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  اإلهداء

  

 إلى من ساهموا في بناء الحركة الفلسطينية األسيرة في أحلك الظروف

  

 من مقابر أرادها لهم االحتالل إلى جامعات        ه وسجون  االحتالل إلى من حولوا معتقالت   

 ومراكز لتخريج القيادات

  

اجـل كرامـة    إلى شهداء الحركة األسيرة الذين خاضوا معارك الصمود والتحدي من           

  شعبهم وأمتهم

  

ولن أنسى بكل الحب والتقدير أن أتقدم بدراستي إلى من ساندوني ووقفوا إلى جـانبي               

  األحباءزوجتي وأبنائي  و......والدي العزيزين

  

   الزغاري محمودد اهللاعب



أ 

  

  

  

  

  

  
  

  إقرار
  

 نتيجة أبحاثي أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها

الخاصة باستثناء ما أشير له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة 

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  .........................:التوقيع

  

  عبد اهللا محمود راجح الزغاري

  

.....................:التاريخ



ب 

  شكر وتقدير
  

قام إال أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لكل من ساهم في إخراج هذه الدراسة              ال يسعني في هذا الم    

 عبد الرحمن الحاج الذي تابع خطوات هذه الدراسة من خـالل            .دإلى حيز الوجود، واخص بالذكر      

  ،إشرافه المباشر عليه ومساهمته بتوجيهاته وإرشاداته إلتمام هذا العمل

  

   .احمد أبو دية. ود, إياد البرغوثي.د, ء لجنة المناقشة الجزيل إلى أعضاكما أتقدم بالشكر

  

  . لتنمية المستدامة في جامعة القدسزياد قنام مدير معهد ا. التقدير إلى دوكل الشكر و

  

  . الذي اشرف على تحكيم هذه الدراسة لغوياً يوسف عدوياألستاذ إلىالشكر ب وكذلك أتقدم 

  

سرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني الذين لم يبخلوا        وزارة شؤون األ   واشكر أيضاً السادة في     

   ، و خاصة برنامج التأهيل بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بأوضاع األسرى

  

  .كما اشكر األسرى المحررين الذين تعاونوا إلتمام هذا العمل

  

  

  الزغاري محمودعبد اهللا 



ج 

  تعريفات
  

  :  نذكر منها المفاهيمتحتوي هذه الدراسة على مجموعة من 

  

كل من يقبع في سجون االحتالل اإلسرائيلي على خلفية مـشاركته            :  األسير

  ).2004,قانون األسرى و المحررين(في النضال ضد  االحتالل

األسرى الذين كانوا موجودين داخل السجون اإلسـرائيلية بـسبب           :  األسرى المحررون

  ) .2004، قنيبى(معارضتهم لسياسية االحتالل و مقاومتهم له 

البرنامج الذي يهدف إلى إعادة دمـج األسـرى المحـررين فـي              :  برنامج تأهيل األسرى

المجتمع الفلسطيني من النواحي االجتماعية واالقتصادية من خالل        

بعض البرامج التاهيلية التي تمكنهم من االنخراط في سوق العمـل            

  1995وقد تأسس البرنامج عام 

برنامج تأهيل  .(هيل األسير ودمجه مرة أخرى في مجتمعه        إعادة تأ  :  تأهيل األسرى

  ) .1997األسرى، 

خدمات تأهيل األسرى المقدمة لهم وتـشمل التـدريب، والتعلـيم،            :  خدمات التأهيل

برنامج تأهيل  ( النفسي واالجتماعي وغيره    وتوفير العمل واإلرشاد    

   )1997األسرى، 

عبارة عن العمليات االجتماعية و االقتصادية التي تهدف إلى رفع           :  التنمية

المستوى المعيشي لألفراد داخل المجتمع مما يساهم في اعتمـادهم          

على أنفسهم و تطوير قدراتهم عبر المشاركة في تحقيـق أهـداف            

  )1985,اأبو النج(المجتمع 

العملية التي يتم من خاللها استخدام الموارد الطبيعيـة و الحفـاظ             :  التنمية المستديمة

وال , عليها من قبل األجيال القادمة بحيث تحافظ على التكامل البيئي         

الفـاعوري  ( تؤدي إلى تدهور عناصر ومكونات األنظمة البيئيـة         

  )2003والهروط، 

يـتم  , توجيه للمساعدة على التكيف داخل المجتمـع      عملية إرشاد و   :  التأهيل النفسي

خاللها خلق حالة من التوافق و االندماج نتيجـة تعـرض الفـرد             

تساهم ,لضغوط نفسية بسبب ظروف قد تكون خارجة عن اإلرادة          

في استعادة التوازن النفسي للفرد حتى يكون عنصراً فعـاالً فـي            

  ).1997برنامج تأهيل األسرى،  .( المجتمع 



د 

عملية تسعى إلى إكساب األسير المحرر مهارات اجتماعية تمكنـه           :  هيل االجتماعيالتأ

من بناء العالقات التي تساهم في تحسين أدائه ليكون عنصرا مفيدا           

في المجتمع ، وتساعده على االستفادة من خبراته وقدراته من اجل           

االندماج والتكيف داخل المجتمع ، وذلـك مـن خـالل تخفيـف             

.( جتماعية والنفسية التي لحقت به نتيجـة االعتقـال          التوترات اال 

  ) .1997برنامج تأهيل األسرى ، 

إكساب األسير المحرر مهارات تعلم المهنة التي يرغب بها تمكنـه            :  التأهيل االقتصادي

من الحصول على فرصة عمل للمـساهمة فـي رفـع المـستوى             

 المعيشي له وألسرته حتى يصبح عنصرا منتجـا وقـادرا علـى           

مواجهة تحديات المستقبل و منخرطا في عملية التنمية االقتـصادية    

   ) .1997برنامج تأهيل األسرى ، ( المحلية  

المواقف والعوامل واألدوات التي تـستخدمها إدارات المؤسـسات           :  الحوافز

تهدف إلـى  تحـسين      , لتحريك الدوافع الفردية للعاملين وتنشيطها    

جامعة القـدس المفتوحـة ،      ( , سساتاألداء وتعزيز االنتماء للمؤ   

1997. (   

حاجة لدى الفرد تدفعه إلشباعها وقد تكون الحاجة جسمية أو نفسية            :  الدافع

   ) .1998جامعة القدس المفتوحة ، ( أو اجتماعية 

عملية تهدف إلى تحقيق الدمج االجتمـاعي والتعليمـي والمهنـي            :  الدمج

التأهيل والتكيف المجتمعي   المحررين، وتمكينهم من إعادة      لألسرى

جامعة القدس المفتوحـة ،     ( مما يوفر لهم بيئة سليمة وحياة كريمة        

2001. (  

عملية طويلة من الجهود المجتمعية التي تقـود المجتمـع أفـرادا             :  الدمج المجتمعي

ومؤسسات للتعامل مع األسرى كباقي أفراد المجتمع ضمن المفهوم         

  ) .2001حة، جامعة القدس المفتو( المجتمعي 

عبارة عن حجرة صغيرة مظلمة وقذرة وينبعث منها رائحة كريهة           :  الزنزانة

, جوها تسوده الرطوبة والبرد الشديد شتاء، والحر الـشديد صـيفا          

وقد تحتوى على نافذة صغيره جدا تـسمح بنـور          , جدرانها صماء 

وال تحتوى الزنزانة على أي نوع      , وقد تكون مظلمة تماما   , ضعيف

رافق ال ماء وال دورة مياه وباب الزنزانة مكون من الحديد           من الم 

  ) .م 2006قباجه، .(المصفح ومقوى بنوع كبير من األقفال 



ه 

المادة الثقافية التي يكتبها األسرى على ورق دفتر، أو مجموعة من            :  كراس ثقافي

   )  2000قراقع ، .(األوراق تجمع معا وتسمى كراسة

الحركة الفلسطينية 

  ةاألسير

مجموعة األسرى السياسيين، الذين اصـطلحت إسـرائيل علـى           :

والذين زجت بهم في سجونها ومعتقالتها بعد       " األمنيين"تسميتهم ب 

، حيـث نـشأ     1967احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام        

ــسطينية  ــورت الحركــة الفل ــر وتبل ــالي الكبي المجتمــع أالعتق

  ).2001قراقع، (األسيرة



و 

  ملخص الدراسة
  

 الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي               هذه هدفت

محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح، من وجهة نظر األسرى المحررين الـذين               

، وذلك  )2008-1998(حصلوا على خدمات من برنامج تأهيل األسرى المحررين خالل الفترة من            

 واقع برنامج التأهيل على اعتبار انه من البـرامج التنمويـة فـي المجتمـع               إلىالتعرف  من خالل   

كـذلك سـعت    . الفلسطيني، ومدى رضا األسرى المحررين اتجاه الخدمات التي يقدمها البرنـامج          

 إلىالدراسة إلى معرفة العقبات التي تواجه استمرار البرنامج في تقديم خدماته من جهة، والتعرف               

إضـافة إلـى معرفـة القـوانين        . الكفيلة بتحسين كفاءته وتطوير خدماته من جهة أخـرى        اآلليات  

والتشريعات المتعلقة بتأهيل األسرى المحررين ومدى تلبيتها لحاجاتهم ومساهمتها في إبراز الـدور             

وقد استند الباحث في اختياره لدراسة هذا الموضوع إلى تفاقم مشكلة البطالـة لـدى               . التنموي لهم 

رى المحررين في المجتمع الفلسطيني جراء استمرار سياسة االعتقاالت التي تقوم بهـا قـوات               األس

 من العاطلين عـن     اًاالحتالل اإلسرائيلي في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، األمر الذي يخلق جيش          

 باإلضافة إلى أهمية الخدمات التي يقدمها برنامج تأهيل األسرى المحررين ومـدى قـدرتها             . العمل

على إبراز الدور التنموي لهم على اعتبار أن األسرى يشكلون قطاعاً هاماً في المجتمع الفلسطيني،               

 إذا مـا وجـدوا      المساهمة في العملية التنموية    و  على االندماج داخل المجتمع    ونوبالتالي فإنهم قادر  

  . واإلمكانيات الالزمة لذلك الفرصةالبرامج

  

، وقام بجمع المعلومـات، ودراسـة الفرضـيات،         منهج الوصفي  الباحث في دراسته ال     وقد استخدم 

واختبارها عبر االستعانة بمراجعة أدبيات الدراسات السابقة، ومن ثم تم معالجتها بالنقد والتحليل، ثم              

قام الباحث بتصميم االستبانة، وتحليلها ومعالجة مخرجاتها إحـصائيا باسـتخدام برنـامج الـرزم               

، شـباط   2007شـباط   ( ت هذه الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بـين         أجري  و ).SPSS(اإلحصائية  

-1998(، وقد شمل مجتمع الدراسة جميع األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم مـن                )2010

وشملت عينة الدراسـة    . ، والذين حصلوا على خدمات من برنامج تأهيل األسرى المحررين         )2008

أسير وأسيرة من المحـررين الـذين       ) 2327( أصل  وأسيرة من المحررين، من    اًأسير) 460(على  

وتنبع أهمية الدراسة الحالية في كونها تبحـث         و %.20تلقوا خدمات من برنامج التأهيل أي ما نسبته       

موضوعا مهما على الصعيد الفلسطيني وهو قضية األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني الذين             

ي اآلالف منهم سنوات طويلـة داخـل سـجون          يشكلون نموذجا في العطاء والتضحية، حيث امض      

االحتالل اإلسرائيلي، كما أن تناول هذا الموضوع هو في غاية األهمية على المـستويات الرسـمية              

الحكومية والمنظمات األهلية الفلسطينية، فيما يتعلق بتأهيل هؤالء األسرى ودمجهم فـي المجتمـع              



ز 

ين على التأقلم مع متطلبات الحياة، وتمكينهم من        الفلسطيني من منطلق محاولة إنصافهم وجعلهم قادر      

،  وتحسينها   المساهمة في عملية البناء والتنمية المجتمعية عبر تطوير الخدمات التاهيلية المقدمة لهم           

  . لما في ذلك من أهمية على صعيد إبراز دورهم التنموي

  

 يقدمها برنامج تأهيل األسرى     أن طبيعة الخدمات التي   ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة         

) 3.4308(المحررين في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين جاءت بدرجة متوسطة بلغت              

ويعزى ذلك إلى أن القائمين على برنامج التأهيل ومنذ إنشائه وضعوا نصب أعينهم العمـل علـى                 

ع وإيصالهم إلى درجـة مـن       تقديم الخدمات التاهيلية لألسرى المحررين، إلعادة دمجهم في المجتم        

، واالعتماد على أنفسهم وتخليصهم من اآلثار السلبية التـي واكبـتهم جـراء              االجتماعياالستقرار  

ظروف االعتقال الصعبة، كما بينت نتائج الدراسة أن وجهة نظر المبحوثين عن رضـاهم اتجـاه                

، )2.9792(متوسطة بلغت   الخدمات التي يقدمها برنامج التأهيل في محافظة بيت لحم جاءت بدرجة            

وينسجم ذلك إلى حد ما مع األهداف العامة للبرنامج، والتي أهمها إعادة تأهيل األسرى ودمجهم في                

المجتمع وتعزيز دورهم التنموي عبر الخدمات التاهيلية التي قدمها البرنامج، ومـدى قـدرة هـذه                

ذين تمكـن العديـد مـنهم مـن         ير نحو األفضل في حياة هؤالء األسرى ال       يالخدمات على خلق التغ   

الحصول على فرصة العمل نتيجة التحاقهم بالبرنامج، األمر الذي ساهم فـي تحـسين أوضـاعهم                

االقتصادية، وتنمية قدراتهم ورفع مستوى أدائهم عبر مشاركتهم الفاعلة في عملية البنـاء والتنميـة               

ال زالت تواجه برنامج التأهيل من      كما أظهرت النتائج أن هناك العديد من العقبات التي           .المجتمعية

وجهة نظر المبحوثين وأهمها عدم وجود آلية الستيعاب األسرى المحررين بعـد تـأهيلهم، وعـدم                

 .استقرار الدعم المالي الكافي للعمل على تنويع الخدمات التاهيلية

  

ررين في  كما أظهرت الدراسة أن وجهة نظر المبحوثين حول انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المح            

، وينـسجم   )3.4945(محافظة بيت لحم على دورهم التنموي، جاءت بدرجة متوسطة بلغت قيمتها            

ذلك إلى حد ما مع هدف البرنامج الذي يسعى إلى إبراز الدور التنموي لألسرى المحـررين عبـر                  

رهم نوعية الخدمات التي يقدمها، والتي ساهمت في دمج األسرى المحررين في المجتمع، وإبراز دو             

  .التنموي، وتعزيز مشاركتهم في عملية البناء والتنمية

  

كما بينت الدراسة أن اآلليات التي تم طرحها لتحسين كفاءة برنامج التأهيل في محافظة بيت لحم من                 

ويعود ذلك إلـى قلـة المـوارد     ) 4.0496(وجهة نظر المبحوثين جاءت بدرجة عالية بلغت قيمتها         

امج التأهيل الذي واجه صعوبات من قبل بعض المانحين الذين وضـعوا            المالية المتاحة لتمويل برن   

  .شروطاً لتحويل األموال
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 ذات داللة إحصائية حول انعكاسـات برنـامج تأهيـل األسـرى             فروقبينت الدراسة عدم وجود     

االنتماء ومكان الـسكن،  و,المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي تعزى لمتغير الجنس          

وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق ظاهرة حول انعكاسات برنـامج تأهيـل األسـرى               .السياسي

 الفئة العمرية،والمؤهل العلمي،   (المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي تعزى لمتغير           

سبب الحصول على الوظيفة التـي  والعمل الحالي، وإجمالي سنوات االعتقال،   والحالة االجتماعية،   و

  ).ونوع الخدمةتعمل بها، 

  

 ضرورة العمل علـى دعـم برنـامج    وفي نهاية الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها،  

 حتى يستمر في تقديم خدماته لألسرى المحررين لما في ذلك من             وإسناده تأهيل األسرى المحررين  

قدمها البرنامج  العمل على تحسين نوعية الخدمات التي ي      ، و أهمية في دمجهم في المجتمع الفلسطيني     

بما ينسجم مع متطلبات المجتمع المهنية، وبما يلبي حاجات األسرى المحررين وطموحاتهم، ويعزز             

من دورهم التنموي في المجتمع، كما أوصى الباحث بضرورة العمل على تعديل قـانون األسـرى                

  ,األسرىع  جمي من منطلق إنصاف     سرى بغض النظر عن فترة االعتقال،     المحررين ليشمل جميع األ   

بعد تأهيلهم حتى يتمكنوا من سد حاجـاتهم        شاريع استثمارية تنموية الستيعابهم     والعمل على إنشاء م   

  . اندماجهم في المجتمعتحقيقاالقتصادية و
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The impact of conducting rehabilitation programs for liberated political 
prisoners in Bethlehem and its reflections on their actual and aspired-to 
developmental role 
 
Abstract 
 
The main target of this study is to identify the impact of conducting rehabilitation 
programs for liberated political prisoners in Bethlehem and its reflections on their actual 
and aspired-to developmental role. The information extracted from the viewpoints of the 
released political prisoners who have received services from any of the rehabilitation 
programs during the period 1998-2008. The study examined the rehabilitation programs on 
the grounds that they are part of the development of Palestinian society and the amount of 
satisfaction gained by liberated prisoners from services provided by these programs. The 
study also sought to know the obstacles facing the program on the one hand ، and to 
identify mechanisms to improve the efficiency and development of services on the other. 
In addition ، the study sought to examine legislation relating to the rehabilitation of 
released prisoners and their responsiveness to their needs and their role to develop their 
societies. 
 
When the researcher chose this subject to study ، he based on the fact that unemployment 
among the released prisoners in the Palestinian society is growing rapidly caused by the 
continued Israeli policy of arrests ، and which has dramatically increased the Palestinian 
unemployment rate. In addition to the importance of the services rendered by the 
rehabilitation programs and their ability to highlight the liberated prisoners’ developmental 
role on the grounds that prisoners represent an important sector in Palestinian society ، and 
are therefore able to integrate within their societies if they find the programs and 
possibilities in which to do so. 
 
The researcher used the method of descriptive analysis ، and collected information ، 
studying the hypotheses of the study and testing them with reference to previous studies on 
the topic. The material was then processed with criticism and analysis. The researcher then 
designed the questionnaire ، and statistically analyzing its outcomes using statistical 
packages (SPSS).  
 
This study was conducted during the period between February 2007 and February 2010. 
The population sample of the study included all liberated prisoners of the Bethlehem 
district (1998-2008) ، and who received services from a rehabilitation program for 
liberated prisoners. The study sample included 460 liberated male and female prisoners ، 
constituting twenty percent (20%) of a total liberated prisoner population of 2327 in the 
district. 
 
The importance of the study rests in the fact that it looks at an important Palestinian issue ، 
that of liberated Palestinian prisoners ، people who represent an important model within 
Palestinian society. Many of these political prisoners served very long sentences. The 
research topic is also important at the Palestinian governmental and civil society level ، 
with regard to the rehabilitation of these prisoners and their return to the community with 
the related priorities of enabling them to participate in developing their communities 
through the development of rehabilitation services offered to them. 
 



ي 

With regards to the respondents’ feedback on the program ، the respondents’ attitudes 
towards the nature of the rehabilitation program were that it moderately reached its goals 
(scoring 3.4308). Respondents’ satisfaction with the rehabilitation program was also 
moderate (scoring 2.9792) ، and is consistent to some extent with the overall objectives of 
the program ، the most important of which are the rehabilitation and reintegration of 
liberated prisoners ، and strengthening their role in societal development ، and the ability to 
bring positive change to the lives of these liberated prisoners ، many of whom have been 
able to find employment as a result of the programs ، and which in turn helped to improve 
their economic conditions ، the development of their capabilities and raise their level of 
performance through their active participation in the process of building and community 
development.  
 
The results also showed that there are many obstacles that still face the rehabilitation 
program from the viewpoint of the respondents ، such as lack of a mechanism to absorb 
them after the rehabilitation of prisoners ، and the instability of adequate financial support 
to work on the diversification of rehabilitative services.  The study also showed that many 
of the respondents view the implications of the rehabilitation on their development on 
liberated prisoners in Bethlehem were moderately valued (scoring 3.4945) ، which is 
consistent to some extent with the goal of the program that seeks to highlight the 
developmental role of these prisoners across the quality of services provided ، which 
helped to integrate prisoners into society editors ، and to highlight the role of development ،
 and enhancing their participation in the process of construction and development. 
 
The study also demonstrated that the mechanisms that have been put forward to improve 
the efficiency of the rehabilitation program in Bethlehem from the viewpoint of the 
respondents were highly valued (4.0496) ، and which is due to the lack of financial 
resources available to finance the rehabilitation program ، which has faced difficulties from 
some donors who set conditions for the transfer of funds. 
 
The study showed the lack of a statistically significant impact on the rehabilitation 
program for liberated prisoners in Bethlehem on their development that is based on the 
variables of gender ، place of residence ، or political affiliation. The study does ، however ، 
show the explicit existence of differences with regards to the implications of the of 
prisoner rehabilitation program in Bethlehem on their developmental role based on the 
variables of educational qualification ، age group ، marital status ، total years of captivity ، 
current employment ، means of obtaining employment ، and the type of service. 
 
At the end of the study ، the researcher offers several recommendations ، including the 
need to work to support the rehabilitation program so that it continues to provide services ، 
and because of the importance of reintegration into the Palestinian community; to work to 
improve the quality of services provided by the program in line with the requirements of 
the local labor market and meets the needs ، aspirations and developmental role of 
liberated prisoners; and the need to work to amend the laws relating to liberated prisoners 
to include all prisoners regardless of period of detention while taking into account 
differences in needs based on time spent by each prisoner in prison ، and to establish 
developmental investment projects to absorb and facilitate the rehabilitation of liberated 
prisoners to meet their needs and activate their economic reintegration in society.  
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

   المقدمة1.1

  

فالدين اإلسـالمي ومـن خـالل       لعل رعاية األسرى واالهتمام بهم القت تفاوتاً على مر العصور،           

ويطعمـون  " القرآن الكريم جعل من رعاية األسير واجباً دينياً، فقد ورد في كتاب اهللا قوله تعـالى                 

، األمر الذي يدل على وجـوب االهتمـام         8:اإلنسان، أية   "  مسكيناً ويتيماً وأسيراً     هالطعام على حب  

  .والرعاية والرحمة باألسرى

  

بوية الشريفة أكدت على مد يد العون واالهتمام بمن لبوا نداء الحـي وفـي               وكذلك فان األحاديث الن   

سبيل اهللا وواجهوا العناء والشقاء، فقد ورد عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم الحـديث النبـوي                 

حيث القى األسرى منذ بداية نشوء الدين اإلسـالمي وأثنـاء            ".استوصوا باالسارى خيراً    "الشريف  

 القوا الرعايـة واالهتمـام فلـم    ,ارك التي خاضها المسلمون ضد المشركين والكفار    الغزوات والمع 

  .يتعرضوا للتعذيب أو القسوة في التعامل معهم 

  

وقد ظهرت السجون في اإلسالم في عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، ولكنها نظمـت بـشكل                  

 وأمر بإعطـاء    ,ناً يشرف عليها   لها ديوا  دأفضل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا، الذي أوج          

 وتقـديم العـالج     ,المسجونين  الرزق من األكل والشراب، وتزويدهم بالمالبس الصيفية والـشتوية          

 وتم الفصل بين فئات المسجونين بـين مـن   ,الطبي لهم وعدم تقيدهم بقيود تمنعهم من إقامة الصالة    

 وجعـل   ,بالقتل أو إثـارة الفتنـة      أو من يسجن على خلفية جريمة لها عالقة          ,يسجن في قضية دين   

  .للنساء سجناً خاصاً 
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ويذكر أن أول حالة أسر في اإلسالم تمت خالل معركة بدر في السنة الثانية للهجرة بين المـسلمين                  

 رجالً من المشركين، الذين تمت معاملتهم بمزيد من الرحمة          ينوالمشركين حيث اسر المسلمون سبع    

 من أشكال العذاب والقسوة والظلم واالضطهاد الذي يتعرض له          والمودة ولم يتعرضوا إلى أي شكل     

  .األسرى الفلسطينيون اليوم في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

  

بل إن سماحة الدين اإلسالمي ورأفته حالت دون ذلك،  وتم إطالق سراحهم جميعاً بفديـة ماليـة،                  

لمشركين خالل المعارك والغزوات    وبالمقابل فان ما لحق باألسرى المسلمين من ظلم وقهر على يد ا           

أثناء األسـر كمـا     في  لنشر الدعوة اإلسالمية، يبرهن حجم المعاناة والقسوة التي استخدمت ضدهم           

 ,حدث مع النعمان بن المنذر الذي تم أسره على يد جيش من جيوش الملك كسرى احد حكام الفرس                 

   ).2006,الموسوعة الحرة(  الحياة وتم سجنه في حظيرة للفيلة حتى داسته  بأرجلها إلى أن فارق

  

ولعل االنتهاكات اإلنسانية وتجاوز الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية بحق األسـرى، ال زالـت               

وذلـك   .ال تمارسـه  ديمقراطي أم    تمارس النهج ال    هذه الدول  أكانتتمارس في مختلف الدول سواء      

ر إلى المعاملة اإلنسانية واحترام حقوق اإلنسان       بالرغم من أن جميع المواثيق واالتفاقات الدولية تشي       

 وعدم ممارسة التعذيب وتوفير العناية الصحية واالجتماعية وإعادة التأهيـل           ,وعدم اإلساءة لألسرى  

االجتماعي والثقافي والمهني حتى يستطيع األسير أن يعود لممارسة حياته الطبيعية بعد انتهاء فترة              

  .سجنه 

  

نذ القدم لعقاب المجرمين والتحفظ عليهم وحماية المجتمـع مـن فـسادهم             وقد استخدمت السجون م   

وشرورهم، ومورست شتى أشكال التعذيب بحق المساجين الذين كانوا يحتجزون في سجون تحـت              

كانت هذه السجون تفتقـر      و . وأساليب التعذيب المحرمة دولياً    األرض ويتعرضون لالهانة والقسوة   

ة فال تتوفر فيها الرعاية الصحية الالزمة،  ولعل من األمثلة على ذلـك              ألدنى معايير الحياة اإلنساني   

