منهم ،وإلدارة المركز أن تطلع على الرس ا ااائل الواردة إليه أو الص ا ااادرة منه مع
الحفاظ على ساا ا ا ارية الرس ا ا ا ااائل ،و توفر مراكز اإلص ا ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ا ااطينية للنزالء هاتفا عموميا من أجل
االتص ا ااال بذويهم( ،)3و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إص ا ااالح و
تأهيل الخليل و مركز إصا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح الس ا ا اؤال التالي عليهم  :هل يسا ا اامح لك باسا ا ااتقبال
الزيارات؟ و إجراء المكالمات الهاتفية؟ و ارس ا ا ا ااال الرس ا ا ا ااائل تبين أنه يس ا ا ا اامح للنزالء اس ا ا ا ااتقبال الزيارات مرتين
أس ا اابوعيا لمدة ال تزيد عن نص ا ااف س ا اااعة كل مرة  ،و أن هناك هاتف عمومي في المركز يتمكنون من اجراء

 -1محساان ،عبد العزيز :حماية حقوق اإلنسااان في مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية ،القاهرة :دار النهضااة العربية ،1994 ،ص
123-122
 -2نجم  ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص167-168

 -3الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن :جاهزية مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 31-30
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المكالمات الهاتفية من خالله عن طريق كرت و ذلك أثناء الخرو ،للفسحة ،أما بخصوص الرسائل فان النزالء
لم يسبق و أن طلبوا إرسال الرسائل لكفاية التواصل من خالل الهاتف مع األهل و األصدقاء (.)1
ثالثا التصريح المؤقت بالخرو:،
يعرف بأنه السماح للنزيل بالخرو ،من السجن مدة محددة ألسباب قهرية أو طارئة ،على أن تخصم تلك المدة
من مدة تنفيذ عقوبته ( . )2إن التصاا ا ا ا اريح المؤقت بالخرو ،هو من اإلجراءات التي تس ا ا ا ا ااعى إلى التخفيف من
العقاب ،وال تنفي فكرة العقاب بالكامل ،وهو يشا ا ا ا ا ااجع على بذل الجهد من قبل النزيل للتكيف مع بيئته الجديدة
والحد من انحرافه والرجوع إلى طريق الصواب (. )3
و قد تطرقت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السا ا ا ا ا ا ااجناء إلى هذا الحق وبينت الظروف الخطيرة التي يجوز
للنزيل فيها الحصااول على تص اريح مؤقت بالخرو ،،فنصاات على انه " يخطر النزيل فو ار باي حادث وفاة ،أو
مرض خطير ،الحد أقاربه ،واذا كان المرض بالغ الخطورة يرخص للنزيل ،اذا كانت الظروف تس ا ا ا ا ا اامح بذلك،
بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس أو بمفرده " نظ ار لألهمية الكبيرة لحق النزيل في الحصا ا ا ا ااول على التص ا ا ا ا اريح
المؤقت بالخرو ،من مركز اإلص ا ا ااالح و التأهيل في اس ا ا ااتمرار ص ا ا االة النزيل بأفراد أسا ا ا ارته واالطمئنان عليهم،
وتوطيد ص ا ا االته بالعالم الخارجي و هو ما يكفل حص ا ا ااوله على الرعاية االجتماعية الداعمة للبرامج التأهيلية و
التهذيبية المعدة للنزيل و التي من شانها أن تعزز ثقة النزيل بنفسه و تحفزه على سرعة
 -1المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1

 -2صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 207
 -3كاره ،مصطفى عبد المجيد :السجن كمؤسسة اجتماعية ،مرجع سابق ،ص86
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االستجابة للصالح و التأهيل داخل المركز ،و هذا الحق يشكل صورة رائعة لحقوق اإلنسان و صون للكرامة
اإلنسا ا ااانية للنزيل الفلسا ا ااطيني ( . )1فنص قانون مراكز اإلصا ا ااالح والتأهيل على انه لمدير المركز منح النزيل
إجازة طارئة مدتها ثالثة أيام في حالة وفاة أو نقل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى المس ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا اافى في حالة
مرض ااية خطيرة شا اريطة أن يقدم كفيال يض اامنه أثناء فترة اإلجازة والعودة للمركز حال انتهائها ،وله أيض ااا منح
النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة شهور على األقل شريطة إن يكون قد أمضي
ربع ماادة محكوميتااه وقاادم كفيال يضا ا ا ا ا ا اامنااه أثناااء هااذه اإلجااازة ،وفي حااال هروب النزياال يحااال إلى المحكمااة
المختصة لمحاكمته (. )2
وبتحليل تلك المواد نجد أن قانون مراكز اإلصا ااالح والتأهيل لم يوضا ااح ما إذا كانت المواد المذكورة التي تمنح
اإلجازة البيتية والطارئة المنصوص عليها تنطبق على جميع الفئات من النزالء سواء كانوا من النزالء الخطرين
على المجتمع أم ال ،كذلك لم يوضا ا ا ا ا ا ااح ما إذا كانت تنطبق هذه المواد على النزيل الذي له مكان إقامة في
محافظة أخري غير المحافظة الموجود فيها المركز ،ويعود سا اابب ذلك لعدم وجود الئحة تنظيمية توضا ااح تلك
األمور مما يستدعي اإلسراع في وضع الئحة تنظيمية كما تم ذكره مسبقا .

 -1المادة  44من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -2مادة  58 + 57من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل رقم ( )6لسنة 1998
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الفرع الثاني :الحفاظ على الحياة االجتماعية للنزيل داخل السجن
إن تأقلم النزيل و تكيفه مع البيئة الجديدة في السجن ،له عالقة وثيقة و مباشرة مع سرعة إصالحه و تأهيله،
و لتحقق ذلك البد من وجود حياة اجتماعية داخل المجتمع المصااغر (مركز اإلصااالح و التأهيل)  ،و هذا ما
يجب توفيره من خالل القائمين على إدارة المراكز ،فتعزيز ثقافة المجتمع المصا ا ا ا ااغر داخل السا ا ا ا ااجن له مردود
إيجااابي كبير على النزالء ،و عليااه فااانااه يجااب كسا ا ا ا ا ا اار الروتين اليومي الموجود و الااذي يفرض على النزالء
واجبات يومية متكررة ،و حياة نظامية تسا ااير على وتيرة واحدة في مدي و مجال محدود للغاية ،و العمل على
تكيف النزيل مع بيئة السا ااجن و تشا اابعه بثقافة االندما ،مع زمالئه في السا ااجن كمجتمع مصا ااغر( )1و لتحقيق
ذلك البد من توفر األمور التالية:
أوال الخرو ،للفسحة:
حتى يتم الحفاظ على ص ااحة جيدة للنزالء ،يجب أن يتعرضا اوا ألش ااعة الش اامس و الهواء النقي الذي من ش ااانه
تجديد نش اااطهم و اس ااتعادة حيويتهم و حمايتهم من األمراض التي تس ااببها الغرف المغلقة داخل المراكز ،كذلك
فان للفسا ااحة اثر إيجابي على الصا ااحة النفسا ااية للنزيل فتعمل على تقليل توتر النزيل ،و تجعل النزيل في بيئة
جديدة بعيدة عن االنطواء و االنغالق ،و إنما بيئة تملئها الحياة االجتماعية مع باقي النزالء ،و أري أن خرو،
النزيل للفس ا ا ا ا ا ااحة يجعله يتأمل و يفكر بأمور إيجابية و رغبة ملحة للخرو ،من الس ا ا ا ا ا ااجن مما يس ا ا ا ا ا اااعد برامج
اإلصا ا ااالح و التأهيل على تحقيق هدفها بسا ا اارعة أكبر ،كما أن حق النزالء في الخرو ،للفسا ا ااحة يرتبط ارتباطا

 -1سالمة ،مأمون محمد :علم اإلجرام و العقاب ،القاهرة :دار الفكر العربية ،د.س.ن ،ص 342-341
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وثيقا بتوفير كافة إجراءات الحماية األمنية للنزالء و يجب أن يكون هناك تفتي

منتظم لها ،للتثبت و ال تأكد

من كون هذه المؤس اسااات تدار طبقا للقوانين واألنظمة ،و تسااير بالنزالء نحو اإلصااالح و التأهيل ( ، )1و هذا
ما أكدت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس ا ا ا ا ا ااجناء حيث نص ا ا ا ا ا اات على أن لكل نزيل حق الخرو ،إلى
الهواء الطلق ساااعة على األقل يوميا ،و يمارس خاللها التمارين الرياضااية في الهواء الطلق اذا ساامح الطقس
بذلك ،باإلضاافة لتوفير مشارفين على األنشاطة الرياضاية و الترفيهية في فترة الفساحة لتوجيه هذه األنشاطة في
إطارها الصاحيح نحو إصاالح و تأهيل النزالء ،و يجب أن تعمل إدارة المراكز على توفير األرض و المنشاتت
و المعدات الالزمة لهذه الغاية ( ، )2أما بخصا ااوص قانون مراكز اإلصا ااالح و التأهيل الفلسا ااطيني فلم يرد فيه
على اإلطالق أي شا اايء بهذا الخصا ااوص .و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل
من مركز إصا ا ااالح و تأهيل الخليل و مركز إصا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح الس ا ا اؤال التالي عليهم  :هل
تخر ،للفسحة ؟ تبين أنه يسمح للنزالء مرتين في اليوم مدة كل مرة ساعة (.)3
ثانيا قراءة الصحف والمجالت:
تعد قراءة الص ااحف والمجالت من اهم الوس ااائل التي تبقي النزيل على اطالع بما يحدث خار ،أسا اوار الس ااجن
والمحافظة على اتصااال النزيل بالعالم الخارجي ،حيث يجب على إدارة مراكز اإلصااالح والتأهيل تزويد النزالء
بها فهي من مساا ا ا ا ا ااؤوليتها ،لما لهذه المجالت والصا ا ا ا ا ا ااحف من أهمية في اطالع النزالء على أخبار المجتمع،
 -1منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  203وما بعدها
 -2المادة  21من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -3المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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والعالم ،واالسا ا ااتفادة من الدور الثقافي ،والترفيهي ،كذلك تمكين النزيل من سا ا ااماع اإلذاعة ومشا ا اااهدة التلفزيون
داخل مراكز اإلصالح والتأهيل ( . )1لقد جاء في القواعد النموذجية الدنيا بأنه ":يجب أن تتاح للنزالء مواصلة
االطالع بانتظام على مجري األحداث ذات األهمية عن طريق الص ا ااحف اليومية أو الدورية أو أية منش ا ااورات
خاصا ا ااة تصا ا اادرها إدارة السا ا ااجون ( . )2أما قانون مراكز اإلصا ا ااالح و التأهيل فقد نص على أنه يجوز للنزالء
إحض ا ااار الكتب والمجالت والص ا ااحف المس ا ااموح بتداولها قانونا على نفقتهم وذلك وفق الضا ا اوابط التي تحددها
إدارة المركز ( ، )3و بخصا ا ا ا ااوص واقع الحال في المراكز الفلسا ا ا ا ااطينية ،فان إدارة هذه المراكز تسا ا ا ا اامح للنزالء
بإدخال كل ما يأتي به ذويهم طالما انه غير ممنوع ،وبعد إجراء التفتي

الالزم من قبل إدارة المركز ،حيث

أن المراكز ال توفر للنزالء المطبوعات ،أو الص ا ا ااحف ،إال أنها ال تمانع في إدخال أي مطبوعة من هذا القبيل
أو غيرها للنزيل إذا هو أراد ذلك وبعد التحقيق من مضمون المطبوعة (. )4
ثالثا تخفيف العزلة:
من ناحية نفس ا ا ااية فان النزيل و من خالل بيئة الس ا ا ااجن يش ا ا ااعر بالوحدة و الخوف عند التفكير بالمس ا ا ااتقبل أو
مش ا اااكلة داخل الس ا ااجن ،لذلك فان معظم األنظمة العقابية قد أوجبت التخفيف من عزلة النزيل و إش ا ااغال وقت
فراغه من خالل توفير األنش ا ااطة الرياض ا ااية و الترفيهية داخل مراكز اإلص ا ااالح و التأهيل ،و التي من ش ا ااانها

 -1أبو عفيفة ،طالل :أصول علمي العقاب واإلجرام ،مرجع سابق ،ص 570
 -2المادة  39من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -3المادة  36من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -4الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  :جاهزية مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق  ،ص32
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تخفيف عزلة النزيل ،و تعزيز اندماجه في حياة الجماعة داخل السا ا ا ا ا ااجن فهذه األنشا ا ا ا ا ااطة من اهم عناصا ا ا ا ا اار
اإلص ا ا ااالح و التأهيل للنزيل ،خاص ا ا ااة للنزالء المحكوم عليهم بس ا ا اانوات طويلة ،و هذا ما أكدته القاعد  78من
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السا ااجناء و التي نصا اات على أن المراكز مجموعة من األنشا ااطة الترويحية و
الثقافية ( ، )1فيجب أن يكون من ضا اامن األنشا ااطة الترفيهية و الرياضا ااية إخرا ،النزالء للتنزه بشا ااكل جماعي،
مما يساهم في تخفيف العزلة عنهم ،و عن العاملين في المراكز مما ينعكس إيجابيا على النزالء (. )2

المطلب الثاني توفير العناية المناسبة للنزيل:
إن النزيل و نظ ار للبيئة التي يعي

بها داخل مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل ،هو في حاجة ماس ا ا ا ا ا ا ااة للعناية

الصا ااحية ،و لتوفير الغذاء المناسا ااب فالنزيل هو إنسا ااان لم يفقد إنسا ااانيته ، )3(،لذلك فمن الضا ااروري تزويدهم
بكافة الخدمات الصااحية المناساابة إلصااالحهم و تأهيلهم ،فال يمكن للنزيل أن يحمي نفسااه من األمراض داخل
أروقة مراكز اإلصا ا ااالح و التأهيل ،وتقع المسا ا ااؤولية على إدارة هذه المراكز لتوفير الخدمات الصا ا ااحية وتوفير
بيئة ص ااحية ،كما و دعت ص ااكوك حقوق اإلنس ااان إلى حص ااول النزالء على رعاية ص ااحية تكافى على األقل
الرعاية المتاحة لمن هم خار ،السجن ،وألن الظروف الصحية غير المالئمة في الداخل تجعل الحالة الصحية
أكثر س ا ا ااوء ،فكثي ار ما تكون هناك حاجة إلى رعاية ص ا ا ااحية ،خاص ا ا ااة و أن عدم االهتمام بص ا ا ااحة النزالء قد

 -1العمر ،معن خليل :التخصص المهني في مجال الرعاية الالحقة ،مرجع سابق 75 ،وما بعدها
 -2نجم ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 160

 -3عبد المنعم ،سليمان :أصول علم اإلجرام والجزاء ،مرجع سابق ،ص57
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يسبب العدوي باألمراض الخطيرة فيما بينهم مما يؤدي إلى حصول كارثة صحية في المراكز( ، )1و هذا يتفق
مع ما ورد في قانون مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل حيث نص على أن تنشا ا ا ا ا ا ااأ في كل مركز عيادة وتزودها
الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات واألدوية الالزمة ويقوم الطبيب بالمهام التالية:
أ_ معاينة كل نزيل لدي دخوله المركز وقبل اإلفرا ،عنه ويدون تقري ار عن حالته الص ا ااحية موض ا ااحا به تاريخ
وساعة إعداد ذلك التقرير.
ب_ اإلشراف الصحي الدائم على النزالء في حالة اإلضراب عن الطعام .
 _،العناية بصحة النزالء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن (. )2
وكان على مش اارعنا إخض اااع الرقابة الص ااحية في المراكز لو ازرة الص ااحة كما فعل المش اارع األردني حين جعل
و ازرة الصحة هي من تتولى اإلشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصاها
ومراقبة الشااروط الصااحية المتعلقة بنظافة المركز و طعام النزالء و مالبسااهم ( . )3كما نص اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان على أن لكل شخص حق في مستوي معيشة لضمان الصحة ،والرفاهية ،وخاصة على صعيد
المأكل ،والملبس ،والمساا ا ااكن ،والعناية الطبية ،وعلى صا ا ا ااعيد الخدمات االجتماعية الضا ا ا اارورية ،وله الحق في
تامين معيشته في حاالت البطالة ،والمرض ،والعجز ،والترمل ،والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العي
في حاالت الظروف الخارجة عن إرادته ،والتي تفقده أسباب عيشه (. )4

 -1موقع الصليب األحمر ،مقالة بعنوان (الصحة و حقوق األنسان في السجون) للكاتب هرنا رايس ،تاريخ الدخول للموقع
 ،2015/3/20الموقعhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5pbgsx.htm:

 -2المادة  13من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998

 -3المادة  23من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004
 -4المادة  25من اإلعالن العالمي لحقوق األنسان
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الفرع األول الرعاية الصحية:
يجب أن تهتم مراكز اإلصالح والتأهيل بصحة النزالء ،من خالل توفير مستوي جيد من الرعاية ،وتبرز أهمية
الرعاية الصحية تحديدا إذا كان المرض هو العامل الجرمي األساسي الذي كان له األثر في انحراف الشخص
وارتكابه لجريمته التي ينفذ عقوبتها داخل السا ا ا ا ا ا ااجن ،فعندئذ يكون محور اإلصا ا ا ا ا ا ااالح والتأهيل لهذا النوع من
المجرمين هو عالجهم من المرض المتس ا ا اابب في وقوع الجريمة ( . )1إن للرعاية الص ا ا ااحية جانبين ،األول هو
الوقاية ،من خالل اخذ كافة اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون إصااابة النزالء باألمراض داخل المراكز ،و اتخاذ
كافة االحتياطات الوقائية لحمايتهم من األمراض المعدية تحديدا ألنه من السا ا ا ا ااهل انتشا ا ا ا ااار األوبئة من خالل
زوار النزالء هذا جانب ( )2أما الجانب اعخر للرعاية الصحية فهو العال ،بطبيعة الحال من خالل اتخاذ كافة
الوس ا ااائل الواجب اتخاذها اذا ثبت وقوع إص ا ااابة بين النزالء ،كما أن العال ،هو الزاميا على إدارة المراكز ،فال
يسا ا ا ا ا ااتطيع النزيل بطبيعة الحال اسا ا ا ا ا ااتدعاء طبيبه الخاص داخل المراكز ،و بالتالي تتولى اإلدارة مهمة عال،
النزيل و توفير الرعاية الص ا ا ااحية المناس ا ا اابة ( )3و هذا يتفق مع ما جاء في قانون مراكز اإلص ا ا ااالح و التأهيل
حين نص على أن تنشأ في كل مركز عيادة ،وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات
واألدوية الالزمة ،و طبيب يقدم الخدمات الطبية داخل المراكز (. )4

 -1عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص152

 -2الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 216
 -3منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  199وما بعدها
 -4المادة  13من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
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إن مس ااالة مرض النزيل ليس اات من األس ااباب المانعة إلدخال الش ااخص لمراكز اإلص ااالح و التأهيل ،بش ااكل
عااام ،إال أن ذلااك يحتااا ،إلى تقاادير خطورة مرض النزياال ،و إمكااانيااة تلقيااه العال ،الطبي داخاال المركز الااذي
يقضا ا ا ا ا ا ااي مدة عقوبته فيه ،بحيث انه اذا ما كان المرض من الممكن أن يؤدي إلى وفاة النزيل ،فان ذلك يعد
س ا ا اابب من أس ا ا ااباب إخرا ،النزيل المريض ،و ذلك إلتاحة الفرص ا ا ااة أمامه لتلقي العناية الص ا ا ااحية خار ،اطار
المركز الذي يتواجد فيه ،و ذلك نظ ار لخطورة مرضه و حاجته إلى مشفى متخصص و على مستوي كبير من
التطور و الجهوزية و هذا ما نص عليه قانون مركز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل ( ،)1هذا من جانب و من جانب
آخر ،فان النزيل من حقه أن يمضا ا ا ا ااي آخر أيام عمره بجوار عائلته و ذلك هو ابسا ا ا ا ااط حق من حقوق النزيل
كانسان ،يجب مراعاة إنسانيته ،أما جزاء إهمال الحالة الصحية للنزيل المعرض للوفاة داخل المركز المقيم فيه
بسبب خطورة مرضه ،فهو أن يتحمل القائمين على إدارة هذا المركز كامل المسؤولية الجنائية عن وفاته،
ولفهم الرعاية الصحية بشكل أدق البد من تناول األمور التالية (: )2
أوال توفير الغذاء الصحي:
تنقضا ا ااي الرعاية الصا ا ااحية من الناحية الوقائية االتجاه نحو وقاية النزيل من اإلصا ا ااابة بأمراض نقص األغذية
فعلى القااائمين على إدارة مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التااأهياال ،تقااديم وجبااات غااذائيااة للنزالء تحتوي على الكمي اات
الموصا ااي بأخذها يوميا و الالزمة لجسا اام اإلنسا ااان من بروتينات و فيتامينات و سا ااكريات و غيرها ،و أن تقدم

 -1المادة  1/14من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 -2أبو غدة ،حسن :أحكام السجن و معاملة السجناء في اإلسالم ،مرجع سابق ،ص 368-367
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هذه الوجبات الغذائية في أواني مناساابة مع توفير مياه الشاارب النقية لهم كذلك  ،1ففي السااابق كان الغذاء يتم
اس ا ا ااتعماله كوس ا ا اايلة لتأديب النزالء من خالل حرمانهم من بعض الوجبات الغذائية عند ارتكابهم لمخالفة داخل
المركز .2وقااد نص ا ا ا ا ا ا اات القواعااد النموذجيااة الاادنيااا لمعاااملااة النزالء على أن توفر إدارة المركز لكاال نزياال وفي
األوقات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صا ا ا ا ا ا ااحته ،وقواه ،وأن تكون جيدة النوعية،
وحساانة اإلعداد والتقديم ،أما بخصااوص مراكز اإلصااالح والتأهيل الفلسااطينية فإنها توفر الطعام الكافي للنزالء
ويساامح لهم بإدخال كميات من الطعام أثناء الزيارات األساابوعية )3( ،حيث أنه نص قانون مراكز اإلصااالح و
التأهيل على وجوب توزيع الطعام على النزيل في المكان المخصص في حجرته ،و في األوقات المحددة لذلك
كما أجاز للنائب العام أو وكالئه وللمحافظين وقضا ا ا ا اااة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصا ا ا ا اااصا ا ا ا ااه
الدخول في جميع أماكن المركز في أي وقت لتفقد طعام النزالء من حيث كميته و نوعه (.)4
و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصااالح و تأهيل الخليل و مركز
إصا ا ا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح األسا ا ا ا اائلة التالية عليهم  :هل ما رأيك بخصا ا ا ا ااوص الطعام المقدم داخل
المركز ؟ تبين أن الطعام المقدم هو طعام كافي ويوزع ثالث مرات في اليوم و هو متنوع و هو جيد و مقبول
من قبل النزالء (.)5

 -1محمد زكي أبو عامر ،وفتوح عبداهلل الشاذلي :علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص 266
 -2أبو عفيفة ،طالل :أصول علمي العقاب واإلجرام ،مرجع سابق ،ص585

 -3حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية  ،مرجع سابق  ،ص49-48
 -4المادة 16 +15/37و المادة  2 /11من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ( )6لسنة 1998
 - 5المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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ثانيا فحص النزيل :
يجب أن يفحص النزيل فحصااا ابتدائيا عند الدخول إلى مركز اإلصااالح و التأهيل ،مما يتطلب أن يكون في
كل مركز عيادة طبية تتكون من طبيب وعدد من الممرضا ا ا ا ا ا ااين والمعدات واألدوية الالزمة ،فان كان النزيل
مريض ا ا ا ااا و في حاجة إلى عال ،طبي أو نفس ا ا ا ااي يبدا هذا العال ،كخطوة أولى في العيادات الطبية المتواجدة
داخاال المراكز ،و تقاادم لااه األدويااة و الرعااايااة الطبيااة الالزمااة إلى حين معرفااة مااا يعااانيااه النزياال المريض و
الحصااول على تقرير يوضااح حالته الصااحية ،و تحويله لمسااتشاافى إن اقتضاات الضاارورة ذلك ،اذا كان المرض
الذي يعانيه النزيل يص ا ا ا ا ااعب على العيادة الطبية عالجه ،لخطورته أو عدم توفر المعدات الالزمة و هذا يتفق
مع ما ورد في قانون مراكز اإلصالح و التأهيل (. )1

ثالثا توفير العال ،الطبي:
على إدارة مراكز اإلص ا ااالح و التأهيل توفير العال ،الطبي للنزالء ،فبعض النزالء يعانون من أمراض مختلفة،
هذه األمراض ال تشااكل خطر على حياتهم ،و ليساات عذر لمنع دخول النزيل إلى مركز اإلصااالح و التأهيل،
و لكن على إدارة المركز توفير كافة ما يحتا ،له النزيل المريض حتى ال يتدهور وضعه الصحي ،و حتى ال
يشااكل خطر على باقي النزالء ،فمريض الربو يحتا ،إلى دواء ،و المريض بالزكام يجب أن يتم عالجه فو ار و
اتخاذ اإلجراءات الص ااحية المناس اابة لمنع نقل العدوي إلى باقي النزالء ،و قد يكون النزيل يعاني من آالم حادة

 -1نجم ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص161وما بعدها
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مفاجئة ،فعلى إدارة المراكز التصرف فو ار و دون تأخير لمعرفة السبب وراء ذلك و تحويله للمشفى إن اقتضى
وض ااعه الص ااحي ذلك ،و بخص ااوص الترتيبات الطبية داخل المركز فتتوالها إدارة المركز دون أن يكون للنزيل
المريض اختيار المشفى الذين يريد أن يتعالج به ،أو نوع الدواء مثال ،فهذا من اختصاص إدارة المركز بشرط
أن تقدم له كافة ما يحتاجه للعال. )1( ،
هذا من جانب و من جانب آخر فان بيئة الساا ا ااجن يفترض أن اغلبها يعتبر بيئة خص ا ا اابة النتقال األمراض و
انتش ا ااارها بين النزالء ،لذلك يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الطبية لمنع ظهور األمراض و انتش ا ااارها في المراكز،
( )2أما اذا كان النزيل يعاني من جنون أو عته على إدارة المركز العمل على إحضا ا ا ا ا ا ااار طبيب نفسا ا ا ا ا ا ااي إلى
المركز ،أو نقله لمستشفى لألمراض العقلية أو النفسية لتلقي العال ،الطبي المطلوب هناك هذا ما نصت عليه
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزالء ،و العقلية للنزالء فقد نصا ا ا ا ا ا اات القواعد  25-22منها على األحكام و
اإلجراءات التي تكفل حق النزيل في الحصول على الرعاية الصحية و الخدمات الطبية ( . )3أما قانون مراكز
اإلصا ا ا ا ااالح والتأهيل فقد وردت بعض هذه المتطلبات الطبية في المواد  16-13منه حيث نص على إنشا ا ا ا اااء
عيادة مزودة بالمعدات و األدوية ،عدد من الممرض ا ا ااين ،و طبيب و ليتولى فحص النزالء و متابعة وض ا ا ااعهم
الص ا ا ا ا ا ااحي و الظروف الص ا ا ا ا ا ااحية داخل المراكز ،و نص على اإلش ا ا ا ا ا اراف الطبي الدائم على النزالء في حالة
اإلضا ا ا اراب عن الطعام ،أما مراكز اإلص ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ااطينية فتلتزم بإجراء الفحص الطبي األولي لدي
دخول أي نزيل ألي مركز إصا ااالح وتأهيل ،وفي حاالت كثيرة رفض مدراء مراكز اإلصا ااالح والتأهيل اساااتالم

 -1نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 176

 -2الشاذلي ،فتوح عبداهلل :أساسيات علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص  265وما بعدها

 -3الدليل ،تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ،مرجع سابق ،ص 71
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نزالء بس ا اابب إص ا ااابتهم بأمراض ،و تلتزم مراكز اإلص ا ااالح والتأهيل بإجراء الفحص الطبي الدوري كل ش ا ااهر،
وتحتفظ عيادات المراكز بملفات طبية خاصااة بالنزالء المرضااى ،ويتم إصاادار تقرير طبي بحالة المريض عبر
لجنة من الخدمات الطبية (. )1
الفرع الثاني ممارسة األنشطة المختلفة:
اثبت الد ارس ا ا ا ا ااات و األبحاث أن األنش ا ا ا ا ااطة الترويحية و الترفيهية تعد اهم البرامج و التدابير اإلص ا ا ا ا ااالحية و
التأهيلية بمراكز اإلصالح و التأهيل ،و يعرف الترويح على انه تجديد و إحياء و بعث حياة جديدة ،و خاصة
بعد الكدح الش ا ا ا ا اااق أو القلق ،و الترويح في ص ا ا ا ا ااورة أو أخري هام لكل ش ا ا ا ا ااخص ،و على األخص بالنس ا ا ا ا اابة
لألشخاص الذين يكونون واقعين تحت ضغط شديد كالنزالء ،إذ تبين أن استهالك الطاقات في نشاط ترويحي
سااليم يؤدي إلى اإلقالل من مظاهر الجريمة و االنحراف ،و هي برامج مهمة في المراكز ،و تشااكل جزء مهما
من عملية التأهيل االجتماعي ،إذ تهيء النزالء جس ااديا و ذهنيا للقبال على البرامج التربوية و اإلص ااالحية و
على تقبلها و هم بوضااع جساادي مريح و قادرين على ذلك ،كما أنها تساامح لهم بالقيام بالنشاااط الحركي الذي
يحتاجون إليه و يجدون فيه متنفسااا لطاقاتهم الجساامية و الحركية ،و تساااعدهم على التخلص من االضااطراب
النفسي فيحصلون على تقبل المجتمع و تقديره (. )2
ومن البرامج الترويحية والترفيهية نجد األنش ا ا ااطة الرياض ا ا ااية ،وكذلك األنش ا ا ااطة التثقيفية التي تقدم للنزالء وذلك
بربط النزيل بالمجتمع ،من خالل وسائل التثقيف المختلفة المقروء منها والمسموع والمشاهد وعن طريق الكتب
 -1حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 53
 -2نجم ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 160
48

المختارة والنش ا ا ارات الدورية ،مما يسا ا ااهم في تهذيب سا ا االوك النزيل وتفكيره واالرتقاء بمسا ا ااتواه ،ليكون قاد ار على
التمييز بين الفعل الضا ا ا ااار ،والفعل النافع يوادراك مخاطر السا ا ا االوك المنحرف ،وبالتالي ينجح إصا ا ا ااالح وتأهيل
النزالء إذا تم االلتزام بهذه األنشطة (. )1
من المالحظ أن النزالء و بخاصااة فئة الشااباب منهم ،يركزون أثناء مدة سااجنهم على جساادهم ،بينما لم يعيروه
ادنى اهتمام عندما كانوا في الحياة الحرة ،فيكتساب الجساد معنى جديدا لديهم النهم يعتبرونه الشايء الذي بقي
لهم بعد أن حرموا من حريتهم ،كما يعتبرون المحافظة على سا ا ااالمته هو وسا ا اايلتهم السا ا ااتعادة الحياة الحرة ،و
المقدرة على التحرك و البذل و الجهد ،النهم بدونه ال امل لهم في اسا ا ا ا ا ا ااتعادة مكانتهم في المجتمع أو إيجاد
مكانة الئقة بهم  ،و لعل تركيز كثير من المؤسسات العقابية على البرامج التعليمية و المهنية فقط قد ال يحقق
الهدف المأمول منها ،حيث أري أن للنزيل حاجات أخري ،تس ا ا ا ا ا اااهم ليس فقط في نجاح البرامج األخري داخل
المؤسسات العقابية ،بل و يظهر جليا و بشكل إيجابي للغاية على شخصية النزيل و سلوكياته داخل المؤسسة
العقابية ،س اواء مع زمالئه أو مع موظفي المركز  .للوقوف على طبيعة هذه األنشااطة البد من التطرق لألمور
التالية (: )2

 -1محمد زكي أبو عامر ،وفتوح عبداهلل الشاذلي :علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص 267
 -2الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،الرياض :دار النشر بالمركز العربي للدراسات
األمنية والتدريب ،2001 ،ط ،1.ص 72
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أوال النشاط الرياضي:
يوظف هذا النش اااط االهتمام بالجس ااد لخلق الحوافز على تعاطي الرياض ااة البدنية بص ااورة منتظمة و االش ااتراك
في المباريات الرياض ااية و النش اااطات الجماعية ،و هذا ما يعطي الرياض ااة البدنية منزلة هامة بين النش اااطات
المتاحة في مراكز اإلص ا ا ا ااالح و التأهيل ،و هي عبارة عن تمارين في اللياقة البدنية تتيح الفرص ا ا ا ااة أمام كافة
أعضاااء الجساام السااتعادة حيويتها ،و حركتها مجددة نشاااطها ،مسااتفيدة من اسااتنشاااق الهواء النقي الذي يحفز
لتنش ا ا اايط دقات القلب و الدورة الدموية ، ،و يتم اختيار الجماعة من بين النزالء الذي يتقنون نش ا ا اااط رياض ا ا ااي
معين ككرة القدم ،أو كرة السا ا ا ا االة ،على أن يتم تنظيم دورات تدريبية لسا ا ا ا ااائر النزالء الراغبين في التدريب على
مثل هذه النشاااطات ( . )1كما يترتب على األخصااائي االجتماعي الذي يدخل النشاااط الرياضااي ضاامن عملية
التأهيل االجتماعي المش اارف عليها ،أن يراقب أعض اااء فريقه ويس ااجل مالحظاته على تصا ارفاتهم و يحلل هذه
المالحظات ،و من ثم يناقشها مع األعضاء انفسهم الفتا انتباههم إلى نقاط القوة و الضعف في أدائهم بحيث
يدركون أن النش ا اااط الرياض ا ااي الذي يتعاطونه ليس فقط نش ا اااطا ترفيهيا بل تدريبا على االنتظام ض ا اامن الحياة
االجتماعية التي يؤهلون على مواجهتها عند اإلفرا ،عنهم ،و البد من أن يدرك النزيل البعد األهلي للنشا ا ا ا ا ا اااط
االجتماعي ،حتى يتمكن من وضا ااع نفسا ااه في هذا الجو بالذات فيتأقلم و يتوافق مع متطلباته الرياضا ااية ( )2و
أري أن مشا اارعنا الفلسا ااطيني لم يضا ااع قواعد بشا ااأن النشا اااط الرياضا ااي داخل مراكز اإلصا ااالح و التأهيل ،مما
يشكل عائقا أمام عملية اإلصالح والتأهيل .

 -1عريم ،عبد الجبار :الطرق الحديثة في اصطالح وتأهيل المجرمين الجانحين ،مرجع سابق ،ص 250

 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 189
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وقد نص ا ا اات القواعد النموذجية على انه لكل نزيل غير مس ا ا ااتخدم في عمل الحق في س ا ا اااعة على األقل يوميا
حتى يمارس فيها التمارين الرياضاا ا ااية المناساا ا اابة في الهواء الطلق ،إذا سا ا ا اامح الطقس بذلك ،كما ويجب توفير
مشاارفين على األنش ااطة الرياض ااية والترفيهية خالل الفترة المخصااص ااة للتمارين ،كذلك األمر بالنس اابة لألحداث
وغيرهم ممن يس اامح لهم عمرهم ووض ااعهم الص ااحي بذلك ،مع ض اارورة توفير األرض المناس اابة لتلك األنش ااطة
والمنش ااتت والمعدات الالزمة .أما بخص ااوص قانون مراكز اإلص ااالح و التأهيل الفلس ااطيني فانه لم ينص على
أي مواد تتضا ا ا ا اامن أحكام بخصا ا ا ا ااوص األنشا ا ا ا ااطة الرياضا ا ا ا ااية و الترفيهية إال انه في الواقع العملي فان مراكز
اإلصااالح و التأهيل تساامح للنزالء بممارسااة األنشااطة الترفيهية و الرياضااية في الساااحة المخصاصااة للفورة كما
أن بعض المراكز توفر بعض المرافق و المعدات الرياض ا ا ا ااية مثل مركز إص ا ا ا ااالح و تأهيل غزة الذي قام عام
 2001بافتتاح غرفة رياضية مجهزة (. )1
ثانيا النشاط الترفيهي:
إن توفير األنش ااطة الترفيهية امر ض ااروري للنزالء من اجل تس ااخير طاقاتهم و مواهبهم و ميولهم و رغباتهم و
فنونهم نحو االسااتثمار األمثل ،و عدم إهماله بذات الوقت المتصاااص أوقات الف ار و هم يعيشااون بين جدران
أربعة بعيدا عن االحتكاك مع اعخرين في المجتمع الحر ،و ألجل إشااعارهم بان لديهم مواهب يمكن االسااتفادة
منها في التسا ا ا ا ا ا االية الفردية و االجتماعية ،أو حتى اسا ا ا ا ا ا ااتغاللها تجاريا لتعود عليهم بالعوائد المالية مثل تنظيم
نشا ا ا اااطات الغناء ،و العزف على اعالت الموسا ا ا اايقية ،و تنظيم حفالت السا ا ا اامر ،و أداء التمثيليات ،و لقاءات

 -1حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 50
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شااعرية ،أو ممارسااة هوايات فنية كالرساام و النحت ،فما هي سااوي أنشااطة ذهنية و ذوقية يمكن اسااتثمارها عند
النزالء ،لتحويل طاقاتهم العدوانية أو قواهم المحبوسا ا ااة نحو االسا ا ااتمتاع بفنون و هوايات تلطف األحاسا ا اايس و
المشاعر ،لكي تتذوق الحياة الفنية الخالية من العنف و اإليذاء و الوحشية (. )1
ويؤكد علماء النفس واالجتماع والتربية على دور الترفيه في تنمية ش ا ا ا ا ااخص ا ا ا ا ااية النزيل ،ولتحقيق ذلك البد من
تدريب القائمين على إدارة المراكز على كيفية توفير مثل هذه البرامج لتكون ذو فعالية في تدريبهم وفق برامج
مدروس ا ا ا ااة لها بص ا ا ا اامتها في إص ا ا ا ااالح وتأهيل النزالء ،فالبرامج الترفيهية ال توض ا ا ا ااع عبثا من قبل إدارة مراكز
اإلصااالح و التأهيل ،و إنما هي جزء مهم من خطة اإلصااالح و التأهيل الشاااملة للنزالء و ال يمكن بأي حال
من األحوال االستغناء عن هذه البرامج (. )2
و يمكن القول أن البرامج الترفيهية تقوم بوظيفة تأهيلية إذ تشا ا ا ا ا ا ااكل في الواقع عملية منظمة و هادفة ،و ليس
مجرد مناس ا ا اابة عابرة ال معنى لها و ال اثر ،فيعمل ترفيه النزالء على تعليم الس ا ا ااجين و تدريبه على اإلبداع و
التصااور و التنويع في النشاااطات الحياتية و الحيوية و التنظيم ،و توزيع المسااؤوليات و البرمجة و التنساايق و
اإلشا ا ا ا ا ا اراف و تنمية الروح الجماعية و المواهب الذاتية و فنون القيادة ،و ض ا ا ا ا ا اابط النفس و احترام اعخرين و
االنتقاد الذاتي ،فللترفيه اذا غاية تعليمية و تأهيلية باإلضا ا ا ا ااافة إلى كونه وسا ا ا ا اايلة للترويح عن النفس و إخرا،
النزيل من نمط الحياة العادية ،إلى فس ا ا ا ااحة جديدة من النش ا ا ا اااط البناء و المنظم و المريح للنفس و الجس ا ا ا ااد و
المحرر من الض ا ااغوط اليومية ،فينس ا اايه واقع الحياة األليم الذي يس ا ااوده الحرمان من الحرية و لو لفترة قص ا اايرة
نسبيا ،و كي تتحقق أهداف الترفيه التعليمية و التأهيلية يجب توفر العنصر البشري المدرب غالبا على تنظيم

 -1عريم ،عبد الجبار :الطرق الحديثة في اصطالح وتأهيل المجرمين الجانحين ،مرجع سابق ،ص 251

 -2العمر ،معن خليل :التخصص المهني في مجال الرعاية الالحقة ،مرجع سابق ،ص 80
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و قيادة هذه النشاااطات بحيث يكون المدبر و الموجه و المشاارف ،تاركا الشااعور لدي السااجناء بان ما يقومون
به إنما هو من إنتاجهم الشخصي فيقتصر دوره على توفير االطار الصحيح بهذا النشاط (. )1
و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصااالح و تأهيل الخليل و مركز
إص ا ا ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح السا ا ا اؤال التالي عليهم  :هل يوجد نش ا ا اااطات ترفيهية أو رياض ا ا ااية داخل
المركز؟ تبين أن هناك أنش ااطة رياض ااية تتم أثناء فترة الفس ااحة من خالل القيام ببعض األلعاب الرياض ااية مثل
كرة التنس و الكرة الطائرة ،أما بخص ا ا ااوص األنش ا ا ااطة الترفيهية فتجري أنش ا ا ااطة ترفيهية على فترات متباعدة و
تكون في غالبيتها ذات طابع ديني (.)2

 -1الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية و التأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص 73وما بعدها

 - 2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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الفصل الثاني تأهيل النزيل :
إن مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح و التأهيل لم تعد في الفكر العقابي أماكن للردع و العقوبة و سا ا ا ا ا ا االب الحرية و معاقبة
النزالء ،و إنما مرافق مؤس ا اسا ااية مهمة أمنية و تربوية و تعليمية من شا ااانها النهوض بمسا ااؤولياتها إزاء الفرد و
المجتمع ،و تحويل النزالء من حالة الهدم إلى البناء ،و من االتكالية إلى اإلنتا ،و العطاء ( ،)1و عليه يجب
أن يكون العمل فيها متالئما مع برامج التأهيل المقرر خضااوع السااجناء لها ،و أن يكون الموظفين و اإلداريين
على قدر مناسا ا ا ا ا ااب من اإللمام باألسا ا ا ا ا اااليب الحديثة في علم اإلجرام و العقاب ،و غيرها من المبادئ التربوية
الحديثة حتى يسا ا ا ا ااتطيعوا إقامة نوع من الثقافة المتبادلة بينهم و بين النزالء ،و بالتالي التأثير عليهم أخالقيا و
تربويا و بالتالي تزداد فرصة نجاح برامج التأهيل و التهذيب (.)2
المبحث األول البرامج التأهيلية والتأديبية للنزالء
تتمثل عملية التأهيل للنزالء في إكس ا ا ااابهم مهارات مهنية و اجتماعية تس ا ا ااهم في تهذيب س ا ا االوكه و تهدف إلى
غرس القيم األخالقية و االجتماعية لدي المحكوم عليه ليس ا ا ا ا ا ااتمد منها معايير س ا ا ا ا ا االوك المجتمع و البيئة التي
ينتمي إليها ،فالعملية التعليمية و التأهيلية في المؤسا اس ااات العقابية تحمل نتائج مهمة ليس فقط لنزالئها فقط و
إنما أيضا بالنسبة ألسرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة و تلعب دو ار هاما لضمان استقرار التزام بالسجون و
ذلك الس ااتغراق وقت النزيل في عمل منتج داخل المؤسا اس ااة مما يكفل بإبعاده عن التفكير في العود للجريمة و

 -1جامعة نايف للعلوم األمنية :التعليم في المؤساااساااات اإلصاااالحية ،الرياض :دار النش اار بالمركز العربي للد ارس ااات األمنية و
التدريب ،2004 ،ط ،1.ص 3
 -2الحسيني ،عمر الفاروق :علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص 573
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في ظروف س االب حريته و بهذا يتم تحويل طاقة النزالء إلى طاقة منتجة جديدة في المؤسا اس ااة ة تحويل النزالء
إلى أيدي عاملة خاصة اذا استطاعت المؤسسة أن تضع برامج تدريب مالئمة و أن تستخدم سياسات إدارية
تتسم بالكفاءة و االقتدار في األداء و التقييم (. )1
و يمكن القول أن توفير البرامج التأهيلية و التعليمية دون تص اانيف النزالء س اايكون مص اايرها الفش اال في تحقيق
هدفها التأهيلي و اإلص ااالحي للس ااجناء ،إن تص اانيف النزالء يقص ااد به تقس اايمهم إلى طوائف متجانس ااة أي إلى
مجموعات تتشااابه ظروف أفرادها ،ثم وضااعهم في مركز اإلصااالح و التأهيل المناسااب لهم ،و من هنا تظهر
أهمية التصنيف كخطوة أولى على طريق التأهيل الن الخطأ في التصنيف يؤدي إلى فشل سياسة التأهيل بل
و قد تكون له نتائج عكسا ا ا ا ا ااية و تفسا ا ا ا ا ااير ذلك أننا اذا وضا ا ا ا ا ااعنا نزيل من فئة المجرمين الخطرين مع فئة من
المجرمين المبتدئين في مجموعة واحدة مثال ،فانه سااوف لن يسااتفيد من البرامج التأهيلية و اإلصااالحية المعدة
لهم ،بال على العكس سا ا ا ا ا ا ااينفاث فيهم سا ا ا ا ا ا ااموم خطورتاه و ينقال لهم عادوي اإلجرام و يتفق معهم على تكوين
عصا ااابات بعد تنفيذ العقوبة و يصاااور لهم اإلجرام كنوع من الشا ااجاعة أو البطولة أو الفن فيجدون فيه نموذجا
إجراميا يحتذون به فيأتي التصنيف الخاطى بنتيجة عكسية ضارة على إصالحهم و تأهيلهم (. )2

 -1الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية و التأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص 3

 -2منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،1991 ،ط ،2.ص
188-187
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المطلب األول الحفاظ على الكرامة اإلنسانية للنزيل
فقد نص القانون األسا ا ا اااسا ا ا ااي الفلسا ا ا ااطيني ،على أن يعامل النزالء معاملة الئقة ،و بذلك تكون المحافظة على
كرامة النزالء اإلنس ااانية هي مبدا دس ااتوري ( ،)1باإلض ااافة إلى ذلك فقد نص قانون مراكز اإلص ااالح و التأهيل
بهذا الخصااوص ،على انه يمنع تشااغيل النزيل في البيوت ،أو في األمور الخاصااة و يمنع تعذيبه أو اسااتعمال
الش ا ا ا ا اادة معه ،و يمنع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بالقاب محقرة ،و يمنع على العاملين في مراكز اإلصا ا ا ا ا ااالح و
التأهيل مواكلة النزيل أو زائره أو ممازحته ،و يمنع الدخول إلى حجرة النزيل ليال إال في حالة الضا ا ا ا ا ا اارورة و
بحض ا ااور مدير المركز أو الش ا ااخص المناب عنه ،و في نفس الوقت يس ا اامح للنزيل بإقامة الش ا ااعائر الدينية ،و
تأدية الفرائض الدينية بحرية كاملة(.)2
ويمكن القول أنه يجب على المش ا ا اارع الفلس ا ا ااطيني أن يتخذ موقف المش ا ا اارع األردني الذي نص على أنه على
مراكز اإلصالح و التأهيل اتخاذ الترتيبات الالزمة لتشجيع النزالء على تحسين سلوكهم لتمكين المحكوم عليه
بالحبس شه ار أو اكثر أو باالعتقال أو باألشغال الشاقة من اإلفرا ،عنه اذا قضى ثالثة أرباع مدة المحكومية،
حيث أنه ال يكفي الحفاظ على الكرامة اإلنساا ا ااانية للنزيل و إنما يجب العمل على حثه على تحساا ا ااين سا ا ا االوكه
حتى يتم تحقيق الهدف اإلص ا ااالحي و التأهيلي لمراكز اإلص ا ااالح و التأهيل بأس ا اارع وقت و باقل جهد و ذلك
يكون من خالل المعاملة اإلنسانية أوال ،و من ثم المعاملة التشجيعية
للنزالء التي تجعلهم اكثر رغبة في تحسين سلوكهم (. )3
 -1المادة  13من القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003
 -2المادة  37من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة 1998
 -3المادة  34من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004
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الفرع األول العقوبات التأديبية للنزالء
من الضا اارورة وضا ااع نظام تأديبي حازم للنزالء تدعمه عقوبات فعالة ألجل تحقيق المؤس ا اسا ااة العقابية ألهدافها
التأهيلية و اإلصا ااالحية على أكمل وجه ،و بطبيعة الحال بما يتفق مع ما جاء في نص ااوص التش ا اريعات التي
نظمت هذه المساا ا ا ااألة ،و هذا ما نص عليه قانون مراكز اإلصا ا ا ا ااالح و التأهيل الفلسا ا ا ا ااطيني ،حيث نص على
األمور المتعلقة بقضا ا ااايا االنضا ا ااباط و العقاب للنزالء ،فقد الزم القانون وزير الداخلية بأن يصا ا اادر الئحة تنظم
الواجبات و األعمال التي يجب أن يلتزم بها النزيل و كذلك المحظورات التي ينبغي تجنبها ،و في حال خالف
النزيل القوانين و األنظمة و اللوائح يعاقب تأديبيا (. )1
و هناك العديد من العقوبات التأديبية التي تفرض على النزيل بساابب انتهاك قواعد النظام في السااجن ،و منها
العزل االنفرادي الذي يعد العقوبة الدارجة من بين العقوبات التأديبية ،كما و نص ا ا ا ا ا اات القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة النزالء على حظر العقاب بالحبس االنفرادي أو بتخفيض الطعام ما لم يكن الطبيب قد فحص النزيل
و شا ا ا ا ا ا ااهد خطيا بأنه قادر على تحمل هذه العقوبة ،و يمكن القول هنا بأن القواعد النموذجية الدنيا لم تحظر
العزل االنفرادي ص ا ا ا ا ا ا اراحة ،إال أنها اعتبرته عقوبة غير عادية و اسا ا ا ا ا ا ااتثنائية ،إال أنها تحظر العقوبة البدنية
صا ا اراحة ووص ا اافتها في مرتبة العقوبات القاس ا ااية و غير اإلنس ا ااانية و الحاطة بالكرامة ،فمن المحظور ض ا اارب
النزيل أو جلده كعقوبة تأديبية (. )2