حيث كان يحتجز بداخلـه     ) 1383 – 1370(سجن الباستيل الذي تم إنشاؤه في فرنسا خالل الفترة          

المعتقلون السياسيون المعارضون ورجال الدين والنبالء باإلضافة إلى الـسجناء العقائـديين مـن              

ح هذا السجن رمزاً للظلم والطغيان،  ومكاناً لممارسة التعذيب بحق هؤالء              حيث أصب   البروتستانت

 األمر الذي دفع برجال الدولة في تلك الفترة إلى صناعة األقفاص الحديديـة التـي ال                 ,المعارضين

يستطيع األسير الوقوف فيها أو الحركة بداخلها، باإلضافة إلى الزنازين التـي تـستخدم النتـزاع                

أثنـاء  فـي    من األسرى قـد مـاتوا        رينويذكر أن الكثي  , التعذيب الوحشي  بر استخدام عاالعترافات  

   ) .2006الوطن، . (  أو اعدموا أو حوكموا بالسجن مدى الحياة ,التعذيب
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الذي تم إنشاؤه على يد الجيش األمريكي بعد أحداث الحادي عشر مـن              " غوان تناموا "ويعتبر سجن   

  داخل  على إدارته الجيش األمريكي والمقام في إحدى المناطق        م ، والذي يشرف   2001سبتمبر عام   

  لهو اكبر    ,يحتجز فيه معتقلو تنظيم القاعدة وطالبان في ظروف قاهرة لكل معاني اإلنسانية           و ,كوبا

دليل على البشاعة في التعامل مع األسرى من قبل جنود الجيش األمريكي الذي يعتبر نفسه قمة في                 

 التعذيب النفـسي والجـسدي بحـق المعتقلـين      يمارسقوق اإلنسان ، حيث الديمقراطية واحترام ح  

   . محاميهم وأهلهم لهم زيارةأوالسياسيين الذين يتم احتجازهم بداخله دون محاكمات،  

  

 فان السجون والمعتقالت اإلسرائيلية التي أنـشئت علـى          ,وليس بعيدا عن ظروف معتقل غوانتنامو     

النتداب البريطاني والحكم األردني، ومن ثم االحتالل اإلسرائيلي عام           أثناء ا   في األراضي الفلسطينية 

   هي األسوأ في العصر الحديث،  بل هي أكثر السجون في العالم ظلما واضطهادا وقسوة ، 1967

ولم تستخدم إسرائيل هذه السجون كمكان للعقاب فقط،  وبالتأكيد لـيس مكانـا لتأهيـل المعتقلـين                  

لمنظمات الدولية، وإنما هي أداة للقتل وإفراغ المناضلين والمقـاومين مـن            وإصالحهم كما طالبت ا   

وألجل ذلـك  فقـد وصـل    . محتواهم الوطني وروح االنتماء لوطنهم وقضيتهم، وتحطيما إلرادتهم       

عددها اإلجمالي حوالي ثالثون سجنا ومركز توقيف، وتشير إحصائيات وزارة شـؤون األسـرى              

أسير وأسيرة فلسطينية قد تـم اعتقـالهم منـذ بدايـة             ) 850000( أن أكثر من     2008خالل العام   

من إجمالي المعتقلين قد تعرضـوا للتعـذيب بأسـاليب          % 90االحتالل اإلسرائيلي، وأن أكثر من      

 من األسرى داخل هـذه الـسجون        مئتينوحشية ومحرمة دوليا، األمر الذي أدى إلى استشهاد نحو          

 إلى األوضاع الصحية البائسة التي يعيشها األسـرى داخـل           هذا باإلضافة . خالل سنوات االحتالل    

هذه السجون، والمتمثلة في سياسة اإلهمال الطبي وعدم تقديم العالج الالزم لألسرى والنقص الحاد              

 وانتشار األمراض المزمنة والخطيرة بين األسرى، ناهيـك عـن ظـروف             ,في الرعاية واألدوية  

  .دنى من معايير الحياة اإلنسانيةالسجون السيئة والتي تفتقد للحد األ

  

وتجدر اإلشارة هنا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب والجـرائم ضـد                 

استخدام التعذيب ضـد    ) الشين بيت   (المعتقلين عبر مؤسساتها القضائية والقانونية، وأجازت لجهاز        

ـ   واستهتا العترافات لتضع نفسها في تحد    األسرى الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم النتزاع ا        حٍر فاض

وقد استخدمت  إسرائيل هذه      ).2000قراقع،  (لكل العهود والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة        

 ,السجون في محاوالت بائسة لقمع المقاومة والقضاء على شعلة النضال لدى أبناء الشعب الفلسطيني             

ال ضد االحتالل،  متسلحين باإلرادة واإليمان بعدالـة قـضيتهم،            في النض  ين زالوا مستمر  ماالذين  

فزج بعشرات اآلالف من الطلبة والعمال والرجال والنساء وحتى األطفال داخل هذه السجون،  وفي               

  .ظروف قاسية ال تليق بحياة البشر 
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 قضية  أنها، حيث    أنها قضية عادلة   وإن ما يميز القضية الفلسطينية عن غيرها من القضايا األخرى         

 عداء وإنما لخلق كيان لقيط في التشكيلة الدولية ليس لـه            أو سبب   أيشعب هجر وقتل وشرد بدون      

 فلسطين وعلى ركام بيوتهم التي سلبت منهم ولـم          أبناء تاريخه على قتل     فأسستاريخ وال حضارة    

  إلـى   أضـاف  يكتف االحتالل اإلسرائيلي بالقتل والدمار ومصادرة األراضي وبناء المستوطنات بل         

ذلك قضية االعتقاالت التي طالت معظم أبناء الشعب الفلسطيني،  وإن من أهم الثوابت الفلـسطينية                

التي ال يمكن وبالمطلق التهاون بها هي قضية المعتقلين الفلسطينيين خلف قضبان سجون االحـتالل               

 مع حكومة إسـرائيل     حيث أعلنت القيادة الفلسطينية وفي عديد من المرات انه لن يكون هناك سالم            

ونظرا السـتمرار عمليـات االعتقـال     .دون إطالق سراح جميع المعتقلين من السجون اإلسرائيلية 

واإلفراج عن أعداد هائلة من الشبان الفلسطينيين كان ال بد من التفكير في وضع خطة إسـتراتيجية                 

هم وإعادة دمجهم فـي     للتعامل مع األسرى المحررين بعد تحريرهم من السجون والعمل على تأهيل          

  .المجتمع وانخراطهم في عملية البناء والتنمية

  

وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للـشعب              

 تشكلت أول سلطة وطنيـة فلـسطينية علـى األرض           1993الفلسطيني وبين حكومة إسرائيل عام      

 واألمنية في    وممارسة صالحياتها المدنية   ,عملية البناء والتنمية المجتمعية    الفلسطينية والتي بدأت في   

 جرت أول انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية ، وخـالل          م1996 وفي عام    .مختلف مناحي الحياة  

تلك الفترة تم تحرير أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني معظمهم ممن قضوا سنوات طويلة داخل                

ية، وقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك باستيعاب عدد ال بأس بـه مـن               السجون اإلسرائيل 

هؤالء األسرى في مؤسسات السلطة وأجهزتها األمنية والمدنية ، حيث لم يكن هناك برامج لتأهيـل                

  .األسرى لدمجهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية

  

ية في الصراع مع االحـتالل اإلسـرائيلي        والن قضية األسرى الفلسطينيين هي من القضايا األساس       

 إلى تشكيل وزارة خاصة لمتابعة هؤالء المناضـلين         1998سارعت السلطة الوطنية الفلسطينية عام      

و   خارجها وسميت وزارة شؤون األسرى والمحـررين،       أم داخل السجون اإلسرائيلية     أكانواسواء  

ن تمثلت في التعليم الجامعي لمن يرغـب        التي قامت بدورها بإعداد برامج لتأهيل األسرى المحرري       

في ذلك من األسرى، وعقد الدورات المهنية المختلفة ودفع األجور ألعداد من األسرى المحـررين               

وتعيين آخرين في مؤسسات السلطة الوطنية، ومنح القروض لتمويل المشاريع الصغيرة التي تساهم             

ياة االقتصادية ، وال شك أن هذه  البـرامج          في التخفيف من معاناة األسرى ومحاولة دمجهم في الح        

التاهيلية  قد ساهمت إلى حد كبير في تعزيز الدور التنموي لألسرى المحررين وسـاعدتهم علـى                 

  . التأقلم مع الحياة والمشاركة الفاعلة والمؤثرة في العملية التنموية داخل المجتمع
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بالرغم من أنها لم تكن كافية مقارنة مـع         وقد استفاد العديد من األسرى المحررين من هذه البرامج          

إجمالي أعداد األسرى المحررين من جهة ، ومن جهة ثانية أن هذه البرامج التأهيلية لم تأخذ بعـين                  

االعتبار دمجهم في المجتمع الفلسطيني بشكل ممنهج األمر الذي سبب حالة من عدم الرضا من قبل                

  .األسرى

  

لفلسطينية التي كانت تتابع قضية األسـرى علـى إجـراء           وقد عملت الوزارة وبعض المؤسسات ا     

دراسات لالهتمام بشكل اكبر في قضية األسرى سواء المعتقلين في سجون االحتالل اإلسـرائيلي أو   

المحررين والعمل على إنصافهم وتأمين حياة كريمة لهم ولعائالتهم ، وتم تقديم هذه الدراسات إلـى                

طور هذه الدراسات وحولها إلى قانون تم إقراره فـي جلـسات            المجلس التشريعي الفلسطيني الذي     

 وقد ساهم هذا    2004 لعام   19المجلس التشريعي الفلسطيني وسمي بقانون األسرى والمحررين رقم         

القانون بحل الكثير من المشاكل التي تهم األسرى والمحررين خاصة الذين امضوا فـي الـسجون                

   . سنوات )5(اإلسرائيلية أكثر من 

  

 إلقـاء  السابقة ومراجعة الكتب المختصة بهذا الموضوع سيحاول الباحث          األدبياتمن خالل قراءة    و

ـ                 ىالضوء على واقع البرامج التأهيلية لألسرى المحررين في محافظة بيت لحـم وانعكاسـاتها عل

  .دورهم التنموي ومدى مساهمتها في  دمجهم في المجتمع الفلسطيني

  

   مشكلة الدراسة2.1

  

كلة الدراسة في أن أعداد األسرى المحررين في ازدياد دائم في المجتمع الفلسطيني  وذلك               تكمن مش 

نتيجة استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي في ممارسة سياسة االعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين،            

 فـي    من األسرى المحررين الذين ال يجدون برامج  كافية لتأهيلهم ودمجهم           اًاألمر الذي يخلق جيش   

الحياة حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في بناء أنفسهم والتأقلم مع متطلبات الحيـاة مـن جهـة،                  

  .والمساهمة في االنخراط داخل المؤسسات الفلسطينية وبناء المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى

حافظـة  عليه فان هذه الدراسة تسعى إلى معرفة انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين في م             و

خـالل  دمجهم في المجتمع الفلـسطيني  مـن         بيت لحم على دورهم التنموي  ومدى مساهمتها في          

  :تياآل السؤال عناإلجابة 

  

ما هي انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي؟ وما               

  هي آليات تطوير البرامج التاهيلية التي تعزز هذا الدور؟ 
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  أهداف الدراسة 3.1

  

 اآلليات الكفيلة بتطوير  برنـامج تأهيـل         إلىتحقيق هدف رئيس وهو التعرف      ل هذه الدراسة    تسعى

 كما وتـسعى  ،األسرى المحررين ومدى مساهمته في تعزيز دورهم التنموي في المجتمع الفلسطيني          

  :اآلتيةهذه الدراسة إلى تحقيق األهداف 

  

 .سرى المحررين طبيعة برنامج تأهيل األإلىالتعرف  •

 .معرفة مدى رضا األسرى المحررين اتجاه برنامج التأهيل •

 . العقبات التي تواجه برنامج التأهيلإلىالتعرف  •

 .معرفة انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين على دورهم التنموي •

 . اآلليات الكفيلة بتحسين كفاءة برنامج التأهيل وتطويرهإلىالتعرف  •

ين والتشريعات المتعلقة بتأهيـل األسـرى المحـررين ومـدى تلبيتهـا              القوان إلىالتعرف   •

  .لحاجاتهم

 برامج التأهيل التنموية  باختالف المتغيـرات         إجابات المبحوثين حول   معرفة مدى اختالف   •

االنتمـاء  -مكـان الـسكن      -الحالة االجتماعية  - المؤهل العلمي  - الجنس – العمر   :اآلتية

 -سبب الحصول على الوظيفة    -العمل الحالي  – الخدمة    نوع - سنوات االعتقال  –السياسي  

  . من وجهه نظر األسرى المحررين,العمل الحالي و
 

   أهمية الدراسة4.1

  

تنبع أهمية الدراسة في كونها تبحث موضوعا مهما على الصعيد الفلسطيني وهو قـضية األسـرى                

 اآلالف  أمضىالتضحية، حيث   المحررين في المجتمع الفلسطيني الذين يشكلون نموذجا في العطاء و         

منهم سنوات طويلة داخل السجون اإلسرائيلية وتعتبر محافظة بيت لحم كغيرها مـن المحافظـات               

الفلسطينية  التي عانت،  وما تزال تعاني من ويالت االحتالل اإلسرائيلي على مختلـف األصـعدة                 

يث وصل عدد األسـرى      ح , ذروتها األخيرةوخصوصا قضية االعتقاالت، التي بلغت في السنوات        

  أسير فلسطيني حسب إحصائيات وزارة شؤون        5000 هذه المحافظة أكثر من      أبناءالفلسطينيين من   

  .األسرى ونادي األسير الفلسطيني

  

وتكمن األهمية العلمية لهذه الدراسة أنها تبحث في عمق الدور التنموي لألسرى المحررين الـذين               

و انعكاسات هذه البرامج على دورهـم التنمـوي         ,  التأهيل حصلوا على خدمات تاهيلية من برنامج     
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خاصة أن معظم الدراسات التي أجريت سابقا تحدثت عن دمج األسرى المحـررين             , داخل المجتمع 

  .و تناولت آثار االعتقال على حياتهم بعد التحرر, في المجتمع

  

ات تساهم في تحـسين بـرامج       يرى الباحث أن تطوير آلي    , أما بالنسبة ألهمية هذه الدراسة العملية       

كما أن تقـديم    .  التنموي لألسرى المحررين بعد تأهيلهم     ىالتأهيل و تنويعها ستؤدي إلى رفع المستو      

توصيات و مقترحات فاعلة إلى الجهات العاملة في مجال التأهيل قد يؤدي إلـى تطـوير المـوارد                 

ذ الباحث على عاتقه إجراء هـذه       اخو لذلك   ،  البشرية من األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني      

 المكتبة الفلسطينية تحتاج إلى أبحاث ميدانيـة عميقـة تتفاعـل مـع آالم               أنالدراسة، وخصوصا   

وستكون هذه الدراسة مرجعا مهما للمهتمين في مجال  الدور التنموي لبرامج            . الفلسطينيين وآمالهم 

ستكشفه من معلومات حول موضـوع       وذلك بما    ،تأهيل األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني       

  .الدراسة

  

   أسئلة الدراسة5.1

  

 ما طبيعة برنامج تأهيل األسرى المحررين؟ •

  ما مدى رضا األسرى المحررين اتجاه برنامج التأهيل؟ •

  ما هي العقبات التي تواجه برنامج التأهيل؟ •

  ما هي انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين على دورهم التنموي؟ •

  يات الكفيلة بتحسين كفاءة برنامج التأهيل وتطويره؟ما اآلل •

  ما هي القوانين والتشريعات المتعلقة بتأهيل األسرى المحررين؟  •

 برامج التأهيل التنموية باختالف المتغيرات الديمغرافية        إجابات المبحوثين حول   هل تختلف  •

االنتمـاء  _ اعيـة  الحالـة االجتم   _مكان السكن  _المؤهل العلمي   _الجنس  _ العمر   :التالية

 من  , سبب الحصول على الوظيفة    _العمل الحالي  _ نوع الخدمة  _ سنوات االعتقال  _السياسي

  وجهة نظر األسرى المحررين؟

  

   مبررات الدراسة6.1

  

إن قضية األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني وآليـات دمجهـم فـي الحيـاة االقتـصادية                 

 وعليه  ,الباحثين بالرغم من أهميتها على مختلف األصعدة      واالجتماعية،  لم تحظ بدراسة معمقة من        

  :يأتييرى الباحث أن أهم المبررات للقيام بهذه الدراسة ما 
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طبيعة قضية األسرى الفلسطينيين ألنها تعتبر ظاهرة اجتماعية وسياسية واسعة في المجتمع             •

 . الفلسطيني

مناضل نه أسير سياسي و   خصوصية األسير الفلسطيني ألنه ليس كغيره من األسرى حيث ا          •

  .ه من الواجب إنصافه واالهتمام بهجل الحرية واالستقالل وعليه فانمن أ

ازدياد أعداد األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني الـذين ال ينطبـق علـيهم قـانون                 •

 .األسرى المحررين

 فـي   إبراز الدور التنموي لألسرى المحررين الذين تغلبوا على ظروف اعتقالهم وساهموا           •

  .عملية البناء والتنمية المجتمعية

محاولة من الباحث لتطوير آليات لتأهيل األسرى ودمجهم في الحياة الفلسطينية قد تـستفيد               •

 .منها المؤسسات التي تتابع األسرى المحررين

الرغبة واالهتمام الشخصي لدى الباحث بهذا الموضوع وخاصة أن الباحث هو أسير سابق              •

 .فاع عن حقوق األسرىويعمل في مجال الد

 .نقص الدراسات على الصعيد الفلسطيني التي تتناول هذا الموضوع •
 

   فرضيات الدراسة7.1
  

 ذات داللـة    فـروق ال توجد    :اآلتيةتسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضية الرئيسة          

 بيـت لحـم      بين برامج تأهيل األسرى المحررين  في محافظـة         α =0.05إحصائية عند المستوى    

 .وانعكاساته على دورهم التنموي
  

  :اآلتيةكما تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات 
  

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 . الواقع والطموح تعزى لمتغير الجنس:ورهم التنمويعلى د

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

  الواقع والطموح تعزى لمتغير العمر:على دورهم التنموي

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        ال توج  •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 . الواقع والطموح تعزى لمتغير المؤهل العلمي:على دورهم التنموي



 9

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 . الحالة االجتماعية الواقع والطموح تعزى لمتغير:على دورهم التنموي

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           ولإلجابات المبحوثين ح  

 .العمل الحالي الواقع والطموح تعزى لمتغير :على دورهم التنموي

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

فظة بيت لحـم    انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محا       إلجابات المبحوثين حول  

 . الواقع والطموح تعزى لمتغير سنوات االعتقال:على دورهم التنموي

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 ..ح تعزى لمتغير سبب الحصول على وظيفة الواقع والطمو:على دورهم التنموي

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 . الواقع والطموح تعزى لمتغير نوع الخدمة:على دورهم التنموي

فـي المتوسـطات الحـسابية       α =0.05ق ذات داللة إحصائية عند المستوى       ال توجد فرو   •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 . الواقع والطموح تعزى لمتغير االنتماء السياسي:على دورهم التنموي

 المتوسـطات الحـسابية     فـي  α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم           إلجابات المبحوثين حول  

 .مكان السكن الواقع والطموح تعزى لمتغير :على دورهم التنموي

  

   حدود الدراسة8.1

  

  :اآلتيةأجريت هذه الدراسة استنادا إلى الحدود 

  

راسة وإتمامها خالل خمسة فـصول دراسـية فـي           حيث تم تطبيق هذه الد     :الحدود الزمنية  •

 ).2010 شباط -2007شباط ( الفترة من

 أجريت الدراسة لمعرفة انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين علـى           :الحدود المكانية  •

  .دورهم التنموي في محافظة بيت لحم
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 حـصلوا   اقتصرت الدراسة على األسرى واألسيرات المحررين،  والذين       : الحدود البشرية  •

( خالل الفترة مـن   ،معلى خدمات من برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لح          

 .منتظمةالعشوائية بالطريقة العينة ال و تم اختيار) 1998-2008
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  استعراض األدبياتاإلطار النظري و

  
  مقدمة ال1.2

  

ال شك أن الدوافع من وراء تأسيس برنامج تأهيل األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني، هـو                

السعي نحو التخفيف عن األسرى من المعاناة التي ارتبطت بظاهرة االعتقال منذ البـدايات، ومـا                

 أثنـاء    فـي  تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية من الناحية االجتماعية والنفسية على حالة األسـير             

  .االعتقال وبعد التحرر

  

وأن نظرة المجتمع إلى هؤالء األسرى كأبطال ومناضلين في حقيقة الموضوع لم تعد كافية، خاصة               

بعد خروجهم إلى ممارسة حياتهم داخل المجتمع، فهم بالتأكيد بحاجة إلى من يساعدهم ويساندهم من               

  .، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمعاجل النهوض بواقعهم واالنخراط في بناء أنفسهم أوالً

ونتيجة لألعداد الهائلة من األسرى المحررين الذين يعانون من البطالة كان ال بد من السعي إليجاد                

برامج تأهيلية تساعدهم على تجاوز كل الصعوبات والعقبات التي تواجههم بعد التحـرر، والعمـل               

قتصادية والنفـسية والتعليميـة والـصحية حتـى         على تأهيلهم في مختلف النواحي االجتماعية واال      

  .يصبحوا قوة فاعلة ومؤثرة في العملية التنموية

  

 صـعبة داخـل الـسجون        اعتقاليةً اً الذين عاشوا ظروف   ين األسرى الفلسطيني   فإن ومن هذا المنطلق  

 وتعرضوا لشتى أشكال التعذيب والضغط النفسي واالجتماعي، والذين حالت ظـروف            ,اإلسرائيلية

عتقالهم من إمكانية إكمال تحصيلهم العلمي أو المهني وأصبحوا يعانون من مشاكل بعد تحـررهم               ا

من األسر فإنهم القوا في برنامج تأهيل األسرى والمحررين مالذاً لهم من اجـل تـأهيلهم وتنميـة                  
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ية، قدراتهم التي تمكنهم من إعادة التكيف داخل المجتمع وتلبية حاجـاتهم االجتماعيـة واالقتـصاد              

الجتماعي واالقتصادي مما يساعدهم على المشاركة الفاعلة في ممارسة         اوتحقيق االستقرار النفسي و   

 .دورهم التنموي داخل المجتمع
 

وتعتبر عمليات التأهيل واإلصالح داخل المجتمعات من وسائل الرعاية واالهتمام بالسجناء الذين يتم             

عية وقيامهم بالخروقات الخارجة عن القانون،  وقـد         احتجازهم نتاج انحرافهم عن القوانين االجتما     

سارعت العديد من الدول في العالم إلى إنشاء مراكز التأهيل واإلصالح للـسجناء والعمـل علـى                 

تدريبهم على القيام ببعض األعمال التي تساهم في تحويلهم من مجرمين ومنحـرفين إلـى أفـراد                 

ة عقابية فاعلة ورادعه في كثير من األحيان إلـى   السجن يعتبر كوسيلإنصالحين إلى حد ما، حيث      

غـانم،  ( .أن هناك الكثير من اآلثار السلبية والضغوطات النفسية التي يمر بها السجناء بشكل عـام              

1985(.  