 -1المواد  63-61من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة 1998
 -2القاعدة  31و  1/32من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1977
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أما قانون مراكز اإلصا ا ا ا ااالح و التأهيل الفلسا ا ا ا ااطيني فقد حصا ا ا ا اار العقوبات التأديبية بإحدي العقوبات التالية :
اإلنذار ،الحبس االنفرادي لمدة ال تزيد عن أس ا ا ا ا ا اابوع ،و الحرمان من بعض المزايا المقررة له لمدة ال تزيد عن
 30يوم ،أما الشخص المخول بتوقيع هذه العقوبات فلم يحدده القانون (. )1
أوال حق النزيل في االستماع إليه قبل توقيع العقوبة التأديبية :
قديما لم يكن النزيل يتمتع بحق االستماع إليه و ال ألي ضمان من الضمانات التي يتمتع بها النزالء اليوم في
مراكز اإلصا ااالح و التأهيل ،فكان يتم انزال العقوبة التأديبية عليه دون إتاحة الفرصا ااة أمامه للدفاع عن نفساااه
فكان ينظر إلى النزيل على انه إنس ا ااان غير س ا ااوي و انه يجب اجتثاث الجريمة من المجتمع ،من خالل عزل
هذا اإلنسااان في السااجن هذه الفكرة سااادت في العصااور القديمة و العصااور الوسااطى ( ،)2إال أن اصاابح ينظر
للنسا ااان على انه شاااخص لم يفقد إنسا ااانيته قبل أي اعتبار ،و عليه يجب اتباع أسا االوب مدروس في المعاملة
العقابية معه ،من ش ا ا ا ااانها أن تعمل على مس ا ا ا اااعدة النزيل على التقدم نحو اإلص ا ا ا ااالح و التأهيل ،و ذلك ليتم
العمل على اندماجه من جديد في المجتمع بعد أن يقضا ا ا ا ا ا ااي مدة عقوبته ،حتى يكون دوره إيجابيا في بناء
مجتمعه ،و حتى ال يش ا ا ااكل خط ار محدقا على أفراد المجتمع كما كان س ا ا ااابقا ،و يكون هذا من خالل معاملته
معاملة إنس ااانية ،تتفق و الغرض من إيقاع العقوبة بحقه ،و ليس النظر لمراكز اإلص ااالح و التأهيل على أنها
مكان لجمع المجرمين و الخارجين عن القانون و االنتقام منهم لتحقيق الردع العام (. )3

 -1المادة  62من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة 1998
 -2العتيبي ،نورة :خدمات الرعاية االجتماعية ،مرجع سابق ،ص60-58

 -3المشهداني ،محمد احمد :أصول علمي اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص172
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ثانيا حق النزيل في التقاضي:
إن حق التقاض ا ااي مش ا ااروع ومكفول لكافة الناس دون تمييز فيما بينهم ،وهذا بالتأكيد ينطبق على النزالء داخل
مراكز اإلصالح والتأهيل فال فرق بين إنسان حر ،يوانسان سجين في التمتع بهذا الحق ،وهذا ما أكده اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنس ا ااان حين نص على انه لكل ش ا ااخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية من اجل إنص ا ااافه
عن األعمال التي فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون (. )1
من حق النزالء أن يرفعوا الدعاوي أمام المحاكم المختلفة ،و أن يتم النظر في الدعاوي بحضا ا ا ا ا ا ااورهم ،و أن
تنظر من قبل نفس القضاة الذين ينظرون في القضايا األخري ،و من حقهم تقديم الشكاوي لدي النيابة العامة،
و قد نص اات القواعد النموذجية الدنيا على انه يجب أن تتاح الفرص ااة لكل نزيل أن يتقدم في كل يوم عمل من
أيام األسبوع بطلبات أو شكاوي إلى مدير مركز اإلصالح و التأهيل ،والى الموظف المفوض بتمثيله ،و كذلك
إتاحة الفرص ا ا ا ا ااة أمام النزالء للتقدم بطلبات أو ش ا ا ا ا ااكاوي إلى مفت

مراكز اإلص ا ا ا ا ااالح و التأهيل خالل جولته

التفتيشية فيها مما يكفل حق النزالء في التقاضي و هم بداخل المراكز.
يجب أيض ا ا ااا أن تتاح الفرص ا ا ااة أمام النزالء للتحدث مع هذا المفت  ،أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتي ،
وذلك دون أن يحضا اار حديثه مدير مركز اإلصا ااالح والتأهيل أو غيره من الموظفين ،ويجب أيضا ااا أن يسا اامح
للنزالء أن يقدموا طلب أو ش ااكوي إلى اإلدارة المركزية لمراكز اإلص ااالح والتأهيل ،والى الس االطة القض ااائية ،أو
غيرها من السلطات العامة دون أن يخضع هذا الطلب أو الشكوي للرقابة من حيث المضمون ،ولكن على أن

 -1المادة  8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان1948 ،
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يتم وفقا لألصا ااول ،ومن خالل الطرق المقررة في القانون .وأيضا ااا فقد نصا اات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
الس ااجناء على انه في حالة لم يكن الطلب أو الش ااكوي جلى التفاهة ،أو بال أس اااس يتوجب أن يعالج فو ار دون
إبطاء و أن يتم إجابته في الوقت المناسب ( . )1كما أن قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني قد تضمن
هذا الحق عندما منح المحكمة العليا الحق في دخول المراكز وقبول الشكاوي من النزالء ،كذلك كفل هذا الحق
عندما س ا ا ا اامح للمحامي بمقابلة النزيل ،ومن خالل المحامي يس ا ا ا ااتطيع النزيل أن يتقدم بالش ا ا ا ااكوي ،و أري انه
بالرغم من ذلك فانه ضمن هذا الحق ضمنيا ولم يرد فيه نصوص صريحة تشير إلى ضمان هذا الحق للنزيل،
وبالتالي لم يعالج كيفية النظر في الش ااكوي أو الطلب ،و لم ينص على أن يتم عالجه على وجه الس اارعة دون
إبطاء كما ورد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السا ا ا ااجناء  ،2مما يوجب إعادة النظر في نصاا ا ااوص قانون
مراكز اإلصالح و التأهيل لتدارك هذا القصور.

 -1المادة  36من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء1977 ،
 -2المادة  54 + 5/11من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني رقم ( )6لسنة 1998
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الفرع الثاني :المعاملة العقابية لألحداث
لقد اهتمت الدول اهتماما متزايدا بمشااكلة األحداث الجانحين ،و تطورت الفلساافة العقابية التي كانت سااائدة في
الماضا ا ااي إلى فلسا ا اافة إصا ا ااالحية ،تسا ا ااعى إلى إعادة التأهيل االجتماعي للحدث الجانح باعتباره مواطنا دفعته
ظروف معينة للوقوع في دائرة الجريمة و االنحراف ،كما أن الفلس ا ا ا اافة اإلص ا ا ا ااالحية تهدف أيض ا ا ا ااا إلى تحقيق
التكيف النفسي االجتماعي للحدث حتى يصبح فردا منتجا في مجتمعه بعد أن كان عنص ار من عناصر تهديد
استقرار و امن المجتمع ،و من خالل هذه الفلسفة اإلصالحية المعاصرة ظهرت التشريعات الدولية المتعددة و
أنشئت المؤسسات اإلصالحية لألحداث الجانحين ،و أسندت لها بالتضافر مع جهود دولية مسؤولية اإلصالح
و إعادة التنشا ا ا ا اائة للحدث ،فالحدث يحتا ،إلى عناية اكثر بكثير من النزيل العادي حتى يتحقق إصا ا ا ا ااالحه و
تأهيله ،و دراسة ضمانات الحدث تستوجب التطرق لألمور التالية (: )1
أوال المعاملة اإلنسانية لألحداث:
إن الفلسفة العقابية الحديثة تسعى إلى إعادة التأهيل االجتماعي للحدث الجانح ،باعتباره مواطنا دفعته ظروف
معينة للوقوع في مس ااتنقع الجريمة و االنحراف ،كما أن الفلس اافة اإلص ااالحية تهدف أيض ااا إلى تحقيق نوع من
التكيف النفسا ااي و االجتماعي للحدث حتى يصا اابح فردا منتجا في مجتمعه بعد أن كان عنصا اار من عناصا اار
تهديد استقرار و امن المجتمع ،و من خالل هذه الفلسفة ظهرت التشريعات المتعددة التي تحدد أسلوب معاملة

 -1معتوف ،عالء ذيب :العدالة اإلصالحية لألحداث ،عمان :دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2015 ،ص 102
61

األحداث ،و أنشاائت المؤس اسااات اإلصااالحية لألحداث الجانحين ( ،)1و يمكن القول أن الحدث يحتا ،لمعاملة
عقابية خاصا ا ا ااة تتالءم مع سا ا ا اانه الصا ا ا ااغير و خبرته القليلة في الحياة ،حيث أن برنامج اإلصا ا ا ااالح و التأهيل
للبالغين قد ال يؤدي نفس النتيجة مع األحداث .
أما بخصوص مراكز اإلصالح التي تقوم برعاية األحداث في فلسطين :
أ -في الضا ا اافة الغربية :يوجد مركز األمل لألحداث الموجود في رام اهلل و الذي يقوم بمهمة رعاية األحداث و
تأهيلهم وفقا لقانون إصالح األحداث األردني .1954
ب -في قطاع غزة :توجد مؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية و اإلصالحية ،و التي تم تأسيسها عام  1958و
تقوم هذه المؤسسة بعملها وفقا لقانون األحداث سنة  1937و نظام الدراسة اإلصالحية لعام .2 1932
لقد وض ااع القانون أس ااس لمعاملة األحداث فال يجوز إخض اااع أي طفل للتعذيب الجس اادي أو المعنوي أو ألي
أنماط العقوبة أو المعاملة القاساا ااية أو اإلحاطة بالكرامة اإلنساا ااانية ،و لكل طفل أس ا ااندت إليه تهمة ،الحق في
معاملة تتناسب مع سنه و تحمي شرفه و تيسر إعادة اندماجه و قيامه بدور في بناء المجتمع ،و تضع الدولة
كافة التشا اريعات و التدابير الالزمة لتامين ذلك الحق ،و تعطى األولوية للوس ااائل الوقائية و التربوية و يتجنب
قدر اإلمكان االلتجاء إلى التوقيف االحتياطي و العقوبات الس ا ا ا ا ااالبة للحرية ،و يكون الطفل معرض لالنحراف
إذا وجد متسا ا ا ا ا ا اوال ،أو كان خارجا عن س ا ا ا ا ا االطة أبويه أو من يقوم على رعايتها ،او تكرر هروبه من البيت أو
المدرسة أو المعهد ،أو كان يتردد على األماكن الم شبوهة أخالقيا أو اجتماعيا ،أو قام بأعمال تتصل بالدعارة

 -1جامعة نايف للعلوم األمنية :أساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص14
 -2جبارين ،قيس :تقرير حول جنوح األحداث في التشريعات الفلسطينية ،رام اهلل :الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ،
 ،2000ص  77وما بعدها
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أو الفس ااق أو بإفس اااد األخالق أو القمار أو المخدرات ،و اذا تحققت أي من األمور الس ااابقة على الدولة اتخاذ
تدابير الرعاية أو اإلص ااالح المناس اابة إذا وجد الطفل في بيئة تعرض س ااالمته األخالقية أو النفس ااية أو البدنية
أو التربوية لخطر االنحراف (. )1
ثانيا مالئمة مباني مؤسسات الرعاية لطبيعة األحداث:
تختلف أنواع المؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااات العقابية فبعض ا ا ا ااها للرجال و اعخر للس ا ا ا اايدات أو األحداث ،و غيرها مخص ا ا ا ااص
للمحبوس ا ااين احتياطيا ،كما أن بعض ا ااها يس ا االب حرية النزالء س ا االبا تاما ،و بعض ا ااها يمنحهم أنواعا متفاوتة من
الحريات ،و هذا النوع األخير من السجون هي الواجبة إليقاع العقوبة السالبة للحرية باألحداث (. )2
و أري أن هذا النوع من الس ا ااجون اخف وطأة من الس ا ااجون التي يحبس فيها البالغين ،و بالتالي تقي األحداث
من التوتر النفسا ا ااي ،و األمراض العصا ا اابية حيث أن جميع نزالئه من فئة عمرية واحدة  .حيث أنه يتم وض ا ا اع
األحداث في أماكن تختلف عن أماكن إيداع البالغين ،و تساا اامى هذه األماكن بمراكز االس ا ااتقبال/المالحظة أو
الضا ا ا اايافة و هي عبارة عن مؤس ا ا ا اسا ا ا ااات اجتماعية يتم فيها توقيف الحدث و اعتقاله قبل صا ا ا اادور حكم نهائي
بقض اايته ،و ذلك ليقوم المركز بد ارس ااة حالته النفس ااية و الطبية ،ووض ااعه في القس اام المالئم لحالته الخاص ااة أو
إرساااله إلى احد المسااتشاافيات اذا اقتضااى األمر ،و في هذه المرحلة يتم جمع المعلومات عن الحدث ساواء من
حيث ماضاايه أو أوضاااعه االجتماعية و االقتصااادية ،و مسااتوي د ارسااته و من ثم معرفة العامل الجرمي لديه،

 -1المادة  67+47من قانون الطفل الفلسطيني ،رقم ( )7لسنة 2004
 -2منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  179وما بعدها
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و بذلك يقوم المركز بإعداد تقرير عن الحدث ،و يقترح التدابير الالزمة إلصا ااالحه ،و يرسا اال التقرير للمحكمة
(. )1
ثالثا وسائل مكافحة جنوح األحداث:
أ -الوسا اايلة األولى هي التشا ااخيص المبكر فكلما تم اكتشا اااف حاالت جنوح األحداث مبك ار كلما سا ااهل العال،
الجس ا اامي والنفس ا ااي ،وقد تطورت رعاية الطفولة تطو ار هائال وذلك بعد أن أص ا اابح التخص ا ااص الطبي النفس ا ااي
لرعاية األطفال تخصاا ا اص ا ا ااا قائما بذاته ،وأن التخص ا ا ااص متعدد األغراض وانه يجيب على تس ا ا اااؤالت عالجية
ويعطي عالجا ناجعا للكثير من المشاكل الجسمية التي تصيب األطفال ،وخاصة المشاكل النفسية.
ب -الوسا ا ا اايلة الثانية فهي األسا ا ا االوب النفسا ا ا ااي وذلك من خالل تخطيط البرنامج اليومي للحدث بحيث يسا ا ا االك
الحدث برنامجا يوميا ويعاود سلوكه حتى يكون نموذجا لحياته.
 -،الوساايلة الثالثة فهي األساالوب التأهيلي فيجب أن يكون للتأهيل التعليمي والعملي دوره في البرنامج اليومي
ويخطط بعدد السا ا ا ا اااعات المناسا ا ا ا اابة لكل جانح ونوعية العمل الذي يقوم به ووضا ا ا ا ااع الخطة ،حتى يكون ذلك
التأهيل وس ا ا ا اايلة إلعادة بناء ش ا ا ا ااخص ا ا ا ااية الجانح ،مع االهتمام بدور المدرب المهني وتدريبه حتى يكون العمل
وساايلة من وسااائل عال ،الشااخصااية واالهتمام كذلك بحوافز العمل اإليجابية وزواجر العمل الساالبية كوساايلتين
لدفع بناء الشخصية في الطريق السليم (. )2

 -1الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن :جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 18-17
 -2جامعة نايف للعلوم األمنية :أساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص 65-63
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المطلب الثاني :عمل النزيل
إن المؤس اسااة اإلصااالحية هي في الواقع مجتمع خاص ،له طابع خاص ،وله ثقافة خاصااة ،وهذه الثقافة عادة
ما تكون هامشا ا ااية ومؤثرة على النزالء وهذا التأثير عادة ما يكون سا ا االبي النتائج ،ولمواجهة أو كبح هذا التأثير
الساالبي البد من برامج تأهيلية احترافية ومن جملتها برامج العمل والتشااغيل الهادف لكساار طوق العزلة ولتحييد
تأثير العناصا ا ا ا اار الفاسا ا ا ا اادة من النزالء على بقية النزالء اعخرين .يأتي حق النزيل في العمل حسا ا ا ا ااب االتفاقية
الدولية لمعاملة المذنبين انطالقا من اعتبارات أهمها انه ضا ا ا ا ا اامن حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان و من حق المواطنة ،على
اعتبار أن النزيل ،قبل أن يكون نزيل فهو مواطن له ما لبقية أفراد المجتمع من حقوق و عليه ما عليهم من
واجبات حتى يثبت العكس قضائيا ،و ذلك من منطلق كون المؤسسات اإلصالحية لها أهداف أساسية معينة
في المجتمع أهمها اإلصا ااالح و تهذيب المذنبين و المجرمين و ذلك بالتأهيل و التهذيب ،و العمل بالممارسا ااة
هو من األساااليب و الوسااائل اإلصااالحية التهذيبية التأهيلية و بناء على ما تقدم يصاابح العمل حق من حقوق
النزالء ( . )1لقد كان الهدف من السااجون عند أول نشااأتها هو اعتبارها مكان يلتزم فيه الكسااالى و المتشااردون
و المتس ا ااولون بالعمل ،فكان وس ا اايلة إلجبار هؤالء على العمل تحت ظروف عمل و معاملة في غاية القس ا اااوة
( ،)2أما السا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا ااة العقابية الحديثة فإنها تحمل من العمل معاملة جوهرية في إعادة تأهيل النزيل ،فلم يعد
العمل اعن تكملة لعقوبة السجن أو الحبس ،بل أصبح من واجب الدولة أن توفر العمل المناسب للنزيل كحق
لاه في التاأهيال ويترتاب على اعتباار العمال حقاا لاه وواجباا علياه ،أن يكون للنزيال م ازياا حق العمال كحقاه في
 -1طالب ،أحساان مبارك :العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،الرياض :دار النشاار بالمركز العربي للد ارسااات األمنية
والتدريب ،2000 ،ص  61وما بعدها
 -2نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص 152-151
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األجر والض ا ا ا ا ا اامانات االجتماعية والتعويض عن إص ا ا ا ا ا ااابة العمل ،ويكون عليه واجب القيام بالعمل ما دام في
استطاعته أن يؤديه ولذا يتعرض لجزاء تأديبي إن أخل بواجب العمل (.)1
أما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،فنصت على انه يجب أن يفرض العمل على جميع فئات النزالء
المحكوم عليهم ،تبعا للياقتهم البدنية والعقلية و التي يحددها الطبيب المختص المتواجد في مركز اإلص ااالح و
التأهيل ،هذا و يتم توفير عمل منتج للنزالء يكفي لتشا ا ا ا ا ا ااغيلهم طوال يوم العمل العادي ،و يجب أن يكون هذا
العمل بقدر اإلمكان من النوع الذي يكفي أو يزيد عن حاجة النزيل لتأمين عيش ا ااه بكس ا ااب شا ا اريف بعد إطالق
س ا اراحه ،كما أن التدريب المهني يوفر عمل نافع للنزالء القادرين على االنتفاع به ،وال سا اايما الشا ااباب ،و يتاح
للنزالء في حدود ما يتمشى مع االختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن واالنضباط فيه ،إمكانية اختيار
نوع العمل الذي يرغبون القيام به ( . )2حيث يسا ا ا ااتخدم النزالء في أعمال ال تخضا ا ا ااع لرغبة إدارة المراكز وبما
يخدم مصا ا ا ا ا ا ااالحها فقط ،يوانما تؤخذ رغبة النزالء في تحديد نوع العمل بعين االعتبار ،كما ويتوجب أن يكونوا
دائما تحت إشراف موظفي السجن وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخري ،ويتوجب على األشخاص
الذين يقدم لهم العمل أن يدفعوا للدارة كامل األجر الذي يتقاضااه عادة عنه ،ولكن مع مراعاة إنتاجية النزالء.
ويتم اتخاذ تدابير لتعويض النزالء عن األمراض المهنية يواصا ااابات العمل ،بشا ااروط ال تكون أقل من تلك التي
يمنحها القانون للعمال األحرار ،كما ويجب أن تسا اامح إدارة المراكز للنزالء بأن يسا ااتخدموا جزء على األقل من
أجرهم في شا ا اراء أش ا ااياء مرخص بها الس ا ااتعمالهم الش ا ااخص ا ااي ،وأن يوص ا االوا جزءا آخر منه إلى أس ا اارهم .أما
بخصا ااوص قانون مراكز اإلصا ااالح والتأهيل ،فقد نص على أنه يتوجب على إدارة مركز اإلصا ااالح و التأهيل

 -1محمد زكي أبو عامر ،وفتوح عبداهلل الشاذلي :علم اإلجرام و العقاب ،مرجع سابق ،ص 253

 -2حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 68+67
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أن تعمل على تدريب النزالء مهنيا و نظريا في ور التدريب و التشااغيل داخل المراكز لتساااعدهم على كسااب
عيشااهم بعد اطالق س اراحهم ،كما أجاز تشااغيل النزالء داخل المراكز بأعمال مناساابة ،أما النزيل المحكوم عليه
بالحبس مدة بس ا اايطة ،فيجوز تش ا ااغيله في أعمال خفيفة اذا رغب في ذلك ،و ال يجوز تش ا ااغيل النزيالت خار،
المركز .وكان يفضل لو أخذ المشرع الفلسطيني بما اخذ به المشرع المصري ،حين وضع لالم الحامل أحكام
خاصة حيث انه ابتداء من الشهر السادس للحمل تعامل معاملة طبية خاصة سواء من حيث العمل أو الغذاء
أو الرعاية الصحية أو الملبس أو الراحة (،)1
و فيما عدا المحكوم عليهم باألش ا ا ااغال الش ا ا اااقة ال يجوز أن يتص ا ا ااف العمل بالقس ا ا ااوة أو اإليالم ،و أخي ار يمنح
النزيل اجر مقابل العمل تحدده األنظمة و التعليمات ،أما في الواقع العملي و لألسا ا ا ا ا ا ااف نجد انه يعمل بعض
النزالء حس ا ااني الس ا االوك في الطبخ ،الص ا اايانة ،الكهرباء ،و في مش ا اااغل الخياطة ،و هذا يكون باجر نقدي أو
على أس ا ا ا ا ا اااس عمل طوعي ،إال أن العمل داخل المراكز غير متوفر دائما ،و األجر زهيد بالكاد يكفي لتغطية
مصاريف النزيل األساسية (. )2
الفرع األول :إعداد النزيل للعمل
تعمل إدارة مراكز اإلصالح و التأهيل على تقديم تدريب مهني للنزالء و تكوينهم في تخصصات مختلفة ،الن
نسبة كبيرة من النزالء ال يتقنون مهنة يزاولونها ،لذلك تنشأ داخل المراكز ورشات للتدريب المهني ،و ال يعتبر
هااذا التاادريااب من باااب العقوبااة أو االنتقااام باال يهاادف إلى التكيف المجتمعي ،و التربيااة ،و إعااادة الفرد للحياااة