  

من الجدير ذكره أن عقوبة السجن كوسيلة رادعة لمواجهة الجريمة في المجتمعات السابقة لم تكن               و

سات أن أسس مكافحة الجريمة في العصور البدائية كانت غامـضة           قديمة، حيث أثبتت بعض الدرا    

  .وان أساليب العقاب كانت تتغير وتحتكم لألهواء الفردية ولم يكن هناك نظام واضح يحددها

كما أن وسائل العقاب شملت التعذيب الجسدي بشتى الوسائل في بدايات تأسيس السجون التي يعـود            

 كما أن السجون اعتبرت     .)1984غانم،    ( م  1820مريكية إلى عام    إنشاؤها في الواليات المتحدة األ    

األماكن التي يتم فيها حبس المجرمين والمذنبين وسلب حريتهم وتحركاتهم وعزلهم عن المجتمـع،               

على اعتبار أن سلب الحرية يشكل جزءا من العقاب النفسي واالجتماعي على ما اقترفوه من أعمال                

  ).2008غانم، ( مخالفة للقانون

  

،  والتي كانت    )الحبسخانات( م،  وكان يطلق عليها اسم       1878وفي مصر فقد عرفت السجون عام       

م، وقد مورست أساليب    1984تابعة لنظارة  الداخلية إلى أن تم إنشاء إدارة خاصة للسجون في عام              

لـسجن  التعذيب الوحشية بحق السجناء إلى فترات طويلة حتى تغير العالم وأصبحت النظرة إلـى ا              

على انه مؤسسة لعالج السجناء وتهذيبهم وليس مكاناً للعقاب الجسدي والنفسي حيث كـان للهـالل                

 .)1984 ،غـانم ( . دور هام في تغير النظرة  إلى الـسجون والـسجناء           1949األحمر الدولي عام    

ويذكر انه في عهد الملكة إليزابيث في انجلترا اعتبر إصالح السجون محورا هامـا مـن محـاور                  

 قانون الملكة إليزابيث الـذي يـتم بموجبـه دفـع            1601الرعاية االجتماعية، حيث صدر في عام       

في السنة لكل سجين إلعالة نفسه داخل السجن، ووضع بـرامج لتأهيـل المـساجين               ) شلن20(مبلغ

  ).2002فهمي، ( إصالحهم طوال فترة حبسهم وورعايتهم 
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  وظهور المنظمـات الفلـسطينية المقاومـة         ,ينيةومع بداية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسط     

لالحتالل،  وانضمام اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى هذه المنظمات التي               

سارعت إلى القيام بالعمليات الفدائية المقاومة لوجود االحتالل اإلسرائيلي، بدأت عمليات االعتقـال             

ني على يد قوات االحتالل التي شنت عمليات اعتقال ومـداهمات           الواسعة بين أبناء الشعب الفلسطي    

لمنازل المواطنين حيث تفيد اإلحصائيات أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخـل االعتقـال،                

األمر الذي يشير إلى أن كل بيت فلسطيني قد عانى من ويالت االعتقال حتى أصبح الفلـسطينيون                 

إلسرائيلي في عمليات االعتقال وظروف الـسجون التـي تعتبـر           على دراية تامة بأساليب الجيش ا     

   ). 2000الهندي، ( األسوأ في العالم من حيث ممارسة التعذيب والقهر واإلذالل

  

وقد استخدمت إسرائيل السجون لتكون مقابر لألسرى ومكاناً لقتل الروح الوطنية والمعنوية وتحطيم             

ي والوطني،  حيث لجأت حكومة إسـرائيل فـي بدايـة            إلرادة  األسير وتفريغه من محتواه النضال      

قراقـع،  (  أثناء التحقيق معهم النتزاع االعترافات        في تأسيس السجون إلى تصفية عدد من األسرى      

كما برزت السجون اإلسرائيلية لتحقيق هدف االحتالل الرامي إلى قتل اإلنسان الفلـسطيني             .)2003

  ).1986 ،الرجوب( جتماعينفسيا واجتماعيا وتدميره على المستوى اال

  

وبعيداً عن مفهوم اإلصالح والتأهيل للسجناء في الدول الديمقراطية، فقـد عملـت إدارة الـسجون                

 إجبار األسرى على العمل داخل السجون تحت ضغوطات العنف الجسدي والتعذيب            إلىاإلسرائيلية  

جيش وجنازير الـدبابات    بشتى الوسائل، حيث قامت بفتح ورشات داخل السجون لصناعة مالبس ال          

   .)1993الدمج، ( وأجبرت األسرى على صناعتها 

  

وهنا يجب اإلشارة إلى أن المعتقلين الفلسطينيين وبالرغم من ظروف السجن وقسوة الجالد إال أنهم               

استطاعوا مواجهة إدارة السجون بعد قيامهم ببناء أنفسهم وبناء مؤسسة السجن من خـالل التفـافهم              

 التجربة التنظيمية والكفاءة القيادية إليمانهم بـأنهم         يسرى من الشبان الفلسطينيين ذو    حول قيادة األ  

 بـل هـم مناضـلون ومقـاومون لالحـتالل            ،ليسوا مجرمين وال منحرفين عن عقدهم االجتماعي      

 فوقفوا مدافعين عن كرامة أمتهم وأرضـهم        ،ومؤمنون بعدالة قضيتهم وان االحتالل زائل ال محال       

   .ضال ضد االحتالل وممارساته المنافية لكل االتفاقات والمواثيق الدوليةوخاضوا الن

  

، ومن هـذا    ألجل حرية وطنهم و استقالله    جل قضية عادلة ولهم الحق في المقاومة        أ أسرى من    إنهم

المنطلق، وبعد خروج آالف  األسرى من السجون اإلسرائيلية، حاولوا االندماج في المجتمـع مـن                

رص عمل لسد حاجاتهم المعيشية ومحاولة المساهمة في بناء الـوطن، ولكـنهم             خالل البحث عن ف   
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واجهوا صعوبات كبيرة حيث لم يكن هناك مؤسسات قادرة على استيعاب هذا الكـم الكبيـر مـن                  

المحررين حتى جاءت اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ومـا تالهـا مـن                

 الفلسطينية المدنية واألمنية حتى تم تأسيس برنامج تأهيـل األسـرى            برامج لبناء مؤسسات السلطة   

المحررين الذي اخذ على عاتقه النهوض بواقعهم والعمل على دمجهـم بـالمجتمع فـي مختلـف                 

  .المجاالت المهنية والتعليمية

  

   مفهوم التأهيل2.2

  

، ويقابلها في اللغة الفرنسية     إن كلمة التأهيل في اللغة العربية تعني في الواقع مساعدة الفرد وخدمته           

والتي تعني مساعدة الشخص العاجز عن التكيف أو العمـل علـى إعـادة              ) rehabilitator(كلمة  

التكيف، األمر الذي يعني التنشئة واإلعداد وفق ما يستدعيه صدمته حتى يتمكن من استعادة قدراته               

  .ادةومهاراته وقواه التي فقدها نتيجة ظروف معينة خارجة عن اإلر

  

ويرى علماء النفس أن عملية التأهيل هي تلك العملية التي يتم بموجبها وصول األفراد الراشدون في                

 المهارات الالزمة للسيطرة    اكتسابالمراحل المختلفة من مشاعر العجز واالضطراب االنفعالي إلى         

التي مـروا بهـا،     على انفعاالتهم وإخراجهم من حالة اليأس والعجز التي أصابتهم نتيجة الظروف            

أما علماء االجتماع فينظـرون  .وبعث روح التمسك بالحياة والتصدي ألي عارض سلبي قد يواجههم   

إلى عملية التأهيل على أنها تعتمد على قوة الجماعة والمؤازرة االجتماعيـة وتـتم عبـر مـساندة                  

اعل مـع البيئـة    األشخاص ومساعدتهم عن طريق األنشطة الموجهة نحو عالقاتهم االجتماعية والتف         

المحيطة حيث يتم عالج األفراد من األضرار التي أصابت قـدراتهم وتقـديم الخـدمات الفرديـة                 

  ).2000شريك، (والجماعية والوقاية من اآلفات االجتماعية 

  

وقد تحدثت العديد من الدراسات حول مفهوم التأهيل وأهميته في النهوض بواقع األفراد الذين مروا               

ن تمكنهم من االندماج في المجتمع، والمساهمة في عملية البنـاء المجتمعـي،             في ظروف حالت دو   

ويشير مصطلح التأهيل إلى حصول الفرد على الحياة االجتماعية ومدى تمكنه من تلبية االحتياجات              

، كما أن مفهـوم     )1962هاملتون،  (االقتصادية التي تساعده على تحقيق ذاته واالعتماد على نفسه          

 إعادة التكيف االجتماعي لألفراد وإزالة األعراض التـي كانـت سـبباً وراء ذلـك،                التأهيل يعني 

ومساعدتهم على استغالل قدراتهم ومهاراتهم من أجل القيام باألعمال التي تالئمهم وتلبي احتياجاتهم             

، ويعرف التأهيل أيضا على أنه وسيلة إلعادة األشـخاص          )1975حسن،  (االجتماعية واالقتصادية   

ة المهنة الكفيلة بتأمين شروط الحياة االجتماعية واالقتصادية وتمكنهم مـن االنـدماج فـي               لممارس
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أمـا منظمـة العمـل      ).1997العيسوي،  . (المجتمع واالنخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية      

لي الدولية، فتعرف التأهيل على  انه إحدى االستراتيجيات التي تندرج في إطار تنمية المجتمع المح              

وتهدف إلى تحقيق االندماج والمقدرة على التنافس في سوق العمل لجميع األفراد الـذين إعـاقتهم                

  ).1997سنابل، (الظروف على تحقيق ذلك 

  

  ألتأهيليالتدريب  3.2

  

يعتبر التدريب الجزء األهم في عملية التأهيل المهني، حيث من خالله يكتـسب المتـدرب الخبـرة                 

العمل مما يساعده على اكتساب المهارات الالزمة لتحقيق االنجاز واالعتمـاد           العملية للقيام بمهمات    

على الذات في مواجهة التحديات داخل المجتمع، وحتى يستطيع التنافس مع اآلخرين فـي المجـال                

( المهني والفرض من عملية التدريب ألتأهيلي هو تنمية المهارات الفرديـة فـي مجـال المهنـة                  

 يتم التحقق من جدوى عملية التدريب المهني، فان حصول المتدرب علـى             وحتى.)1962هاملتون،  

الوظيفة واثبات جدارته وقدرته في انجاز ما هو منوط  به في نطـاق العمـل، وتحقيـق المكانـة                    

االجتماعية له كموظف أو عامل يحصل على الدخل الشهري الذي يمكنه من المعيشة، فـان ذلـك                 

أهيل المهني من خالل االندماج في المجتمع والمشاركة في العمليـة         يظهر أهمية عملية التدريب والت    

  .التنموية

  

   التأهيل المجتمعي4.2

  

ات من القرن الماضي، وقد ركزت هذه ي العمل في برنامج التأهيل المجتمعي في بداية السبعينألقد بد

ت الريفية ثم البرامج على تقديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة من األطفال في المجتمعا

تطورت حتى أصبحت موجه إلى جميع أفراد المجتمع وفي مختلف المجاالت، عبر برامج تساعد 

في بناء قدرات أفراد المجتمع المحلي لتعزيز مسيرة التنمية وتحويل المجتمع إلى قطاع مشارك في 

  ).2006المعايطة، ( مختلف مراحل العمل التنموي

  

   تعريف التأهيل المجتمعي5.2

  

 تم 1994م إصدار بيان مشترك بين منظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للعمل واليونسكو عام ت

بموجبه تعريف التأهيل المجتمعي على انه عمل استراتيجي لتحقيق التأهيل واالندماج االجتماعي 

ية من لجميع األفراد الذين مروا في ظروف استثنائية حالت دون تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيع
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اجل الحصول على فرص المنافسة والتكافؤ واالنخراط في العملية التنموية، ويتم ذلك من خالل 

  ويعتمد التأهيل المجتمعي على ،ه ومؤسسات المجتمع المحليتضافر الجهود بين مختلف قطاعات

  :اآلتيةالمبادئ الرئيسة 

  

تأهيل، حيث تختلـف ردود     مراعاة الخصائص والسمات الفردية لكل إنسان بحاجة لعميلة ال         •

األفعال النفسية من شخص آلخر،  وعليه يجب اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تالئم رغبات              

 .وقدرات كل شخص على حدا

العمل على دمج األفراد في المجتمع من خالل تقديم الخدمات والبرامج المتخصصة لتحقيق              •

 .فرص االندماج في الحياة كما األفراد اآلخرين

شمل برامج التأهيل جميع النواحي االجتماعية والنفسية، من خالل توفير برامج متكاملة            أن ت  •

 :للتأهيل حيث أن التأهيل يأخذ عدة أشكال منها
 

o التأهيل الطبي. 

o التأهيل النفسي. 

o التأهيل االجتماعي. 

o التأهيل المهني. 

o 2006المعايطة، (التأهيل األكاديمي.(  

  

  لمجتمعي التطور التاريخي للتأهيل ا6.2

  

ابتدأ العمل في برنامج التأهيل المنظم في الواليات المتحدة األمريكية في بداية القرن التاسع عـشر،                

م، وقد اعتبرت هذه التشريعات فردية وغيـر منظمـة،          1919وتم وضع  تشريعات خاصة به عام        

لتأهيليـة،  ومن ثم بدأت بعض المؤسسات الخاصة والمؤسسات الخيرية تعمل على تطوير الخدمات ا  

 ويعود السبب في ذلك إلـى       ،حتى أصبحت أكثر تطورا وتنظيما بعد الحرب العالمية األولى والثانية         

ازدياد أعداد المعاقين جسديا وحركيا نتيجة الحروب، مما زاد في تسريع وتطوير بـرامج التأهيـل                

  .لهؤالء المحتاجين لمثل هذه البرامج

  

ثا في معظم دول العالم، نتيجة الهتمام المنظمـات الدوليـة           و قد تطورت برامج التأهيل المهني حدي      

وخاصة هيئة األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية ومؤسسات التدريب المهني، حيث أخذت هذه الـدول              

على عاتقها تطوير برامج التأهيل وخاصة المهني منها، وتم وضع برامج تتناسب مـع احتياجـات                
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مل لهم، ومساعدتهم على االعتماد على أنفسهم إلعادة التكيف         أفراد المجتمع من اجل إيجاد فرص ع      

في مختلف نواحي الحياة االجتماعية، واالقتصادية،  والثقافيـة، والرياضـية، ومـساعدتهم علـى               

االندماج بالمجتمع ليصبحوا فاعلين ومنتجين، بدال من أن يكونوا عالة على غيرهم، ولهـذا أقـرت                 

واإلقليمية والمحلية الالزمة لذلك، والتي ركزت جميعها على ضـرورة  القوانين والتشريعات الدولية   

  .إنشاء برامج التأهيل والتدريب والتشغيل الالزمة للنهوض بواقع المحتاجين لهذه البرامج

  

لهذا يأتي الدور الهام والبارز للتأهيل المجتمعي، الذي أصبح واقعا ملموسا منذ نشأة منظمة العمـل                

  وبما أن المجتمع الفلسطيني الذي ال زال يرزح تحت االحـتالل اإلسـرائيلي               م،1917الدولية عام   

وما ينتج عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية وإعاقات جسدية نتيجة للعدوان المستمر على الـشعب                

الفلسطيني، فان ضرورة العمل ببرامج التأهيل المجتمعي يساهم في التخفيف من آثار هذا العـدوان               

لفلسطيني، وتشكل عملية تأهيل األسرى الفلسطينيين المحررين من سجون االحـتالل           على المجتمع ا  

اإلسرائيلي محورا هاما على الصعيد االجتماعي واالقتصادي  عبر البـرامج التاهيليـة المتنوعـة               

وتدريبهم والعمل على دمجهم في المجتمع، إضافة للفئات األخرى المحرومة والتي تضررت مـن              

و يتم ذلك من خالل تضافر الجهود الرسمية واألهلية  والدعم الدولي  في سـبيل                ،سياسات االحتالل 

تدريب هؤالء األسرى وتأهيلهم ضمن إطار المجتمع المحلي بأقل الجهود والتكاليف الممكنة، وعبر             

االستفادة من جميع المصادر المحلية والمتمثلـة بالخـدمات االجتماعيـة، والـصحية والتربويـة،               

  ).1998 ،جامعة القدس المفتوحة. (المتوافرة بالمجتمع المحليوالترفيهية 

  

وفي نفس السياق فان أدبيات المنظمات الدولية العاملة في مجال التأهيل تؤكد على أن التأهيل فـي                 

المجتمع المحلي هو إستراتيجية تندرج في إطار تنمية المجتمع المحلي، وتهدف إلى تحقيق التأهيـل               

االندماج االجتماعي، وذلك لكي يأخذ ذلك الشكل من التأهيل دوره فهو لـيس             والتكافؤ في الفرص و   

بديال عن البرامج الحكومية أو األهلية القائمة وإنما مكمال لها، وذلك من خالل التنسيق والتعـاون،                

حيث أن الفلسفة التي تقوم عليها تلك البرامج تعتمد على تكييف عناصر البيئـة المحليـة لتتناسـب                  

ت برامج تأهيل األسرى، كاستغالل المصادر والخدمات والكوادر المتـوافرة فـي البيئـة              ومتطلبا

المحلية، والعمل على تطويرها لتتالءم ومتطلبات تأهيل األسرى، بأقل كلفة مادية، فمراكز التأهيـل              

بكافة أشكالها الخاصة والحكومية واألهلية والخيرية والنوادي ومختلـف الجمعيـات والمؤسـسات             

تماعية يمكنها أن تشارك في عملية التأهيل االجتماعي والمهني ضمن إطار المجتمع المحلـي،              االج

 التي تؤدي إلـى دمـج األسـرى فـي     ،ومن خالل الخطط والبرامج واألنشطة الفاعلة والمبرمجة  

جامعـة  . (المجتمع، والتقليل من عزلتهم، وصوال إلى االتجاه الحديث في عملية التأهيل المجتمعـي            

  )1998س، القد
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   التأهيل في المجتمع المحلي7.2

  

واألوضـاع  برز اهتمام المجتمعات بالتأهيل نتيجة الحاجة الملحة لـه جـراء ظـروف الحـروب                

 الصعبة وانتشار البطالة بين أفراد المجتمعات التي تدفع المجتمع إلى العمل على تحقيق              االقتصادية

. قتنا الحاضر أكثر حاجة من أي وقت مـضى        تكافؤ الفرص والدمج االجتماعي،  والتي أصبحت بو       

وفي المجتمع الفلسطيني،  ونتيجة الزدياد أعداد األسرى المحررين من سجون االحتالل اإلسرائيلي              

فقد أصبحت عملية تأهيل هؤالء األسرى وبعض الفئات األخرى من أفراد المجتمع الذين تـضرروا               

 تتطلب وضع برامج للتدريب     ،ني  هي عملية هامة    أثناء العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطي     في  

والتعليم وغير ذلك من برامج التأهيل باعتبارها مشكلة اجتماعية ووطنية يجب على كـل الجهـات                

الرسمية واألهلية  الوقوف عندها، من خالل مشاركة كافة القطاعات المحلية جنبا إلى جنب بحيـث                

  ،ود أبنائه والنهوض نحو تحقيق التنمية المجتمعيـة       تصب في النهاية في تنمية المجتمع وتعزيز صم       

  ).2001جامعة القدس، . (وفق خطة وطنية شاملة ومتكاملة

  

   التوجهات الحديثة للتأهيل8.2

  

لم يعد التأهيل في الوقت الحالي مقتصرا على مفهومه الضيق الذي يركز علـى جوانـب محـددة                   

ومتكاملة تبدأ  مع األسير المحرر منـذ لحظـة           بل أصبح عملية شاملة      ،لذوي االحتياجات الخاصة  

اإلفراج عنه من السجون اإلسرائيلية، وقيام المؤسسات المعنية بزيارته واالطمئنان عليـه، مـرورا              

بعملية اإلرشاد والتوجيه والتأهيل النفسي واالجتماعي،  والعمل على إعداده وتأهيله عبـر بـرامج               

جتمع  والتكيف مع متطلبات الحياة، وقـد انعكـس ذالـك            مختلفة،  حتى يتسنى له االنخراط في الم       

ايجابيا على الدور التنموي لألسير عبر مشاركته الفاعلة في عملية البناء المجتمعي،  وقدرته علـى                

مواجهة التحديات وانخراطه في األعمال المختلفة التي تساهم في سد حاجاته االقتصادية له وألفراد              

 أساسياً من التأهيل، فاألسـير يحتـاج إلـى التعلـيم            ءاً المجتمعي جز  و يعتبر مفهوم الدمج   .عائلته

والتدريب والتوظيف واالندماج في مختلف نواحي الحياة، باإلضافة إلى توفير المـسكن المناسـب              

  .والخدمات الصحية وصوال إلى حالة من االستقرار النفسي واالجتماعي

  

أهيل الشامل، الذي يعني أن اإلنـسان وحـدة         و من هذا المنطلق كان ال بد من إطالق مصطلح الت          

               أكانتواحدة، بمعنى آخر فان التأهيل أصبح يشمل كافة جوانب الشخصية التي نتعامل معها، سواء 

الخ، بحيث يصبح التأهيل التربوي واالجتماعي جـزءاً        ... نفسية أم اجتماعية، أم جسدية، أم مهنية      

ملية التأهيـل شـاملة ومتكاملـة لجميـع جوانـب           من هذه العملية ويصعب الفصل بينهما لكون ع       
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الشخصية، فعلى سبيل المثال إن الشخص الذي يتعرض إلصابة ما،  بحاجة إلـى تأهيـل نفـسي                  

جل تقبـل ذاتـه وتقبـل       أباإلضافة إلى تأهيله في الجوانب الطبية أو المهنية أو الجسدية، وذلك من             

جـل  أمـن   كـذلك     الجديد لشخـصيته، و    وضعه الجديد وتقبل الحياة والتعايش معها حسب الوضع       

االندماج بالحياة االجتماعية، وهكذا ومن ضمن هذا التوجه لمفهوم التأهيل، التوجيه المهني، وذلـك              

عرف على أنواع المهن ومتطلبات كـل مهنـة         تمن خالل مساعدته على اختيار المهنة المالئمة، وال       

ي، ومدى مالءمتها للشخص ومتطلباتها عبـر       وطبيعتها، وتحديد المهن المتوافرة في المجتمع المحل      

الـخ،  ... تقديم قدراته وإمكاناته وكيفية تحاشي األمراض المهنية، كالتعرض للمواد السامة والغبار          

وتقديم المشورة من حيث تركيزه على كافة المجاالت التي تنهض بالشخص، إضافة لشموليته لكـل               

ـ          رى أم جرحـى أم معـاقين، أو ذوي احتياجـات           من بحاجة له من أفراد المجتمع سواء أكانوا أس

  ).2005محمد، (الخ ... خاصة

  

لذا فقد أصبح االتجاه المعاصر في التأهيل يعنى بهذه النظرة الدمج الكامل لألسـير فـي العمليـة                  

، ادة من تطـور التكنولوجيـا والعلـوم       اإلنتاجية االجتماعية، وقد اخذ هذا االتجاه يركز على االستف        

ال التأهيل، وذلك نظرا للتطور السريع في العديد من العلوم ومنها مجال الصناعات             وتقدمها في مج  

والتكنولوجيا وتقدم التقنيات وإتاحة استخدامها، لذا فقد أصبحت الحاجة لالستفادة من هذه الصناعات             

ـ                شمل والمنتجات التي يمكن أن تساعد في التأهيل والتكيف مع الحياة العامة وخاصة التعليم التقني ت

كذلك اإلرشاد المهني وما يتضمنه من تطوير بعض المهارات التي تساعد باالعتماد على النفس في               

مواجهة الحياة العملية، وتحسين القدرات وزيادة فرص العمل والتكيف، والدمج والتأهيـل النفـسي              

المهني، جيات وبرامج التدريب    يوالتربوي واالجتماعي والمهني والصحي والجسمي، وتطوير استرات      

التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وفرص التشغيل الذاتي المتاحة، وقد أصبحت تسن التشريعات              

  ).م1998جامعة القدس، . (والقوانين التي تنسجم مع االتجاهات المعاصرة في التأهيل

  

   عالقة برنامج التأهيل بالتنمية9.2

  

ثقافي واالقتصادي لهم،  وتحـسين المـستوى        إن تنمية أفراد المجتمع والعمل على رفع المستوى ال        

 التنمية بمفهومها   إنالمعيشي لهم وألفراد عائالتهم هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المجتمعية، حيث            

الشامل تعني االهتمام بالمواطن وتنمية قدراته اإلبداعية حتى يكون عنصراً فـاعالً فـي المجتمـع                

ر التنمية، فتنمية الموارد البشرية هي من أولويـات التنميـة           باعتبار اإلنسان أهم عنصر من عناص     

المجتمعية وذلك من خالل الدورات التدريبية والتعليمية وتنمية المهارات اإلدارية حتى تتمكن هـذه              

  .الموارد البشرية من إدارة شؤونها والمساهمة في بناء المجتمع
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رين، وإقبال أعداد هائلـة مـن األسـرى         ولعل الخدمات التي يقدمها برنامج تأهيل األسرى المحر       

لاللتحاق بهذه الخدمات،  وما تم تحقيقه من نتائج ايجابية على مستوى تحـسين قـدرات األسـرى                  

المحررين عبر تأهيلهم والتحاقهم بهذه الخدمات  كي يصبحوا قوة فاعلة  ومؤثرة في عملية البنـاء                 

تصاد الوطني عبر انخراطهم في مختلـف       المجتمعي والتنموي،  ومساهمتهم في تحريك عجلة  االق        

المؤسسات وحصولهم على فرص العمل المختلفة،  لهو تعبير هام  على صعيد االرتباط الوثيق بين                

برنامج تأهيل األسرى المحررين والتنمية المجتمعية، خاصة ان قطاع األسـرى المحـررين فـي               

 وذلـك يعـود إلـى       .%20يقـارب   المجتمع الفلسطيني يشكل نسبة عالية من أفراده تصل إلى ما           

استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من تواصل لعمليات االعتقال             

في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني ومن مختلف الفئات العمرية، والذين بعد تحرريهم من السجون              

ات التاهيلية المختلفة في التـدريب       بحاجة ماسة إلى من يرعاهم ويهتم بهم ويقدم لهم الخدم          نيكونو

 هذه الخدمات على صلة وثيقة بالعمليـة        أنالمهني والتعليم والدعم النفسي واالجتماعي على اعتبار        

  ).2006أبو دياك،. (التنموية حيث يعتبر برنامج التأهيل جزءاً أساسياً منها

  

  جمعيات الرعاية االجتماعية 10.2

  

ات قيمة كبيرة في المجتمع، وتحقق النتائج المرجوة منها، ال بـد            حتى تصبح الرعاية االجتماعية ذ    

من توفير العناصر األساسية لهذه الرعاية وفي مقدمتها المكان المالئـم لتقـديم خـدمات الرعايـة                 

االجتماعية،  أال وهي مؤسسة الرعاية االجتماعية وما تحتويه من األدوات واألجهـزة والخبـرات               

  ).2000جامعة القدس المفتوحة،  ( بهذه المهمةوالموارد الالزمة للقيام

  

   مفهوم المؤسسة االجتماعية2.11

  

لقد أطلق على المكان الذي يلجأ إليه األفراد الذين هم بحاجة إلى المساعدة، بالمؤسسة االجتماعيـة،                

وهي تمثل الجهود المشتركة بين األفراد والجماعات لتقديم هذه الخدمة كل حسب احتياجـه، علـى                

بار أن هذه المؤسسة تقدم الخدمات لألفراد دون مقابل مادي،  وهي ال تهدف إلى الربح، وإنمـا                  اعت

وتشمل المؤسسة االجتماعية على برامج     . تسعى للتخفيف عن األفراد الذين هم بحاجة إلى المساعدة        

متلـك  متنوعة يقوم بها نخبة من المختصين والخبراء في مجاالت الدعم النفسي واالجتماعي، كما ت             

المؤسسات نظاماً إداريا خاصاً بها،  وهيكالً تنظيمياً يحدد الدور الذي يقوم به كل شخص داخل هذه                 

جامعة القدس المفتوحة،   . ( لها يلجأونالمؤسسة لتلبية المتطلبات واالحتياجات الالزمة لألفراد الذين        

2000.(  
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  دور المؤسسات االجتماعيات في إعادة الدمج المجتمعي 12.2

  

 دوراً بارزاً في عملية الدمج والتكيف داخل المجتمع لمختلف          ت شك أن المؤسسات االجتماعية لعب     ال

الفئات المحتاجة، وتحديداً أولئك الذين عاشوا من ويالت الحرب وما نتج عنها مـن آثـار نفـسية                  

  . من العزلة وصعوبة التأقلم في المجتمعاًواجتماعية خلقت نوع

  

عبر العديد من البرامج االجتماعية إلعادة الدمج والتأهيل، وعملت على         وقد سعت هذه المؤسسات و    

إيجاد دور لهؤالء األفراد داخل المجتمع بعد تأهيلهم من خالل توفير فرص العمل المتاحـة لحـل                 

 فاعلين ومنتجين وقادرين على المـساهمة فـي         اًمشاكلهم االقتصادية،  وكذلك حتى يصبحوا أفراد      

وحتى يتم ذلك ال بد من تضافر كافة الجهود واإلمكانيـات لمختلـف المؤسـسات               العملية التنموية،   

  .الرسمية واألهلية النجاز هذه المهمة

  