 -1المادة  19من قانون تنظيم السجون المصري رقم ( )396لسنة 1956

 -2حسين أبو هنود :تقرير حول مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 69+68
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العادية ،مما يس اااعدهم على االندما ،في الحياة االجتماعية ،ويس ااهل من عملية التأهيل و يس اارع في نجاحها،
و يكون هذا اإلجراء مبني على أسس و قواعد البد أن تراعى ،الن إتقان المهنة البد و أن يتوافق مع ميول و
رغبات النزيل و اهتماماته .إن إعداد النزيل للعمل يستتبع التطرق لألمور التالية (: )1
أوال التدريب المهني:
يشا ا ا ا ا ا ااكل تدريب النزالء مهنيا جزء مهم من التأهيل االجتماعي و غالبا ما يكون هؤالء عاطلين عن العمل ،ال
مهنة لهم أو دون مهارة مهنية فيأتون إلى المؤسا اس ااة العقابية بأذهان خالية من إمكانية توجيه قدراتهم الجس اادية
و الذهنية نحو تعلم مهنة معينة ( ،)2و لكي يتحقق االنتقال إلى االحتراف و التخص ا ا ا اص المهني للعاملين في
مجال التأهيل المهني داخل المؤساسااة العقابية اإلصااالحية ،يتطلب من قساام التأهيل المهني أن يقوم بإخضاااع
النزالء إلى اختباارات مهنياة ،و ذلاك من اجال التعرف على قادراتهم و مهاااراتهم و درجاة اسا ا ا ا ا ا ااتيعاابهم لطبيعاة
األعمال المهنية و الحرفية من اجل تصا ا اانيفهم على ضا ا ااوء ذلك ،و ليس حسا ا ااب رغبات عش ا ا اوائية ذاتية غير
مدروسة.
غالبا ما يتدر ،تصا ا ا ا ا ا اانيفهم إلى الدرجات التالية ( :مبتدئ  ،متوسا ا ا ا ا ا ااط  ،متقدم  ،ممتهن)  ،و بناء على ذلك
تخص ا ا ااص برامج تأهيلية مناساا ا اابة لكل درجة من الدرجات التي يص ا ا اانف بها النزالء ،مع األخذ بعين االعتبار
الفترة الزمنية الالزمة الس ا ااتيعاب التعليم النظري و العملي ،و يتطلب من قس ا اام التدريب المهني أن يض ا ااع تلك
البرامج التأهيلية بشا ا ااكل متوافق مع البرامج المعتمدة في المدارس المهنية الرسا ا اامية لكي تتعادل شا ا ااهادة النزالء
 -1شريك ،مصطفى :التعامل مع السجناء ،مرجع سابق ،ص 75-74
 -2احمد ،عبد الرحمن توفيق :علم اإلجرام والعقاب ،القاهرة :دار الثقافة للنشر ،2012 ،ط ،1 .ص  318وما بعدها
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المفر ،عنهم مع شااهادة طلبة المدارس المهنية المعتمدة في البلد ،و حتى ال يجدوا صااعوبة في حصااولهم على
فرص عمل في سوق العمل ،أي أن قسم التدريب المهني يمنحه شهادة مهنية (.)1
إن التدريب المهني للنزالء أهمية خاص ا ا ااة ،فالتراث العلمي في زيادة كبيرة مص ا ا ااحوبة بتطبيقات جديدة و تقنية
حديثة تحتا ،إلى ضا اارورة التأقلم مع هذه المتغيرات من خالل التدريب المهني ،و يبقى التدريب حلقة الوصا اال
بين الفرد و بين الجديد من المعرفة و التقنية ،و للتدريب مواقع شا ااتى فقد يسا اابق االلتحاق بالعمل ،و قد يكون
أثناء العمل للحصا ا ا ا ااول على مهنة افضا ا ا ا اال من المهنة التي يعرفها النزيل ،و ال شا ا ا ا ااك أن النزالء لهم ظروفهم
الخاص ااة لمس ااتوي أدائهم المهني ،فمنهم من لديه مهنة و منهم من لم يس اابق له تعلم مهنة يكتس ااب بها رزقه و
عيش ا ااه ،و تختلف كذلك مهارة النزالء في ممارس ا ااة المهن التي تعلموها ،فالتدريب في المؤسا ا اس ا ااة اإلص ا ااالحية
اسا ا ا ااتثمار لوقت النزيل و تحويله إلى إنسا ا ا ااان منتج له كرامة ( ،)2و أري أنه من خالل التدريب يكتسا ا ا ااب غير
المهنيين مهنا تدر عليهم رزقا ،و عن طريق التدريب نرفع تنمية مسا ا ا ا ا ا ااتوي األداء إلى حد المهارة ،فان كان
النزيل ريفيا مثال فبالتدريب يتعرف على اعالت الزراعية الحديثة بل يسا ا ا ا ا ا ااتخدمها و يتمرس عليها ،بدال من
الوقوف به عند مستوي اعالت الزراعية التقليدية و هكذا.

 -1العمر ،معن خليل :التخصص المهني في مجال الرعاية الالحقة ،مرجع سابق ،ص 60
 -2جامعة نايف للعلوم األمنية :برامج التدريب في المؤسااااسااااات اإلصااااالحية ،الرياض :دار النش ا اار بالمركز العربي للد ارس ا ااات
األمنية و التدريب ،1984 ،ص 185-184
69

ثانيا العمل داخل السجن:
يختلف عمل النزالء في مراكز اإلصا ا ا ا ااالح والتأهيل طبقا لمدي إش ا ا ا ا اراف ورقابة إدارة المراكز على هذا العمل،
فكلما زادت رقابة يواشراف اإلدارة على العمل كلما زادت نسبة تحملها لألعباء المالية الناجمة عن توفير العمل
للنزالء ،وهناك ثالثة أنظمة للعمل داخل المراكز وهي:
أ -نظام المقاولة يقوم على أساااس أن تقوم الدولة باالتفاق مع مقاولين ليقوموا باإلش اراف و الرقابة على العمل
الذي توفره إدارة المركز للنزالء ،س ا ا ا ا اواء من حيث توفير اعالت أو المواد الالزمة للعمل ،أو تعيين أشا ا ا ا ااخاص
يتولون إدارة العمل داخل المركز ،كذلك تسا ا ااويق المنتجات و غيرها من األمور ،و يكون على هؤالء المقاولين
أن يدفعوا للنزالء كامل األجر ،مع تحمله لكافة الخس ا ااائر التي تنجم عن هذا العمل ،مما يخفف بطبيعة الحال
من االلتزامات المالية التي تقع على عاتق إدارة المركز ،فهي ال تتحمل أي خسارة تنتج عن العمل (.)1
ب -نظام االستغالل المباشر :يقوم على أساس أن تتولى إدارة المراكز توفير اعالت أو المواد الالزمة للعمل،
أو تعيين أشااخاص يتولون إدارة العمل داخل المركز ،كذلك تسااويق المنتجات وغيرها من األمور بالتالي تكون
كافة االلتزامات المالية تقع على عاتق اإلدارة ،وبالتالي قد تتعرض إدارة المركز إلى خسارة نتيجة عمل النزالء
كأن ال يتم بيع منتجاتهم ،أو تلفها قبل التمكن من بيعها ،وعادة يكون هذا النظام السا ا ا ا ا ا ااتخدام منتجات النزالء
في المرافق العامة (. )2

 -1صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 180
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 146
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 -،نظام التوريد :ويتميز هذا النظام بانه يتوسط النظامين السابقين ،فيجمع بين مزاياها ويتجنب عيوبها ،فهو
يقوم على أساااس أن اإلدارة تلجا إلى رجل أعمال يتولى توفير اعالت والمواد األولية الالزمة للعمل ،ثم تساالمه
اإلنتا ،ليقوم هو بتسااويقه وتحمل الربح والخسااارة ،وفي المقابل يدفع مبلغا من المال للدولة يتحدد ساالفا ،وتقوم
الدولة باإلشا ا ا اراف الكامل على النزالء من الناحية الفنية واإلدارية مما يجعلها قادرة على تحقيق أهداف التأهيل
واإلصالح وفي نفس الوقت ال تتحمل أعباء كبيرة )1( ،و أري أن هذا أفضل نظام للعمل .
ثالثا العمل خار ،السجن:
يتم العمل خار ،السجن في السجون المفتوحة فيعمل النزالء كالعامل تماما ،بحيث تسمح إدارة مراكز اإلصالح
والتأهيل للنزيل بان يتعاقد مع النزالء تحت إش ا ا ا ا ا ا ارافهم ورقابتهم مما يعزز الثقة المتبادلة بين النزيل والقائمين
على إدارة السجون (. )2
الفرع الثاني :أغراض العمل العقابي
رغم أن وجود الساجين في الساجن أو المؤساساة اإلصاالحية هو عقاب له على فعله ،إال انه من الضاروري أن
يكون هذا التواجد في مراكز اإلص ا ا ا ا ااالح والتأهيل نافعا و مفيدا له و للمجتمع في نفس الوقت ،لذا فانه و بناء
على االتجاهات اإلصا ا ا ا ااالحية عامة ،و من منظور فائدة المجتمع و الس ا ا ا ااجين نفسا ا ا ا ااه ،و لتأكيد أهمية العمل

 -1الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 234
 -2جامعة نايف للعلوم األمنية :النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية واإلصالحية ،الرياض :دار النشر بالمركز العربي،
 ،1999ص 237
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للنزالء كواحد من البرامج التي تس ا ا ااير في هذا االتجاه فان العمل هو ض ا ا اامانة من ض ا ا اامانات حقوق اإلنس ا ا ااان
(المادة  26من إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان) ألنه جزء ال يتج أز من الكرامة اإلنسا ا ا ا ا ا ااانية للنزيل ،و
الكرامة اإلنسااانية ال تنساالخ أو تنتزع من الشااخص حتى و إن اقترف ذنبا أو خطأ ،كما أن العمل من شااانه أن
يس ا ا اااعد على التكيف اإليجابي للنزالء داخل المراكز ،إذ يش ا ا ااغلوا أوقاتهم بأمور مفيدة لهم ،و مفيدة للمجتمع و
للمراكز أيض ااا ،و عند انش ااغال النزالء بأمور مفيدة مثل العمل فانهم يبعدون انفس ااهم عن الكثير من المتغيرات
و الدوافع السا ا ا االوكية السا ا ا اايئة التي يمكن أن تعرض على النزيل أو من الممكن أن يتعرض لها في اتصا ا ا اااالته
اليومية مع النزالء اعخرين (. )1
إن العمل قد يشااير إلى رغبة النزيل في المشاااركة في مواجهة مشاااكله المالية ،و اإلسااهام بالتالي في حلها ،و
ذلك بتعلم مهنة أو حرفة ،تساااعد على تحسااين وضااعه المالي بعد انقضاااء مدة الحكم و رجوعه للمجتمع مرة
أخري ،و هذا المؤش اار يجب أن يش ااجع و يدعم في اطار دعم التوجهات الس االوكية اإليجابية ،و دعم ما يدخل
ضمن استثمار قدرات النزالء الفردية عند التغلب على ما يواجهون من مشكالت ،و المبادرة من النزالء بالعمل
هي بداية جيدة و في االتجاه الصحيح ،فقضاء النزيل وقته داخل المركز في العمل يكون ذو فائدة كبيرة له و
ألس ارته ،فعندما يرساال بعض النقود التي حصاال عليها نتيجة عمله ألس ارته ،هنا يكون النزيل قد شااعر بأهميته
ولو كان داخل الحبس و يقي أسرته من الفقر ،خاصة اذا كان هو المعيل الوحيد .
كما و يهدف التشغيل و العمل في المراكز بشكل عام ،و العمل التطوعي للنزالء بشكل خاص إلى اكتشاف و
تنمية القدرات المختلفة للنزالء و تنميتها و توجيهها الوجهة السا ا االيمة ،بحيث يصا ا اابحون قادرين على اسا ا ااتغالل

 -1نجم ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص  138وما بعدها
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هذه القدرات في مواجهة مشاااكالتهم بعد خروجهم من الساااجن ،بأكبر قدر ممكن من الفاعلية اإليجابية ،كما و
يهدف تشا ااغيل و عمل النزالء أيضا ااا إلى إف ار النزيل بقدر اإلمكان من الشا ااحنات السا ااالبة (النفسا ااية) المترتبة
على بقائه في السا ا ا ا ااجن لمدة طويلة ،و التي من شا ا ا ا ااانها أن تكون عائقا أمام إصا ا ا ا ااالحه و إعادة اندماجه في
المجتمع ،كما و أن العمل من ش ااأنه أن ينمي قدرات النزيل البدنية و المعرفية ،و بالنتيجة تعمل على تنمية و
صقل و تهذيب شخصية النزيل .
تتعدد أغراض العمل العقابي في األمور التالية (: )1
أوال الغرض التأهيلي والتهذيبي:
لقد كان من اهم أغراض العقوبة في ظل السا ا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ا ااة العقابية القديمة ،هو تعذيب النزيل و لذلك كان العمل
يفرض على النزيل باعتباره وسا ا ا ا ا اايلة لتحقيق هذا الغرض حتى لو لم يكن من وراء هذه األعمال أي فائدة مثل
قطع األشا ا ااجار ،و عندما تطورت النظم العقابية و تغيرت نظرة الباحثين إلى أغراض العقوبة ،فلم يعد يقصا ا ااد
من السا ا ااجن تعذيب النزيل بل إصا ا ااالحه و تأهيله حتى يسا ا ااتطيع أن يتكيف مع المجتمع بعد إنهاء عقوبته ،و
بالتالي لم يعد مبرر أن يعهد إليه بأعمال ال فائدة منها ( . )2كذلك فان تأهيل النزيل في مراكز اإلص ا ا ا ا ااالح و
التااأهياال ألزم الحكومااات بتقااديم تاادريااب مهني يمكن النزياال من العماال بعااد اإلفرا ،عنااه ،مع أن العماال داخاال
المؤساسااات العقابية له أهداف أساااسااية مثل تحقيق النظام و تأهيل النزالء إال أنه يحقق غرضااا آخر يتمثل في
زيادة دخل المؤس ا اسا ااة العقابية ،من خالل بيع منتجات هذا العمل و يسا اااعدها على تغطية بعض نفقاتها على
 -1طالب ،احسن مبارك :العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص99-97
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خاادمااة النزالء و ح ارسا ا ا ا ا ا ااتهم و تغااذيتهم و تااأهيلهم ،و لكن هااذا الهاادف يجااب أن يااأتي في المرتبااة الثااانيااة بعااد
إصا ااالح و تأهيل النزالء ،حتى ال تطغي رغبة الحكومة في تحقيق ما يغطي نفقاتها ،على الغرض األسا اااسا ااي
من العمل ،و يختلف األسا ا االوب الذي يتبع للعمل في المؤس ا ا اسا ا ااات العقابية وفقا لمدي تدخل إدارة المؤس ا ا اسا ا ااة
العقابية في الرقابة على العمل و توجيهه (. )1
إن العمل للسا ااجناء داخل المؤس ا اسا ااات اإلصا ااالحية يمكن اعتباره خطوة حضا ااارية متميزة ،في معاملة المجتمع
ألبنائه حتى أولئك المذنبين منهم وخطوة إص ا ا ا ااالحية وتهذيبية في االتجاه الص ا ا ا ااحيح ،وبش ا ا ا ااكل متوازي مع ما
يجري من تطور في هذا الميدان في مختلف بلدان ومجتمعات العالم المتحضر الراقي ،وفي خطوة متوافقة مع
ما خلصت إليه التجارب الميدانية العملية في ميدان أساليب وبرامج وتقنيات العمل اإلصالحي التهذيبي لنزالء
المؤسسات اإلصالحية في مختلف دول العالم (. )2
كما و يمكن اعتبار مبادرة النزالء للعمل داخل المؤس ا ا اسا ا ااة اإلصا ا ااالحية تعبي ار واضا ا ااحا عن ادراك جديد لواقع
األمر ،أو للموقف الذي وجد النزيل نفس ااه فيه ،و هذا امر مهم جدا في حد ذاته ،حيث أن اإلدراك الجديد هذا
لواقع األمر أو للموقف الحقيقي للنزيل يعد بداية أو مؤش ار قويا على فهم و إدراك صحيح من طرف النزيل لما
اقترفه من جرم أو جنوح و ادراك لس ا اابب تواجده في المؤسا ا اس ا ااات العقابية ،و كذلك ادراك ألحقية المجتمع في
ردة الفعل تجاه األفعال الجرمية والمنحرفة ،و هذا كله يصااب في مصاالحة النزيل و يساارع من عمليه تأهيل و
تهذيب النزيل (. )3

 -1عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص143-144
 -2نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص155-154
 -3طالب ،احسن مبارك :العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص 92و ما بعدها
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كما أن العمل العقابي هو في حقيقة األمر إدراك لحقيقة العالقة بين النزيل والمجتمع ،وهو بذلك قبول ضامني
للتفاعل بين المؤسسة العقابية والمجتمع من جهة و النزيل من جهة أخري ،حيث أن المرحلة األولى من إيداع
النزيل في مركز اإلص ا ااالح و التأهيل تمثل بالنس ا اابة للنزيل مرحلة يتس ا اانى نتائجها س ا االوكا دفاعيا فيبدا مقاومة
للنظام و البرامج التأهيلية و منها العمل و اإلص ا ا ا ا ا ااالح و العال ،داخل المركز ،و تس ا ا ا ا ا اايطر عليه مش ا ا ا ا ا اااعر
اإلحساس بالم اررة و الغل و الغيظ و تتملكه مشاعر الشك و عدم الثقة تجاه موظفي المركز ،و هنا يظهر أن
النزيل من خالل عمله اإلرادي يكون قد تخطى المرحلة األولى أي تخطى مرحلة الشا ا ا ا ا ا ااك و مرحلة الم اررة و
الغيظ ،و تخطى مرحلة الرفض للبرامج اإلص ا ا ا ا ااالحية و التأهيلية ،و هذا امر هام و بخاص ا ا ا ا ااة عندما يتخطى
مرحلة الش ا ا ااك في مص ا ا اايره و في مدي إمكانية عودته للمجتمع كفرد ص ا ا ااالح س ا ا ااوي و متوافق اجتماعيا ،وهذا
الشا ااعور أو باألحري اإلدراك الجديد هو الذي يدفعه إلى التعاون مع موظفي المركز دون تحفظ أو بدون شا ااك
أو ريبة ،وهو الذي يدفعه إلى قبول المسا ا ا اااعدة من طرف المختصا ا ا ااين والقائمين على أمور التأهيل والمهتمين
بالرعاية واإلصالح (. )1
إن تعاون النزالء مع موظفي المركز يعتبر في غاية األهمية من حيث نجاح أو فشا ا ا ا ا اال البرامج اإلصا ا ا ا ا ااالحية
والتأهيلية التي تعرض على النزالء ،حيث أن العمل يمكن أن يعبر عن خيار ص ا اريح وواع لالسا ااتراتيجية التي
يميل الشا ا ا ا ا ا ااخص النزيل إلى انتهاجها تجاه النظام القائم في المركز أثناء تواجده فيه ،أو قد يعبر عن نظرته
المستقبلية للنظم والقوانين السائدة في المجتمع عند انقضاء مدة سجنه ورجوعه للمجتمع ،وبالتالي لن يعود

 -1يسر افول علي وامال عبد الرحيم عثمان :الوجيز في علمي اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 346
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مطلقا إلى مخالفة األنظمة والقوانين المعمول بها ،نظ ار لتجربته المريرة نتيجة مخالفتها في الس ا ا ا ا ا ا ااابق ،و في
النهاية فان كل هذا يصااب في مصاالحة النزيل ( . )1إن العمل من قبل النزالء داخل مراكز اإلصااالح والتأهيل
يمكن أيضا ااا اعتباره كمؤشا اار للتوافق واالمتثال للمعايير و القيم السا ااائدة في المجتمع ،أو هي على األقل بداية
لذلك من منطلق اإلدراك و التمييز بين العمل المشروع و العمل الغير مشروع أو الغير سوي ،وكذلك إدراك و
تمييز المعيار الفاصا ا اال بين الفعل المتوافق مع الض ا ا اوابط و المعايير االجتماعية و الفعل الغير متوافق معها،
أي بين ما يجب فعله و عمله و ما نفعله في الواقع و الفرق بينها ،وأري أن هذا التطور اإلدراكي لدي النزالء
للعماال على جااانااب كبير من األهميااة في اطااار معااالجتااه للجريمااة و العقاااب في المجتمع ،حيااث أن للدراك
السا ا ا ا ا ا االيم للموقف الحقيقي دور كبير جدا في ميول النزالء للعمل داخل المركز ،و بالنتيجة نجاح المركز في
تحقيق الهدف المنشود منه ،و هو إصالح و تأهيل النزالء .
ثانيا الغرض االقتصادي:
إن عمل النزالء داخل المؤس ا اسا ااات العقابية يعود بالربح المادي على المؤس ا اسا ااة اإلصا ااالحية نفسا ااها ،حيث أن
العمل عادة ما يكون في أمور إنتاجية (مهما كانت طبيعتها) يمكن تس ا ا ا ااويقها وجني األرباح من العملية ككل،
و بطبيعة الحال تعود بالفائدة على المؤس ا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ااة وعلى النزيل وعلى المجتمع ككل ،كما و يقلل من تكاليف
التسا اايير والصا اايانة والتموين الن كثي ار من األعمال التي يقوم بها النزالء في إطار التشا ااغيل والعمل تكون ذات
عالقة بالصيانة والتموين وتوفير حاجات وخدمات تحتاجها المؤسسة اإلصالحية نفسها (. )2
 -1عريم ،عبد الجبار :الطرق الحديثة في اصطالح وتأهيل المجرمين الجانحين ،مرجع سابق ،ص  1.9وما بعدها
 -2طالب ،احسن مبارك :العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص  92و ما بعدها
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ثالثا الغرض اإلنساني:
إن العمل داخل المؤسسة العقابية يحقق غرض إنساني ،فممارسة العمل كفيل بالقضاء على مشكلة الملل من
طول الف ار القاتل الذي ينتهي عادة بأمراض نفسا ا ا ا ا ا ااية و بدنية ،كما أن العمل يبعث بالثقة في نفس النزيل و
يشااعره بأهمية وجوده و أن له دو ار في الجماعة ،بدال من اإلحساااس باإلهمال و النبذ و انتظار الغد بحزن ،و
في حاالت كثيرة يكون النزيل هو ولي امر أسارته و معيلها ،أو مسااؤوال عن إخوته األصااغر ساانا ،و العمل ذو
المقابل النقدي داخل المؤسسة العقابية كفيل بمتابعة النزالء ألدوارهم و مسؤولياتهم تجاه أسرهم ،و يوجد هناك
من يفق على ذويه من داخل السجن و في هذا تحقيق للذات و تقليل من عوامل التوتر (. )1
كما و ينعكس عمل النزالء على المؤسا اس ااة العقابية ،حيث أن انغماس النزيل في العمل داخل المؤسا اس ااة كفيل
بإبعاده عن التفكير في ظروف سلب حريته و حفظ معيشته داخل المؤسسة ،و هي موضوعات البد أن يفكر
فيها النزيل لو ترك للف ار و طول الوقت ،فمثال هذا التفكير السا ا ا ا ا ا االبي من قبل النزالء كفيل بإذكاء روح التمرد
داخل المؤساسااات و إشاااعة الفوضااى ،خاصااة و أن مثل هذه الروح سااوف تكون عامة عند جميع النزالء الذين
يواجهون نفس الف ار (. )2
وكل هذا معناه أن الساالوك اإلنساااني بكافة صااوره و أشااكاله ليس إال نتيجة لتلك العمليات الديناميكية المساتمرة
بين الشخص من جهة ،و بين ذلك الوسط أو البيئة بكل ما فيها من جهة أخري ،و قد يجيء بعض السلوك
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مخالفا لبعض المتعارفات االجتماعية فيعرف بالسا ا ا ا ا ا االوك االجتماعي المنحرف ،و قد يجيء بعض السا ا ا ا ا ا االوك
متوافقا مع الحياة االجتماعية فيشا ااار إليه بالسا االوك السا ااوي ،وبالتالي يكون الفرد هو علة هذا التوافق أو سا اابب
عدم التوافق أو السا ا ا ا ا اابب في االنحراف ،مما يجعلنا ننظر للعمل ببالغ األهمية في تقويم سا ا ا ا ا االوك النزيل داخل
المؤسا اس ااة العقابية ( . )1و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إص ااالح
و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح السؤال التالي عليهم  :هل يتم توفير عمل داخل
المركز مقابل أجر ؟ تبين أنه ال يتم توفير عمل للنزالء في المراكز (. )2

المبحث الثاني :التأهيل المعنوي والتربوي للنزيل
إن التأهيل في مراكز اإلصااالح و التأهيل ،يقوم على أساااس وضااع و تنفيذ برامج و خطط تهدف إلى إكساااب
النزيل مهارات مهنية و اجتماعية ،و تزويده بمعارف و تجارب متعددة تسااهم إسااهاما مباش ا ار في تحقيق عملية
اإلصا ا ا ااالح و التأهيل المنشاا ا ااودة ،فالساا ا ااجون لم تعد في الفكر العقابي اليوم أماكن للردع ،و العقوبة و سا ا ا االب
الحرية و معاقبة النزالء ،و إنما مرافق مؤسسية مهمتها إصالح و تأهيل النزالء ،و لها أدوار تربوية و تعليمية
من شااانها النهوض بمسااؤوليتها إزاء الفرد و المجتمع  ،3فالعملية التأهيلية تحمل نتائج مهمة ليس فقط للنزالء،
و إنما أيضا ااا ألسا اارهم و تلعب دو ار هاما لضا اامان اسا ااتقرار النظام بالمراكز ،و ذلك السا ااتغراق وقت النزيل في

 -1جامعة نايف للعلوم األمنية :برامج التدريب في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص  116وما بعدها
 -2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
 -3الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 244-243
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البرامج التأهيلية ،مما يكفل إبعاده عن التفكير في العودة لمسا ا ا ا ا ااتنقع الجريمة ،أو االنتقام من المجتمع ،و بهذا
يتم تحويل طاقة النزالء إلى طاقة منتجة جديدة في المؤسسة (. )1
المطلب األول :تأهيل النزيل معنويا
إن تأهيل النزيل معنويا احدي الركائز األساااسااية المعاصارة في تنفيذ البرنامج العالجي التأهيلي للنزالء ،و ذلك
لما لها من دور فعال في مسا ا ا اااعدة النزيل على مواجهة ما قد يعانيه من مشا ا ا ااكالت اقتصا ا ا ااادية أيا كانت ،أو
اجتماعية ،أو نفسا ااية ،هذا باإلضا ااافة إلى تزويده بكافة األسا االحة الكفيلة بإعادة اندماجه في المجتمع و عودته
مواطنا ص ااالحا ،و عليه يس اااعد البرنامج العالجي المعنوي في تقديم كافة الخدمات االجتماعية للنزالء ،و هذا
بطبيعة الحال يحتا ،إلى خطة مدروسا ا ااة تحتوي على البرامج اإلصا ا ااالحية و التأهيلية المتنوعة ،و مرتكزة في
ذلك على أربعة مبادئ أساسية ،هي:
أ -تركيز الجهود على النزيل كفرد و تزويده بكافة األسلحة المعنوية و المهنية الكفيلة بنجاحه في الحياة.
ب -تحويل السجن من مكان للكبت و الحرمان و جعله مؤسسة ذات أهداف تربوية عالجية ة الطب النفسي.
 -،استغالل جميع اإلمكانيات داخل السجن و خارجه لتحقيق الهدفين السابقين.
ء -أن يكون األخص ا ا ا ا ا ا ااائيين االجتماااعيين هم من خريجي الجااامعااات في مياادان الخاادمااة االجتماااعيااة أو علم
االجتماع الملمين بالخلفية النظرية بكل ما يتعلق بالحياة االجتماعية و النفسي .

 -1الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ص 3
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و بالتالي يكون دورهم هو العمل على اسا ا ا ا ا ا ااتقبال النزالء و بحث حاالتهم ،ذلك أن المذنب بمجرد قدومه إلى
السجن ال يستطيع أن يدرك من إيداعه بالسجن سوي أن المجتمع قد لفظه ،و بانه شخص منبوذ و هو نتيجة
لذلك يقع ضحية للصراع النفسي و التوتر و القلق و اإلحساس بالخوف و االغتراب (.)1

الفرع األول :الرعاية االجتماعية للنزيل
حتى يتحقق الهدف المنشااود من المؤس اسااات العقابية ،وهو اإلصااالح والتأهيل البد من االتجاه نحو المساااعدة
في إشا ا ا ا ا ااباع االحتياجات المادية والثقافية واالجتماعية للنزيل ،وتبني النظرة الحديثة في التعامل مع النزيل من
اجل تقويمه يواصا ا ااالحه باعتبارها أكثر فعالية من اسا ا ااتخدام البرامج السا ا االبية التي تركز على عقابهم ،فخدمات
الرعاية االجتماعية تعد الركن األسا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ااي التي تقام عليها العملية اإلصا ا ا ا ا ااالحية للنزالء ،و متى طبقت هذه
الس ا ااياس ا ااات التطبيق العلمي الص ا ااحيح ،فان نتائجها و مردودها اإليجابي س ا ااوف يكون ملموس ا ااا ( . )2فالنزيل
بحاجة إلى التكيف مع بيئة السجن ،و لتحقيق ذلك البد من معرفة مشاكله و محاولة حلها ،لضمان استجابته
السا ا ا اريعة للبرامج التأهيلية و اإلص ا ا ااالحية و التهذيبية المبذولة من أجله ،وذلك يكون من خالل تنش ا ا اائة النزيل
اجتماعيا وتأقلمه وتشاا ا ا اابعه بثقافة الساا ا ا ااجن ،والتي في الحقيقة هي تمثل وتعكس ثقافة المجتمع الكبير ،فعملية
التكيف هذه لها آثار إيجابية ،كما ولها آثار سا االبية مع طول بقاء النزيل بهذه البيئة وتشا اابعه بثقافتها ،وبالتالي
يجب العمل على تنشئة النزيل وتعليمه وتمرينه على ما يتوقع اتباعه في المؤسسة (. )3
 -1شريك  ،مصطفى :التعامل مع السجناء ،مرجع سابق ،ما بعدها ص 66
 -2العتيبي ،نورة :خدمات الرعاية االجتماعية ،مرجع سابق ،ص5
 -3عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  159وما بعدها
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كما أن عملية التكيف والتنشا ا اائة هذه تتأثر بالعديد من العوامل والخصا ا ااائص النفسا ا ااية واالجتماعية والسا ا االوكية
للنزيل والتي منها ش ااخص اايته ،ونوع وكم عالقاته بأفراد المجتمع قبل دخوله الس ااجن ،يواذا ما كان يمثل جزء ال
يتج أز من جماعة أو هيئة غير رسمية ،كان يكون عضوا أو انه ينتسب إلى مجموعة معينة كناد أو حرفة.
كذلك فانه يؤثر في عملية التكيف و االندما ،بالبيئة الجديدة و التشا ا ا اابع بثقافتها ،نوع الفئة أو الفئات التي يتم
تص اانيفه ض اامنها ،و المجموعة التي يعمل معها خالل القيام بمختلف األنش ااطة التأهيلية ،و العمل ،و التعليم،
ومدي إيمانه و قناعته و كذلك موقفه ( إيجابي ،سلبي ،أم حيادي ) تجاه هذه الثقافة.
و على هذا النحو يمكن فهم عملية التأقلم و التكيف مع بيئة و ثقافة الس ا ااجن على أس ا اااس أنها تش ا ااكل الكيفية
التي يتم اسا ااتيعاب الثقافة الجديدة ،و الوسا اايلة التي يتم بها إلزام النزيل باالندما ،في عالمه الجديد ،و بتجريده
من ش ااخص اايته ،و ما تحتوي عليه من خص ااائص ذاتية ،و فقدانه ش اايئا فش اايئا لما يحمله من معان و أفكار و
معتقدات و عواطف و رموز تمنع إص ا ا ااالحه و تأهيله ،إن الرعاية االجتماعية هي المعيار الحاس ا ا اام في نجاح
أو فشل هدف مراكز اإلصالح و التأهيل في إصالح و تأهيل النزالء( ،)1حيث أن النزالء في حال تلقوا رعاية
اجتماعية مبنية على برامج و أسااس علمية مدروسااة ال شااك أن عملية إصااالحهم و تأهيلهم سااتكون اسااهل و
اسرع  ،و لفهم الرعاية االجتماعية البد من التطرق لألمور التالية:

 -1كاره ،مصطفى عبد المجيد :السجن كمؤسسة اجتماعية ،مرجع سابق ،ص 46-45
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أوال :الرعاية االجتماعية للنزيل أثناء التنفيذ

يظهر دور الرعاية االجتماعية ،في إعداد النزيل نفسيا لتقبل الواقع والعالم الجديد وال سبيل لمساعدة النزيل في
هذه المرحلة سوي تقدير مشاعره و تقبله لوضعه الجديد ،و ذلك يكون من خالل األخصائي
االجتماعي ( . )1و تبدا الرعاية االجتماعية بالنزيل من خالل تعريفه بالنظام الجديد في السا ا ا ا ا ااجن ،و ذلك من
خالل ش اارح القوانين الس ااارية في المؤسا اس ااة و اللوائح التنظيمية للنزيل حتى يس ااتطيع تكييف نفس ااه مع ظروف
درس ا ا ااة حالته
االحتباس ،و يكون بطريقة تش ا ا ااعره باألمان ،و من ثم الوقوف على التاريخ االجتماعي للنزيل و ا
االجتماعية دراسة شاملة ،هذا باإلضافة إلى مستواه التعليمي ،ثم االتفاق مع النزيل على خطة شاملة لمواجهة
هذه الفترة من حياته سا اواء بالنس اابة لمس ااؤولياته داخل الس ااجن أو بالنس اابة لمس ااؤولياته إزاء أسا ارته ،حتى يتفر
للعال ،و حتى ال تعوقه الضغوط التي تسببها هذه المسؤوليات عن استفادته من فرص العال ،و التأهيل (،)2
فان دور األخصائي يتعدي ذلك إلى آلية عمله مع إدارة المؤسسة من خالل بعض المهام التي هي في صلب
العملية التأهيلية ،و التي منها رقابة إدارة السااجن على جميع البرامج التعليمية ،و محاولة الوصااول إلى افضاال
البرامج ،و توعية النزالء بأهمية البرامج التعليمية ،وذلك نظ ار لمساهمتها في تخفيف مستويات العنف فيما بين
النزالء ( . )3أما بخصوص قانون مراكز اإلصالح والتأهيل فنص على جواز أن يقوم وزير الداخلية وبالتنسيق
مع وزير الش ا ا ااؤون االجتماعية ،تعيين مفتش ا ا ااين وأخص ا ا ااائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لد ارس ا ا ااة حالة النزيل
 -1العيسوي ،عبد الرحمن :سيكولوجية الجريمة واالنحراف ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،د.س.ن ،ص  46وما بعدها
2

 -شريك ،مصطفى :التعامل مع السجناء ،مرجع سابق ،ما بعدها ص  66وما بعدها

 -3يسر افول علي وامال عبد الرحيم عثمان :الوجيز في علمي اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 364وما بعدها
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النفسية واالجتماعية )1( ،و يمكن القول أن هذا غير كافي بل كان على مشرعنا األخذ بموقف المشرع األردني
حيث جعل و ازرة التنمية االجتماعية و حسا ا ا ا ا ا ااب اإلمكانيات المتاحة ،أن تقدم الخدمات االجتماعية و الرعاية
االجتماعية للنزالء ،بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها
وزير التنمية االجتماعية لهذه الغاية ،و األخذ بما اخذ به المشا ا ا اارع المصا ا ا ااري حين أوجب على إدارة السا ا ا ااجن
اختار و ازرة الش ااؤون االجتماعية وو ازرة العمل بأس ااماء المحكوم عليهم قبل اإلفرا ،عنهم بمدة كافية ال تقل عن
ش ا ا ا ااهرين لكى يتس ا ا ا اانى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا يواعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أس ا ا ا ااباب الرعاية
والتوجيه الالزم لهم (. )2
ثانيا :الرعاية االجتماعية بعد اإلفرا،
إن الرعاية الالحقة قد تبدا منذ اليوم األول لدخول النزيل باب المؤسسة العقابية السالبة للحرية ،ذلك أن كل ما
سوف يلحق به من معامالت أثناء تواجده في المؤسسة ،يجب أن تقود في النهاية إلى تأهيل يسعى إلى خرو،
النزيل ،و قد خلع عنه س ا ا االوك الجريمة و االنحراف ،و قد عمل مص ا ا ااالحة نفس ا ا ااية مع ذاته و مع المجتمع ،و
بناء عليه فان الرعاية الالحقة تساتمد مساارها و مضامونها إذن من ساند شارعي و حق اجتماعي للنزيل المفر،
عنه و للمجتمع معا ،و انه البد من فتح طريق آمن و مستقر يلجى له و يسير فيه الشخص الذي اخطأ في

 -1المادة  10من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني رقم ( )6سنة 1998
 -2المادة  64من قانون تنظيم السجون المصري رقم ( )396لسنة 1956
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حق المجتمع و نال جزاءه الوافي  ،1و تعمل الرعاية الالحقة على معاونة النزيل على اتخاذ مكان ش ا ا ا ا ا ا اريف
بين أفراد مجتمعه ،يجد فيه مس ا ا ا ااتق ار لحياته الجديدة التي يص ا ا ا ااادفها بعد انتهاء مدة عقوبته باإلض ا ا ا ااافة لتوفير
فرصااة عمل له بعد خروجه .2و تعتبر و ازرة العمل و الشااؤون االجتماعية في الدول المتطورة من اهم الو ازرات
التي تولي عناية كبيرة بشااؤون المفر ،عنهم ،حيث تقدم لهم عدة خدمات و مساااعدات تأهيلية و عالجية أثناء
فترة تواجدهم بالسا ا ا ا ا ا ااجن ،و خدمات الحقة بعد اإلفرا ،عنهم ،حتى يتمكن المفر ،عنه من تخطي فترة العزلة
التي يكون قد قض ا ا ا اااها داخل الس ا ا ا ااجن ،و يس ا ا ا ااتطيع التكيف و االنخراط في عجلة المجتمع ،و تتعدد ص ا ا ا ااور
المس ا ا ا ا ا اااعدات التي تقدمها الو ازرة ،فقد تظهر في مش ا ا ا ا ا ااروعات تجارية أو مهنية ،كما و تقوم إدارة الض ا ا ا ا ا اامان
االجتماعي بصرف مساعدات مالية دفعة واحدة للمفر ،عنهم (. )3
إن واجب المجتمع ال ينتهي باإلفرا ،عن الس ا ا ا ااجين ،و لذلك يجب أن تتوفر هيئات حكومية أو خاص ا ا ا ااة قادرة
على مد الس ااجين المفر ،عنه برعاية الحقة فعالة تهدف إلى تقليل التحامل عليه و النظر إليه على أنه إنس ااان
فاس ا ااد ال يمكن أن يتغير ،و أيضاا ااا أن تعمل على تأهيله اجتماعيا ،كما و يجب أن تتوفر الرعاية االجتماعية
منذ بدء تنفيذ العقوبة إلى حين اإلفرا ،عن السا ا ا ا ااجين ،كما يجب أن يشا ا ا ا ااجع و يسا ا ا ا اااعد على المحافظة على
عالقاته باألش ا ا ااخاص أو الهيئات الخارجية التي يمكنها رعاية مص ا ا ااالح أسا ا ا ارته و تأهيله ( ،)4أما بخص ا ا ااوص
موقف المشا ا ا اارع الفلسا ا ا ااطيني فكان عليه األخذ بموقف المشا ا ا اارع األردني حيث نص على أن تقوم و ازرة التنمية

 -1خليفة ،محروس محمود :رعاية المساااااااجونين والمفرج عنهم وأسااااااارهم في المجتمع العربي ،الرياض :دار النشا ا ا ا اار بالمركز
العربي للدراسات األمنية والتدريب ،1997 ،ط ،1.ص 22-21

 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  193وما بعدها
 -3حافظ ،نجوي عبدالوهاب :رعاية الجمعيات األهلية لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق  ،ص 76
 -4خليفة ،محروس محمود :رعاية المسجونين والمفر ،عنهم وأسرهم في المجتمع العربي ،مرجع سابق ،ص 24-22
84

االجتماعية بتقديم الخدمات االجتماعية للسااجناء باإلضااافة إلى الرعاية الالحقة للنزالء بواسااطة مراكز خاصااة
يتم فتحها وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية االجتماعية لهذه الغاية (. )1
ثالثا :حق النزيل في التعبير
إن حق النزيل في التعبير هو جزء من المعاملة اإلنسا ا ا ااانية التي يتوجب على إدارة مراكز اإلصا ا ا ااالح والتأهيل
توفيرها للنزالء ،فقد تطور مفهوم ومضا ا ا ا اامون الوظيفة العقابية ،بحيث انتقلت الفلسا ا ا ا اافة العقابية من دور الردع
القاس ااي إلى اإلص ااالح والتأهيل والمعاملة التي تص ااون الكرامة اإلنس ااانية ،من خالل االهتمام بتقويم يواص ااالح
وتهذيب س ا ا ا االوك النزيل ،بحيث اض ا ا ا ااحى الس ا ا ا ااجن وس ا ا ا اايلة وأداة إلعادة تأهيل النزالء تمهيدا إلعادة اندماجهم
وتفاعلهم اإليجابي مع المجتمع فور انتهاء فترة العقوبة (. )2
ولحفظ كرامة النزيل البد من منحه الحق في التعبير داخل مركز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح والتأهيل ،وهذا ما نص عليه
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان حيث جاء فيه انه لكل ش ا ا ا ا ا ااخص ( يوان كان نزيل ) الحق في حرية الراي
والتعبير ،ويش ا اامل هذا الحق حرية اعتناق اعراء دون أي تدخل ،واس ا ااتقاء األنباء واألفكار وتلقيها باي وس ا اايلة
كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (. )3
أما القانون األساسي فقد نص على أنه ال مساس بحرية الرأي ( التعبير ) ولكل إنسان الحق في التعبير عن

 -1المادة  30من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004
 -2عامر ،هنا :بحث بعنوان حقوق السجناء ،مرجع سابق ،ص 6+5
 -3المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لسنة 1948
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رأيه بالقول أو غير ذلك من وسا ا ا ا ا ا ااائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ( . )1وبالرجوع لقانون مراكز
اإلصا ااالح والتأهيل الفلسا ااطيني ،نجد أنه خالي من أي نصا ااوص تشا ااير إلى هذا الحق ،بالرغم من أنه له دور
كبير في عملية اإلصا ا ا ااالح و التأهيل ،فتمكين النزيل من التعبير عن رأيه يحسا ا ا اان من الحالة النفسا ا ا ااية له ،و
بذات الوقت يساااعده على التجاوب مع برامج اإلصااالح و التأهيل بشااكل افضاال هذا من جانب ،و من جانب
آخر ،أري أن تمكين النزيل من التعبير عن رأيه من شااأنه السااماح ألي شااخص بإجراء مقابلة معه و السااماح
له بالتعبير عن رأيه بكل حرية دون أي تعقب ،أو مسااائلة ،أو رقابة من قبل إدارة مراكز اإلصااالح و التأهيل،
و معرفة ما اذا كانت هذه المراكز تعامل السا ااجين معاملة إنسا ااانية ،مما يشا ااكل وسا اايلة ضا ااغط عليها من أجل
الحفاظ على المعاملة الالئقة و القانونية للسااجناء كون هذا الحق يشااكل رقابة على أداء إدارة مراكز اإلص االح
و التأهيل اتجاه السجناء .
الفرع الثاني :الرعاية النفسية للنزيل
يقع على عاتق إدارة المؤساساات العقابية توفير الرعاية النفساية ،التي من شاأنها أن تعمل على مسااعدة النزالء
على تحقيق الهدوء النفس ااي ،و من أجل وقايتهم من االض ااطرابات االنفعالية ،خاص ااة النزالء الذين يعانون من
اض ااطرابات س االوكية ،حيث أن النزالء بحاجة ماس ااة إلى التأقلم مع بيئة الس ااجن ،و من غير الممكن البدء في
البرامج اإلصا ا ا ااالحية و التأهيلية للنزيل قبل أن يتم تهيئته نفسا ا ا اايا ،و توفير التوازن العقلي و النفسا ا ا ااي مع بيئة
السجن ،التي تساعد على تكوين شخصية قوية لديه ،و هي مرحلة وقائية يكون الغرض منها هو محاولة منع

 -1المادة  19من القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003
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حدوث مشا ااكلة نفسا ااية من خالل إزالة األسا ااباب المؤدية إلى ذلك ،سا اايما أنها تعمل على معالجة االضا ااطراب
االنفعالي في مراحله األولى ،و ذلك بتوفير شااروط الصااحة النفسااية في بيئة السااجن ،عن طريق التعرف على
مش اااكل و اض ااطرابات النزالء النفس ااية ،و من ثم البدء في تطبيق العال ،النفس ااي المناس ااب لمعالجتها ،و ذلك
من أجل تحقيق التكيف االجتماعي و النفسي داخل السجن (. )1
و يتطلاب توفير الرعااياة النفس ا ا ا ا ا ا اياة ثالثاة أمور ،األول إجراء الفحص العقلي و يهادف هاذا النوع من الفحص
العقابي ،إلى الكش ا ا ااف عن الحالة العقلية و العص ا ا اابية للنزيل و ذلك للتحقق من مالئمة حالته العقلية للمعاملة
التي سااوف يخضااع لها ( ،)2أما األمر الثاني فهو الفحص النفسااي ،و يرتكز هذا الفحص العقابي على د ارسااة
شخصية النزيل في جانبها النفسي و خاصة الجانب المزاجي (االنفعالي) و درجة الذكاء و القدرة على التذكر
و ذلك بهدف توجيه النزيل إلى المعاملة العقابية التي تتالءم مع قدراته و اسا ا ا ا ا ا ااتعداداته النفسا ا ا ا ا ا ااية ،لمعرفة
االض ا ااطرابات النفس ا ااية التي يعاني منها النزيل ( ،)3أما األمر الثالث فهو الفحص االجتماعي الذي يركز على
دراسة البيئة االجتماعية للنزيل و بخاصة عالقاته األسرية (. )4

أما بخصااوص قانون مراكز اإلصااالح والتأهيل الفلسااطيني فقد نص على أنه يجوز لوزير الداخلية و بالتنساايق
مع وزير الشا ا ااؤون االجتماعية تعيين مفتشا ا ااين و أخصا ا ااائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لد ارسا ا ااة حالة النزيل
النفس ااية و االجتماعية ،و هنا أري أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل حيث أنه يجب أن يكون تعيين مفتش ااين و

 -1أبو عطية ،سهام دروي  :مبادئ اإلرشاد النفسي ،عمان :دار الفكر للطباعة و النشر ،1997 ،ط ،1.ص  45وما بعدها
 -2أبو عفيفة ،طالل :أصول علمي العقاب واإلجرام ،مرجع سابق ،ص  561وما بعدها
 -3الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 209
 -4التركي ،مصطفى :سجون النساء ،مرجع سابق ،ص 73-72
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أخصااائيين نفساايين و اجتماعيين هو امر وجوبي و ليس جوازي ( .)1إن الرعاية النفسااية للنزيل تحتا ،لد ارسااة
األمور التالية:
أوال حل مشاكل النزيل :
قد تكون مش ا ا اااكل النزيل هي التي أدت إلى وقوعه في مس ا ا ااتنقع الجريمة ،و من هنا تبرز أهمية توفير العال،
العضااوي أو النفسااي ،فوجود النزيل داخل المؤس اسااة العقابية عادة ما يكون مصااحوبا بانفعاالت خفية و خوف
من المجهول و ارق و هوس و اض ا ا ا ا ااطرابات عص ا ا ا ا اابية و مظاهر قلق و اكتئاب و يأس و ش ا ا ا ا ااك ،و كل ما
يوس ا ا ااوس به الش ا ا اايطان من ريبة و خواطر و أفكار قاتمة مما يدمر عزيمة الش ا ا ااخص النزيل ،و يثبط همته و
يجعله غير قادر على مواجهة متطلبات الحياة و مجابهة مشا ا ا ا اااكلها ،إلى حد اإلحباط ،و من هنا اسا ا ا ا ااتوجبت
ض اارورة وجود الخدمات العالجية التي يلزم خض ااوع الس ااجين للعال ،لحل مش اااكله التي يعاني منها ،و بالتالي
يكون عالجه أو شفاؤه من مثل هذه األمراض استئصال الحد العوامل اإلجرامية لديه (. )2