ويعتبر برنامج تأهيل األسرى المحررين احد الدعائم األساسية في المجتمع الفلسطيني الذي يـساهم              

ور تنموي لألسرى المحـررين     في إعادة الدمج المجتمعي والتكيف،  حيث يساهم ايجابيا في إيجاد د           

ومن خالل االطالع على التجارب الدولية في عملية        . )2000جامعة القدس المفتوحة،    . (بعد تأهيلهم 

التأهيل والدمج االجتماعي، نرى أن برامج التأهيل ال تقتصر على المؤسسات الرسمية والحكومية،              

جهات مساندة إلى درجة كبيرة فـي       بل إن مؤسسات القطاع الخيري ومنظمات المجتمع المدني هي          

  .عملية التأهيل

  

إن هذه العملية تحتاج إلى إمكانيات مالية باهظة تتجاوز قدرة مؤسسات الدولة، كما أن عدم توفير                و

مراكز التأهيل الكافية والقادرة على استيعاب األعداد الهائلة التي بحاجة إلى تأهيل، وقلة الكـوادر                

 خاصة في الحالة الفلسطينية، حيث حداثة النشأة للـسلطة          ،م بعملية التأهيل  البشرية القادرة على القيا   

الفلسطينية وضعف اإلمكانيات المتاحة وازدياد حاالت الطلب على بـرامج التأهيـل، يحـول دون               

إمكانية القيام بالدور الالزم لهذا القطاع الكبير في المجتمع الفلسطيني، ولهذا فان منظمات المجتمـع               

 فلسطين تلعب دوراً هاماً في هذه العملية وتعتبر رافـداً ومـسانداً لمؤسـسات الـسلطة                 المدني في 

 تأخذ  أنالرسمية،  وعليه فان الخطة التنموية الفلسطينية فيما يتعلق بتأهيل األسرى المحررين يجب              

وهنـا   ).2003جامعة القدس المفتوحة،    (بعين االعتبار دور تلك المؤسسات في التأهيل المجتمعي         

 ،يجب التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات االجتماعية المحلية فـي عمليـة التأهيـل                

وتحديداً فيما يتعلق في تأهيل األسرى المحررين حيث ساهمة هذه البرامج في تطوير أفراد المجتمع               

  .من خالل انخراطهم بعد التأهيل في بناء المؤسسات وتنميتها
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  رعاية االجتماعية في فلسطين التطور التاريخي لل13.2

  

وهـي فتـرة    ) 1917-1517(يعود تاريخ الرعاية االجتماعية في فلسطين إلى الفترة الممتدة بـين            

الدولة العثمانية التي حكمت البالد آنذاك، حيث اقتصرت خدمات الرعاية االجتماعية على ما كـان               

مساعدة المحتاجين،  وقـد اعتبـرت   يقوم به خطباء المساجد ورهبان الكنائس عبر المنابر من اجل         

 المنظمات الدولية ساهمت في تقديم الخدمات الصحية والغذائية كـشكل           أنهذه الخدمات فردية، كما     

  .من أشكال الرعاية االجتماعية

  

ازداد ظهور الجمعيات الخيرية التـي قـدمت        ) 1945-1939(وخالل فترة الحرب العالمية الثانية      

وخالل فترة االنتداب البريطاني على     . انية واالجتماعية لضحايا الحروب   اإلغاثة والمساعدات اإلنس  

 التفرقة العنصرية في التعامل بين مواطنيها       أظهرت حكومة االنتداب  ) 1948-1918(فلسطين عام   

والمواطنين الفلسطينيين، ولم يتم تقديم أي شكل من أشكال الرعاية االجتماعية، بل لعب االنتـداب               

جامعـة  ( في نهب ممتلكات الشعب الفلسطيني وتدمير مقوماته االقتصادية والوطنية           البريطاني دوراً 

ونتاجاً لذلك برز دور أفراد المجتمع الفلسطيني فـي تقـديم المـساعدة             . )2007القدس المفتوحة،   

لبعضهم البعض عبر زكاة أموالهم كشكل من أشكال الرعاية اإلنـسانية واالجتماعيـة دون وجـود        

ومن ثم فقد بـرزت الجمعيـات والمؤسـسات          .ر عن هذا الدور الهام في المجتمع      خطط هادفة تعب  

األهلية الطوعية والتي كانت بمجملها جمعيات نسائية تعمل على مد يد العون للمحتاجين والمرضى              

  .وكبار السن حسب اإلمكانيات المتاحة

  

ك مـن قيـام عـصابات        وما نجم عن ذل    1948وخالل احتالل األراضي الفلسطينية التاريخية عام       

الصهاينة من قتل وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني لعبت هذه الجمعيات دوراً بـارزاً فـي مـساعدة                 

الجرحى والمشردين وأهالي الشهداء حيث لم يكن هناك أي سلطة سوى سلطة االحتالل، وقد شملت               

ك الجمعيات، جمعية   تلك الخدمات المجال الصحي واالجتماعي والتعليمي واالقتصادي، ومن ابرز تل         

الـخ،  ... دار الفتاة، وجمعية دار الطفل العربي، وجمعية المعهد العربي، والهالل األحمر الفلسطيني           

في إغاثة المنكوبين   " واروناأل"هذا باإلضافة إلى الخدمات التي بدأت تقدمها الهيئات الدولية وتحديداً           

  )2003قدس المفتوحة، جامعة ال. (الفلسطينيين وضحايا الجرائم اإلسرائيلية

  

حيث أصبحت الضفة   ) 1967-1948(وأثناء فترة الحكم األردني على الضفة الغربية الذي امتد بين           

  أصبحت الرعاية االجتماعيـة تأخـذ جانبـاً          ،الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت الحكم األردني       

جتماعي ونظـام المـساعدات     رسمياً نتيجة لسن بعض القرارات التي تتعلق في العمل الخيري واال          
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جل الوصول إلى خدمـة  أوالتأهيل حيث تم تنظيم الجوانب المختلفة للرعاية االجتماعية الرسمية من      

اكبر عدد ممكن من المحتاجين، كما تم تسهيل عمل الجمعيات الخيرية األهلية والتي ساهمت إلـى                

  .حد كبير في التخفيف من معاناة أفراد المجتمع

  

ق بالوضع في قطاع غزة آنذاك فقد كانت اإلدارة المصرية على القطاع هي التي تقـدم                أما فيما يتعل  

الخدمات االجتماعية واالقتصادية عبر مديرية الشؤون االجتماعية واالقتصادية التي استمرت حتـى            

 الكويكرز، واليونيسيف، ووكالـة     :، وقد ظهر في تلك الفترة بعض الهيئات األجنبية مثل         1967عام  

  )2003. جامعة القدس المفتوحة. ( الدوليةالغوث

  

، ونتيجة لما خلفه االحتالل من      1967غزة والقدس الشرقية عام   ووبعد قيام إسرائيل باحتالل الضفة      

أوضاع مأساوية على الشعب الفلسطيني وتدمير كل المقومات األساسية،  وما تال ذلك من عمليـات                

ة التجهيل، باإلضافة إلى انتشار الفقر والبطالـة بـين          التخريب والقتل والتشريد واالعتقاالت وسياس    

أفراد المجتمع، بدأت العديد من المنظمات الدولية والمحلية العمل داخل األراضي الفلـسطينية مـن               

 التي برزت نتاجاً لالحتالل اإلسرائيلي، حيث بـرز دور وكالـة الغـوث              ةاجل التخفيف من المعانا   

دمات االغاثية الطارئة مثل الخدمات الطبية والغذائية وتقديم بعـض           في تقديم الخ   "ونروااأل"الدولية  

المساعدات المالية واأللبسة وبناء الغرف الصفية والبيوت البسيطة للعائالت المهجرة عن أراضـيها             

ومنازلها باإلضافة إلى الخدمات التي كانت تقدم عبر رجال الدين اإلسالمي والمسيحي من خـالل               

  ).2003الحوراني، (ية والنقدية وتقديمها للمحتاجين والفقراء والطالب جمع التبرعات العين

  

وخالل سنوات االنتفاضة الشعبية في األراضي الفلسطينية المحتلة التي انطلقـت شـرارتها عـام               

م، برز دور األحزاب والتنظيمات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بمهمات الرعايـة              1987

نب قيامها بأعمال المقاومة الشعبية ضد سياسة االحتالل اإلسرائيلي التي تمثلـت            االجتماعية إلى جا  

في االعتقاالت الواسعة بين الشبان الفلسطينيين، والقتل وهدم البيوت ومصادرة األراضي وإغـالق             

المدارس والجامعات، وهنا تجدر اإلشارة إلى تكريس نهج العمل التطوعي مـن قبـل التنظيمـات                

ي أصبحت تقوم بالعديد من أعمال الرعاية واالهتمام بمختلف طبقات الشعب الفلسطيني،             السياسية الت 

سواء من خالل تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين، أو رعاية اسر الشهداء والجرحى واألسرى،             

وكذلك فتح الطرقات وتعبيد الشوارع داخل المخيمات والقرى،  باإلضافة إلى فتح الغرف الـصفية               

 إغـالق سـلطات االحـتالل    بسبب المنازل والمؤسسات لتعليم الطلبة المنقطعين عن الدراسة        داخل

،  وقد كان جل اهتمام هذه التنظيمات والمؤسـسات الفلـسطينية هـو تعزيـز                 للمدارس اإلسرائيلي

  .الصمود لدى أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل وبقائهم على أرضهم
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ل تحجيم عمل هذه المؤسسات عبر انتهاج سياسة التضييق على عملهـا            وقد حاولت سلطات االحتال   

ومالحقة القائمين عليها والحد من تحركاتهم،  وقامت بفرض القوانين المجحفة المتمثلـة بإصـدار               

تصاريح من قبل سلطات االحتالل لمزاولة عمل هذه المؤسسات وإنشائها، والحد من مشاركتهم في              

ولية، حيث كانت هذه الشروط والقوانين عائقاً أمام اسـتمرار عمـل هـذه              اللقاءات والمؤتمرات الد  

  ).2007 ،جامعة القدس المفتوحة(المؤسسات مما أدى إلى إغالق عدد كبير منها 

  

م، والتي بدأت بوضع األنظمة والقوانين واللوائح       1994وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام       

المؤسسات داخل األراضي الفلـسطينية، حيـث تأسـست وزارة          اإلدارية التي تنظم عمل مختلف      

الشؤون االجتماعية، التي أخذت على عاتقها القيام بمهام الرعايـة االجتماعيـة لمختلـف شـرائح                

المجتمع من الفقراء والمحتاجين والمعاقين واألرامل واأليتام والحاالت االجتماعية الصعبة، وفـتح            

 ورعاية المسنين وذوي االحتياجات الخاصة، وقد عملت الـوزارة          مراكز تأهيل الفتيات والمكفوفين   

على وضع الخطط والبرامج لرعاية هذه الفئات وخلق تنمية اجتماعيـة واقتـصادية تمكـنهم مـن                 

وقد شكل األسرى المحررون شريحة واسعة ضمن        .المساهمة في االنخراط والتكيف داخل المجتمع     

ر البرامج التاهيلية والتنموية لتمكين هذه الشريحة الواسـعة         اهتمامات وزارة الشؤون االجتماعية عب    

  .)2003.الحوراني(من االندماج داخل المجتمع والمساهمة في عملية البناء والتنمية 

  

ونتيجة لدعم السلطة الفلسطينية إلنشاء الجمعيات األهلية، برز عدد كبير من هذه الجمعيـات فـي                

وقامت السلطة الفلسطينية بسن قوانين تقوم علـى        .الخ... افيمجال العمل االجتماعي واألهلي والثق    

م،  تم إنشاء برنامج تأهيل األسرى المحررين مـن          1995تسهيل عمل الجمعيات،  وفي بداية العام        

اجل العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الهام من أبناء الشعب الفلسطيني والذين امـضوا سـنوات                 

فكان ال بد من إنصاف هذا القطاع واالهتمام به عبـر الرعايـة             طويلة من عمرهم داخل السجون،      

والتأهيل والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم اإلدارية والفنية حتى يتمكنوا مـن العـيش بكرامـة        

  .تويساهموا في بناء المؤسسا

  

  مفهوم التنمية 14.2
 

تنمية على أساس أنهـا إحـدى       تعددت اآلراء ووجهات النظر حول مفهوم التنمية، فأحياناً تستخدم ال         

الوظائف التي تقوم بها الحكومات من خالل إدارة خاصة تتابع أمور التنمية داخل البلـد،  وتـارة                  

يرى البعض على أنها     و .تشير التنمية إلى الرفاهية والصحة العامة وتلبية الحاجات األساسية لألفراد         

نفيذ عمليات مختلفة من التعلـيم والتفكيـر        عبارة عن منهج ديناميكي وعملية مستمرة يتم بموجبها ت        
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وأسلوب الحياة والتفاعل االجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع، بحيث يشعر هؤالء األفراد بحجـم       

  .المسؤولية اتجاه ما يواجهون من مشاكل وعوائق داخل المجتمع

  

المتواصلة والمستمرة، والتي   ويمكن اإلشارة إلى مفهوم التنمية بأنها تلك العملية المعقدة واإلجراءات           

  ).1984محمد، (يقوم بها اإلنسان بشكل مقصود وموجه بهدف الوصول إلى تلبية حاجاته وإشباعها 

حالة عقلية وعقالنية محدودة األبعاد ومعروفـة       " وقد عرف الكاتب عامر الكبيسي التنمية على أنها         

القائم وكهدف يمكن تحقيقه في المستقبل      المعالم تطرح من قبل المؤسسات والمجتمعات كبديل للواقع         

   ".المنظور

  

وفي تعريف آخر لهيئة األمم المتحدة، تعرف التنمية على أنها توحيد جهود المواطنين والحكومة من               

اجل تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية داخل المجتمعات وتفعيل عمليات االندماج للمساهمة           

  .)2000اللوزي، (في تقدمها وازدهارها 

  

وعليه يمكن االستنتاج بان التنمية هي تحول نوعي في حياة أفراد المجتمع من الوضع القـائم إلـى                  

  .الخ...  واالقتصادية والصحية والثقافية والسياسيةةوضع أفضل في مختلف نواحي الحياة االجتماعي

  

عي من خـالل عمليـات      أما التنمية الشاملة فهي تسعى لتحقيق مزيد من التقدم االقتصادي واالجتما          

التخطيط المقصودة وزيادة اإلنتاج بشكل يفوق معدل الزيادة في عدد السكان مما يؤدي إلى زيـادة                

  ).2000اللوزي، ( وبالتالي تحقيق العدالة االجتماعية واالستقرار،في متوسط دخل الفرد الحقيقي

  

  التنمية االقتصادية 15.2

  

ان تخل المجتمعات بمعزل عن التنمية االجتماعية، فهما مرتبط       ال مجال لتحقيق التنمية االقتصادية دا     

 توفير الخدمات االجتماعية األساسية ألفراد المجتمع تساعد بشكل قـوي           إن، حيث   بعضاًبعضهما  ب

ويقصد بالتنمية االقتصادية هو العمل على تحريك االقتصاد القومي من          .في تحقيق التنمية االقتصادية   

تصادية عبر استخدام جميع الموارد من اجل تشجيع االستثمار، وهي العملية           خالل زيادة القدرة االق   

التي يتم من خاللها زيادة متوسط دخل الفرد في المجتمع وتحقيق معدالت عالية من النمو في بعض                 

  :ومن أهم معوقات التنمية االقتصادية .)2000اللوزي، (القطاعات وزيادة في الطاقة اإلنتاجية 

  

 .المادية والبشريةقلة الموارد  •
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 .ضعف األسواق المحلية وقلة اإلنتاج •

 .صغر رأس المال وضعفه •

 .الزيادة في نسبة البطالة •

 .ضعف التخطيط االقتصادي وعدم وجود كفاءات متخصصة •

  

  لتنمية االجتماعية ا 16.2

  

 لـف العلمـاء   ت عديدة لمصطلح التنمية االجتماعيـة، ويخ      تعريفاتتجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك       

 مـن   التعريفـات عرض هنا بعض هـذه      نوالمفكرون في إيجاد مفهوم محدد للتنمية االجتماعية وس       

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية يعرفون التنمية االجتماعيـة        ت فالعاملون في مجاال   ,ةمنظورات مختلف 

جتماعي  في المجتمع من خالل اإلشباع النفسي واال       األفرادعلى أنها تحقيق التوافق االجتماعي لدى       

أما المعنيون في مجال السياسة واالقتصاد فهي تعني لهم الوصول بـالفرد إلـى الحـد                .والبيولوجي

ون  أمـا المـصلح    ,األدنى لمستوى المعيشة باعتباره حق لكل فرد داخل الدولة وهي ملتزمـة بـه             

لذي يحقـق    فيرون فيها توفير الصحة والتعليم والسكن المالئم والعمل المناسب للفرد ا           وناالجتماعي

و تعرف التنمية االجتماعيـة  .)1984محمد، (  يوفر له احتياجاته و األمن والتأمين االجتماعي   دخالً

بأنها العملية التي يتم من خاللها إحداث تغيرات مدروسة ومخطط لها من اجل إيجـاد حالـة مـن                   

أفـراد المجتمـع    التوافق بين احتياجات اإلنسان األساسية، وتتجسد هذه العملية من خـالل تزويـد              

  .)2001محمود، (بالخدمات العامة مثل التعليم والصحة والسكن والنقل والرفاهية 

  

  مجاالت التنمية االجتماعية 17.2

  

إن التنمية االجتماعية تالمس احتياجات اإلنسان من كافة النواحي باستثناء االحتياجات االقتـصادية             

  :يأتيا ويمكن تصنيف قطاعات التنمية االجتماعية إلى م

  

ـ وتشمل هذه الخدمات التعليمية والصحة والـسكن، والرفاه       : نوعية الخدمات  • ة، واألمـن   ي

 .والعدالة والتربية الدينية

حيث الخدمات التي تتعلق في تنميـة الخـدمات الحـضرية واألريـاف             : المجال الجغرافي  •

 .والمناطق المستحدثة

الـشباب والمـرأة والـشيوخ      وتشمل الخـدمات التـي تتعلـق بالطفولـة و         : الفئة العمرية  •

 ).1984,محمد(
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  الرعاية االجتماعية 18.2

  

تعتبر حاجة اإلنسان للرعاية االجتماعية من ضروريات الحياة، فمنذ القدم واإلنسان بحاجـة إلـى               

مساعدة اآلخرين، فالظواهر القائمة في المجتمعات مثل الفقر، والمرض واإلعالة يتم التعاطي معها             

وقـد اعتبـرت     .رة والقبيلة والمجتمع المحلي حيث يتم تلبيتها قدر المـستطاع         من خالل أفراد األس   

الرعاية االجتماعية على أنها احد األنظمة االجتماعية التي تلبي حاجات األفراد عبر تقديم الخدمات              

األساسية لهم، لذلك عرفها بعضهم على أنها عبارة عن مجموعة من الخدمات االجتماعية التي تقدم               

مؤسسات لمساعدة أفراد المجتمع على تحقيق مستوى معيـشي مالئـم لظـروفهم الحياتيـة               عبر ال 

ومن هذا المنطلق نرى أن نظام الرعاية االجتماعية بكل خدماته يسعى إلى إشباع              .وتحسين قدراتهم 

حاجات اإلنسان األساسية وهو احد المؤشرات التي تدل على مدى تقدم ونمو المجتمع وسعيه لتحقيق              

وقد اعتمد برنامج التأهيل على العديد من الخدمات التي تساهم في            ).2002.فهمي(ل ألفراده   األفض

تحقيق التكامل االجتماعي لألسير خاصة فيما يتعلق في تطوير مهاراته وتعزيز قدراته من خـالل               

  ).2002صالح،  (اإلرشاد والتوجيه المهني والرعاية االجتماعية 

  

  فته تطور مفهوم السجن ووظي 19.2

  

لم يكن مفهوم اإلصالح والتأهيل للسجناء موجوداً في العصور القديمة والوسطى، بل كـان عقـاب                

المجرمين والمنحرفين يتم بوسائل وأساليب القهر والتعذيب الخالي مـن االعتبـارات االجتماعيـة              

اسي الـذي   وقد تطور هذا المفهوم رويداً رويدا حتى أصبح الهدف األس         . واإلنسانية إلصالح الجاني  

وذلك من خالل إعـادة الـدمج       .تسعى إليه المؤسسات العقابية هو عملية اإلصالح والتأهيل للجاني        

االجتماعي والتأهيل داخل السجن للعودة إلى المجتمع بعد القضاء على خطورة اإلجرام واالنحراف             

  . )1984خضر،  ( في شخصية السجين 

  

  يأتيتنقسم مراحل تطور السجن إلى ما  20.2

  

  :في العصور القديمة. 1.20.2

   

 خطـراً أو تهديـداً للحـاكم،         نفقد أنشئت السجون قديماً من اجل العقاب واالنتقام لمن كانوا يشكلو          

 وقد كانت عملية االنتقام تتم على يد الفرد الذي ينتقم لنفـسه             .وكانوا يسجنون لفترات غير محدودة    

قد كانت العقوبات جسدية في معظمها، وبعد ذلك أصبح         بنفسه،  ثم انتقلت إلى يد العشيرة والقبيلة، و        
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الحاكم يستخدم الدين لعقاب المنحرفين أو غير الملتزمين  بمشورته إلرضاء  الشعور الديني، ولـم                

عبد ( تكن السجون كما هي اليوم بل تم استخدامها للتحفظ على الجاني إلى أن يتم تنفيذ الحكم عليه                  

  ).1972الستار، 

  

  :العصور الوسطىفي . 2.20.2
 
وقد كان الهدف األساسي للعقوبة في هذه المرحلة هو العمل على تطهير الجاني من آثار الجريمـة                 

التي ارتكبها، حيث كانت الديانة المسيحية تلعب دوراً مباشراً على طبيعة العقوبة عبر التخفيف من               

أمـا   .سوة في التعامل مع السجناء    أساليب التعذيب، بيد أن ذلك لم يؤخذ بعين االعتبار واستمرت الق          

أوضاع السجون فقد كانت الدولة ال توليها االهتمام الالزم وكانت تستخدم فيهـا أسـاليب التعـذيب                 

 وكانت النساء والرجال يـسجنون فـي نفـس          ،الوحشية وتفتقد لظروف الحياة اإلنسانية والصحية     

ال الدين لعبوا دوراً مهماً فـي التـأثير         وبالرغم من ذلك، إال أن الديانة المسيحية عبر رج        .  المكان

على الدولة من اجل تطوير السجون من حيث ظروف السجن الحياتية والرعاية الصحية واالهتمـام               

حقوق اإلنسانية  بالمسجونين وتهذيبهم األمر الذي سارع إلى وضع قوانين وتشريعات تضمن بعض ال           

  ).1984خضر، ( لهم

  

  :في العصور الحديثة. 3.20.2

  

نا بدأت بعض الحركات اإلصالحية باالنتشار، وبدأت بدراسة القـانون الجنـائي فـي مراحلـه                وه

 وقد لعبت المدارس الفكرية والجنائية دوراً بارزاً في طبيعة          ،المختلفة التشريعية والقضائية والتنفيذية   

 للمستشار الفرنسي   ماعي بمدرسة الدفاع االجت   اًانتهاءءاً من المدرسة التقليدية و    األفكار اإلصالحية بد  

  :وهنا نوجز أفكار هذه المدارس .)1984خضر، ( مارك انسل

  

وقد أنـشئت هـذه     : ) المنفعة االجتماعية والردع العام     (  في فكر المدرسة التقليدية األولى     •

،  الذي استهجن شـدة العقوبـات        بيكارياالمدرسة في القرن الثامن عشر على يد االيطالي         

حداث اإلصـالح   كمون في مصير الجناة وطالب بضرورة العمل أل       وأدان القضاة الذين يتح   

  .)المصدر السابق(االجتماعي في السجون

وقد تأسست هـذه المدرسـة علـى        : )العدالة ثم الردع العام     (  في المدرسة التقليدية الثانية    •

مـن  نظرية العدالة المطلقة التي عمل ألجلها الفيلسوف األلماني قانطة الذي اعتبر أن الغاية              

العقاب هو إرضاء العدالة لذاتها بدون المنفعة االجتماعية التي قامت عليها المدرسة التقليدية             
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األولى فكل ما ينتج عن الجريمة ال يتم إصالحه إال عن طريق تطهير الجاني بالعقـاب وان      

 .)المصدر السابق( العقوبة هي عدل الجريمة 

وقد استند فكر هذه المدرسة     : )سب  لخاص فح الردع ا (  ي فكر المدرسة الوضعية االيطالية    ف •

على أساس أن الجريمة مهما كانت فهي حقيقة إنسانية واجتماعية وعليه يجب االلتفاف إلـى   

شخصية الجاني بادراك، وان رد الفعل االجتماعي يجب أن يأخذ بعين االعتبـار التـدابير               

خـضر،  ( فة ظروف الجاني    الالزمة ومواجهة األسباب التي أدت إلى القيام بالجريمة ومعر        

1984( .  