يضاف إلى ذلك أن سالمة الجسم و النفس من العلل بصفة عامة ،يساعد على التفكير السليم و االبتعاد عن
الساالوك اإلجرامي و يتمثل العال ،العضااوي أو النفسااي في تطبيق األساالوب اإلكلينيكي ،القائم على تصااور أن
س ا اابب وقوع الش ا ااخص في مس ا ااتنقع الجريمة هو بس ا اابب اض ا ااطراب نفس ا ااي قد أص ا اااب الش ا ااخص ،مما يفرض
إخضاااعه إلجراءات العال ،بهدف مساااعدته على التنفيس عن إحساااسااه بشااكل فردي ،و العمل على مشاااركته
في انفعاالته و تحريره من توتراته ،و هذا يتطلب في كل األحوال ضا اارورة وجود أخصا ااائي نفسا ااي بالمؤس ا اسا ااة
 2/10 -1من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردني رقم ( )9لسنة 2004
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  152وما بعدها
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العقااابيااة ،و الااذي يقوم بمس ا ا ا ا ا ا اااعاادة النزالء على تحقيق حياااة طبيعيااة نوعاا مااا لااديهم و يقلاال من مسا ا ا ا ا ا ااتوياات
الضغوطات التي يعيشونها طيلة فترة المحكومية ،و العمل على تحقيق التكيف االجتماعي و النفسي لدي
النزيل و التغلب على مختلف االض ا ا ا ا ا ااطرابات االنفعالية ( . )1و يتم حل مش ا ا ا ا ا اااكل النزيل من خالل الخطوات
التالية ،بداية يجب الحصا ا ا ا ا ا ااول على معلومات كافية عن النزيل و يتم ذلك من خالل مقابلة النزيل للمرشا ا ا ا ا ا ااد
النفسااي و يسااجل المالحظات الالزمة عنه ،و من ثم يتم التخفيف من االضااطراب النفسااي للنزيل ،و ذلك من
خالل إعالم النزيل بالبرامج التعليمية و المهنية و االجتماعية و تشا ا ا ااجيعه على االلتحاق بها لما لها من فائدة
تعود عليه و على أسرته ،و من ثم التعرف على المشكلة التي يعاني منها النزيل
وذلك من خالل توجيه عدة أسا ا ا اائلة أهمها ،هل المشا ا ا ااكلة المعروضا ا ا ااة تشا ا ا ااير إلى وجود نقص في المعلومات
المتوفرة عن السااجين ،و هل توضااح المشااكلة المعروضااة حاجة السااجين إلى مزيد من المعلومات و التشااجيع
لالندما ،في الفرص التعليمية و المهنية و االجتماعية ،و من ثم معرفة المش ا ا ا اااكل التي يعاني منها الس ا ا ا ااجين
ووضااع خطة عالجية تتناسااب مع حالته ،فمعرفة األساالوب المالئم إلصااالح و تأهيل السااجين يوفر الكثير من
الجهد و الوقت (. )2

 -1عوض محمد ،زكي أبو عامر :علم اإلجرام و العقاب ،بيروت :الدار الجامعية ،د.س.ن ،ص  201وما بعدها
 -2مرسي ،سيد عبد الحميد :اإلرشاد النفسي و التوجيه التربوي و المهني ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،1976 ،ص  134و ما
بعدها
89

ثانيا توفير األخصائي االجتماعي والنفسي:
على إدارة مراكز اإلص ااالح و التأهيل توفير المرش ااد النفس ااي داخل المراكز و الذي يقوم بد ارس ااة المش ااكلة من
جوانبها النفس ااية و أبعادها الفردية الخاص ااة بكل نزيل ،و يبحث في المس ااببات الحقيقية و المش ااكالت النفسا اية
التي تعتري الش ا ااخص المجرم في بداية دخوله للمركز ،و يمارس المرش ا ااد النفس ا ااي مهمته في د ارس ا ااة كل حالة
قائمة بذاتها من خالل البحث في أبعادها و مسا ا ا ا ا ا اابباتها و نتائجها على كل فرد دون تصا ا ا ا ا ا اانيف أو تجميع
للمجرمين طبقا ألنواع جرائمهم أو لفترات العقوبة ،فالمنظور النفس ا ا ااي لحل المش ا ا اااكل ال يناس ا ا اابه النظرة الكلية
لألشا ا ااخاص فكل مجرم أو نزيل هو حالة منفردة لها ظروفها و خصا ا ااائصا ا ااها و سا ا ااماتها التكوينية ،و ما يقدم
لشخص قد ال يفيد مع آخر ،كما أن استجابة األفراد للعال ،النفسي و ألساليبه ليس متطابقا تماما ( . )1كذلك
يحتا ،النزيل في هذه المرحلة لألخصائي االجتماعي الذي يتعامل مع السجين بأسلوب ومنظور مختلف تماما
عن أسا االوب المرشا ااد النفسا ااي ،حيث أن جوهر العمل االجتماعي هو االقتناع التام بان كل شا ااخص مجرم هو
نتا ،البيئة االجتماعية التي نشأ فيها ،ومن ثم فان الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية تضع بصماتها
على كل شاخص وتسااهم في تكوين شاخصايته ،لهذا فان األخصاائي االجتماعي يؤمن تماما أن جوهر العال،
للنزيل ومس اااعدته على تخطي األزمات األولى في تلك المرحلة يكمن في عدم انفص اااله التام عن أسا ارته وعن
أهله (. )2

 -1العيسوي ،عبد الرحمن :سيكولوجية الجريمة واالنحراف ،مرجع سابق ،ص  46وما بعدها
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص  189وما بعدها
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و من اهم ما يقدمه األخصائي االجتماعي للنزيل في بداية دخوله السجن هو العمل على ربط النزيل بأسرته،
و العمل على كسا اار حاجز الخجل و الشا ااعور بالعار بما فعله ،بل أن أفراد أس ا ارته أيضاااا ينتابهم هذا الشا ااعور
خاصة وسط جماعاتهم المرجعية كاألصدقاء أو المدرسة بالنسبة لألبناء ،كما و يحاول األخصائي االجتماعي
أن يوضا ا ااح األمر ألس ا ا ارة النزيل و يعمل على تواصا ا اال الزوجة و األبناء معه ،حتى ينكسا ا اار حاجز الخوف و
الش ا ااعور بالعار ،و بطبيعة الحال يحتا ،هذا األمر إلى القيام بعدد من الزيارات األولية للنزيل و متابعة أخبار
كل طرف لنخر ،و هنا يتم التعاون بين األخص ا ااائي النفس ا ااي و األخص ا ااائي االجتماعي في أول مراحل ازمه
الدخول للسا ا ا ا ا ااجن ،إذ أن النجاح في تلك المرحلة يتوقف عليه نجاح برامج اإلصا ا ا ا ا ااالح و التأهيل في المراحل
األخري داخل السا ا ا ا ا ا ااجن و خارجه ،و يحتا ،ذلك أخي ار إلى أخص ا ا ا ا ا ا ااائي ذو خبرة و ناجح في مجال عمله،
باإلضا ا ا ا ا ا ااافة إلى متابعته للتطورات العلمية الحديثة في مجال الخدمة االجتماعية و النفسا ا ا ا ا ا ااية ،و بنجاح دور
األخص ااائي تكون المؤسا اس ااة العقابية قد نجحت في إص ااالح و تأهيل الس ااجين ،فوض ااع البرامج اإلص ااالحية و
التأهيلية دون وجود أخصائيين ناجحين يترتب عليها الفشل الحتمي (. )1

و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من مركز إصااالح و تأهيل الخليل و مركز
إص ااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح السا اؤال التالي عليهم  :هل يوجد أخص ااائيين نفس اايين و إجتماعيين داخل
المركز ؟ تبين أنه ال يوجد أخص ا ااائيين نفس ا اايين و اجتماعيين و إنما يس ا ااال الض ا ااباط النزالء ما اذا كان لديهم
مشاكل ،و بعض هؤالء الضباط لديه شهادة في علم االجتماع و علم النفس ()2

 -1حافظ ،نجوي عبد الوهاب :رعاية الجمعيات األهلية لنزالء المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص 114-113
 -2المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
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المطلب الثاني :التأهيل التربوي

لقد جاء في قانون مراكز اإلص ا ا ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ا ا ااطيني أنه :على المديرية العامة بالتنس ا ا ا ا اايق مع الجهات
التعليمية المختصااة ،أن تقوم بتنظيم دورات تعليمية لمحو األمية للنزالء الذين ال يحساانون القراءة والكتابة ،كما
وتقوم بتأمين الفرص التعليمية للنزالء اعخرين لمواصا ا ا ا ا االة تعليمهم في مختلف المراحل الد ارس ا ا ا ا ااية س ا ا ا ا ا اواء في
المدارس الملحقة بالمركز أم في المدارس العامة أو المهنية خارجها ،كما و يقع على عاتق المديرية العامة ،و
بالتنس ا ا ا ا اايق مع الجهات التعليمية المختصا ا ا ا ا ااة ،أن تقوم بتوفير المقومات الالزمة للنزالء لتمكينهم من المطالعة
واالسااتذكار يوايجاد الوسااائل التي تضاامن لهم مواصاالة د ارسااتهم الجامعية ،اسااتثناء على شاارط الدوام اليومي ،و
أيضا تمكينهم من أداء االمتحانات تحت اإلشراف المباشر للجهات التعليمية ،و من ضمنها امتحانات الثانوية
العامة ،هذا و أوجب القانون على إدارة مراكز اإلصا ااالح و التأهيل أن تنشا ااأ في كل مركز مكتبة عامة تهدف
إلى تثقيف وتهذيب النزالء ،على أن تض ا ا ا اام المطبوعات النافعة والمس ا ا ا ااموح بتداولها قانونا ،و أن يتم تش ا ا ا ااجيع
النزالء على المطالعة واالنتفاع بتلك الكتب والمطبوعات في أوقات فراغهم ،وأن تتاح لهم الفرص المناسا ا ا ا ا ا اابة
لتحقيق ذلك (.)1

كما تم توض ا ا اايحه مس ا ا اابقا فان القانون يفرض على مراكز اإلص ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ااطينية أن تض ا ا ااع البرامج
المتكاملة التي تؤدي إلى إصا ا ا ااالح و تأهيل النزيل ،لكن في الواقع العملي ال يوجد في هذه المراكز أي أنظمة
واض ا ا ااحة ومكتوبة حول التعليم والتثقيف والترفيه الالزمين للنزالء ،كما ال تنفذ هذه المراكز أي برامج واض ا ا ااحة
ومتكاملة إلصا ا ااالح النزالء وتأهيلهم ،و إن ما تقدمه مراكز اإلصا ا ااالح والتأهيل في هذا الخصا ا ااوص هو عبارة

 -1المادة  35+31+ 30من قانون مراكز اإلصالح و التأهيل رقم ( )6لسنة 1998
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عن مجرد نشا ا ا ا ا ا اااطات محدودة ومتفرقة ،وال تحقق المطلوب بحسا ا ا ا ا ا ااب ما نص عليه القانون ،وذكرته القواعد
النموذجية الدنيا في هذا الخص ا ا ااوص ،لكن في المقابل ،يوجد في بعض المراكز غرفة مكتبة فيها عشا ا ا ارات أو
مئات الكتب (مثل مركز نابلس) ،لكن ال يوجد فيها نظام متكامل لمكتبة ش اااملة ،يوانما فقط مكتبة تحتوي على
كتب متفرقة.
وهناااك بعض المراكز ال يوجااد فيهااا غرفااة مكتبااة ،أو أن هااذه المكتبااة ال تلبي احتياااجااات النزالء التعليميااة و
التثقيفية ،فبالرغم من وجود مجموعة من الكتب إال أن قيمتها العلمية شااحيحة ،و ال تواكب التطور و الحداثة،
ويس ا ا اامح للنزالء باس ا ا ااتعارتها وقراءتها ،كما وتس ا ا اامح إدارة مراكز اإلص ا ا ااالح والتأهيل بالمبادرات الفردية لبعض
النزالء إلكمال تعليمهم الجامعي أو التوجيهي ،وتوفر لهم اإلمكانيات الالزمة ،وبحسب المتوفر في المركز كما
أنه ال يوجد برامج لمحو األمية في بعض هذه المراكز (. )1

الفرع األول :تعليم النزيل

يعد التعليم من العمليات األساااسااية التي تحرص عليها المؤساسااات العقابية ،حيث تقوم إدارة المؤساسااة العقابية
بحث النزالء على االطالع المس ا ااتمر و التعليم ،و أن تمنح الفرص ا ااة و خاص ا ااة لمن لديه الرغبة في مواص ا االة
د ارس ااته و ذلك عن طريق فتح مدارس داخل المؤسا اس ااات العقابية ،كما يجب على إدارة المؤسا اس ااة العقابية أن
تعنى عناية تامة بتوفير مكتبة داخل المؤسسة العقابية ،و لكي يتحقق الهدف من المكتبة كأداة مساندة للعملية
التعليمية يجب أن تحتوي على الكتب العلمية و غير العلمية ،و خاص ااة ما هو مرتبط بالجوانب الدينية ،و أن

 -1الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن :جاهزية مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 35-33
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تسمح للنزيل بتأمين ما يحتاجه من كتب أخري بطريقته الخاصة شريطة أال تتعارض محتويات تلك الكتب مع
الهدف الذي تم إدخالها من أجله (. )1

للتعليم دور كبير في تأهيل النزالء حيث يسا ااتأصا اال العامل اإلجرامي فيهم ،الذي قد يكون الجهل أحد أسا اابابه،
كما و يرفع التعليم المسااتوي الذهني و االجتماعي للنزالء فيباعد بينه و بين الساالوك اإلجرامي ،كما أن التعليم
يجعل الش ااخص حريص ااا على حل مش اااكله بالطرق القانونية فال يلجأ للعنف ،و كذلك يتيح فرص عمل للنزيل
ما كان ليس ا ا ااتطيع الحص ا ا ااول عليها دون الحص ا ا ااول على قدر معين من التعليم ،كما يعتز المتعلم بقدرته على
إنجاز عمل من أعمال المتعلمين ( ،)2و لذا يري علماء العقاب أن التعليم يجب أن يكون الزاميا لألميين من
النزالء و بخاصة األحداث و الشبان منهم و القادرين على االستفادة منه ،و بالتالي يجب أن تحث المؤسسات
العقابية النزالء على التعليم و تس ااهله لهم بان تعد لهم قاعات للمذاكرة و تس اامح لهم بمتابعة الد ارس ااة و تس اامح
لهم بأداء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها ،و تقديم كافة التسا ا ا ا ا ا ااهيالت المطلوبة لذلك و هناك عدة آراء
متعارضا ا ا ا ااة حول وجوب تعليم النزالء ،فالرأي األول يري أن التعليم ال يجدي في طبقة النزالء إذ أن هؤالء لهم
ميول إلى اإلجرام بطبيعتهم ،و لن يسا ا ا ااتفيدوا من التعليم شا ا ا اايئا ،و كل ما في األمر أن التعليم سا ا ا اايغير نوعية
إجرامهم ،فالجاهل الذي يرتكب السرقة و النصب اذا تعلم سيرتكب جرائم تتعلق بالتزوير و الغ

و غيرها ،و

رأي آخر متوسا ا ا ا ا ااط يري أن التعليم له اثر منتج في العملية التأهيلية ولكن يجب أن يقف تعليم النزيل عند حد
معين وهذا الحد هو مسا ا ا ا ا ا ااتوي التعليم في البيئة التي جاء منها هذا النزيل ،بحيث يري أنه اذا زاد تعليم النزيل
عن التعليم في بيئته يصا ا ا ااعب عليه بعد الخرو ،من السا ا ا ااجن إعادة االندما ،في هذه البيئة ،أما الرأي األخير
 -1الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ص 53
 -2صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص  187وما بعدها
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فيري أن التعليم له دور كبير في عملية اإلصا ا ااالح و التأهيل و يجب توفيره لكافة الفئات و بكافة المساا ااتويات
التعليمية ،و توفير كل مسا ا ا ا ا ا ااتلزماته .و من خالل المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في كل من
مركز إصااالح و تأهيل الخليل و مركز إصااالح و تأهيل بيت لحم ،تم طرح الساؤال التالي عليهم  :هل يساامح
المركز بإكمال التعليم ؟ تبين أنه ال يوجد نزالء يكملون تعليمهم في المراكز ( . )1إن تعليم النزالء يحتا ،لعدة
أمور منها (: )2

أوال العمل على تثقيف النزيل:
إن الثقافة العامة هي حق للنزيل ،وهذا ما أكدت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس ااجناء ،حيث نصاات
في المادة  40على تزويد النزيل بالكتب التثقيفية وتشااجيع النزالء على االسااتفادة منها ،كما ونصاات في المادة
 78أن يتم تنظيم أنشااطة ترويحية وثقافية في جميع مراكز اإلصااالح والتأهيل ،وذلك حرصااا على رفاه النزالء
البدني والعقلي .أما بخص ا ااوص قانون مراكز اإلص ا ااالح والتأهيل فقد نص في المادة  35أن يتم إنش ا اااء مكتبة
عامة في كل مركز من مراكز اإلصالح والتأهيل تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزالء ،على أن تضم
المطبوعات النافعة و المس ا ا ا ا ا ااموح بتداولها ،و حث النزالء على المطالعة و االنتفاع بتلك الكتب و المطبوعات
في أوقات فراغهم ،كما و تتاح لهم الفرص المناساابة لتحقيق ذلك ،و يشااير الواقع العملي في مراكز اإلصااالح
و التأهيل الفلسااطينية أنها ال تنفذ أي برامج ثقافية واضااحة و متكاملة إلصااالح و تأهيل النزالء الموجودين في

 -1المقابلة التي قام بها الباحث مع نزالء من مركز إصالح و تأهيل الخليل و مركز إصالح و تأهيل بيت لحم و طرح األسئلة
عليهم و ذلك في تاريخ  2016/1/14 ،2016/1/11و لالستزادة أنظر إلى الملحق ()1
 -2منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 195
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هذه المراكز ،و أن النشا ا ا ا ا ا اااطات الموجودة هي عبارة عن نشا ا ا ا ا ا اااطات محدودة و متفرقة و ال تحقق المطلوب
بحسب ما نص عليه القانون (. )1

إن حق النزيل في الثقافة العامة ورد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس ااجناء و في التشا اريع الوطني ،إال
انه بالتدقيق في هذه النصا ا ا ا ا ا ااوص نجد أن القواعد النموذجية لم تقرر حقا للنزالء في الثقافة ،فالمخاطب بهذه
القواعد هو إدارة مراكز اإلص ااالح و التأهيل لكن على س اابيل االس ااترش اااد و ليس على س اابيل تقرير االلتزامات
لينتج عنها حقوق للنزالء ،و على الرغم من أن قانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني قد نص على حق
النزيل في الثقافة ،إال اننا نجد انه قد خص ااص للثقافة معنى ض اايق ينحص اار في الكتب و التعليم و االس ااتماع
إلى الندوات ،باإلضا ااافة إلى إنشا اااء مكتبة و اسا ااتحضا ااار الكتب و الصا ااحف من خار ،المؤس ا اسا ااة العقابية ،و
تمكين النزيل من متابعة دراسته و تعليمه بغض النظر عن المستوي التعليمي الذي يتمتع به النزيل.2
إن حق النزيل في التعليم والثقافة تفرض عليه الكثير من القيود من قبل إدارة المؤس ا اسا ااات العقابية وهذه القيود
تبرر ألسا ا ا ا ا ا ااباب أمنية ،ولعل أبرز الضا ا ا ا ا ا اامانات التي تحمي حق النزيل في التعليم والثقافة أن تقدم اعتبارات
اإلصا ا ااالح والتأهيل على اعتبارات األمن ،ولن يتحقق ذلك إال من خالل اإلش ا ا اراف الكامل من قبل القضا ا اااء،
ومن الوسائل التي تكفل هذا الحق أن تتبع المراكز إداريا لو ازرة العدل مما سيضمن تغليب الجانب اإلصالحي
والتأهيلي على الجانب األمني فيها مما يكفل منح النزيل هذا الحق (. )3

 -1الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن :جاهزية مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 34-32
 -2الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية و التأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ص 63
 -3جامعة نايف للعلوم األمنية :التعليم في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ،ص 30
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ثانيا أنواع التعليم:
أ -التعليم العام :يقوم بمهام و مس ا ا ااؤولية هذا النوع من التعليم ،مرش ا ا ااد تعليمي متخص ا ا ااص بالتوجيه و التقويم
التعليمي حاصاال على شاهادة جامعية من قسام اإلرشااد التربوي ،تكون مساؤوليته منصابة على معرفة المساتوي
الد ارسا ااي للنزالء ،من اجل مسا اااعدتهم في االختيار المناسا ااب و السا االيم لمسا ااتوي د ارسا ااتهم و منهجها ،لكي يتم
استكمالها و حل ما قد يعترض دراستهم من مشاكل تربوية و نفسية ،باإلضافة للتعرف على رؤيتهم المستقبلية
في ضااوء د ارسااة الماضااي و الحاضاار التربوي و رساام الخطة للمسااتقبل التربوي لهم ،ال ساايما و أن النزيل في
مؤسا اس ااة عقابية و ليس مدرس ااة تقوم بإعادة تنش اائته و ليس اات مكملة للتنش اائة كما تفعل المدرس ااة ( ،)1علما أن
عملية التعليم ال تتضمن التوجيه و اإلرشاد الن لكل من التربية و اإلرشاد طرقه ووسائله الخاصة به ،فالمعلم
و المدرس يقومان بعملية تدريس المواد التربوية و التعليمية ،بينما اإلرش ا اااد التعليمي يعني مس ا اااعدة النزيل في
رسم الخطط التعليمية التي تتالءم مع قدراته و ميوله و أهدافه و أن يختار نوع الدراسة و المناهج المناسبة و
المساعدة في تشخيص و عال ،المشكالت التربوية بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة (. )2

ب -التعليم المهني :يشكل التعليم المهني الوجه اعخر للتعلم فالتعليم المهني مرتبط ارتباطا مباش ار في تحقيق
مهارات فنية تسا اااهم في إكسا اااب المتدرب خبرات تسا اااعده على االلتحاق بمهن بعد اإلفرا ،،و اذا كان التعليم
العام يراعي فيه قدرات و إمكانيات النزالء فان البرامج المهنية مطلوبة بشا ا ااكل ملح الن تلك البرامج تراعي في
نفس الوقت رغبات النزالء ،و هذا األمر يفرض على البرامج المهنية أن تلبي احتياجات السا ا ا ا ا ا ااوق و رغبات

 -1نجم ،محمد صبحي :الوجيز في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 253
 -2العمر ،معن خليل :التخصص المهني في مجال الرعاية الالحقة ،مرجع سابق ،ص 78-77
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النزالء و إمكانات المؤساساة العقابية ،األمر الذي يولد صاعوبة في تحقيق متطلبات تلك المعادلة و لهذا ينبغي
أن تكون مناهج التعليم المهني بالمؤس ا ا اسا ا ااة العقابية متناسا ا ااقة و مترابطة مع مثيالتها بالمجتمع المحلي ،حتى
يجد النزيل المفر ،عنه السبيل أمامه للحصول على عمل يتعي

منه .