في نهاية القرن التاسع عـشر أصـبح نـشاط حركـات             :انتشار حركات اإلصالح العقابي    •

اإلصالح العقابي في ازدياد،  فقد أنشئت العديد من اإلصالحيات للمسجونين واعتمدت على             

علـى  مبدأ العقاب وردع الجاني أوال، ثم العمل على إصالحه من خالل حالتـه والتعـرف          

األسباب والدوافع التي أدت به للقيام بالجريمة ومعالجة هذه المشاكل وذلك من خالل تطبيق              

 :بعض األسس والمعايير وفق المبادئ التالية

  

o أن المجرم هو شخص قابل للتقويم واإلصالح.  

o                 أن عملية التقويم وإصالح الجاني هو حق للفرد وواجب على صـناع القـرار داخـل

  .المجتمع

o إلى تعويد المجرم على التعاون مع الجماعةأن يصار .  

o أن كل سجين يجب أن يلقى العالج المناسب لحالته.  

o أن عملية اإلصالح والتأهيل داخل السجن يجب أن تعتمد على تهذيب السجين .  

o            أثنـاء    فـي  من الضرورة بمكان السعي من اجل إكساب السجين مهارة أو حرفة معينة 

  . )1967، يثي والمغربيألل( ده داخل السجن فترة وجو

  

تأسست هذه المدرسة في بدايات     : )اإلصالح أوال والردع ثانياً     (  في فكر المدرسة التوفيقية    •

القرن العشرين بزعامة الفقهاء نون ليست األلماني وهامل الهولندي وبرنز البلجيكي، الذين            

 في االتجاه التقليـدي   حاولوا أن يوفقوا بين االتجاه التقليدي واالتجاه الوضعي حيث اعتمدت         

على مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية القائمة على حرية االختيار،  ومن االتجاه الـوظيفي     

وقد أوضح أنصار هذه المدرسـة       .فكرة التدابير االحترازية والتركيز على شخصية الجاني      

يـة فـي    أن العقوبة هي الوسيلة الرادعة والفعالة من اجل القضاء على الخطـورة اإلجرام            

 . )1984، غانم( والعالج شخصية الجاني وصوالً إلى تطهيره وإصالحه عبر التهذيب
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وهي مرحلة جديـدة بـدأت خـالل        : )العالج وإعادة التأهيل    (  في فكر الدفاع االجتماعي    •

م، والذي أسس أفكـاره علـى       1945عام  ) جراماتيكا(ظهور اتجاه الدفاع االجتماعي للفقيه      

ية من جهة وطبيعة عالقة الفرد بالمجتمع من حوله من جهة أخـرى،             أساس الطبيعة اإلنسان  

كان الدين والتربية أو العـادات والتقاليـد        أاألمر الذي يشير إلى وجود رادع للجاني سواء         

 ومن هنا فان األساليب العقابية داخل السجون يجب أن تركز على الكشف عن              .االجتماعية

 على القضاء عليها من خـالل العـالج والتأهيـل           الخطورة اإلجرامية لدى الجاني والعمل    

  .)1970، حسني( إلعادة التوافق االجتماعي والتربية 

  

  مفهوم السجن في اإلسالم  21.2

  

وقد عرف اإلسالم سلب الحريات في صورة واحدة هي الحبس أو السجن بقصد منع ممارسة حرية                

وأبـي  ) ص(هذا النظام في عهد الرسـول        وقد بدأ    ، الذين يقومون بخرق األوامر اإلسالمية     األفراد

ولم تكن في تلك الفترة مكاناً مخصصاً لحبس الجناة، ولكن في عهـد              .بكر الصديق رضي اهللا عنه    

في مكة من صفوان بن أمية، وجعـل منهـا مكانـاً             عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه تم شراء دار        

عهد علي بن أبـي طالـب كـرم اهللا          وفي   .لحبس المجرمين والمخالفين ألوامر الشريعة اإلسالمية     

وجهه ازدادت فكرة االهتمام والرعاية بالمسجونين وتوفير سبل الراحة من حيـث مكـان الـسجن                

وظروفه والخدمات التي يتلقاها المسجونين من منطلق أن العقاب في السجن يهدف إلى اإلصـالح               

  .)1984خضر، ( والتأهيل 

  

  ن متطلبات اإلصالح والعالج للمسجوني 22.2
 
  : تتطلب القيام بأمرين هامين هماهم وعالج المسجونين عملية إصالحإن

  

 وذلك يتم عبر دراسة وتحليل شخـصية الـسجين مـن مختلـف              :فحص شخصية السجين   •

النواحي االجتماعية والنفسية والظروف التي يمر بها واألسباب التي كانت وراء ارتكابـه             

  .الجريمة

الشخصي للسجين حتى تكون العقوبة مبنية علـى أسـاس          لملف  اويتم األخذ بعين االعتبار      •

  .)1967 ,ألليثي والمغربي( تشخيص حالته النفسية والعقلية 

 وذلك على ضوء نتائج التحليـل والتـشخيص لشخـصية           :تصنيف المحكوم عليهم بالسجن    •

السجين، حيث يتم الفصل بين المسجونين حسب نوع الجريمة التي ارتكبها حتى ال يتـأثر               
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 الملفات اإلجرامية البشعة، ومن ثـم تبـدأ         ذي الذي ارتكب جناية بسيطة من أولئك        السجين

  .عملية اإلصالح والتهذيب استناداً إلى هذين األمرين

  

   متطلبات التأهيل للعودة للمجتمع 23.2

  

ال شك أن عملية تأهيل السجناء داخل السجون عبر سياسة اإلصالح والتهذيب والتربية، هي عملية               

ة حتى يستطيع السجين العودة إلى المجتمع واالندماج فيه ليصبح عنصراً فاعالً بعد قضائه              متواصل

حيث من المعروف أنه سوف يواجه المجتمع بنظرات مختلفة نتـاج حبـسه لقيامـه                .فترة السجن 

بمخالفات اجتماعية أو تعاليم دينية، أو قيامه بجريمة معينة، ولكن عملية التأهيل التي حصل عليهـا                

  .اخل السجن سوف تمكنه من مواجهة المجتمع وتحدياتهد

  

ويعتبر التأهيل المهني الذي حصل عليه السجين فترة سجنه عامل يساعده على التعود على النظـام                

وااللتزام بعادات وتقاليد مجتمعه ويبعده عن التفكير في عالم الجرائم ويزيد من قدرته على االعتماد               

عبـد  (  مع أفراد المجتمع وأصحاب العمل من عـاملين ورؤسـاء            على نفسه وبناء عالقات سوية    

كذلك فان التعليم والتهذيب خاصة قبل اإلفراج عن السجين يساهم بشكل كبير فـي               .)1972،الستار

عملية االندماج في المجتمع من خالل توفر الكتب الدينية والثقافية داخل السجن حتى يتمكن السجين               

ا كذلك الكتب العلمية التي تساعد السجين على سرعة االلتحاق بالدراسـة            من القراءة واالستفادة منه   

  .بعد خروجه من السجن

  

  شأة الحركة الفلسطينية األسيرةن 24.2
 

 لجأت قوات االحـتالل اإلسـرائيلي       1967منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام        

عب الفلسطيني داخل السجون اإلسرائيلية لتحقيـق       إلى سياسة االعتقال وزجت باآلالف من أبناء الش       

أهداف سياسة تمثلت في تأبيد االحتالل ومواجهة  وإحباط العمل الفدائي الفلسطيني المقـاوم الـذي                

  .1967تصاعد بشكل ملحوظ بعد هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل في حرب حزيران عام 

يقضي على التطلعات الوطنية للـشعب الفلـسطيني        فكانت السجون اإلسرائيلية بمثابة المكان الذي       

مزعزعة إيمانه بعدالة قضيته وقتل للروح المعنوية للمقـاوم الفلـسطيني حـسب وجهـة النظـر                 

وقد امتألت السجون اإلسرائيلية ومراكز التوقيـف والتحقيـق بعـشرات اآلالف مـن               .اإلسرائيلية

ـ          ل وامـرأة حيـث قامـت الحكومـات         المواطنين الفلسطينيين دون تمييز بين طفل وشاب أو رج

اإلسرائيلية المتعاقبة بانتهاك الحقوق اإلنسانية واالتفاقيات واألعراف الدولية المتعلقة بالسجناء بمـا            
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فيها اتفاقية جنيف الرابعة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عندما سـمحت ألجهـزة المخـابرات               

اع االعتراف من األسرى تحت الضرب والتهديـد        اإلسرائيلية باستخدام التعذيب بشكل قانوني النتز     

  ).2000الهندي، (النفسي والعنف الجسدي

  

 إلـى   1967هذا وقد بلغ إجمالي عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ عام              

 سجناً ومعتقالً ومركز تحقيق أي ما يقارب        30معتقل فلسطيني موزعين على     )  ألف 850(أكثر من   

حالة اعتقـال جـرت     ) 60.000( إجمالي عدد السكان المقيمين في فلسطين، منهم حوالي          من% 25

خالل انتفاضة األقصى وذلك حسب إحصائيات وزارة شؤون األسرى ونادي األسير الفلسطيني لعام             

2008.  

  

  : المراحل التي مرت بها الحركة األسيرة.1.24.2

  

دة ومميزة  وذلـك يعـود للظـروف الموضـوعية           إن تجربة الحركة الفلسطينية األسيرة تعتبر رائ      

الخاصة التي عاشها األسرى الفلسطينيون خالل سنوات االعتقال والتي تعددت أشكالها في عمليـة              

الحفاظ على الذات وتحسين ظروفهم على الصعيد الحياتي والسياسي من خالل المواجهة مـع ادراة               

والتفاوض أحياناً أخرى، وقد دفع األسرى ثمناً       السجون أحياناً ومن خالل سياسة الحوار والمساومة        

باهظاً بصمودهم األسطوري أمام عنجهية الجالد فسقط العديد من الشهداء من أبناء الحركة األسيرة              

ولعلنا في سياق الحديث عن المراحل التي مـرت بهـا تجربـة              ).2001قراقع،  ( داخل السجون، 

  : مراحل لهذه التجربةثالثالحركة األسيرة الفلسطينية بأنه يمكن تحديد 

  

  :البدايات والحفاظ على الذات .2.24.2

  

 مـرارة   1967لقد تجرع المعتقلون في المراحل األولى من االعتقال وتحديداً بعد حرب حزيـران              

السياسة اإلسرائيلية التي استهدفتهم وطنياً ونفسياً واجتماعياً وفكريـاً، حيـث اسـتخدمت حكومـة               

ي هذه المرحلة أساليب القمع واإلرهاب لتحقيق هدفها في قتل الروح المعنوية            االحتالل اإلسرائيلي ف  

والوطنية وتطويع المناضل األسير وإخضاعه من خالل سياسات التجويـع والحرمـان مـن كـل                

أساسيات الحياة البشرية المعقولة وسياسة اإلسقاط األمني والتجهيل الثقافي واعتبـار الـسجن فـي               

ومن هنا   .ألداة المناسبة للقمع والقتل المعنوي والنفسي والموت البطيء لألسرى        المفهوم اإلسرائيلي ا  

فان صراع األسرى داخل السجون اإلسرائيلية تركز ومنذ البداية حول دفاعهم عن ذاتهم الوطنيـة               

وعن كرامتهم اإلنسانية وكفاحهم من أجل الحفاظ على وحدتهم الداخلية التي كانـت بمثابـة هـدف        
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ون وأجهزة المخابرات اإلسرائيلية لزعزعة صفوفهم وتشتيت وحدتهم وجعلهـم غيـر            إلدارة السج 

قادرين على اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تحقق لهم مطالب أو إنجازات، وكل ذلك كان في ظـل                   

غياب أي حالة تنظيمية حيث أن األسرى لم يكونوا على معرفة بأي هياكل تنظيمية النعدام الـوعي                 

البناء التنظيمي، األمر الذي أسس بدايات لبدء عمليات التـأطير والبنـاء التنظيمـي              الكافي لعملية   

  ).2001قراقع، (للحفاظ على الذات الوطنية وحمايتها وتطويرها 

  

  :مرحلة بلورة المؤسسة االعتقالية .3.24.2

  

 وعـدم   إن غياب األطر التنظيمية داخل السجون في المراحل األولى من االعتقال وبروز الخالفات            

الوعي بعمليات البناء التنظيمي والهياكل اإلدارية شكل حالة من الضعف ألبناء الحركـة األسـيرة،               

 التي كانت تفرضها إدارة مـصلحة الـسجون         ةضافة إلى الظروف االعتقالية الصعبة والمعانا     إهذا  

جهودهم فـي  بحق األسرى األمر الذي دفع المعتقلين إلى البحث عن لغة موحدة ومشتركة الستثمار       

وساعد اعتقال عدد من األسرى أصحاب التجربـة التنظيميـة           .عملية المواجهة مع إدارة السجون    

، حيث بدأ األسرى    1970أمثال أبو علي شاهين ومهدي بسيسو وربحي حداد وغيرهم في بداية عام           

على مظاهر  في بناء المؤسسة االعتقالية والتي عرفت بالحركة الفلسطينية األسيرة، حيث تم القضاء             

الخالفات واالنقسام بين األسرى ووضع البرامج التنظيمية والتعبوية والفكرية لمواجهـة الظـروف             

والتهديدات داخل السجن وعلى أساس االلتزام وتعزيز الوحدة وممارسة الحياة الديمقراطية وتعزيز            

ـ            ة والحفـاظ علـى     الحوار بين األسرى وحل الخالفات بأساليب تعبر عن الحالة النضالية والوطني

تماسك الحركة األسيرة حيث أصبحت العالقة بين المناضلين يسودها المحبة واألخوة ولم يكن هناك              

فرق بين الفصائل المختلفة، بل اعتبر األسرى السياسيون أنفسهم مناضلين لهم نفس الحقوق وعليهم              

ية و التعبوية التي تعزز     نفس الواجبات اتجاه بعضهم البعض،حيث وزعت العديد من الكراسات الثقاف         

  ).2000الهندي، (من صمود األسرى داخل السجون و التي تمت صياغتها من األسرى أنفسهم 

  

  :مرحلة البناء التنظيمي للفصائل داخل السجون .4.24.2

  

ال شك أن بناء المؤسسة االعتقالية وبلورة الحركة الفلسطينية األسيرة كان له الدور المهم في توحيد                

ألسرى في مواجهة إدارة مصلحة السجون وسياساتها الهادفة إلى تحطيم الروح المعنويـة             صفوف ا 

لألسير الفلسطيني وإفراغه من محتواه الوطني والسياسي وقد كان الصراع في تلك المرحلة االبتعاد              

عن الفرز التنظيمي، أي عدم تحديد األسير ألي فصيل ينتمي، بل يتم اعتبار أن األسرى جمـيعهم                 

اضلون سياسيون وينتمون لفلسطين وتم التركيز هنا على عملية التوعيـة الـسياسية والفكريـة               من
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والوطنية العامة، حيث كانت عملية الفرز التنظيمي قائمة على الوحدة بين األسـرى، وبـذلك تـم                 

وقـد   .لفـصائلي ااالبتعاد عن الخالفات والمشاكل التي قد تبرز بين الفصائل نتيجة عملية التنظير             

تشكلت العديد من اللجان اإلدارية والتنظيمية المختلفة وتكون مهمتها تنظيم الحياة االعتقاليـة مـن               

مختلف الجوانب اإلدارية واألمنية والسياسية والثقافية واالجتماعية وغيرها، وتعميق الوعي الوطني           

  ).1992عواد، (واالرتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، 

  

وبالرغم من أن الحركة الفلسطينية األسيرة لم تعرف البناء التنظيمي وال العمل فيه خالل المرحلـة                

األولى من االعتقال، إال أنه ومع مرور الوقت داخل السجون تغيرت األوضاع خاصة مع ازديـاد                

يمـات الفلـسطينية    أعداد المعتقلين بعد معركة الكرامة وتصاعد العمل الفدائي المقاوم وبروز التنظ          

على ساحة العمل الوطني المقاوم، بدأت تجربة التنظيمات تقوى داخل السجون، وظهرت األصوات             

التي تطالب بعملية الفرز التنظيمي والتعبئة األيدلوجية والتنظيمية لكل تنظيم مقاوم، وذلك رغبة من              

ح والجبهة الشعبية والجبهة    كل تنظيم في تعبئة عناصره وأعضائه وأهم هذه التنظيمات هي حركة فت           

  :الديمقراطية، ومن أهم العوامل التي ساهمت في بلورة هياكل تنظيمية داخل السجون هي

  

إن وجود التنظيمات داخل السجون كان امتداداً لوجودها في الخارج فـي سـاحة العمـل                 •

 .الوطني

قادرة علـى تنظـيم    ازدياد أعداد المعتقلين داخل السجون ساهم في إيجاد األطر التنظيمية ال           •

 .حياة المعتقلين بشكل جماعي

دخول نخبة من قيادات العمل الوطني ذوي التجربة التنظيمية سـاهم فـي بلـورة البنـاء                  •

 .التنظيمي

مواجهة سياسات إدارة مصلحة السجون في تفكيك الحركة األسيرة مـن خـالل اإلسـقاط                •

 .األمني لبعض أعضاء الحركة األسيرة

 . الذات التنظيمية لكل فصيل فلسطينيالرغبة في الحفاظ على •

 ).2000الهندي، (نضوج التجربة االعتقالية في العمل التنظيمي •

  

 أهمية تأهيل األسرى المحررين 25.2

  

 من سجون االحتالل اإلسرائيلي العديـد مـن المـشاكل االجتماعيـة             ونلقد واجه األسرى المحرر   

ي المجتمع نتيجة الظروف االعتقالية الصعبة      واالقتصادية والضغوطات النفسية وصعوبة االندماج ف     

  . أثناء احتجازهم في السجون اإلسرائيلية فيالتي مروا بها
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وتكمن أهمية تأهيل األسرى المحررين في عملية إعادة دمجهم في المجتمـع وإعطـائهم  فرصـة                 

ـ               ساعدتهم االنخراط في بناء المجتمع والمشاركة في العملية التنموية  عبر توجيههم وإرشـادهم وم

على اجتياز الصعوبات التي تواجههم بعد انقطاعهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية وتحقيق أهـدافهم              

  . نتيجة قضاء فترات طويلة داخل األسر

  

ويظهر ذلك جليا من خالل عملية التأهيل المهني واالجتماعي والنفسي التي يقوم بها برنامج تأهيـل                

يف واالنخراط  داخل المجتمع وتحقيق الرغبـات والميـول          األسرى المحررين إلعادة الدمج والتك    

 أو من خالل الدورات التدريبية التـي تـسعى    ،الشخصية لهم سواء عبر التأهيل التعليمي أو المهني       

إلى تعزيز القدرات،  وتحقيق الذات واكتساب المهارات اإلدارية والقضاء على وقت الفراغ وزيادة              

على تخطي الصعاب ومواجهه التحديات، األمر الذي يساعد في إعداد          الشعور بالثقة بالنفس والقدرة     

األسرى المحررين نفسياً واجتماعياً واقتصادياً باعتبارهم قوة فاعلة في المجتمع تستطيع المـشاركة             

في مختلف األنشطة الحياتية،  والمساهمة في النهوض نحو بناء الوطن والدولة من خالل الحد مـن          

كمـا   .دة الوعي وتطوير اإلنتاج وتحقيق الفائدة المجتمعية عبر طاقاتهم وإبداعاتهم   نسبة البطالة وزيا  

وتبرز أهمية برنامج تأهيل األسرى المحررين في انه المؤسسة الفلسطينية األولـى التـي أولـت                

األسرى المحررين اهتماماً ورعاية إلعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة الفلسطينية ليكونـوا منتجـين              

  .ين وليساهموا بقوة في عملية البناء والتنميةوفاعل

  

   برنامج تأهيل األسرى المحررين26.2

  

  :الفكرة واالنطالقة. 1.26.2

  

 بين منظمة   1993تكونت فكرة إنشاء برنامج تأهيل األسرى المحررين بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام             

إطـالق سـراح آالف األسـرى       التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية األمر الذي أسفر عـن          

الفلسطينيين من سجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث أصبح وألول مرة فـي تـاريخ الـصراع مـع                 

 األسرى المحررين يفوق بكثير عن عدد األسرى الذين يتم اعتقالهم آنذاك وتفيـد              أعداداالحتالل أن   

عتقالهم خالل انتفاضـة     ألف أسير تم ا    77إحصائيات وزارة األسرى انه تم إطالق سراح أكثر من          

  . )2006أبو عطوان، (  وامضوا أكثر من عام داخل السجون 1987عام 

  

والجدير ذكره أن النسبة األكبر من هؤالء األسرى المحررين هم من فئة الشباب الذين انقطعوا عن                

ـ               ى مدارسهم وجامعاتهم ولم يستطيعوا إكمال دراستهم جراء عمليات االعتقال، األمر الذي اثـر عل
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قدراتهم في إمكانية االندماج داخل المجتمع من الناحية المهنية أو الثقافيـة أو االقتـصادية، حيـث                 

 المعيقات االجتماعية   وازدادتأصبحوا يعانون من البطالة وعدم القدرة على االنخراط في المجتمع           

بزيـارة إلـى     قامت بعثة من منظمة العمـل الدوليـة          1994وفي بداية العام     .واالقتصادية أمامهم 

 االحتياجات الفلسطينية جـراء سياسـات       إلىاألراضي الفلسطينية إلجراء عمليات التقييم والتعرف       

االحتالل، حيث التقت هذه البعثة بنخبة من األسرى المحررين الـذين أوضـحوا  للبعثـة الدوليـة           

،  وقـدموا    أوضاع األسرى الصعبة داخل السجون والمشاكل التي تواجههم بعد التحرر من األسـر            

مشروعاً إلنشاء مؤسسة تعنى برعاية شؤون األسرى المحررين، والذي توج بانطالقة برنامج تأهيل             

األسرى المحررين والذي بدأ العمل به كأول مؤسسة فلسطينية تهتم بشؤون األسـرى المحـررين               

  . )2004 ،مسار ( 1995وذلك في بداية العام 

  

  :البرنامجأهداف . 2.26.2

  

رنامج تأهيل األسرى المحررين جاء نتيجة لتضحيات األسـرى ومعانـاتهم وضـياع             ال شك أن ب   

سنوات من أعمارهم داخل السجون في ظروف ال إنسانية ومعاملة قاسـية وضـغوطات نفـسية،                

فأصبحت حاجة المجتمع    .وحرمانهم من تحقيق أهدافهم المشروعة في التعليم والحصول على وظيفة         

وملحة من اجل مساعدة األسرى المحررين على االندماج في المجتمع          لمثل هذا البرنامج ضرورية     

من خالل تأهيلهم في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية واالقتـصادية             

وتمكنهم من أداء عملهم بكفاءة ومسؤولية وتوفير فرص العمل التي تساهم في التخفيف من البطالـة                

قتصادية واجتماعية فاعلة داخل المجتمع عبر تحويلهم إلى قطاع منتج يـساهم            ولكي يصبحوا قوة ا   

في عملية البناء والتنمية واالعتماد على النفس وتحسين قدراتهم وإمكاناتهم فـي تـذليل الـصعاب                

  .ومواجهة التحديات

  

   :مراحل تطور عمل برنامج تأهيل األسرى. 3.26.2

  

  :  المرحلة األولى.1.3.26.2

  

، حيث تم توقيع أول     1995طالقة العمل في برنامج تأهيل األسرى المحررين في بداية العام           كانت ان 

اتفاقية لتمويل البرنامج بقيمة عشرة ماليين يورو تم تقديمها من قبل المفوضـية األوروبيـة  كمـا                  

ت وقد اسـتمر   .تبرعت الحكومة السويسرية بمبلغ مليوني دوالر، والحكومة االيطالية مليون دوالر         

، حيث هدفت هذه المرحلة من البرنـامج إلـى          1998هذه المرحلة حتى نهاية شهر شباط من العام         
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إعادة دمج األسرى المحررين في المجتمع، بحيث يكونوا فاعلين ومنتجين ورفع إمكاناتهم وتطوير             

قدراتهم وترسيخ مفهوم جديد لديهم حول ظروف المرحلة السياسية بعـد إطـالق سـراحهم مـن                 

، باإلضافة إلى القضاء على اآلثار السلبية التي خلفها االحتالل نتيجـة ظـروف االعتقـال                السجون

  .والقهر الذي تعرضوا له نتيجة االعتقال

  

 خالل هذه    من سجون االحتالل   أسير وأسيرة محررين   ) 9500( وقد قدم البرنامج خدماته لحوالي      

ل الدراسة الجامعية لمـن يرغـب مـن         المرحلة، وقد تركزت خدمات البرنامج على التعليم وإكما       

األسرى المحررين،  ومن خالل الدورات التدريبية المهنية التي يحتاجها سوق العمـل الفلـسطيني               

ـ         يباإلضافة إلى خدمة التشغيل الذات      اً ودعم المشاريع الصغيرة عبر منح األسرى المحررين قروض

حياة المعيشية، وكذلك قدم البرنامج خدمـة       إلقامة مشاريع تنموية تساهم في توفير الحد األدنى من ال         

  .دفع األجور بالتنسيق مع القطاع الخاص

  

كما قدم البرنامج خدمة التأمين الصحي المجاني لمدة عام ليشمل األسير وعائلته، وقد اعتبرت هـذه               

  من خالل حصول األسير وعائلته على العالج الطبي الالزم في          ،المرحلة هامة في التنمية المجتمعية    

المستشفيات الفلسطينية كما ساهمت هذه الخدمات في تفعيل عدد من األسرى المحررين ودمجهم في              

المجتمع المحلي وتحسين المستوى المعيشي لهم وتخليصهم من جزء مـن الـضغوطات النفـسية               

  . أثناء االعتقال فيواالجتماعية  التي واجهتهم

  

  : المرحلة الثانية.2.3.26.2

  

 واستمرت لمدة عامين تشكلت آنذاك      1998والتي بدأت في شهر آذار من العام        خالل هذه المرحلة    

وزارة شؤون األسرى والمحررين كأول وزارة في السلطة الوطنية الفلسطينية تعنى بمتابعة ملـف              

لة عن ملـف برنـامج تأهيـل األسـرى          ؤواألسرى والمحررين وأصبحت هذه الوزارة هي المس      

ن األسرى في هذه المرحلة مبلغ خمسة ماليين دوالر من الحكومة            وقد تلقت وزارة شؤو    .المحررين

وفي هذه المرحلة تم وضع خطـة عمـل للبرنـامج لتقـديم              .السويسرية عبر المفوضية األوروبية   

الخدمات التأهيلية لحوالي ستة أالف أسير محرر عبر تقديم الخـدمات التـي يحتاجهـا األسـرى                 

ية داخل المجتمع من جهة ومساعدة األسير المحـرر علـى            والتي تساهم في عملية التنم     ونالمحرر

النهوض بواقعه وإعادة دمجه وانخراطه في الحياة االجتماعية واالقتصادية ورفع المستوى المعيشي            

  .)2000وزارة شؤون األسرى،  ( له وألسرته من جهة أخرى 
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  :المرحلة الثالثة .3.3.26.2

  

تين األولى والثانية، حيث بدأت هذه المرحلـة فـي شـهر            وقد جاءت هذه المرحلة استكماالً للمرحل     

م وتم تمويل البرنامج بمبلغ ثالثة ماليين يورو مقدمة من المفوضـية            2001تشرين األول من العام     

، 2(  ثم وقعت اتفاقية مع التعاونية السويسرية للتنميـة بقيمـة   ،واستمرت لمدة عامين، األوروبية  

 وخالل المرحلـة    .م2004مل البرنامج حتى شهر أيلول من العام        وتم تحديد ع  )  دوالر   985،  914

) اليونيسيف  ( الثالثة أيضا تم توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق برنامج األمم المتحدة لرعاية الطفولة              

من اجل البدء في إعادة دمج وتأهيل األطفال من األسرى المحررين، وقد مولـت هـذه االتفاقيـة                  

ويذكر انه استفاد من خدمات البرنامج خالل المرحلـة الثالثـة    .ر من التنفيذالبرنامج لمدة ستة شهو 

حوالي أربعة أالف أسير محرر تلقوا الخدمات المختلفة التي تم اإلشـارة إليهـا فـي المـرحلتين                  

  . )2008أبو دياك، ( السابقتين، وتم إضافة خدمة التأهيل النفسي لألسرى المحررين 

  

  :عةرحلة الرابالم .4.3.26.2

  

م ومباشرة بعد انتهاء المرحلة الثالثة تم توقيع اتفاقيـة مـع            2004وفي شهر كانون الثاني من العام       

تتعهد بموجبه الحكومـة السويـسرية      )  دوالر   510،  255،  1( التعاونية السويسرية للتنمية بقيمة     

رغبات األسرى  بتمويل خدمات برنامج تأهيل األسرى المحررين بما ينسجم مع احتياجات المجتمع و           

المحررين من الخدمات التي يقدمها البرنامج مما يساهم في عملية التنمية االجتماعية واالقتـصادية              

والعمل على إعادة دمج األسرى وتأهيلهم وإيجاد أفراد قادرين على التفاعل مع الواقع الذي يعيشونه               

ه الذي فقده جـراء عمليـات       ومحاولة إرجاع األسير المحرر إلى النمط الطبيعي من حياته وسلوك         

 يخفف من معاناتـه ويـساهم فـي تعزيـز دوره            أناالعتقال التي مر بها، األمر الذي من الممكن         

وقد انعكس ذلك على أدائه وفاعليته من خالل حصوله على فرصة العمـل              .التنموي داخل المجتمع  

 اإلنتاج والتقليل مـن     وتحسين وضعه المعيشي ومشاركته في عملية البناء، وزيادة الوعي وتطوير         

  . )2005 ،وزارة شؤون األسرى والمحررين.( نسبة البطالة في المجتمع

  

  لخدمات التي يقدمها البرنامج ا 27.2
 

لقد اعتمد برنامج تأهيل األسرى المحررين ومنذ انطالقته على تقديم خـدمات متنوعـة لألسـرى                

 يـساهم فـي عمليـة دمـج األسـرى           المحررين بما ينسجم مع رغباتهم واحتياجات المجتمع وبما       

  .المحررين وإعادة تأهيلهم ليكونوا قادرين على االعتماد على أنفسهم ويساهموا في العملية التنموية
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لتأهيلي في هذا البرنامج الدور األبرز، األمر الذي حقق من أهداف البرنامج مـن              اوقد كان للجانب    

 عمليـة   أكانـت  وظـائف متنوعـة سـواء        خالل عملية استيعاب األسرى المحررين المؤهلين في      

  .االستيعاب في المؤسسات الحكومية أو األهلية والخاصة

  

   :ومن أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج ما يلي. 1.27.2

  

  :التأمين الصحي. 1.1.27.2
 

يعتبر الجانب الصحي وتوفير الخدمات الطبية من الحاجات األساسية للعملية التنموية فـي جميـع               

 يكتب ألي مجتمع التطور والتقدم بدون توفير العـالج الطبـي الـالزم              أنعات، وال يمكن    المجتم

تم العملية التنموية في ظل انتـشار األمـراض وعـدم         ت أننه من الصعوبة بمكان     أللمواطنين، كما   

 المقدرة على مواجهتها عبر توفير الخدمات الطبية والموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الحد من              

  .األمراض ومكافحتها

  

وقد عانى األسرى داخل السجون اإلسرائيلية من سياسة اإلهمال الطبي الذي تمارسه  إدارة مصلحة               

السجون تجاههم من خالل عدم توفير الرعاية الصحية الالزمة لهم واحتجازهم في سجون ال تليـق                

السجون بسبب اإلهمال الطبي    بحياة البشر وال تخضع للرقابة،  وقد توفي العديد من األسرى داخل             

وقلة الرعاية الصحية، وخرج اآلالف منهم يعانون من أمراض مختلفة جراء ظروف االعتقال التي              

تفتقد للحد األدنى من الحياة اإلنسانية، حيث أصيب األسرى بأمراض الضغط والقلب والرومـاتزم              

  . )2000 ،قراقع( والقرحة واألمراض الجلدية 

  

حرر بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية، حيث كانت لخدمة التأمين الصحي االهتمام            فأصبح األسير الم  

األكبر من قبل برنامج تأهيل األسرى المحررين، وقد حصل جميـع األسـرى المحـررين ودون                

استثناء على هذه الخدمة المجانية ولمدة عام منذ خروجه من السجن، وأحيانا كثيرة يتم تجديد فتـرة                 

لسنة أخرى مجانية في حاالت األسرى الذين يعانون من أمراض مزمنـة وغيـر              التأمين الصحي   

  . )2008أبو دياك، ( قادرين على دفع رسوم التأمين 

  

وقد اعتبرت هذه الخدمة إضافية لجميع األسرى ألنها تساهم في إعـادة دمـج األسـير اقتـصادياً                  

يحـصل أيـضا علـى إحـدى         أي أسير يحصل على هذه الخدمة يستطيع ان          إنواجتماعياً، حيث   

   .  )2005الحاج،  ( الخدمات األخرى التي تلبي رغباته لتساعده على التكيف داخل المجتمع 
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  :التأهيل النفسي. 2.1.27.2

  

تعتبر عملية اإلرشاد النفسي واالجتماعي لألسرى المحررين من الـضروريات ضـمن الخـدمات              

 خاصة أن اآلثار النفسية واالجتماعية تأخـذ        مها برنامج تأهيل األسرى المحررين    قد ي األخرى التي 

بعداً سلبياً إلى درجة كبيرة على األسير من جهة وأفراد أسرته من جهة ثانية جراء الظروف التـي                  

يمر بها هو وأفراد عائلته منذ لحظة االعتقال التي عادةً ما تتم من خالل المداهمات الليلية للمنـازل                  

 باألسلحة والكالب البوليسية األمر الـذي       وند اإلسرائيليون المدجج  الفلسطينية والتي يقوم بها الجنو    

يؤدي إلى إثارة الخوف والرعب في نفوس األطفال والنساء، وقد أثبتت العديد من الدراسات العالقة               

بين التعذيب وسوء المعاملة من جهة وأعراض االضطرابات النفسية التي يتعرض لها األفراد بعـد               

عذيب والتنكيل من جهة ثانية، كما أظهرت الدراسات أن الظروف االعتقاليـة            تعرضهم لعمليات الت  

 أثناء التحقيق  وما يصاحبها من ممارسات وحشية وغير إنـسانية             في الصعبة التي يمر بها األسير    

النتزاع االعترافات منه سواء بالتعذيب الجسدي أو الحرمان من النوم والشبح لفترات طويلة وقوفاً              

 من الزيارات العائلية والعزل االنفرادي أو التهديد باعتقال األبناء أو الزوجـة، أثـرت               أو الحرمان 

بشكل كبير على نفسية األسير مما زاد من شعوره باإلحباط واالنطواء وعدم السيطرة على الـذات                

  ).2004 ،وزارة األسرى( ضافة إلى القلق والسلوك العدوانيباإل

  

 إلى بناء قسم اإلرشاد النفسي واالجتماعي، الذي يقوم على تقـديم            ومن هذا المنطلق سارع البرنامج    

خدمات اإلرشاد لألسرى وعائالتهم وكذلك لألطفال األسرى بعد تحررهم من السجون، حيث عمـل              

البرنامج على تقديم الدعم النفسي واالجتماعي وإقامة األنشطة الترفيهية ألطفال األسرى وزوجاتهم            

مثل اللوازم المدرسية ودمج أطفال األسـرى فـي المخيمـات الـصيفية             وتقديم بعض االحتياجات    

للتخفيف من معاناتهم والعمل على تأقلمهم مع واقع االعتقال وغياب احـد أفـراد األسـرة نتيجـة                  

االعتقال باإلضافة إلى تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألسرى المحـررين مـن خـالل التأهيـل                

لزيارات الميدانية ومساعدة األسير على اختيار الخدمة التي تتناسـب          األكاديمي والمهني والنفسي وا   

تصاصيين خمع شخصيته وإمكانياته وطموحه، وقد اعتمد البرنامج في هذه الخدمة على طاقم من اال             

  .)2004 ،وزارة األسرى( االجتماعيين والنفسيين الذين تم تعينهم للقيام بهذه المهمات 

  

  :التعليم الجامعي. 3.1.27.2

  

تعتبر فئة الطلبة من أكثر الفئات التي ساهمت في العمل الوطني والنضال ضد االحتالل على مدار                

سنوات الصراع الطويل، وقد كانت النسبة األكبر من المعتقلين الفلسطينيين خالل سنوات االنتفاضة             
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مـال دراسـتهم     هم من فئة الطلبة الذين حرموا من إك        1987الكبرى التي اشتعلت نيرانها في العام       

  .الجامعية جراء سياسات االعتقال

  

ومع بداية تأسيس برنامج تأهيل األسرى المحررين كان لخدمة التعليم مكانة متميزة لدى القـائمين               

وقد القت هذه الخدمة إقباال واسعاً من قبل األسرى المحـررين الـذين             .على البرنامج والممولين له   

يكونوا مقبولين في إحدى الجامعات الفلسطينية ويـساهموا    يشترط في حصولهم على هذه الخدمة أن        

من الرسوم الجامعية ويقوم البرنامج بدفع المبلغ المتبقي، وبذلك يشارك األسير في             % 50بما نسبته   

هذه العملية التي تمكنه الحقاً من الحصول على الشهادة الجامعية وبالتالي تكون فرصـة حـصوله                

األمر الذي يساهم في فتح األفاق أمامه وسد االحتياجـات المعيـشية            على العمل متاحة بشكل اكبر      

واالقتصادية له وإلفراد عائلته، كما أن حصول األسير المحرر على الشهادة الجامعية تزيـد مـن                

وعيه وثقافته وتعزز من قدرته على االنخراط في المجتمع وبالتالي المساهمة الفاعلة فـي تحـسين                

  . )2008أبو دياك،  ( ملية التنموية داخل المجتمع كفاءته ومشاركته في الع

  

  :التي تواجه خدمة التعليم الجامعيأهم المعيقات . 4.1.27.2

  

لقد واجهت خدمة التعليم ومنذ إنشائها في برنامج تأهيل األسرى المحررين العديـد مـن المـشاكل                 

ة في آن واحد وذلـك      والصعوبات التي تحول دون التحاق جميع األسرى المحررين في هذه الخدم          

  :لألسباب التالية

  

ارتفاع أعداد األسرى المحررين الذين انهوا دراستهم الثانوية ويرغبون في إكمال دراستهم             •

  .الجامعية األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الخدمة

ارتفاع سعر الساعة الدراسية في الجامعات الفلسطينية مما يخلـق عجـزاً فـي الموازنـة                 •

  .خصصة لهذه الخدمةالم

  

  :التدريب المهني. 5.1.27.2

  

لقد أتاحت هذه الخدمة الفرصة أمام إعداد  كبيرة من األسرى المحررين والذين لـم يتمكنـوا مـن                   

حيث وفر البرنامج هذه الخدمة التي تـساهم        .إكمال دراستهم الجامعية للحصول على الشهادة العلمية      

 جيداً من خالل عملية اإلرشاد نحو اختيار مهنـة محـددة            في صقل األسير المحرر وإعداده إعدادا     

تنسجم مع رغبة األسير من جهة وحاجة المجتمع المهنية من جهة أخرى، فقـام البرنـامج بعقـد                  
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اتفاقيات مع مراكز التدريب المهني التي تتمتع بكفاءة عالية وإمكانيات لتنفيذ هذه الدورات المتنوعة              

مهنياً وزيادة قدراته وتحسين مهاراته التي تجعله قادراً على االعتماد          والتي تساهم في تأهيل األسير      

على نفسه وتحسين دخله ليصبح مشاركاً في عملية التنمية ويزيد من إمكانياته في مواجهة المستقبل               

  فـي  األمر الذي يؤدي به إلى االندماج في المجتمع والخروج من حالة اإلحباط والقلق التي واكبته              

  .تقال وخالل الفترة األولى بعد التحرر من األسرأثناء االع

  

وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الهامة في البرنامج والتي هدفت بشكل أساسي إلى تحقيق سياسـة                

البرنامج في خلق أجيال من األسرى المحررين المؤهلين في مجاالت مختلفة تساهم فـي مـشاركة                

  .األسير المحرر في عملية البناء والتنمية

  

وقد عمل البرنامج على تشجيع األسرى المحررين نحو التدريب المهني من خالل توفير الحـوافز               

، وتوفير المواصالت وعدة التدريب التي تقدم لكـل         يالتي تدفع تجاه هذه الخدمة مثل الدعم األسر       

، وقد التحـق    متدرب مجاناً، باإلضافة إلى منحه الشهادة التي تؤهله للقيام بمهام المهنة بكفاءة عالية            

في هذه الخدمة أعداد كبيرة من األسرى المحررين الذين أصبحوا مؤهلين وقادرين على االعتمـاد               

على أنفسهم والدخول في سوق العمل الفلسطيني بثقة وجدارة واستطاعوا مواجهة التحديات وتجاوز             

  . )2005 ،الحاج. ( الصعوبات

  

  :الدعم األسرى. 6.1.27.2

  

يل األسرى المحررين ومن خالل تقديم هده الخدمة إلى تحفيز المنتفعين مـنهم             لقد عمل برنامج تأه   

وتحديداً الملتحقين بدورات التدريب المهني المتزوجين والذين يعيلـون أسـرهم ويـشكلون نقطـة               

االرتكاز في سد حاجات عائالتهم من الناحية االقتصادية، فقام البرنامج بتقـديم بـدل المواصـالت      

 والمواد الالزمة للتدريب لكل متدرب وذلك من اجل تشجيعهم على االستمرار فـي              وتوفير األدوات 

الدورات التدريبية وااللتزام بها، وقد ساهم ذلك بشكل اثر ايجابياً على المتدربين الذين ازداد عددهم               

  .)2004أبو عطوان، . ( بشكل ملحوظ جراء هذا التحفيز

  

  :القروض. 7.1.27.2

  

هامة التي يقدمها برنامج تأهيل األسرى المحررين منذ إنشائه، حيث يخضع           وهي إحدى الخدمات ال   

األسير المتقدم للحصول على هذه الخدمة وقبل الموافقة على إعطائه القرض، يقوم بااللتحاق بدورة              
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مكثفة حول إعداد وصياغة المشاريع الصغيرة يقدم خاللها جدوى اقتـصادية للمـشروع المنـوي               

لقائمون على البرنامج بدراسة هذه الجدوى ومناقشتها بشكل دقيق وزيارة موقـع            إقامته، حيث يقوم ا   

( المشروع وبعد اقتناعهم بجدوى المشروع تتم الموافقة على منح القـرض بقيمـة تتـراوح بـين                  

من قيمة  % 1يتم سدادها خالل ثالث سنوات بفائدة مالية بسيطة تصل إلى           )  دوالر   2500-5000

 ،أبـو ديـاك   . (  مع البنوك الفلسطينية ووفق شروط سهلة علـى األسـير          القرض بموجب اتفاقيات  

2008(.  

  

 مشاريع صـغيرة    التي مكنتهم من إنشاء   وقد حصل المئات من األسرى المحررين على هذه الخدمة          

 ساهمت هذه المـشاريع فـي       و قد تمثلت في المشاريع الزراعية والحيوانية والتجارية والصناعية،        

 نحو سد الحاجات    ياألسره  طل عن العمل إلى منتج قادر على النهوض بواقع        تحويل األسير من عا   

الضرورية ألفراد عائلته األمر الذي ساهم في عملية الدمج االجتماعي لألسير والمشاركة في عملية              

وال تزال هذه الخدمة تالقي إقباال واسعاً من قبل األسرى المحررين بالرغم             .)2005 .الحاج. (البناء

  . )2000وزارة األسرى والمحررين، . ( الدعم والتمويل من قبل الجهات المانحة للبرنامجمن قلة 

  

  :البحث عن العمل. 8.1.27.2

  

يعاني المجتمع الفلسطيني من ارتفاع في نسبة البطالة جراء سياسات االحتالل المتمثلة في الحصار              

شعور باالستقرار السياسي وارتباط    ومنع السفر لألسرى المحررين وتوقف العملية السياسية وعدم ال        

حيث لجأ القائمون على البرنامج إلى التنسيق مع القطاع الخـاص            .االقتصاد الفلسطيني باإلسرائيلي  

في المجتمع الفلسطيني وحثه على استيعاب ما يمكن من األسرى المحررين العاطلين عـن العمـل                

  .المهنية الكفاءة ت اإلدارية ووالذين يملكون المؤهالت العلمية وتتوفر لديهم المهارا

  

  :دعم األجور. 9.1.27.2
 

حيث يقوم القائمون على البرنامج بعقد اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الخاصة واألهليـة يـتم               

من الراتب الشهري لمدة ستة أشهر، وتقـوم الجهـة          % 50بموجبها التزام البرنامج بدفع ما قيمته       

  .األخرى بدفع النسبة المتبقية

  

 األولى، وقد ساهمت هـذه      شهورويلتزم صاحب العمل بدفع الراتب الشهري كامالً بعد انتهاء الستة           

اآللية بحل مشكلة أعداد كبيرة من األسرى المحررين عبر حصولهم على فرصة العمـل وتـوفير                
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ارة وز. ( الحاجات األساسية لهم وألفراد عائالتهم مما أدى إلى اندماجهم مع الواقع الذي يعيـشونه             

كما سعى البرنامج إلى تقديم خدمات أخرى للمـساهمة فـي إيجـاد             . )2004األسرى والمحررين،   

  :فرص عمل لألسرى المؤهلين من خالل الخدمات التالية

  

 ويتم ذلك من خالل متابعة األسرى المحررين الخريجين مـن الجامعـات             :التشغيل الذاتي  •

 لمساعدتهم في إنشاء مشاريع خاصة بهـم        والدورات المهنية والعمل على توفير اإلمكانيات     

يـتم  )  دوالر1500(عبر منحهم ما سمي بقرض التشغيل الذاتي والذي تصل قيمتـه إلـى    

 على االتفاقية مع البرنامج وتسدد على شكل دفعات         ةحد البنوك الموقع  أالحصول عليها من    

ن العـاطلين عـن     شهرية بنسبة فائدة متدنية، وقد ساهم ذلك في التخفيف من نسبة الخريجي           

  .)2004أبو عطوان، ( العمل 

توفير فرص عمل عن طريق المؤسسات الحكومية والخاصة من خالل احتساب نسبة تصل              •

أبـو  ( من األسرى المحررين والمؤهلين ليتم استيعابهم فـي هـذه المؤسـسات             % 2إلى  

  . )2004عطوان، 

  

  :اإلرشاد النفسي. 10.1.27.2

  

  في ي البرنامج التي لم تكن متوفرة منذ بدئه بالرغم من أهميتها، ولكن           وقد تم استحداث هذه الوحدة ف     

أثناء عمل البرنامج اتضح أهمية إنشاء هذه الخدمة حيث أن نسبة ال بأس بها من األسرى تعرضوا                 

للضغوطات النفسية والجسدية نتاج التجربة االعتقالية القاسية التي مروا بها في سجون االحـتالل،              

كل والصعوبات التي واجهتهم بعد اإلفراج عنهم مشاكل وصعوبات مادية فقط،  بـل              فلم تكن المشا  

كانت صعوبات نفسية واجتماعية جعلتهم يشعرون باالكتئاب واإلحباط والعزلة االجتماعيـة، لـذلك             

فان وجود هذه الخدمة ساهم في إخراج هؤالء األسرى  من الحالة غير الطبيعية التي مـروا بهـا                   

  . )2004مسار، ( تحديها وساعدتهم على 

  

  الدراسات السابقة  28.2

  

  : مقدمة.1.28.2

  

لقد تطرق العديد من الباحثين والمختصين في قضايا األسرى والمعـتقالت فـي دراسـاتهم حـول          

التجربة االعتقالية وانعكاساتها على حياة المعتقلين بعد تحررهم من السجون فـي مختلـف بلـدان                
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سرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي هي من القضايا الهامة في مجال           العالم،وال شك عن قضية األ    

البحث خاصة أنها تعتبر من التجارب الفريدة ألنها قضية شعب يناضل ضد وجود االحتالل علـى                

حظيت هذه التجربة على اهتمام الباحثين بالرغم من قلة الدراسات المتخصـصة فـي        فقد   أرضه،  

لباحث باالطالع على الكثير من هذه الدراسات واألبحاث التي يمكن          مجال تأهيل األسرى، وقد قام ا     

  .إدراج ما هو مفيد منها إلثراء هذه الدراسة

  

  :الدراسات العربية. 2.28.2

  

االضطرابات السلوكية لـدى أطفـال أسـر المعتقلـين          "و جاءت بعنوان    : )2008(دراسة زعول     

 علـى أهـم     التي هدفت إلى التعرف     و. "هاتة بيت لحم من وجهة نظر األم      الفلسطينيين في محافظ  

، وتحديـد   مظاهر االضطرابات السلوكية المنتشرة بين هؤالء األطفال من وجهة نظـر األمهـات            

الفروق في االضطرابات السلوكية لدى األطفال تبعا للعمر، ومكان السكن، والجـنس، والمـستوى              

أماً من أمهـات أطفـال      ) 201(راسة  حيث شملت عينة الد   .التعليمي للوالدين، ومستوى دخل األسرة    

المعتقلين في محافظة بيت لحم، تم اختيارهن بطريقة العينة الطبقية العشوائية، وتمثل العينة ما              أسر  

وقد أظهرت النتائج أن درجة االضـطرابات الـسلوكية  لـدى           . من مجتمع الدراسة  ) 20%(نسبته  

مـن وجهـة نظـر األمهـات كانـت          المعتقلين الفلسطينيين في محافظة بيـت لحـم         أسر  أطفال  

وأن أهم مظاهر االضطرابات السلوكية تمثلت في اضطرابات الخوف، بينما كان           ). 3.35(متوسطة،

 لمتغيـر   كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحـصائية تبعـا             . السلوك العدواني أقلها  

، بينما تبين عـدم وجـود       االضطرابات اإلدراكية لصالح الذكور   الجنس، وقد كانت هذه الفروق في       

فروق تبعا للجنس على الدرجة الكلية لالستبانة، في حين تبين وجود فـروق فـي االضـطرابات                 

).  سـنة 15 – 12.1(السلوكية تبعا لعمر الطفل في بعد النشاط الزائد لصالح األطفال ذوي األعمار            

الخـوف، واضـطرابات    (وذلك في أبعاد    )  سنة 12 –9.1(بينما كانت لصالح األطفال ذوي األعمار     

إال انه لم يكن هناك فـروق ذات داللـة          ). النوم واالضطرابات اإلدراكية، والقلق، والدرجة الكلية     

إحصائية في االضطرابات السلوكية تعزى لمتغير مكان السكن، ومستوى دخل األسرة، ومـستوى             

 من التوصيات تمثلت    وفي ضوء هذه النتائج خرج الباحث بمجموعة      .تعليم األب، ومستوى تعليم األم    

أسـر  في الدعوة إلى تفعيل دور اإلرشاد النفسي في المؤسسات الفلسطينية بحيث يـشمل أطفـال                

المعتقلين الفلسطينيين، والتركيز على ما يعانيه الطفل الفلسطيني بعد لحظة االعتقال ألحـد أفـراد               

المعتقلـين  ومع زيادة انتشار اضطراب الخـوف بـصورة مرتفعـة بـين أطفـال أسـر                 . أسرته

  .الفلسطينيين،فإن الباحث يوصي بزيادة االهتمام بعالج هذه االضطرابات والحد من انتشارها
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م الدور التنموي لبرنامج تأهيل األسرى      يتقي" والتي جاءت تحت عنوان      :)2008( دراسة أبو دياك    

لدراسـة  حالـة ا  ( في إعادة تكيف األسرى ودمجهم المجتمعي من وجهة نظر األسرى المـؤهلين             

وقد تمثل مجتمع الدراسة باألسرى المحررين في محافظة جنين خالل الفترة من             .")محافظة جنين   

أسيرا محرراً وتـم اختيـار      ) 1621(والذين حصلوا على خدمة التأهيل وعددهم       ) 1995-2005(

سـرى  وقد أظهرت الدراسة أن الدور التنموي لبرنامج تأهيل األ         .% )10( عينة الدراسة بما نسبته     

المحررين في محافظة جنين ساهم في إعادة تكيف األسرى ودمجهم في المجتمع بشكل كبير وذلـك                

كما  ,)االقتصادي، والصحي   والنفسي،  والمهني،  والتعليمي،  ( تبعاً لمتغيرات الدراسة في المجاالت      

جتمـع مـن     ال يوجد فروق في الدور التنموي للبرنامج في إعادة تكيف األسرى ودمجهم في الم              أنه

وقد خرجت الدراسة بعدد من النتـائج       .حيث مكان السكن والعمر والحالة االجتماعية وطبيعة العمل       

أهمها العمل على تطوير الخدمات التعليمية واالستمرار في تقديم البرنامج لخدماته في مجال التأمين              

  .الصحي والدعم النفسي واالجتماعي والمهني

  

 استغالل األيـدي    "تحت عنوان ) 2006(ء في دراسة أبو عطوان    وجا ):2006(دراسة أبو عطوان    

، وقد تكون مجتمع الدراسة مـن       ")1980-1967(العاملة  األسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي        

أسرى فلسطينيين خاضوا التجربة االعتقالية خالل مفاصل هامة في تاريخ الحركة األسيرة وتحديداً             

نهم واكبوا التحوالت التي حدثت داخل السجون في تلك الفترة،           أل 1985 وحتى عام    1967من العام   

 أشكال االستغالل لأليدي العاملة الفلسطينية السجينة داخل سـجون          إلىوقد حاولت الدراسة التعرف     

االحتالل اإلسرائيلي وتوضيح أسبابها ودوافعها وقد أظهرت الدراسة أن الدافع السياسي الذي يتم من            

 لألسرى لتوحيد طاقاتهم وتنظيم حيـاتهم والنهـوض بـواقعهم الثقـافي             رصةفخالله محاربة أي    

والنضالي، كان وراء عملية التشغيل، باإلضافة إلى الدافع االقتصادي والذي كانت إدارة الـسجون              