إن التعليم المهني القائم بالمؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااات العقابية الحديثة متش ا ا ا ااعب النواحي متعدد األنواع ،فمنه ما هو متعلق
بالصناعات اليدوية ومنه ما هو متعلق بالصناعات اعلية ،ويشمل التعليم المهني تعليما نظريا بفصول الدراسة
وتطبيقا عمليا بور المؤسسة العقابية ،وبالرغم أن هذا النوع من التعليم تعترضه بعض الصعوبات والعقبات،
والتي أبرزها عدم توفر اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة داخل المؤسسة العقابية للتنفيذ العملي لبرامجه ،إال
أن اغلب النظم العقابية الحديثة تقرره فهو عنصا ا اار فعال جدا في عملية إصا ا ااالح و تأهيل النزالء س ا ا اواء أثناء
تنفيذ العقوبة ،أو بعد اإلفرا ،عنهم (. )1

ثالثا وسائل التعليم:
أ -إلقاء الدروس و المحاضا ا ارات :يجب أن يبدا تعليم األميين من خالل البدء بتلقينهم مبادئ القراءة و الكتابة
و الحس ا ا ا ا اااب ،و هذه هي الخطوة األولى على طريق التعلم ،و بعد ذلك تلقى عليهم الدروس و المحاضا ا ا ا ا ارات
بواسااطة المعلمين التي تسااتخدمهم المؤس اسااة العقابية لهذا الغرض ،أو من قبل المتطوعين أو من النزالء الذين
لهم خبرة بالتدريس ،و يجب أن تتضا ا اامن هذه الدروس و المحاض ا ا ارات مناقشا ا ااات هادئة تنمي في النزالء روح
التفاهم و اإلقناع العلمي المهذبة ،و ذلك بغرض اس ا ا ااتئص ا ا ااال العنف من نفوس ا ا ااهم من خالل هذه المناقش ا ا ااات

 -1الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية و التأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ص 49-48
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الحادة المقنعة الهادئة ،كما يجب أن تتوافق هذه الدروس و المحاض ا ا ا ا ا ا ارات مع النظام العام في الدولة حتى
يستطيع النزالء أن يكملوا تعليمهم العام بعد انتهاء مدة عقوبتهم (. )1
ويجب أن يكون ذلك من خالل مدرسا ااين مدربين وذو كفاءة في التدريس س ا اواء من خار ،السا ااجن ،أو من قبل
متطوعين من داخل السجن (. )2
ب -توزيع الصحف و المجالت :يسمح للنزالء داخل المؤسسات العقابية باالطالع على الصحف و المجالت
و التي تعتبر من اهم وسائل االتصال بالعالم الخارجي ،إذ يقفون على اهم األحداث و يتابعون مشاكله و من
شاأن ذلك أن يشاعرهم بأنهم ال زالوا أعضااء فيه و إن سالبت حريتهم ،ذلك أن العلم باألخبار هو حق يتمتع به
كل ش ااخص باعتباره إنسا ااانا كما يتيح الفرصاااة للنزالء لزيادة التثقيف و المطالعة و يهيى لهم ذلك السااابيل إلى
تكيفهم مع المجتمع عند انتهاء مدة العقوبة ،الن الصا ا ااحف تعطي واقعا حقيقيا عن المجتمع و هو ما يسا ا اااعد
النزيل على تتبع أحداث المجتمع دون أن تحجب عنه ،مما يس ا اااعده على س ا اارعة التكيف مع بيئة الس ا ااجن ،و
يتصاال بهذا الموضااوع وجوب السااماح للنزالء بإصاادار صااحيفة خاصااة تعبر عن آرائهم و تعالج مشاااكلهم ،مع
الس ا ااماح لمن يدفع االش ا ااتراك منهم في تحريرها تعويدا له على مثل العمل الكبير أو االس ا ااتفادة بخبرته إن كان
يمارسها من قبل.
 -،إنشاء مكتبة داخل المؤسسة :ال نزاع في جدوي إنشاء مثل تلك المكتبة داخل المؤسسة العقابية و ينبغي
أن تزود بالعديد من الكتب الدينية و الخلقية و القانونية و العقابية ،باإلضا ا ا ا ااافة إلى العديد من المنشا ا ا ا ااورات و
المجالت و الدوريات المهتمة بش ا ااؤون العقاب ،و من ش ا ااأن كل ذلك أن يفس ا ااح المجال لمن يش ا اااء من النزالء
 -1منصور ،اسحق إبراهيم :موجز في علم األجرام و علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 197-196
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 132
99

لالطالع و التثقيف الذاتي و ما يسااتتبعه من نضااو ،تفكيرهم و تحقيق التأهيل ألغ ارضااه ،فالمكتبة وساايلة من
وسااائل نشاار التعليم بين النزالء ،و حتى تكون للمكتبة فاعلية اكثر البد من إجراء مسااابقات ثقافية بين النزالء،
و تكليفهم بقراءة عدة كتب للسماح لهم بالمشاركة في تلك المسابقات (. )1

الفرع الثاني :تهذيب النزيل

يراد بالتهذيب تعديل القيم االجتماعية غير السا ااوية التي تختلف مع قيم و مبادئ المجتمع و إحالل قيم مقبولة
محلها ،و يقضي ذلك أن نخلق لدي النزيل في المؤسسات العقابية إرادة المشاركة في الحياة االجتماعية على
الوجه الذي تحدده القيم و النظم التي تحكمها القيم السا ا ا ا ا ااائدة في المجتمع ،أي خلق إرادة احترام لمبادئ و قيم
المجتمع ،و يعني ذلك أن أغراض التهذيب ال تقتصر على تقويم السلوك الظاهري للنزيل ،و إنما تتجاوز ذلك
لتصا ا اال إلى نفسا ا اايته لتخلق لديه هذه اإلرادة ،و التهذيب بالمؤس ا ا اسا ا ااات العقابية نوعان تهذيب ديني ،و تهذيب
أخالقي (. )2

يجد التهذيب الديني عند أغلبية النزالء اسا ا ا ا ا ا ااتعدادا لتقبله مما يقوي األمل في أن يؤتى بتأثيره المطلوب ،وذلك
ألنهم قد يكونوا من بيئة يحتل فيها الدين قيمة كبري ،فض ااال على أن التهذيب الديني هو الطريق إلى التهذيب
األخالقي ،إذ أن األخالق الاادينيااة واألخالق االجتماااعيااة في مجتمعنااا العربي مترابطااان .كمااا أن التجربااة قااد
اثبت بأن التهذيب الديني يبقي في النفوس ،وتفسااير ذلك أن اإلنسااان يزداد تقربا إلى اهلل في ساااعات األزمات
والشدائد ،وهذه الساعات كثيرة في حياة النزالء كما أن النزالء قد يجدوا في أداء الشعائر الدينية واالستماع إلى
 -1شريك ،مصطفى :التعامل مع السجناء ،مرجع سابق ،ص  83وما بعدها
 -2الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 226
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األحاديث النبوية راحة نفسية تجعلهم أكثر حرصا عليها ،ولذلك يجب على عالم الدين في المؤسسات العقابية
خاصا ااة ،أن ينظم مناقشا ااات جماعية يتيح فيها للنزالء عرض اسا ااتفسا اااراتهم وبيان حكم الدين في أمور حياتهم
وما يواجهون من مشاكل ،والتهذيب نوعان (: )1

أوال التهذيب الديني:
للتهذيب الديني تاريخ قديم في المؤس ا ا اسا ا ااات العقابية بل إليه يرجع الفضا ا اال في نشا ا ااوء النظام الحديث ،و فكرة
التوبة الكونية هي من األسا ا ا ا ا ا ااس الهامة التي يرتكز عليها هذا النوع من التهذيب ،و قد اعتبر التهذيب الديني
من اهم الوسا ااائل التي تسا اااعد على تحقيق التوبة ،و قد بدأت جميع الجهود التهذيبية في المؤس ا اسا ااات العقابية
الحديثة مس ا ا ااتعينة بالتهذيب الديني ،و تتض ا ا ااح أهمية التهذيب الديني في النظام العقابي حيث نالحظ أن كثي ار
من النزالء كانوا يتصفون بنقص الوازع الديني وضعف في سيطرة القيم الدينية لديهم وقت ارتكابهم للجريمة ،و
من ثم يكون من ش ااأن التهذيب الديني زيادة احتمالية اس ااتئص ااال عامل اإلجرام لدي من يمر بعمليات التهذيب
الديني ،و التهذيب الديني سوف يقود ال محالة إلى التهذيب األخالقي فاألخالق الدينية و األخالق االجتماعية
وجهان .لعملة واحدة ولقد اثبت التجربة أن تأثير التهذيب الديني يبقي في النفوس ،وللتهذيب الديني سا ا ا ا ا ا اانده
الشرعي وهذا السند مصدر اللتزام الدولة بتدعيمه (. )2
يتطلب التهذيب الديني التعرف على النزيل واإللمام بنواحي شااخصاايته باإلضااافة للعوامل التي دفعته إلى القيام
بالسا ا االوك المنحرف ،ثم يلي ذلك تحليل هذه القيم والمبادئ يواظهار تعارضا ا ااها مع أنظمة المجتمع وقوانينه ،ثم
 -1صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص 191
 -2نجم ،محمد صبحي :أصول علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع سابق ،ص170
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في مرحلة أخيرة يتم غرس المبادئ والقيم األخالقية في نفس النزيل يواقناعه بأهميتها في س اابيل اس ااتقرار الحياة
االجتماعية ،مما يتيح له التكيف مع المجتمع بعد اإلفرا ،عنه ،ومن الوس ا ا ا ا ااائل واإلمكانيات التي يس ا ا ا ا اامح بها
القانون في إطار التهذيب الديني الوسائل التالية :
أ -إقامة المحاض ا ا ا ا ا ا ارات والدروس الدينية :وينبغي أن يعهد بتلك المهمة إلى عدد من رجال الدين ذوي الكفاءة
العالية والخبرة بأساليب المعاملة العقابية.
ب-إقامة الشا ااعائر الدينية :تقر الحاجة بضا اارورة تخصا اايص مكان إلقامة الشا ااعائر الدينية داخل المؤس ا اسا ااات
العقابية دون تفرقة بين األديان ويرتبط بذلك وجوب إقامة االحتفاالت أثناء حلول أحد األعياد الدينية.
 -،إقامة المسابقات الدينية :على إدارة المؤسسات العقابية أن تسمح بإجراء مسابقات دينية بشكل دوري ،لما
لهذه المسابقات من تعزيز للوازع الديني لدي النزالء (. )1
و يقوم بمهمة التهذيب الديني رجال الدين ،و كل رجل دين له أسا ا ا ا ا ا االوبه الخاص في التهذيب ،و ال يمنع أي
نزيل من حق االتص ا ا ا ا ااال بالممثل الديني ،و أن يس ا ا ا ا اامح لكل نزيل بإش ا ا ا ا ااباع متطلبات حياته الدينية على قدر
المسا ااتطاع ،و ذلك عن طريق حيازته لكتب التعليم و اإلرشا اااد الديني الخاصا ااة بمذهبه من مكتبة السا ااجن ،و
هذا كله من شا ا ا ا ا ااأنه أن يسا ا ا ا ا اامو بقيم النزيل األخالقية ،و ينمي المثل األخالقية لديه بما يتناسا ا ا ا ا ااب و توقعات
المجتمع و حاجاته و قيمه و ضا ا اوابطه و يوقظ روح الض ا اامير لديه ،و بذلك تتعدل أفكاره و س ا االوكياته ليعي
فردا صالحا بعد اإلفرا ،عنه في كنف القانون و في حضن المجتمع ( .)2أما قانون مراكز اإلصالح والتأهيل
الفلسطيني فقد نص في المادة  6/37على أنه يسمح للنزيل بإقامة شعائره الدينية وتأدية فرائضه الدينية بحرية
 -1عبد القادر القهوجي وفتوح عبد اهلل الشاذلي :علم اإلجرام والعقاب ،القاهرة :دار الجديدة للنشر 515 ،1977 ،وما بعدها
 -2الدويكات ،محمد عبداهلل :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 227
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تامة ،أما الواقع العملي فيشااير إلى أنه يساامح لجميع النزالء بإقامة الشااعائر الدينية ،فبالنساابة للنزالء المساالمين
يسمح لهم بتأدية الفرائض ،وتأدية صالة الجمعة في جماعة ،وغالبا ما يؤديها النزالء في األماكن المخ صصة
للفورة ،كما تسا ااتضا اايف إدارة المراكز واعظين من و ازرة األوقاف إلعطاء الدروس الدينية كل جمعة وفي شا ااهر
رمضان ،و كذلك بالنسبة للمسيحيين حيث يمارسون شعائرهم الدينية بحرية (. )1
ثانيا التهذيب األخالقي:
التهذيب يقصااد به غرس و تنمية القيم األخالقية في نفس السااجين حتى تتشاابع نفسااه بمكارم األخالق فيتجنب
اإلجرام ،و من هذه الناحية يسا ا ا ا ا ا اااعد التهذيب األخالقي كما هو الحال في التهذيب الديني على إعادة تأهيل
النزالء ،و يقوم بالتهذيب األخالقي فريق من المتخصا ا اص ا ااين في علم التربية و علم النفس و علم العقاب حتى
يكون تهذيبهم منتجا في صاافوف النزالء ،و يبدأ القائم بالتهذيب عمله بلقاء مع النزيل على انفراد و يسااأله عن
الظروف التي أدت به إلى هذا المص ا ااير ،و يحاول أن يجد عن طريق اس ا ااتعداده الش ا ااخص ا ااي حلوال لمثل هذه
المش ا ا اااكل بعد أن يتعرف على ماض ا ا اايه و بعد تحليل ش ا ا ااخص ا ا اايته و نفس ا ا اايته ،إذ يمكنه أن يختار له افض ا ا اال
األسااليب لغرس القيم األخالقية في نفساه و تنمية تلك القيم ،و يمكن االساتعانة بالمتخصاصاين في هذه العلوم
من المتطوعين أو من النزالء ،و من هنا يتضااح أن التهذيب األخالقي يتساام في لقاءات منفردة ،ثم في ندوات
جماعية يعقدها النزالء تحت إشراف المهذب (. )2

 -1أبو هنود ،حسين :تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص60
 -2عبد الستار ،فوزية :مبادئ علم العقاب ،مرجع سابق ،ص 136
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إن التهذيب األخالقي يعمل على إبراز القيم االجتماعية للنزيل و إقناعه بها و تدريبه أن يس ا ا ا ااتمد منها معايير
السلوك السوي في المجتمع ثم يلتزم بها ،و للتهذيب األخالقي أهمية كبيرة بالنسبة للنزالء الذين ال يحتل الدين
في نفوسا ااهم مكانه الطبيعي ،إذ يخاطبهم بمنطق بسا اايط يسا ااهل دخوله إلى عقولهم ،كما أن للتهذيب األخالقي
أهمية بالنسا اابة لمن يسا اايطر الوازع الديني عليه ،إذ يسا ااير مع التهذيب الديني جنبا إلى جنب فيدعم كل منهما
تأثير اعخر (. )1
ال يقتصر اتجاه التهذيب األخالقي على السلوك الخارجي لحمل النزيل في المؤسسة العقابية على مطابقة هذا
السلوك للقيم االجتماعية ،و إنما ينبغي أن يتجه إلى أعماق النفس كي تكون هذه المطابقة صادرة عن اقتناع،
و يعني ذلك أن موض ا ا ااوع التهذيب األخالقي يعكس االنطباع النفس ا ا ااي في قيم و مبادئ المجتمع ،لذلك يتعين
أن يبدأ من سا ااوف يطبق سا ااياسا ااة التغيير في مجال السا االوك عمله بد ارسا ااة شا ااخصا ااية النزيل لتحديد نوع القيم
األخالقية و االجتماعية لديه ،و أسباب تخلفها و األسلوب الذي
يتصوره لعال ،ذلك ،و تختتم هذه المرحلة برسم برنامج تهذيبي للنزيل ،و لذلك يحث علماء النفس و االجتماع
و التربية على ادراك قيمة التهذيب األخالقي في تنمية الش ا ا ااخص ا ا ااية و تنميط س ا ا ااماتها ،كما يؤكد أخص ا ا ااائيون
التأهيل على أهمية تنبيه القائمين على إدارة المؤسا ا اس ا ااات العقابية حول أهمية التهذيب الديني و األخالقي في
تأكيد عملية اإلصالح و التأهيل و إعادة التربية للنزالء (. )2

 -1صالح ،نبيه :دراسات في علم اإلجرام والعقاب ،مرجع سابق ،ص  191وما بعدها

 -2الضحيان ،سعود :البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات اإلصالحية ،مرجع سابق ص 36
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الخاتمة
النتائج:
أوال :انطالقا من ضاارورة احترام حقوق اإلنسااان كأساااس قانوني من المسااتقر في الفكر العقابي المعاصاار ،انه
و لكي تؤدي المؤس ا ا ا اسا ا ا ااات العقابية دورها اإلصا ا ا ااالحي و التأهيلي ،البد من معاملة النزالء معاملة تؤدي إلى
تحقيق الغرض من هذه المؤس اسااات في إصااالحهم و تأهيلهم ،و هذا يكون من خالل توفير برامج و سااياسااات
هادفة مبنية على تلبية متطلبات النزيل النفسا ا ا ا ا ا ااية و األخالقية و الدينية و المهنية ،و التي تمكنه من تقويم
سا ا ا ا ا ا االوكه و تؤهله للخرو ،إلى المجتمع بعد انقضا ا ا ا ا ا اااء مدة محكوميته عض ا ا ا ا ا ا اوا نافعا و منتجا ،و أن تطوير
تطر في المجتمع سا اواء في التشا اريعات أو في األس اااليب و
المؤسا اس ااات العقابية يتطلب مواكبة التطورات التي أ
الوسائل اإلدارية التي تحكم هذه المؤسسات بما يخدم وظيفة العقوبة و المتمثلة في إصالح و تأهيل النزالء .