 حيث كان يجبر األسرى على العمل في صناعة النسيج والـصناديق            ،تحقق من ورائه أرباحا طائلة    

و أوضحت الدراسة أن تشغيل األسرى في سجون االحتالل لم           .ابات العسكرية الخشبية وجنازير الدب  

يكن بهدف التعليم والتأهيل وإنما هو تجسيد للعبودية وقتل الروح النضالية لألسـير، كمـا بينـت                 

الدراسة الدور النضالي لألسرى في مقاومة هذه السياسة وأن قيامهم بهذه األعمال لم يكـن بـشكل                 

  .ارهم على ذلك بالقوة والقمعطوعي، بل تم إجب

  

دور برامج تأهيل األسرى المحررين في      " والتي جاءت تحت عنوان    :)2004( دراسة أبو عطوان    

حيث تكون مجتمع الدراسة من األسرى المحررين في محافظـة          " دمج األسرى بالمجتمع الفلسطيني   

ـ 15(يد أعمارهم عـن  الخليل والذين امضوا في السجون اإلسرائيلية مدة أكثر من عام، وتز           ) اًعام

 وقد تكون مجتمع الدراسة مـن       .ومسجلين في برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة الخليل        
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أسيرا محرراً، تـم    )  80(م وشملت عينة الدراسة     30/9/2004أسير محرر حتى تاريخ      ) 3000(

وقد بينت   .ما وغير متجانس  طريقة العشوائية الطبقية الن مجتمع الدراسة كبير إلى حد          الاختيارهم ب 

عالية لدى   كانت   الخليلالدراسة أن درجة االندماج في المجتمع لدى األسرى المحررين في محافظة            

 ط من فق% 5، ومنخفضة لدى    %67.5  وكانت النتيجة متوسطة لدى      ,من حجم أفراد العينة   % 27.5

برنامج تأهيل األسرى المحررين    أفراد العينة، وتعتبر هذه النتائج ايجابية وتوضح مدى أهمية دور           

وهنا نالحظ أن أهمية برنامج تأهيل األسـرى المحـررين           .في تحقيق عملية الدمج داخل المجتمع     

ظهرت بشكل ايجابي من خالل النتائج التي أشارت إليها هذه الدراسة والتي بنيـت علـى دورهـم                  

  .التنموية و واالقتصاديةالتنموي فأصبحوا قوة فاعلة ومؤثرة في مختلف النواحي االجتماعية

  

تأهيل األسرى  بعالقة المجتمع األوروبي    "وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان       :)2005( دراسة الحاج   

، حيث أوضحت الدراسة وجهة نظر األسرى المحررين        "المحررين وانخراطهم في المجتمع المدني    

ودورهم داخل المجتمع، حيث    اتجاه خدمات برنامج التأهيل واالنطباعات التي انعكست على حياتهم          

من إجمالي المستفيدين من خدمات البرنامج الـذين وصـل          % 13.5شملت عينه الدراسة ما نسبته      

يم األسرى المحررين   يت الدراسة وعبر تق   ينوقد ب , من البرنامج  اًمنتفع) أسيراً 30000( عددهم إلى 

ت وبرامج لها عالقة مباشـرة      نه من الضرورة بمكان العمل على استحداث خدما       ألخدمات البرنامج   

 الجهود على البرنامج لتوفير فرص العمل للخـريجين          القائمين في حاجات المجتمع المهنية وتكثيف    

والمنتفعين من خدمات البرنامج باإلضافة إلى تحسين قدرات المـدربين عبـر تكثيـف الـدورات                

  المتخصصة في مجاالت التأهيل واإلشراف المهني 

  

التكيف النفـسي واالجتمـاعي لـدى األسـرى         " وجاءت الدراسة بعنوان     :)2006( دراسة قباجه   

ون مجتمع الدراسة مـن األسـرى        وتكّ "المحررين في مؤسسات السلطة الوطنية في محافظة الخليل       

المحررين الذين يعملون في إحدى الوظائف الحكومية في السلطة الفلسطينية داخل محافظة الخليـل              

أسير  ) 1200(والذين كان عددهم    , م  2005لسجون اإلسرائيلية قبل عام     والذين أطلق سراحهم من ا    

من مجتمع الدراسة، وكانـت     % 20محرر وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية وبما نسبته          

نتائج الدراسة ايجابية إلى درجة عالية من حيث قابليته األسرى المحررين قيامهم بـأداء وظـائفهم                

ى عاتقهم داخل نطاق العمل، حيـث يوضـح الباحـث أن قـوة إرادة األسـرى                 والمهام الملقاة عل  

تهم الجامحة في المشاركة فـي      بومعنوياتهم المرتفعة وإيمانهم بالرسالة النضالية التي يحملونها ورغ       

بناء المستقبل لهم ولألجيال، كان عامالً مساعداً إلى حد كبير في عملية التكييف النفسي واالجتماعي               

  .جتمعداخل الم
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 دور برنامج تأهيل األسرى المحررين في تحقيق االنـدماج          "وهي بعنوان   ):2005( دراسة محمد   

وقـد  " االجتماعي واالقتصادي لألسرى المحررين الفلسطينيين داخل المجتمع في محافظة نـابلس            

ـ  تكون مجتمع الدراسة من األسرى المحررين الذين تلقوا الخدمات التي طرحها             ددهم البرنامج، وع

وقـد   .من مجتمـع الدراسـة    % 20أسيرا محرراً حيث تم اختيار عينة الدراسة ما نسبته          ) 2898(

أظهرت نتائج الدراسة تبعاً للمتغيرات أن مكان السكن ال يلعب أي دور او تأثير في عملية انـدماج                  

العمـل،  العمر، المستوى التعليمي، الحالة الصحية، حالـة        ( ولكن متغيرات    .األسرى في المجتمع  

تؤثر بشكل كبير في تحقيق االندماج االجتماعي واالقتصادي لألسير المحـرر           )  الحالة االجتماعية 

وهنا نالحظ أن األسير المحرر الذي اعتقل صغيراً في السن وكـان شـاباً يافعـاً                 .داخل المجتمع 

ف داخـل المجتمـع     يكون أكثر قدرة في عملية التكي      اَ جيد اَ علمي تلك مؤهالً م بصحة جيدة وي   اَومتمتع

خاصة عندما ال تكون لديه مسؤوليات اجتماعية، كأن يكون رب أسرة مثالً، حيث تكون المسؤولية               

  .كبيرة واالهتمامات المستقبلية مختلفة مما يقلل من المقدرة على عملية التكيف داخل المجتمع

  

يلية في المعتقالت على    اثر الممارسات اإلسرائ  " وقد حملت الدراسة عنوان      :)1996(دراسة النجار   

 أساليب التحقيـق    إلى وقد حاولت الدراسة التعرف      "التكيف النفسي واالجتماعي لألسرى المحررين    

داخل األقبية  والزنازين في السجون اإلسرائيلية ووسائل الضغط النفسي واالجتمـاعي والتعـذيب              

 التكيـف   علـى ألسـرى   الجسدي والقهر واإلذالل الذي يتعرض له األسرى وعالقة ذلك بقـدرة ا           

واالندماج داخل المجتمع بعد التحرر، خاصة أن العديد من األسرى عـانوا مـن اآلثـار النفـسية                  

وأظهـرت   .والضغوطات المختلفة التي شكلت عائقاً لفترة محدودة أمام إمكانية تأقلمهم في المجتمع           

فكلما أمضى األسير فترة أطول     نتائج الدراسة أن مدة االعتقال تلعب دوراً سلبياً في عملية االندماج            

في السجن فان ذلك يزيد من ابتعاده عن المحيطين به ويجد صعوبة في االنخـراط فـي المجتمـع                   

  .والتأقلم مع ظروف الحياة

  

استيعاب األسـرى المحـررين فـي    " وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان : )2007( دراسة البرغوثي   

 إلـى انتفاضـة   1987 والبيرة من االنتفاضة األولـى  مؤسسات السلطة الوطنية في مدينتي رام اهللا     

 هذه الدراسة إلى معرفة واقع اسـتيعاب األسـرى المحـررين فـي              توقد هدف  . "2000األقصى  

مؤسسات السلطة الوطنية حيث أجريت الدراسة على جميع األسرى المحررين في محافظتي رام اهللا              

تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت        أسيرا محرراً وقد    ) 940( والبيرة والبالغ عددهم    

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها أن آليات استيعاب األسرى            .% )20( ما نسبته    ) 188( 

المحررين في مؤسسات السلطة هي غير مالئمة حيث أن برامج االستيعاب غير كافية وال زالت قيد                

   .التطوير
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  :الدراسات األجنبية. 3.28.2

  

 Quota and el sarraja, 1997 :(( prison experiences and (دراسـة كوتـه والـسراج   

coping styles among Palestinian men ) .   حيث أعطت هذه الدراسة االهتمـام بالتجربـة

ي السجون اإلسرائيلية وأساليب التأقلم والتكيف بعد التحرر، وقـد          فاالعتقالية لألسرى الفلسطينيين    

أسيرا محـرراً ومـن أهـم        ) 79(ة برنامج غزة للصحة النفسية على عينة مقدارها         أجرى الدراس 

 تجارب االعتقـال المختلفـة، وتــأثير عمليـة          إلىاألهداف التي سعت إليها الدراسة هو التعرف        

االعتقال على القدرة الذهنية والوضع النفسي واالجتماعي لألسرى وعدم المقدرة على االندماج في             

وقد أجريت المقابالت مع األسرى المحررين، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن            .التحررالمجتمع بعد   

 نفـسية   اً أثـار  تظروف االعتقال الصعبة وأساليب التعذيب المتنوعة التي تعرض لها األسرى ترك          

وجسدية عليهم من حيث فقدان الحس اإلدراكي والعاطفي وسرعة الغضب واالستفزاز كمـا بينـت               

سن من األسرى وسكان المدن هم أكثر الذين يشعرون بخيبة األمل والمعاناة ممـا              ال  كبار أنالنتائج  

  .يسبب لهم العزلة وتشتت التفكير وتشريد الذهن

  

االضطرابات النفـسية بعـد   ( حيث جاءت هذه الدراسة بعنوان  : )Denis  ) 1997دراسة دينس 

وتم اختيار عينة الدراسـة    ".1972-1944ما بين ) االعتقال السياسي في منطقة االتحاد السوفيتي       

أسيرا محرراً وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة المحددة والتي تناولـت ظـروف               ) 54(على  

االعتقال والتجربة االعتقالية وأساليب التعذيب النفسي والجسدي وانعكاساتها على حيـاة المعتقلـين             

انوا من اضطرابات نفـسية     ع أفراد العينة    من% 50وقد أظهرت نتائج الدراسة أن       .داخل السجون 

  .مثل القلق واالكتئاب وان هذه األعراض ظهرت عليهم خالل السنة األولى من االعتقال

  

التعذيب وسـوء  " وهي بعنوان  ) Punamaki and Sarraj)   1996 :دراسة السراج وبوناماكي

جناء سياسيون فلسطينيون    عن الضغط الذي يتعرض له س      ةالمعاملة وأعراض االضطرابات الناجم   

 االضطرابات النفسية المتعلقة بآثار االعتقـال وسـوء         إلىواهم هدف آلية هذه الدراسة التعرف        ."

المعاملة وأساليب التعذيب المتنوعة التي تعرض لها السجناء الفلسطينيون في السجون اإلسـرائيلية،             

اً من قطـاع غـزة ممـن تتـراوح          سجيناً فلسطينياً محرر  )  550( ىوقد أجريت دراسة شاملة عل    

وأمضت نتائج الدراسـة أن      . امضوا فترات متفاوتة داخل السجون     )اً عام 40-13 (أعمارهم ما بين  

التعذيب الجسدي الذي يتعرض له األسرى يؤثر بشكل كبير علـى الـشعور بالالمبـاالة والعزلـة                 

 المحررين الذين واجهوا    وسرعة الغضب واالنفعال لديهم، كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن األسرى         

  .لعزلة كان أكثر من غيرهم من األسرى المحررينلكل اقتصادية بعد التحرر فان تعرضهم امش
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  :خالصة الدراسات السابقة. 4.28.2

  

 فـي قـضية     بآخربعد اطالع الباحث على العديد من الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بشكل أو             

 ونقلهم من واقع المعاناة التي مروا بها إلـى واقـع أفـضل              األسرى وسبل دمجهم في المجتمعات    

وتحديداً المعتقلين السياسيين في مختلف دول العالم، والذين يتم التعامل معهم بشكل يختلف تماماً عن               

  .األسرى الجنائيين

  

ل  التجربة االعتقالية خـال     معظم الدراسات التي قام بها العديد من الباحثين ركزت على          وبالتالي فان 

  وأوضـاع الـسجون،       ،االعتقال السيئة  ظروف   تناولت و سنوات الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي    

وأماكن تواجدها،  وأساليب التحقيق الوحشية والالانسانية التي يتعرض لها األسرى  داخـل أقبيـة                

 إلىباإلضافة  ثار ذلك على نفسية األسير من الناحية االجتماعية والنفسية  واالقتصادية،            آالتحقيق،  و  

 , داخل الـسجون     لتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها األسرى      اَذلك فقد تناولت هذه الدراسات توثيق     

كسر إرادتهم والنيل من إيمانهم بعدالة قـضيتهم،      ل كل السبل     خاللها مستخدما    والتي حاول االحتالل  

 األحداث اليومية التي مرت بهـم     و وأيام األسر     االعتقالية    عن التجربة  وا العديد منهم تحدث   إنحيث  

  . أثناء االعتقالفي

  

كما يرى الباحث أن هذه الدراسات ركزت على أهمية برامج التأهيل من حيث قدرتها على مساعدة                

و مدى قدرتهم على االنخراط في تحقيق التنميـة         , األسرى المحررين على االندماج داخل المجتمع     

 كما سعت هذه الدراسات إلى ضرورة العمل        .سات الفلسطينية و المشاركة في بناء المؤس    , المجتمعية

, على االهتمام بالجانب الصحي لألسرى المرضى و ضرورة توفير العناية الصحية الالزمة لهـم               

و أصيبوا بأمراض مزمنـة     ,  أثناء فترة االعتقال    في خاصة أن العديد من األسرى تعرضوا للتعذيب      

 نفسية و اجتماعية    اَمما ترك آثار  , مصلحة السجون اإلسرائيلية    نتيجة اإلهمال الطبي من قبل إدارة       

األمر الذي دعا إلى ضرورة التركيز على التأهيل النفسي و االجتماعي لهـم بعـد إطـالق                 . عليهم

  . سراحهم

  

بمكان إعطاء قضية األسرى الفلسطينيين اهتماماً اكبر من حيـث          و يرى الباحث انه من الضرورة       

 في مختلف المجاالت التي تعالج هذه الظـاهرة الواسـعة فـي المجتمـع               عمل دراسات متخصصة  

قيامه بحمـالت االعتقـال     و،إلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية   الفلسطيني جراء استمرار االحتالل ا    

على تـسليط    الدراسة التي يقوم بها الباحث       و ستعمل هذه     .المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني    

لدور التنموي لألسرى المحررين    دمات التي يقدمها برنامج التأهيل على ا      الضوء على انعكاسات الخ   
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انخراطهم في بناء   و, المستدامة لألسرى بعد تأهيلهم   مدى مساهمة هذه الخدمات في تحقيق التنمية        و,

  .و ذلك ألهمية هذا الموضوع الذي لم يتم تناوله من قبل.المجتمع الفلسطيني من وجهة نظرهم
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  الثالفصل الث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات
  

  المقدمة  1.3

  

للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، من       هذا الفصل من الدراسة بتناول عرض      قام الباحث في  

خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجـراءات         

التحقق من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجـة البيانـات المتعلقـة               

  .   أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاعنباستجابة أفراد العينة 
  

  منهجية الدراسة 2.3

  

لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبع الباحث المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهـدف               

 وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها وتحليلها، فقد تم استخدام هـذا المـنهج فـي                 إلى

 معتمداً على أسلوب الدراسـة الميدانيـة فـي جمـع            ها  وأهدافالدراسة  صورته ألنه يالئم طبيعة     

  .   المعلومات، ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها

  

  ةمجتمع الدراس 3.3

  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع األسرى المحررين في محافظة بيت لحم والذين تم تحريرهم مـن                

 برنامج  ، والذين حصلوا على خدمات من     )2008 - 1998( سجون االحتالل اإلسرائيلي بين عامي    
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  استناداً إلى إحصائيات    و أسيرةً محررين   أسيراً  ) 2327(تأهيل األسرى المحررين، و يبلغ عددها       

  . وزارة شؤون األسرى والمحررين

  

  عينة الدراسة 4.3

  

من إجمالي األسرى المحررين في محافظة بيت لحم مع         %) 20( تم إجراء الدراسة على ما نسبته         

وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية المنتظمة من األسـرى         . افتراض تمثيل العينة لمجتمع الدراسة    

) 465(من األسرى واألسيرات المحررين،  وقد تم توزيع         ) 465 (المحررين، وبلغ عددها اإلجمالي   

، وبعد التدقيق تبين أن االستبيانات      . )استبانه) 460(استبانه،  وبلغ عدد االستبيانات التي استرجعت        

  .استبانه) 460(الصالحة للتحليل 

  

  أدوات الدراسة 5.3

  

المعلومات التي احتاجها الباحث للقيام بهـذه       تعتبر أداة الدراسة الوسيلة الفاعلة في جمع البيانات و          

و هنا ال بد    , و قد اعتمدت هذه الدراسة على أداة االستبانة       , و لتحقيق الهدف المنشود منها    , الدراسة

  . ها و تحليل هذه األداةمن وصف

  

  تحليل االستبانة 6.3

  

ين، والدراسات الـسابقة    لقد تم صياغة فقرات االستبانة اعتماداً على أدبيات تأهيل األسرى المحرر          

في مجال التأهيل والدمج االجتماعي واالقتصادي وأهمية برامج التأهيل لألسرى المحررين التي تم             

، )2005دراسة محمـد،  (و) 2004دراسة أبو عطوان،    (و) 2005,دراسة الحاج ( الحديث عنها في    

و قـد   .م في مجال الدراسة   هذا باإلضافة إلى توجيهات المحكمين من ذوي الخبرة والتجربة واالهتما         

تكونت االستبانة بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها و األخذ بمالحظات األساتذة المحكمين تكونـت             

، ومحـور   ) فقـرة  71(محور واقع برنـامج التأهيـل،        : فقرة موزعة على المحاور التالية     71من  

، )فقرات10( عملية التأهيل    ، ومحور أهم معوقات   )فقرة14(اهات األسرى نحو برنامج التأهيل،      اتج

، ومحـور   ) فقـرة  13(ومحور انعكاسات برنامج التأهيل على الدور التنموي لألسرى المحـررين           

 ( مقـسم إلـى     وقد استخدم الباحث سلماً خماسي التدرج        ). فقرة 17(تحسين كفاءة برنامج التأهيل     

وتـم  ) جة منخفـضة جـداً    بدرجة عالية جداً، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدر         

  .)1.2.3.4.5(تسلسل الدرجات حسب التدرج 
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  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 7.3

  

من عينـة   % 94.6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ويظهر أن           ) 1.3 (يبين الجدول رقم  

  .من اإلناث% 5.4الدراسة من الذكور، و

  

  .الجنسر توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغي: 1.3جدول 

  

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  94.6  435  ذكر

 5.4  25  أنثى

  %100  460  المجموع

  

ن نسبة األسرى من الذكور كانت أعلى بكثير من نسبة اإلناث في            أ) 1.3(نالحظ من خالل الجدول     

ـ                 ث إجمالي أفراد العينة، وهذا يعود إلى قلة االعتقاالت في صفوف اإلناث مقارنة مع الذكور،  حي

تفيد إحصائيات وزارة شؤون األسرى أن إجمالي عدد األسيرات الحالي في الـسجون اإلسـرائيلية               

أسير من الذكور، فيما بلغ إجمالي عدد األسيرات منذ بداية االحتالل        ) 9500(أسيرة مقابل   ) 35(يبلغ

ـ      ) 12000(اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ما يقارب       ذ تلـك   أسيرة، وأن إجمالي عدد األسرى من

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل       ) 2.3(يبين الجدول    و .اًأسير) 850000( الفترة بلغ   

من عينة الدراسة من حملة التوجيهي فما دون، في حين كانـت نـسبة              % 40.9 ويظهر أن    ،العلمي

  .للبكالوريوس فأعلى%  36.3، ونسبة %22.8الدبلوم 
  

  المؤهل العلميدراسة  حسب متغير توزيع أفراد عينة ال: 2.3جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي

  40.9  188  توجيهي فما دون

  22.8  105  دبلوم

  36.3  167  بكالوريوس فأعلى

  %100  460  وعالمجم

  

بان المستوى التعليمي لألسرى جيد بالرغم من ظروف االعتقـال،          ) 2.3(نالحظ من خالل الجدول   

ن هناك إقبال على التحصيل العلمي لدى األسرى وأن ذلك  هو انعكاس لواقع              حيث بينت الدراسة أ   
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ويبين الجـدول رقـم      .التعليم في فلسطين على أساس الحاصلين على ثانوية عامة فأكثر، وما دون           

من عينة الدراسة اقل مـن      % 5ويظهر أن     . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر      ) 3.3(

 40-31من عمـر    % 39.3 سنة، ونسبة    30-21من عمر   % 29.8 نسبة    سنة، في حين كانت    20

  . سنة41ألكبر من % 25.9سنة، ونسبة 
 

   توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير العمر:3.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  العمر

  5.0  23   سنة20اقل من 

  29.8  137   سنة30- 21من 

  39.3  181  سنة40 - 31من 

 25.9  119  41أكبر من

  %100  460  وعالمجم

  

بان جميع الفئات العمرية من األسرى المحررين قد تلقت الخدمات          ) 3.3(نالحظ من خالل الجدول     

المختلفة من برنامج تأهيل األسرى المحررين،  ولكن بنسب متفاوتة، وأن النـسبة األكبـر كانـت                 

 في برنامج التأهيل الذي ابتدأ      عاماً،  ويعود ذلك لشروط االلتحاق     ) 40-31(لصالح الفئة العمرية من   

 حيث كانت الخدمات التاهيلية تقدم لألسرى المحررين الذين أفرج عنهم بعـد             1995في بداية العام    

،  وهم من فئة الشباب      اَعام) 30-18(، والذين كانت أعمارهم عند اعتقالهم تتراوح بين         1985عام  

   .1987قت شرارتها عام الذين تم اعتقالهم إبان االنتفاضة الشعبية التي انطل
 

 من سكان   هممن% 33.5 حسب متغير مكان السكن، ويظهر أن        المبحوثينتوزيع  ) 4.3(ويبين جدول   

  .لسكان المخيمات% 38.7 ونسبة ،%27.8القرى، في حين كانت نسبة سكان المدن 

  

  مكان السكن توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير :4.3جدول 

  
  بة المئويةالنس  العدد  مكان السكن

  33.5  154  قرية

  27.8  128  مدينة

 38.7  178  مخيم

  %100  460  المجموع
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أن الخدمات التي قدمها برنامج تأهيل األسرى المحررين،  كانـت           ) 4.3(نالحظ من خالل الجدول     

موزعة على المبحوثين بنسب متفاوتة حسب التوزيع الجغرافي، وأن النسبة األعلى كانـت لـسكان               

م القرى، فالمدن، حيث أن نسبة المعتقلين من سكان المخيمات كانت األعلى وذلك يعود              المخيمات، ث 

فكانت  ألهمية قضية الالجئين الفلسطينيين الذين تعتبر قضيتهم محوراً أساسياً للصراع مع االحتالل           

   .شرارة النضال والمقاومة تنطلق من داخل المخيمات الفلسطينية

  

 ويظهـر أن    ،الحالة االجتماعيـة  يع أفراد عينة الدراسة حسب متغير       توز) 5.3(ويبين الجدول رقم    

 ونـسبة   ،%45.9 من عينة الدراسة من العزاب، في حين كانت نـسبة المتـزوجين              %52.2نسبة    

  .لألرامل%  1.3للمطلقين، ونسبة  % 0.7

  

  الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير : 5.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  لألسيرالمؤهل العلمي 

  52.2  240  أعزب

  45.9  211  متزوج

  0.7  3  مطلق

 1.3  6  أرمل

  %100  460  المجمـــــوع

   

أن النسبة األعلى للمبحوثين كانت من العزاب وذلك يعود إلى أن النـسبة             ) 5.3(نالحظ في الجدول  

 ونتيجـة النقطـاعهم عـن       األكبر من األسرى هي من العزاب،  الذين بعد تحريرهم من السجون،           

ممارسة الحياة الطبيعية،  فإنهم يبدؤون في بناء مستقبلهم من جديد إما من خالل إكمال تعليمهم،  أو                  

البحث عن فرصة عمل تمكنهم من سد حاجاتهم،  ومن ثم البدء في مشروع البحث عـن شـريكة                   

  .العمر وبناء األسرة

  

 ويظهر  ،إجمالي سنوات االعتقال  دراسة حسب متغير    توزيع أفراد عينة ال   ) 6.3(ويبين الجدول رقم    

 في حـين كانـت      ، سنوات 5 كانت اقل من      إجمالي سنوات االعتقال   من عينة الدراسة  % 68.7أن    

 إجمالي  للذين% 4.1 ونسبة   ، سنوات 10-5 كانت من     إجمالي سنوات االعتقال   للذين% 27.2نسبة  

  . سنوات10سنوات االعتقال أكثر من 
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  إجمالي سنوات االعتقالزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير  تو:6.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  إجمالي سنوات االعتقال

  68.7  316   سنوات5اقل من 

  27.2  125   سنوات10 إلى 5من 

 4.1  19   سنوات10أكثر من 

  %100  460  وعالمجم

  

ى الذين امـضوا فـي سـجون        أن النسبة األعلى للمبحوثين كانت لألسر     ) 6.3(نالحظ في الجدول  

 سنوات،  وذلك يعود إلى حجم المشاركة الشعبية والجماهيرية فـي            5االحتالل اإلسرائيلي اقل من     

 أثناء مشاركاتهم في     في فعاليات مقاومة االحتالل،  وقيام جنود االحتالل باعتقال الشبان الفلسطينيين         

ى الحواجز العسكرية بين المدن الفلسطينية       ة المناهضة لالحتالل،  أو اعتقالهم عل      يالمظاهرات الشعب 

) 7.3(ويبـين الجـدول رقـم     .وقيام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية بإصدار األحكام المجحفة بحقهم 