ثانيا :إن جوهر قانون مراكز اإلصا ا ا ااالح والتأهيل الفلسا ا ا ااطيني رقم ( )6لسا ا ا اانة  ،1998يتفق إلى حد كبير مع
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الساجناء ،إال أن الواقع العملي في مراكز اإلصاالح والتأهيل الفلساطينية يشاير
إلى عدم منح النزالء جميع المزايا التي نص عليها القانون ،ألس ا ا ا ا ااباب تعود أغلبيتها إلى ش ا ا ا ا ااح الموارد المالية
والكوادر البشرية المتخصصة في مجال التأهيل واإلصالح ،والمعيقات التي يشكلها االحتالل اإلسرائيلي .
ثااالثااا :إن أغلبيااة مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح والتااأهياال الحاااليااة هي أبنيااة أقيماات منااذ العهااد العثماااني ،وزمن االحتالل
اإلسرائيلي ،واالنتداب البريطاني ،وكانت مصممة الحتجاز الفلسطينيين ،لقمع أي تحركات ضد دولة االحتالل
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واالنتداب ،وبالتالي فإنها ال تلبي الغرض منها في إص ا ا ا ااالح وتأهيل النزالء بداخلها من حيث التص ا ا ا ااميم ،أما
من حيث مسا ا ااتلزمات النزالء فان إدارة المراكز تعمل على توفير المواد الغذائية والطبية ،والمواد التنظيفية وكل
االحتياجات األخري التي نص عليها القانون.
رابعا :هناك نقص في البرامج التعليمية و التثقيفية و الترفيهية للسا ا ا ا ا ا ااجناء ،حيث أن المكتبات ال تحتوي على
جميع الكتب التي يحتاجها النزيل للتعليم أو ليقوم بتثقيف نفسه ،و ال يوجد برنامج متكامل و مدروس للنهوض
بتعليم و ثقاافاة النزالء ،كعادم وجود برامج لمحو األمياة وعادم توفير أكااديميون و أخص ا ا ا ا ا ا ااائيون كاافيين ليتولوا
العناية بالنزالء من ناحية التعليم و الثقافة ،و هناك العديد من المراكز ال تصا االح لممارسا ااة التمارين الرياضا ااية
أو الترفيهية ،ألسا ا ا ااباب مختلفة منها عدم وجود أماكن مخص ا ا ا اصا ا ا ااة ،أو عدم توفر الموارد المالية و البش ا ا ا ارية
الكافية ،و هناك نقص في توفير األدوات الالزمة للعمل داخل المراكز ،و األجور التي يتقاض ا ا ا ا ا ا اااها النزالء
متدنية.
خامسااا :إن معاملة النزالء بطريقة وحشااية و قاسااية اثبت فشاالها في ردع المجرم عن معاودة ارتكاب الجريمة،
كما أن األسلوب القديم في معاملة النزيل ال يعمل على تأهيل أو إصالح النزيل ،و إنما تقتصر مهمة السجن
على االنتقااام من الجاااني و ردع غيره ،و بااالتااالي يخر ،هااذا النزياال اكثر وحش ا ا ا ا ا ا ايااة و رغبااة في االنتقااام من
المجتمع ،بال و اكثر إج ارماا حياث أن وض ا ا ا ا ا ا اعاه بين نزالء اكثر خطورة مناه يحفز العاامال اإلجرامي لادياه ،و
بالتالي البد من معاملة النزالء معاملة إنسا ا ا ا ا ا ااانية لها أهداف محددة في مجال إصا ا ا ا ا ا ااالحهم و تأهيلهم ،و رفع
مستواهم التعليمي ،و الثقافي ،و الديني ،و األخالقي ،لضمان عدم عودته لمستنقع الجريمة.
سادسا :إن االحتالل يشكل عائق كبير في تطبيق قانون مراكز اإلصالح والتأهيل ،خاصة في موضوع
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التصا اريح المؤقت بالخرو ،،حيث أن هناك مناطق خار ،الس اايادة الفلس ااطينية ،وأن منح النزالء تص ااريح مؤقت
بالخرو ،يزيد العبء على إدارة مراكز اإلصا ا ا ا ااالح والتأهيل ،من حيث توفير اإلجراءات األمنية الالزمة لتأمين
عدم هرب النزيل إلى تلك المناطق ،هذا باإلض ا ا ااافة إلى االعتداءات على المراكز من قبل قوات االحتالل مما
يمنع إدارة هذه المراكز من توفير األمن والطمأنينة للنزالء .
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التوصيات:
إن معاملة النزالء حسااب قانون مراكز اإلصااالح و التأهيل الفلسااطيني ( )6لساانة  ،1998و حسااب ما نصاات
عليه المواثيق و االتفاقيات و اإلعالنات الدولية ،يحتا ،إلى توفير العديد من برامج اإلصا ا ا ا ااالح و التأهيل في
المؤسا ا اس ا ااات العقابية ،و هذا األمر يحتا ،إلى الكثير من الموارد المالية لتغطية مص ا اااريف هذه البرامج ،وهذا
هو السا اابب الرئيسا ااي لنقص البرامج اإلصا ااالحية و التأهيلية في المراكز الفلسا ااطينية ،و عليه فإنني من خالل
هذه الد ارسااة اقدم عدة توصاايات من شااأنها التغلب على هذه المشااكلة ،و االرتقاء بالمراكز الفلسااطينية لتصاابح
نموذجا عصريا لمراكز اإلصالح و التأهيل على مستوي الوطن العربي و العالم .
أوال :يجب أن تكون الطاقة االسا ااتيعابية في مراكز اإلصا ااالح و التأهيل قادرة على تنفيذ البرامج و السا ااياس ا اات
التأهيلية و اإلصا ا ااالحية ،فنجاح هذه البرامج مصاا اايره الفشا ا اال في ظل وجود ازدحام داخل المراكز ،فعدم وجود
مكان لممارس ااة التمارين الرياض ااية أو األنش ااطة الترفيهية يؤدي إلى فش اال جميع البرامج المخصا اص ااة للترفيه و
الرياض ا ا ا ااة ،حيث أن توفير األخص ا ا ا ااائيون ذو الخبرة و الكادر البش ا ا ا ااري المدرب مهم في عملية اإلص ا ا ا ااالح و
التأهيل ،إال أنه يحتا ،أيضا ااا لبيئة مناسا اابة داخل المركز إلنجاح مهمتهم في إصا ااالح و تأهيل النزالء ،س ا اواء
على الصعيد الصحي أو االجتماعي أو النفسي أو الديني أو األخالقي.
ثانيا :اإلسراع في وضع الئحة تنفيذية لقانون مراكز اإلصالح و التأهيل الفلسطيني .
ثانيا :لغرض تكثيف الرقابة على معاملة النزالء داخل مراكز اإلصااالح والتأهيل ،يجب تشااكيل هيئة أو ساالطة
عليا للسا ااجون يكون أعضا اااؤها أشا ااخاص يمثلون جهات قضا ااائية وبرلمانية وحقوقية ،تتولى تخطيط السا ااياسا ااة
العامة للسجون ومتابعة تطبيقها.
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ثالثا :تعديل بعض نصا ا ااوص قانون مراكز اإلصا ا ااالح والتأهيل الفلسا ا ااطيني ،يواضا ا ااافة نصا ا ااوص جديدة ،تعزز
المعاملة اإلنسا ااانية للنزالء الفلسا ااطينيين ،من خالل االساااتفادة من النص ااوص اإليجابية المتعلقة بمعاملة النزالء
الموجودة في التشريع األردني والمصري التي تطرقت لهم الدراسة ،و غيرها من التشريعات .
رابعا :تغيير الوضا ا ا ااع القائم في مراكز اإلصا ا ا ااالح والتأهيل الفلسا ا ا ااطينية في مجال العمل ،حيث أن على إدارة
المراكز توفير العمل لكافة النزالء وفق أس ا ا ااس مدروس ا ا ااة ،من خالل توفير كافة المواد واعالت الالزمة للعمل،
وهكذا سا ااتحسا اان من الوضا ااع المالي للنزيل لتغطية نفقاته داخل المركز وليرسا اال المال ألس ا ارته ،وبنفس الوقت
تعمل إدارة المراكز على بيع المنتجات والبضا ااائع الناتجة عن عمل النزالء وهكذا تحقق الربح المالي ،وتصا ابح
مراكز اإلصا ا ا ا ا ا ااالح والتأهيل لديها اكتفاء مالي ذاتي لتغطية كافة النفقات المطلوبة ،و ذلك مع األخذ بعين
االعتبااار أن تكون المنتجااات التي يعماال بهااا النزالء هي لخاادمااة المرافق العااامااة في الاادولااة كصا ا ا ا ا ا اانع مالبس
للشرطة أو أثاث للو ازرات و اإلدارات العامة .
خامسا ااا :التغلب على مشا ااكلة ازدحام السا ااجون من خالل اسا ااتبدال العقوبة المقيدة للحرية لألشا ااخاص الذين ال
يشا ا ااكلون خطورة جنائية على المجتمع بعقوبة العمل لمصا ا االحة المجتمع ،والذي يجب أن تعمل فلسا ا ااطين على
تفعيل هذا النظام ،وذلك يكون من خالل تقديم خدمة اجتماعية للمجتمع ،كأن يعاقب المحكوم عليه بان يقدم
أس ا اابوع عمل مجاني داخل أحد مراكز اإلص ا ااالح والتأهيل الفلس ا ااطينية ،وذلك حس ا ااب مهنته فالطبيب عليه أن
يقدم خدمات طبية للنزالء ،والمهندس عليه أن يقوم بإعداد مخطط هندس ا ا ا ااي إلنش ا ا ا اااء مراكز إص ا ا ا ااالح وتأهيل
جديدة ،يوان كان محامي عليه أن يتوكل عن أحد النزالء بالمجان ،وفي حال لم تكن المراكز بحاجة لمهنته
تقوم بتكليفه بالعمل الذي تحتا ،إليه داخل المراكز ،وهكذا تحل مشكلة االزدحام ويتم توفير النفقات عن كاهل
مراكز اإلصالح والتأهيل.
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س ا ا ااادس ا ا ااا :إخض ا ا اااع جميع مراكز اإلص ا ا ااالح والتأهيل الفلس ا ا ااطينية لو ازرة العدل ،مما يؤدي إلى تغليب الهدف
اإلص ااالحي والتأهيلي لها على الغرض العقابي ،وهذا يتطلب ض اارورة متابعة ما يس ااتجد من نظم إدارية حديثة
في اإلصااالح والتأهيل ،وتطبيقها داخل مراكز اإلصااالح والتأهيل الفلسااطينية ،مع التركيز بشااكل أساااسااي على
التدريب المهني والعمل العقابي والتعليم األكاديمي داخل مراكز اإلصالح والتأهيل.
س ا ااابعا :العمل على إنش ا اااء عدة أبنية لتكون مراكز إص ا ااالح وتأهيل بدل المراكز الحالية ،مع مراعاة أن تكون
مصممة بشكل عصري وحديث ووفق المعايير الدولية لمراكز اإلصالح والتأهيل ،وفيها مساحات واسعة
للعمل و ور للتدريب مهني ،و أماكن للترفيه و لممارسة التمارين الرياضية ،و يحتوي على كافة المستلزمات
الطبية من عيادات و أجهزة متطورة و مختبرات ،كذلك توفير عدة أماكن تبعث الراحة النفسا ااية و السا اارور في
نفس النزالء الفلسا ااطينيين مع األخذ بعين االعتبار تصا ااميم سا ااجن هالدن فيغسا اايل في النرويج ،نعم بكل تأكيد
ذلك ممكن فهناك العديد من الجهات الدولية المانحة التي ممكن أن تغطي كافة النفقات الالزمة إلنشا ا ا ا اااء تلك
األبنية ،خاصاا ااة الجهات التي تعنى بحقوق اإلنسا ا ااان ،والجهات المتطوعة بشا ا اارط تقديم مخطط لتلك األبنية و
فكرة عن أهدافها.
ثامنا :بخصوص الطعام في مراكز اإلصالح والتأهيل ،كثي ار ما يتم ضبط مواد غذائية مهربة ويتم إتالفها رغم
أنها ص ااالحة لالس ااتهالك البش ااري ،وعليه فإن اس ااتغالل هذه المواد الغذائية في المراكز أفض اال من إتالفها وفي
نفس الوقت توفير الكثير من النفقات ،كما أنه على إدارة المراكز تمكين النزالء من إعداد طعامهم بأنفس ا ا ا ا ا ااهم،
مما يوفر نفقات موظفي الطبخ في هذه المراكز.
تاسعا :إنشاء مراكز إصالح وتأهيل خاصة بالنساء ،و ذلك من خالل إنشاء أبنية مستقلة كمراكز إصالح و
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تأهيل للنساء فقط ،وأن يكون كامل أعضاء إدارة هذه المراكز من النساء ،وكذلك العامليين يجب أن يكونوا
من النسا ا اااء ،مما يوفر العديد من الفرص للنسا ا اااء للعمل داخل مراكز اإلصا ا ااالح والتأهيل ،باإلضا ا ااافة إلى أن
احتياجات ورغبات النساء داخل المراكز تختلف عن الرجال سواء من حيث تصميم المركز أو أقسامه ،فهناك
العديد من النس ا ا ا اااء وقعن في الجريمة نتيجة العنف الممارس عليهم من قبل الرجال في المجتمع ،وبالتالي فان
إش اراف الرجال على برامج اإلصااالح والتأهيل لهم يكون له مردود ساالبي على عملية اإلصااالح والتأهيل ودون
نتيجة.
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 -38حسني ،محمود نجيب :علم العقاب ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1973 ،ط.2.
 -39سالمة ،مأمون محمد :علم اإلجرام والعقاب ،القاهرة :دار الفكر العربية ،د.س.ن.
 -40يسر افول علي وامال عبد الرحيم عثمان :الوجيز في علمي اإلجرام و العقاب ،القاهرة :دار النهضة،
د.س.ن.
 -41أبو عفيفة ،طالل :أصول علمي العقاب واإلجرام ،القدس :دار الجندي للنشر والتوزيع ،د.س.ن
 -42عوض محمد ،زكي أبو عامر :علم اإلجرام والعقاب  ،بيروت :الدار الجامعية ،د.س.ن.
 -43الفقي ،عماد :المسؤولية الجناية عن تعذيب المتهم ،كتاب منشور على موقع اإلنترنت ،تاريخ الدخول
 ،2015/6/22الموقعwww.hrcap.org/hrcap/images/mas2olia_gena2ia.doc :
 -44العيسوي ،عبد الرحمن :سيكولوجية الجريمة واالنحراف ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،د.س.ن.
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رابعا رسائل ماجستير:
 -1شريك ،مصطفى ،التعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية (رسالة ماجستير).2014،
خامسا التقارير:
 -1الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،تقرير (،)37
رام اهلل .2005،
 -2أبو هنود ،حسين ،تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
المواطن ،رام اهلل.2001 ،
 -3جبارين ،قيس ،تقرير حول جنوح األحداث في التشريعات الفلسطينية ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
المواطن ،رام اهلل.2000 ،
 -4الدليل ،تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ،المنظمة الدولية للصالح الجنائي.1997 ،
سادسا مواقع اإلنترنت:
 -1موقع الصليب األحمر ،مقالة بعنوان (الصحة وحقوق األنسان في السجون) للكاتب هرنا رايس ،تاريخ
الدخول للموقع  ،2015/3/20الموقع:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5pbgsx.htmhttps://www.icrc.
org/ara/resources/documents/misc/5pbgsx.htm
 -2موقع قانون ،مقالة بعنوان (ما الجديد في االتفاقيات إلى وقعها الرئيس؟) للكاتب الدكتور المحامي معتز
ففيشة ،تاريخ الدخول للموقع  ،2015\5\27الموقع:
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17999
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 -3العربية ،مقالة بعنوان (أجمل "سجن" في العالم يوفر أحدث التقنيات وفرصة ركوب الخيل) للكاتب محمد
زيد مستو ،تاريخ الدخول للموقع  ،2015-5-27الموقع:
http://www.alarabiya.net/articles/2010/09/26/120411.html
 -4موقع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،ديوان المظالم ،تقرير حول الرقابة على أماكن االحتجاز والتوقيف،
تاريخ الدخول للموقع ،2015/4/22 :الموقعhttp://www.ichr.ps/ar/1/3/1210 :
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ملحق ( )1المقابلة التي أجراها الباحث مع بعض النزالء في مركز إص ا ا ا ااالح وتأهيل الخليل ومركز إص ا ا ا ااالح
وتأهيل بيت لحم بتاريخ 2016/1/14 ،2016/1/11
النزيل ()1
 العمر 32 : الحالة االجتماعية  :متزو، الجريمة  :سرقة آثار مستوي التعليم  :توجيهي مدة العقوبة  5سنوات -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
المعاملة جيدة ،فمن يتص ا ا اارف من النزالء بإحترام يعامل بإحترام و العالقة بيننا و بيت العاملين في المركز أخوية و ال يوجد أي
مشاكل بيننا .
 -2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
ال ،لم يعرض المركز عمل علي مقابل أجر
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
نعم منا نلعب كرة التنس أثناء الفورة و نسا ا ااتطيع أن نمارس أي تمارين رياضا ا ااية أثناء الفورة  ،و اذكر أنني أيضا ا ااا ش ا ا ااركت في
مسابقة في المركز كانت ذات طابع ترفيهي (مسابقة دينية)
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
ال أذكر
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم هناك طبيب وعيادة في المركز وأحيانا يرسلوا النزالء للخدمات أو المستشفيات إن اقتضت الحاجة لذلك
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
األكل جيد  ،و ال يشكوا من أي شيء
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال ،و اعتقد نحن ال نحتا ،لهم فليس لدينا أمراض نفسية و لسنا مجانيين
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
نعم فالمركز آمن من الداخل و الحراس يتفقدونا كل فترة  ،أنا اشعر باألمان و الطمأنينة
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 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال ،بالمطلق
 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
نعم هناك ازدحام و ليس لجميع النزالء أسرة و أري أن المساحة ليست كافية .
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
نعم ،اإلضا ا اااءة متوفرة إال أنها بعد سا ا اااعة معينة يتم إطفاء اإلنارة  ،أما التهوية أري أنها ليسا ا اات كافة فالغرف مضا ا ااغوطة لكثرة
النزالء
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
النظافة جيدة باستثناء مشكلة كثرة الحشرات في بعض األماكن في المركز و بخصوص الحمام ال ينظف دائما بشكل جيد
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم يوجد في األسبوع زيارتين مدة كل زيارة تلت ساعة إلى نصف ساعة
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم أثناء الفورة من خالل هاتف عمومي و نسااتخدمه بواسااطة الكرت ،لكن علينا االصااطفاف على الدور و ال اسااتطيع أن أتكلم
لمدة طويلة
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم مرتين كل يوم و مدة كل مرة ساعة في اليوم
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
ال ،ال لم يكن هناك أحد يكمل تعليمه داخل السجن
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
هو وسيلة إصالح لكن ال يراعي ظروف النزالء التي أدت بهم إلى السجن
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
أشعر بالممل  ،ووضعي االقتصادي سيء
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النزيل ()2
 العمر 53 : الحالة االجتماعية متزو، الجريمة  :شيك بدون رصيد مستوي التعليم  :إعدادي مدة العقوبة لم يحكم على بعد -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
جيدة
 - 2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
ال
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
بعض األنشطة الرياضية  ،مثل التنس
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
أثناء فترة مكوثي في المركز ال
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم هناك طبيب وعيادة طبية وهناك حاالت يتم إرسالها للخدمات
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
الطعام جيد جدا
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
ال  ،فالنزالء ال يتم تصنيفهم مما يجعلنا نمكث مع نزالء خطرين
 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال
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 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
نعم
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
نعم
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
النظافة جيدة إال أن الحمامات بحاجة لتنظيف
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم  ،في الوقت المخصص لذلك
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم هناك هاتف عمومي نتحدث بواسطة كرت كما نشاء ما لم يكن هناك ازدحام من قبل النزالء
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم مرتين يوميا
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
لم أطلب ذلك
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
وسيلة إصالح فأنا نادم بالفعل
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
ال استطيع أن ادخل ما أريد للمركز
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النزيل ()3
 العمر 25 : الحالة االجتماعية :أعزب الجريمة  :شيك بدون رصيد مستوي التعليم  :الصف رابع مدة العقوبة  35يوم -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
المعاملة ممتازة
 -2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
ال
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
ال
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
ال
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم يوجد طبيب
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
الطعام جيد  ،فهو لذيذ و يقدم بوفرة ليشاابع منه كافة النزالء  ،و متنوع فيقدمون لنا الجنة البيضاااء البيض المساالوق الحالوة اللبن
الرايب الشوربات ووجبات غذاء تحتوي اللحمة و الدجا،
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال ،كان الضباط يسألونا إن كنا بحاجة لشيء
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
نعم أشعر باألمن
 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال
 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
ال المركز غرفه كبيرة بالنسبة لعدد النزالء
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 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
نعم
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
جيدة
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم لكن لمدة ال تتجاوز الخمسة دقائق و أحيانا دقيقتين فقط
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم هناك ساحة مغلقة فمتوجة على المركز نخر ،إليها
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
ال ،ال لم يكن هناك أحد يكمل تعليمه داخل السجن
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
هو وسا اايلة إنحراف فليس هناك فصا اال بين النزالء ويوضا ااع من سا اااءت ظروفه المالية و ترتب عليه دين بين نزالء ارتكبوا جرائم
مختلفة
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
الفوضى التي يحدثها النزالء باإلضافة لعدم تمكني من إدخال جميع ما ارغب من أغراض شخصية للمركز
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النزيل ()4
 العمر 44 : الحالة االجتماعية  :متزو، الجريمة  :حيازة مخدرات مستوي التعليم  :الصف السابع مدة العقوبة شهرين -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
المعاملة جيدة  ،و هناك تفاهم و إحترام بيننا و ال يوجد أي مشاكل
 -2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
ال حيث أن المركز ال يمكث فيه النزالء لمدة طويلة و إنما لفترة قصيرة
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
ال
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
لم امضي فترة طويلة في هذا المركز ال أعلم إن كانت هناك زيارات من قبلهم
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم يوجد طبيب
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
جيد الطعام
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال ،كان الضباط يسالونا إن كنا بحاجة لشيء
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
نعم فهناك جوالت على غرف النزالء كل فترة لتفقد أوضاعهم
 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال
 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
ال  ،فالغرفة تستوعب عدد أكبر من النزالء
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
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نعم ،فاإلضاءة و التهوية جيدة
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
الغرف نظيفة لكن الحمامات ليست دائما نظيفة
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم ،لفترة قصيرة
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم لفترة قصيرة
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم  ،فالمركز مفتوح على ساحة نذهب إليها وقت الفسحة
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
ال ،فكما قلت سابقا هذا المركز غير مخصص للقامة فيه لمدة طويلة
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
هو وسيلة إصالح فمنذ دخولي السجن لم اعد أفكر في تعاطي المخدرات
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
ال يوجد مدافى في الشتاء
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النزيل ()5
 العمر 25 : الحالة االجتماعية :أعزب الجريمة  :حيازة مخدرات مستوي التعليم  :الصف رابع مدة العقوبة  35يوم -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
جيدا كانوا يعاملوني بإحترام  ،لم يسبق أن أساؤوا المعاملة بأي شيء
 -2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
كنت أري نزالء يعملون عمل شخصي لهم و ليس عن طريق المركز
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
نعم كنا نلعب كرة التنس و كان هناك مسابقات دينية ،و أحيانا الكرة الطائرة
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
نعم قاموا بزيارتنا مرة في العيد
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم هناك طبيب و عيادة ،و عند دخولي المركز سألني إن كنت أعاني من مشكال صحية
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
ممتاز لكن اذكر أن هناك احدي المرات لم يكن طعم اللحمة لذيذ و اعتقد أن شخص ما قد تبرع بها
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال ،كان الضباط يسالونا إن كنا بحاجة لشيء
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
نعم لكن هناك نزالء يعملون الكثير من المشاكل
 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال
 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
نعم في كل غرفة كان يوجد ثالثة أو أربعة ينامون على األرض ال يوجد أسرة لهم
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
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نعم ،لكن التهوية لست جيدة تحتا ،الغرفة لتهوية اكثر
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
بصراحة نعاني من مشكلة الحشرات داخل المركز فالصراصير منتشرة داخل المركز
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم يوجد في األسبوع زيارتين و استطيع أن أقابل المحامي
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم أثناء الفورة من خالل هاتف عمومي لكن ال اخذ راحتي بصراحة هناك ازدحام
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم مرتين كل يوم و مدة كل مرة ساعة في اليوم
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
ال ،ال لم يكن هناك احد يكمل تعليمه داخل السجن
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
هو وسيلة انحراف فانا ال استحق هذه العقوبة و كان يجب أال أعاقب بالحبس و أنما بغرامة فانا حبسي بالتالي ال يتم إ صالحي
و إنما انحرافي من خالل العي

مع أشخاص ارتكبوا جرائم مختلفة

 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
كنت أرغب في االنتقال لمركز آخر لوجود أصدقاء لي فيه لكن لم يقبل طلبي
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النزيل ()6
 العمر 29 : الحالة االجتماعية :متزو، الجريمة  :شيك بدون رصيد مستوي التعليم  :بكالوريوس IT مدة العقوبة  3اشهر -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
كان العاملين في مركز اإلصالح و التأهيل يعاملوني باحترام و لم يكن هناك أي مشاكل ،فكانت المعاملة جيدة
 - 2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
ال ،لم يكن هناك نزالء يعملون من قبل المركز
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
نعم كنا نمارس بعض األلعاب الرياضية أثناء الفسحة فقط
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
ال
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم كان هناك طبيب ،و اجري لي فحص ض ااغط و س ااألني إن كنت أعاني من مش اااكل ص ااحية و من كان بحاجة لرعاية طبية
كان يتم إرساله للخدمات الطبية أو للمستشفى
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
الطعام جيد جدا ،و كان يقدم على  3وجبات ،و هو طعام نظيف و متنوع ،فكانوا يقدمون لنا الحالوة و الجبنة البيضاء و الخبز
و المربى و يشمل األكل اللحمة و الدجا ،و كنت اشبع من الطعام و يزيد
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
ال فهناك نزالء خطرين و أنا ال أستطيع أن اطمئن في المبيت معهم
 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال أبدا
 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
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نعم هناك فترات يكون المركز مكتظ بالنزالء و ال يكون لهم أسرة خاصة للمبيت
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
نعم اإلضاءة و التهوية جيدة
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
بخصوص النظافة في المركز هي جيدة باستثناء الحمامات ،و يستطيع النزالء أن ينظفوا مالبسهم في أي وقت
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم  ،في األوقات المخصصة لذلك
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم أثناء الفورة من خالل هاتف عمومي لكن ال اخذ راحتي بصراحة هناك ازدحام على الهاتف العمومي
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم مرتين كل يوم و مدة كل مرة ساعة في اليوم و أحيانا اكثر
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
ال يوجد تعليم داخل المركز
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
لالنحراف  ،و ذلك بسبب االختالط بنزالء خطرين و يحاولون أن يجعلوني أتبع طريقهم اإلجرامي
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
أنا كنت أحتا ،إلى بطانية خاص ا ااة و رعاية خاص ا ااة بس ا اابب إص ا ااابة في العين أعاني منها و لم يقدم لي كافة ما احتا ،ألش ا ااعر
بالراحة .
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النزيل ()7
 العمر 22 : الحالة االجتماعية اعزب الجريمة  :شيك بدون رصيد مستوي التعليم  :إعدادي مدة العقوبة  15يوم -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
معاملة جيدة ،فكل شخص يحترم نفسه يتم معاملته بشكل جيد
 - 2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
ال
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
نعم ،كان هناك مباريات لكرة التنس و الكرة الطائرة و غيرها من األنش ا ااطة الرياض ا ااية في الفورة و أيض ا ااا كانت هناك مس ا ااابقات
دينية تجري على فترات متباعدة ،كنا نروح عن نفسنا فيها .
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
ال
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم كان هناك طبيب ،باإلضافة إلى عيادة و من كانت حالته تستدعي رعاية طبية خاصة كان يرسل إلى الخدمات أو مستشفى
متخصص
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
الطعام جيد جدا ،و كان يقدم على  3وجبات ،و هو طعام صا ااحي نوعا ما ألنه يحتوي على الشا ااوربات و متنوع و كنا نسا ااتكيع
أن نشتري الطعام من كفترية المركز
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
ال فهناك كان شخص يتعاطى المخدرات و كان يرتع

قبل أن يتم نقله للعيادة مما دب الرعب في نفسي

 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال
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 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
نعم  ،فكانت الغرف بها نزالء أكثر من القدرة االستيعابية للغرفة
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
نعم اإلضا اااءة و اسا ااتطيع أن أق أر بكل وضا ااوح ،لكن غرف الكمركز بحاجة لتهوية أثر بسا اابب أكتظاظ النزالء و صا ااغر شا اابابيك
الغرفة
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
بخصا ا ا ا ا ا ااوص النظااا فااة في المركز مقبولااة  ،إال أن هناااك بعض اإلهمااال من قباال النزالء في االهتمااام بنظااافتهم رغم وجود كااافاة
مستلزمات النظافة
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم  ،في األوقات المخصصة لذلك فكانت الزيارات تتم أسبوعيا
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم أثناء الفورة فهناك هاتف عمومي يعمل بالكرت استطيع أن أتكلم به بالقدر الذي اريده
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم يوميا ،مرتين
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
لم يسبق أن طلب ذلك ال اعلم
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
لالن حراف ،و ذلك الن جميع النزالء يعاملون نفس المعاملة في الداخل مما يجعلني اكره القانون و مؤسسات الدولة
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
الغرف بحاجة لتهوية ،والتدفئة في الشتاء غير متوفرة
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النزيل ()8
 العمر 31 : الحالة االجتماعية متزو، الجريمة  :شيك بدون رصيد مستوي التعليم :بكالوريوس جرافيكس مدة العقوبة لم يحكم علي بعد -1كيف كانت معاملتك داخل مركز اإلصالح والتأهيل؟
جيدة
 - 2هل يتم توفير عمل داخل المركز مقابل مال ؟
أنا لم أكن أعمل داخل المركز
 -3هل يوجد نشاطات ترفيهية أو رياضية داخل المركز ؟
نعم أنشطة رياضية أثناء الفورة و هناك مسابقات ترفيهية تحدث على فترات متباعدة
 -4هل هناك زيارات من قبل النيابة أو قضاة المحاكم لتفقد أوضاع النزالء داخل المركز ؟
أثناء فترة مكوثي في المركز ال
 -5هل هناك طبيب و عيادة طبية داخل المركز ؟
نعم هناك طبيب و عيادة و من تستدعي حالته مستشفى يرسل إليها
 -6ما رأيك بخصوص الطعام المقدم داخل المركز ؟
الطعام جيد للغاية و ال يشكوا أحد من الطعام المقدم ،و يوجد كفترية في المركز
 -7هل يوجد أخصائيين نفسيين و اجتماعيين داخل المركز ؟
ال
 -8هل تشعر باألمن و الطمأنينة داخل المركز ؟
نعم  ،ال شيء يدعوا للقلق داخل المركز
 -9هل تعرضت للتعذيب أو المضايقة من قبل العاملين داخل المركز ؟
ال
 -9هل يوجد ازدحام داخل المركز ؟
132

قليال ،فالمركز بناء قديم والمساحة ليست كافية
 -10هل تتوفر اإلضاءة و التهوية الكافية داخل المركز ؟
نعم
 -11ما مستوي النظافة داخل المركز ( نظافة النزالء ،نظافة المالبس ،نظافة المركز) ؟
النظافة جيدة إال أن الحمامات بحاجة لتنظيف
 -12هل يسمح لك باستقبال الزيارات ؟
نعم  ،في الوقت المخصص لذلك
 -13هل يسمح لك بإجراء المكالمات الهاتفية ،؟
نعم هناك هاتف عمومي
 -14هل تخر ،للفسحة (الفورة) ؟
نعم يوميا نخر ،للفسحة و لوقت كافي
 -15هل يسمح المركز بإكمال التعليم ؟
ال اعلم
 –16في رأيك هل السجن وسيلة للصالح أم لالنحراف و لماذا ؟
وسيلة إصالح طبعا فانا لن أعود ابدأ إلصدار شيك بالمطلق فقد تعلمت الدرس جيدا
 -17ما هي الصعوبات التي تواجه النزيل داخل السجن من حيث اإلقامة و العالقة بين النزالء و االحتياجات الخاصة ؟
األمور جيدة  ،لكن لو كان هناك فص اال بين النزالء كان أفض اال فأنا مس ااجون على قض ااية إص اادار ش اايك بدون رص اايد لماذا يتم
وضعي مع النزالء المسجونين علة قضايا تعاطي مخدرات و جرائم سرقة و اإليذاء
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