 مـن عينـة     %53.9  ويظهـر أن نـسبة     ،االنتماء السياسي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير       

من % 23 وأن نسبة    ،لدراسة من تنظيم حماس    من عينة ا   %18.9 وأن نسبة    ،الدراسة من تنظيم فتح   

  .من عينة الدراسة من المستقلين% 4.1عينة الدراسة من اليسار، وأن نسبة 
 

  االنتماء السياسيتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير : 7.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  االنتماء السياسي

  53.9  248  فتح

  18.9  87  حماس

  23.0  106  يسار

  4.1  19  قلمست

  %100  460  المجموع

  

أن النسبة األعلى للمبحوثين هم من األسرى الذين ينتمون إلى حركة فتح،             ) 7.3(نالحظ في الجدول  

بـسبب أن التنظـيم     إلى   ذلك   زىويع.  فالمستقلين ،ن لحركة حماس  ي ثم المنتم  ،ثم اليسار الفلسطيني  

أن اإلحصائيات الصادرة عن نادي األسـير       األكبر على الساحة الفلسطينية هو تنظيم حركة فتح،  و         

من إجمالي األسـرى    % 60الفلسطيني تفيد بان نسبة المعتقلين من حركة فتح تصل إلى ما يقارب             

العمل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير       ) 8.3(ويبين الجدول رقم     .داخل السجون اإلسرائيلية  
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  ،لعمل الحالي كان في القطاع الحكومي األمني       ا من عينة الدراسة  % 22.6ويظهر أن نسبة      . الحالي

 وأن نـسبة     العمل الحالي كان في القطاع الحكومي المدني،        من عينة الدراسة     % 23.5وأن نسبة   

من عينة الدراسة   % 12.4، وأن نسبة      العمل الحالي في القطاع الخاص    من عينة الدراسة    % 16.5

  .ال عمل لديهم% 25.0العمل الحالي في المؤسسات األهلية، ونسبة 
 

  العمل الحاليتوزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغير : 8.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  العمل الحالي

  22.6  104  األمني/القطاع الحكومي

  23.5  108  المدني/القطاع الحكومي 

  16.5  76  القطاع الخاص

  12.4  57  مؤسسات أهلية

 25.0  115  ال اعمل

  %100  460  المجموع

  

أن النسبة األعلى للمبحوثين هم الذين يعملون في القطاع الحكـومي           ) 8.3(نالحظ من خالل الجدول   

األمني والمدني، وذلك يعود إلى انطباق قانون األسرى والمحررين عليهم،  والذي يمنح كل أسـير                

ضـافة  ، أو وظيفة حكومية،  باإل     اً دائم اَ سنوات في سجون االحتالل راتب     5محرر أمضى أكثر من     

من مجمل الوظـائف الحكوميـة      %  5إلى سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي أقرت منح نسبة          

يلي ذلك القطاع األهلي والخاص ويشمل األسرى المحررين الذين استفادوا من           . لألسرى المحررين 

ث أن  خدمات برنامج تأهيل األسرى المحررين،  والذين تمكنوا من إنشاء مشاريع خاصة بهم،  حي              

هذه الخدمات تشجع العمل في القطاع الخاص واألهلي مثل خدمات التـدريب المهنـي المختلفـة،                

أما بخصوص المبحوثين الذين أفادوا بأنهم ال يعملون،  فهم الذين لم             . والتشغيل الذاتي،  والقروض   

 بهم نتيجة   ينطبق عليهم قانون األسرى والمحررين،  كذلك فهم لم يتمكنوا من إنشاء مشاريع خاصة             

الظروف االقتصادية الصعبة التي يمرون بها،  وقلة فرص العمل المتاحـة أمـامهم فـي الـسوق                  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سبب حصولك علـى          ) 9.3(يبين الجدول رقم     و .الفلسطيني

رين من عينة الدراسة انطباق قانون األسرى والمحـر       % 31.3 ويظهر أن      ،الوظيفة التي تعمل بها   

من عينة الدراسة حصولهم علـى خدمـة        % 40.7عليهم كان سبب الحصول على الوظيفة، وأن          

من عينة الدراسـة    % 28 وأن   ،تأهيل من برنامج تأهيل األسرى كان سبب الحصول على الوظيفية         

  .كان حصولهم على الوظيفة غير ذلك
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  .لوظيفة التي تعمل بهاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سبب حصولك على ا: 9.3جدول 

  
 النسبة المئوية  العدد  سبب حصولك على الوظيفة التي تعمل بها

  31.3  144  انطباق قانون األسرى والمحررين عليك

  40.7  187  حصولك على خدمة تأهيل من برنامج تأهيل األسرى

  28  129  غير ذلك

  %100  460  المجموع

  

 الدراسة حسب متغير نوع الخدمات التـي حـصلت          توزيع أفراد عينة  ) 10.3(ويبين الجدول رقم    

من عينة الدراسة حصلوا على التامين الصحي وحـده         % 2.8 ويظهر أن    ،عليها من برنامج التأهيل   

ولكن هنالك بعض أفراد عينة الدراسة أجابوا بأنه تأمين صحي مع خدمة أخرى ونسبهم مبينه فـي                 

مـن  % 10.2ا على التدريب المهني، وأن        من عينة الدراسة حصلو   % 14.8الجدول التالي، وأن      

من عينة الدراسة حصلوا على القروض،      % 5.4عينة الدراسة حصلوا على التعليم الجامعي، وأن          

من عينة الدراسـة حـصلوا      % 1.5 وأن   ،من عينة الدراسة حصلوا على دعم األجور      % 5.7وأن    

  .ب الدائممن عينة الدراسة حصلوا على الرات% 24على الدعم األسري، وأن 

  

   من برنامج التأهيلالمقدمة  حسب متغير نوع الخدمات المبحوثين توزيع :10.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  نوع الخدمات التي حصلت عليها من برنامج التأهيل

  2.8  13  التامين الصحي

  14.8  68  التدريب المهني

  10.2  47  التعليم الجامعي

  5.4  25  القروض

  5.7  26  دعم األجور

  1.5  7  الدعم األسري

 24  110  الراتب الدائم

  5  23  التأمين الصحي والدعم األسري

  7  32  التأمين الصحي والتدريب المهني

  7.8  36 التأمين الصحي والتعليم الجامعي

  3  14 التأمين الصحي والقروض

  5.4  25 التأمين الصحي ودعم األجور

  7.4  34 التأمين الصحي والراتب الدائم
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  صدق األداة 8.3

  

قام الباحث بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضـها         

 والـذين ابـدوا بعـض       ،من ذوي االختصاص والخبرة   ) 6(على مجموعة من المحكمين وعددهم      

ـ               شكلها الحـالي   المالحظات حولها والتي تم أخذها بعين االعتبار، وعليه فقد تم إخراج االسـتبانة ب

بصورتها النهائية، ومن ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامـل االرتبـاط                و

 واتضح وجود داللة إحصائية في معظم       ،بيرسون لفقرات االستبانة مع الدرجة الكلية ألداة الدراسية       

و مبين فـي المالحـق    هناك التصاق داخلي بين الفقرات، وذلك ما هفقرات االستبانة ويدل على أن  

  )).9.5(إلى ) 5.5(

  

  ثبات الدراسة 9.3

  

وللتحقق من ثبات االستبانة قام الباحث بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لمقياس الدراسة حسب              

، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة        )0.8528(معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكلية        

  .اض الدراسةبثبات يفي بأغر

  

   معامل الثبات لمحاور الدراسة مع الدرجة الكلية  :11.3جدول 

  
  معامل الثبات  المحور الرقم

  0.8215  دراسة واقع برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم  1

  0.7028  دراسة اتجاهات األسرى المحررين نحو برنامج التأهيل في محافظة بيت لحم  2

  0.7241  معوقات عملية  تأهيل األسرى المحرريندراسة أهم   3

  0.8364  دراسة انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين على دورهم التنموي  4

  0.8798  دراسة تحسين كفاءة برنامج تأهيل األسرى المحررين  5

  0.8528  الدرجة الكلية

  

   الدراسةجراءاتإ 10.3
 

وتحديد عينة الدراسة، قام الباحث بتطبيق األداة على أفراد         بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة،        

عينة الدراسة،حيث حصل الباحث على كشف كامل من وزارة شؤون األسرى والمحررين يتضمن             

أسماء األسرى واألسيرات من محافظة بيت لحم الذين تلقوا خدمات من برنامج التأهيل،  ثـم قـام                  
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راسة لتعبئتها،   وبعد أن اكتملت عملية تجميع االسـتبيانات           الباحث بتوزيع االستبيان على عينة الد     

من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، تبين للباحث أن عـدد االسـتبيانات المـستردة             

  .استبانه) 460: (الصالحة والتي خضعت للتحليل اإلحصائي

  

  لمعالجة اإلحصائية ا11.3

  

ث  بمراجعتها تمهيدا إلدخالها للحاسوب،  وقـد أدخلـت إلـى             بعد جمع بيانات الدراسة،  قام الباح      

الحاسوب بإعطائها أرقاما معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية، حيث أعطيـت اإلجابـة               

 درجتـين،   منخفـضة  درجات،     3 درجات، متوسطة    4 درجات، درجة كبيرة     5بدرجة كبيرة جدا    

ذلك في الفقرات الموجبة، وتم عكسها فـي الفقـرات           جدا درجة واحدة، و    منخفضةواإلجابة بدرجة   

وقد تمت  . السالبة، بحيث كلما زادت الدرجة، زادت وجهة نظر األسرى المحررين والعكس صحيح           

المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، باستخراج األعداد،  والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية،           

 عـن طريـق     ،)α=0.05(رضيات الدراسة عند المستوى     وقد تم فحص ف   . واالنحرافات المعيارية 

 One Way(، واختبار تحليل التباين األحادي )T-Test(اختبار ت : االختبارات اإلحصائية التالية

Analysis of Variance(   واختبـار تـوكي ،)Tukey Test(    ومعامـل االرتبـاط بيرسـون ،

)Pearson Correlation( ومعامل الثبات كرونباخ ألفا ،)Cronbach Alpha(،، وذلك باستخدام 

  ). SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  تحليل بيانات الدراسة وفحص الفرضيات

  
  تمهيد 1.4

  

راسة ومناقشتها،  وتوضيح أثر كل مـن        يقوم الباحث بعرض النتائج اإلحصائية للد     في هذا الفصل س   

المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التـي تـم                

وحتى يتم تحديد ذلك من خالل متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة،  تم اعتماد              . الحصول عليها 

  :الدرجات التالية

  
  يمدى متوسطها الحساب  الدرجة

   فأقل1.79   جدامنخفضة

  2.59-1.80  منخفضة

  3.39-2.60  متوسطة

  4.19-3.40  عالية

   فأعلى4.20  عالية جداً

  

  نتائج أسئلة الدراسة 2.4

  

  ما طبيعة برنامج تأهيل األسرى المحررين؟  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 1.2.4

  

 الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات     لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات       

  .أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن طبيعة برنامج تأهيل األسرى المحررين
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 محورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          : 1.4جدول  

  طبيعة برنامج تأهيل األسرى المحررين 

  
المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  عالية  0.7712  3.5043  .يستفيد من خدماته جميع األسرى المحررين  1
  متوسطة  0.6956  2.7130  .يغطي مختلف المجاالت المهنية  2
  عالية  0.4852  3.8261  .يسعى لدمج األسرى في المجتمع  3
  عالية  0.6027  3.5217  .يحتوي على مساقات للتدريب  4
  عالية  0.7586  3.5783  .يعتمد على المادة النظرية في التدريب  5
  عالية  0.6822  3.5543  .يعتمد على التدريب العملي  6

  عالية  0.5862  3.6696  .يركز على التأهيل االجتماعي  7
  عالية  0.4999  3.7565  .يشمل على برامج للتأهيل المهني  8
  عالية  0.5882  3.4804  .قتصادي لألسرى المحررينيساهم في تحسين الوضع اال  9

  متوسطة  0.7755  3.3457  .يعمل على التقليل من البطالة  10
  عالية  0.4582  3.8043  .يساهم في بناء القدرات الشخصية  11
  متوسطة  0.7544  3.3543  .يساهم في إمكانية الحصول على وظيفة  12
  ةنخفضم  0.7028  2.4304  .المحررينيوجد وحدة متخصصة تقدم االستشارة لألسرى   13
 عالية  0.6846  3.4087  .يساهم في التخلص من اآلثار السلبية لظروف االعتقال  14
 عالية  0.7657  3.4087  .أهداف التأهيل واضحة  15
تحتوي مراكز التأهيل المهني على التجهيزات الالزمة   16

  . للتدريب

  عالية  0.6124  3.5783

  متوسطة  0.7487  3.3891  . مدة التأهيل كافية  17

  عالية 0.3387  3.4308  الدرجة الكلية

  

وانحـراف معيـاري    ) 3.4308( الجدول السابق أن المتوسط الحـسابي للدرجـة الكليـة            يوضح

  من وجهة نظر المبحـوثين       أن طبيعة برنامج تأهيل األسرى المحررين      يدل على   وهذا  ) 0.3387(

 من فقرات االستبانة جـاءت  ةفقر) 12(ي الجدول السابق أن  كما وتشير النتائج ف    .عاليةجاء بدرجة   

 بينما حصلت فقـرة واحـدة علـى درجـة            جاءت بدرجة متوسطة،   اتفقر) 4(بدرجة عالية، وأن    

على أعلى متوسط حسابي حيث     "  يسعى لدمج األسرى في المجتمع      "  فقد حصلت الفقرة     منخفضة،

  فيركـز  ,يشمل على برامج للتأهيل المهني     يليها, فيساهم في بناء القدرات الشخصية     ,)3.8261(بلغ  

 .الـخ ...,فتحتوي مراكز التأهيل المهني على التجهيزات الالزمة للتدريب        ,على التأهيل االجتماعي  
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. " يوجد وحدة متخصصة تقدم االستشارة الالزمة لألسـرى المحـررين         " في حين كانت أقل فقرة      

   ).2.4304(بمتوسط حسابي 

  
  ما مدى رضا األسرى المحررين تجاه برنامج التأهيل؟: المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج . 2.2.4

  

لإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات             

أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن مدى رضا األسرى المحررين اتجاه برنامج               

  .تأهيلال

  

 محورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على          : 2.4جدول  

  مدى رضا األسرى المحررين تجاه برنامج التأهيل

  
المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  عالية  0.5217  3.7087  .يساهم في تعزيز الدور التنموي لألسرى  1
  منخفضة  0.7118  2.4696  .يلبي احتياجات المجتمع المهنية  2
  عالية  0.7810  3.6043  .ينال على الرضا في ميادين العمل  3
  متوسطة  0.5952  3.3500  .مصمم بأسلوب مهني  4
  متوسطة  0.7405  3.3435  .يساهم في الحصول على فرصة عمل  5
  متوسطة  0.5997  3.3391  .يلبي الحاجات االقتصادية لألسرى المحررين  6
  منخفضة  0.8901  2.3435  .يعتمد على التخطيط المستقبلي  7
  منخفضة  0.6498  1.9826  .يلعب االنتماء السياسي لألسير دورا في االلتحاق به  8
  منخفضة  0.8011  2.4717  .يتواءم مع التقدم التكنولوجي  9

  منخفضة  1.0206  2.4217  يراعي مدة االعتقال  10
  عالية  0.7793  3.4304  .ريعات يمكن تطبيقهايستند على تش  11
  منخفضة  0.7000  2.2913  .يوفر آلية لمتابعة األسرى المحررين بعد تأهيلهم  12
  عالية  0.8465  3.7088  .الطواقم التي تقوم بعملية التأهيل ذات كفاءة عالية  13
  متوسطة  0.6240  3.2435  .يراعي مهارات األسرى المحررين  14

  متوسطة 0.3094  2.9792  الدرجة الكلية

  

وانحـراف معيـاري    ) 2.9792(يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للدرجة الكليـة           

  .وهذا يدل على أن رضا األسرى المحررين تجاه برنامج التأهيل جاء بدرجة متوسطة) 0.3094(
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ءت بدرجة عالية، وأن    فقرات من فقرات االستبانة جا    ) 4(كما وتشير النتائج في الجدول السابق أن        

، فقـد حـصلت   رجة منخفضةدقرات على  ف) 6(، بينما حصلت  جاءت بدرجة متوسطة اتفقر) 4(

على أعلى متوسط حسابي حيث بلـغ       . "  الطواقم التي تقوم بعملية التأهيل ذات كفاءة عالية       " الفقرة  

فـي   .في ميادين العملفينال على الرضا   ,يساهم في تعزيز الدور التنموي لألسرى      يليها,)3.7088(

  ).1.9826متوسط (يلعب االنتماء السياسي لألسير دورا في االلتحاق به " حين كانت أقل فقرة 
  

  ما هي العقبات التي تواجه برنامج التأهيل؟ :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. 3.2.4
  

ات المعيارية الستجابات   لإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف          

  .أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن العقبات التي تواجه برنامج التأهيل

  

 محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على           :3.4 جدول

  العقبات التي تواجه برنامج التأهيل

  
 المتوسط  الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  عالية  0.8328  3.7217  .عدم توفر مراكز تأهيل مجهزة باألدوات الالزمة  1
  متوسطة  0.8595  3.3261  .عدم تنوع برامج التأهيل  2
  منخفضة  0.8752  2.2652  .وجود المحسوبية في اختيار نوع الخدمة  3
  متوسطة  0.7219  3.3543  .ألسرىغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بتأهيل ا  4
  عالية  0.5237  4.1870  .عدم استقرار الدعم المالي الكافي  5
  عالية  0.6511  3.4022  . عدم وضوح السياسات العامة للتأهيل  6
  عالية  0.5795  3.9087  .برامج التأهيل ليست دورية  7
  عالية  0.5601  3.9957  .برامج التأهيل المعتمدة ال تلبي احتياجات األسرى  8
  عالية  0.4468  4.0543  .انعدام المتابعة لألسرى المؤهلين  9

  عالية 0.4429  4.1543  . الستيعاب األسرى بعد تأهيلهمآليةعدم وجود   10

  عالية 0.3385  3.6370  الدرجة الكلية

  

) 0.396(وانحراف معياري   ) 3.4676( الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية         يوضح

كما وتشير النتائج فـي      .دل على أن العقبات التي تواجه برنامج التأهيل جاءت بدرجة عالية          وهذا ي 

فقـرة جـاءت    ) 2(فقرات من فقرات االستبانة جاءت بدرجة عاليـة، وأن          ) 7(الجدول السابق أن    

عدم استقرار الـدعم المـالي      " ، فقد حصلت الفقرة     ، وفقرة واحدة بدرجة منخفضة    بدرجة متوسطة 
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 الستيعاب األسـرى    آليةيليها عدم وجود    ,)4.1870(  على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ         "الكافي  

 ,فبرامج التأهيل المعتمدة ال تلبي احتياجات األسرى       ,فانعدام المتابعة لألسرى المؤهلين    ,بعد تأهيلهم 

 كانت  في حين  .الخ..فعدم توفر مراكز تأهيل مجهزة باألدوات الالزمة      , فبرامج التأهيل ليست دورية   

  ).2.2652(بمتوسط حسابي " وجود المحسوبية في اختيار نوع الخدمة " أقل فقرة 

  

ما هي انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين علـى          :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع   . 4.2.4

  دورهم التنموي؟

  

معيارية الستجابات  لإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال           

أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين              

  .على دورهم التنموي

  

  محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على        : 4.4جدول  

  لى دورهم التنمويانعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين ع

  
المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  عالية  0.4606  3.7783  .انخراطهم في بناء المجتمع  1
  عالية  0.6775  3.4761  .توفر فرص الحصول على العمل  2
  منخفضة  0.7864  2.4174  .توفر مجاالت عمل متنوعة  3
  عالية  0.6037  3.5609  . إعداد األسرى المحررين مهنيا  4
  عالية  0.5149  3.7609  .زيادة ثقتهم بأنفسهم نتيجة التحاقهم بالبرنامج  5
  عالية  0.5254  3.7478  .تسريع اندماجهم في المجتمع  6
  عالية  0.6436  3.4217  .اعتمادهم على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم  7
  عالية  0.5878  3.7000  .تحسين المهارات اإلدارية لديهم  8
  متوسطة  0.6342  3.3652  . توفير االستقرار النفسي لهم  9

  عالية  0.5484  3.8457  .توفير خدمة التعليم الجامعي لمن يرغب منهم  10
  عالية  0.5922  3.5043  .تمكينهم من إدارة مشاريع خاصة بهم  11
  متوسطة  0.6196  3.2413  .تعريفهم بالتقنيات الحديثة في ممارسة المهنة  12
  عالية 0.6113  3.6087  .كانية فرصة مشاركتهم في الحياة السياسيةزيادة إم  13

  عالية 0.3518  3.4945  الدرجة الكلية
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وانحـراف معيـاري    ) 3.4945( الجدول السابق أن المتوسط الحـسابي للدرجـة الكليـة            يوضح

وهذا يدل على أن انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين على دورهـم التنمـوي              ) 0.3518(

  .عاليةبدرجة ت جاء

  

فقرات من فقرات االستبانة جاءت بدرجـة عاليـة،         ) 10(كما وتشير النتائج في الجدول السابق أن        

توفير خدمة   ، فقد حصلت الفقرة   ، وفقرة واحدة بدرجة منخفضة     جاءت بدرجة متوسطة   ةفقر) 2(وأن  

 انخراطهم فـي    يليها,)3.8457(على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ         التعليم الجامعي لمن يرغب منهم    

  .الخ..فتسريع اندماجهم في المجتمع, فزيادة ثقتهم بأنفسهم نتيجة التحاقهم بالبرنامج  ,بناء المجتمع

  ).3.2413توسط حسابي م(.قنيات الحديثة في ممارسة المهنةتعريفهم بالت" في حين كانت أقل فقرة 

  
كفيلة بتحسين كفـاءة برنـامج التأهيـل         ما اآلليات ال    :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس   . 5.2.4

  وتطويره؟

  

لإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات             

أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن اآلليات الكفيلة بتحـسين كفـاءة برنـامج                 

  .التأهيل وتطويره

  

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة علـى           الم: أ-5.4 جدول

  محور اآلليات الكفيلة بتحسين كفاءة برنامج التأهيل وتطويره 

  
المتوسط   الفقرات  الرقم 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

إيجاد قاعدة بيانات شاملة حول األسرى المحررين لتحديد   1

  .تقبليةاحتياجاتهم المس

  عالية  0.3906  4.0457

 عالية  0.7376  3.4478  . تقديم خدمات تراعي االحتياجات المهنية للمجتمع  2
 عالية  0.6908  3.4348  .وضع خطة للتأهيل المستمر  3
  عالية  0.4498  3.9848  .تشكيل لجان استشارية متخصصة لتأهيل األسرى المحررين  4
  عالية جداً  0.5464  4.4348  .اف جميع األسرىتعديل قانون األسرى والمحررين إلنص  5
  عالية جداً  0.5482  4.4522  .توفير تمويل كاف يغطي جميع الخدمات  6
  عالية  0.4662  3.9783  .وضع خطة لتطوير قدرات القائمين على البرنامج  7
  عالية جداً  0.5511  4.3413  .إنشاء مشاريع استثمارية تنموية لتشغيل األسرى المحررين  8
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى          : ب-5.4 ولجد

   اآلليات الكفيلة بتحسين كفاءة برنامج التأهيل وتطويره محور

  
المتوسط   الفقرات  الرقم 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  يةعال  0.4083  4.0565  .إجراء دراسات حول احتياجات سوق العمل  9
  عالية جداً  0.5789  4.4174  .توفر فرص عمل لألسرى الذين التحقوا بالبرنامج  10
  عالية  0.3536  4.0587  .متابعة األسرى الذين التحقوا بالبرنامج بعد تأهيلهم  11
  عالية  0.4500  3.9065  .إيجاد خطة لتقييم برنامج التأهيل بشكل دوري  12
  عالية  0.4441  3.9435  .ة في مجال التأهيلتفعيل التنسيق بين المؤسسات العامل  13
  عالية  0.3613  4.0130  . توفير خدمات متنوعة تالئم سوق العمل  14
  عالية  0.3863  4.0326  .إنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة للتأهيل  15
  عالية  0.4114  3.9739  .تطوير األنظمة اإلدارية الخاصة بالتأهيل  16
مؤسسات لتشغيل األسرى المحررين اعتماد نسبة ثابتة داخل ال  17

  .بعد تأهيلهم

  عالية جداً 0.5685  4.3217

  عالية 0.2940  4.0496  الدرجة الكلية

  

وانحـراف معيـاري    ) 4.0496(يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للدرجة الكليـة           

رى المحررين جاءت   وهذا يدل على أن اآلليات الكفيلة بتحسين كفاءة برنامج تأهيل األس          ) 0.2940(

 من فقـرات االسـتبانة جـاءت        اتفقر) 5(كما وتشير النتائج في الجدول السابق أن         .بدرجة عالية 

توفير تمويل كاف يغطـي     "  فقد حصلت الفقرة     فقرة جاءت بدرجة عالية،   ) 12(و،   جداً بدرجة عالية 

ـ    يليها ,)4.4522(على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ       "  جميع الخدمات    دمات تراعـي    تقـديم خ

فتـوفر  , فتعديل قانون األسرى والمحررين إلنصاف جميع األسـرى       , االحتياجات المهنية للمجتمع  

 تقديم خدمات تراعـي     "في حين كانت أقل فقرة       .الخ..فرص عمل لألسرى الذين التحقوا بالبرنامج     

  ).3.4478(بمتوسط حسابي  " االحتياجات المهنية للمجتمع
  

ما هي الدرجة الكلية النعكاسات برامج تأهيل األسـرى   :ة بالسؤال السادس  النتائج المتعلق . 6.2.4

  المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح ؟
  

لإلجابة عن هذا السؤال  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات             

انة التي تعبر عـن االنعكاسـات بـرامج تأهيـل األسـرى             أفراد عينة الدراسة على فقرات االستب     

  .المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة علـى            : 6.4جدول  

  محاور الدراسة مع الدرجة الكلية

  
المتوسط   المحور  الرقم

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

  الدرجة

دراسة واقع برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت   1

  لحم

  عالية  0.33878  3.4308

دراسة اتجاهات األسرى المحررين نحو برنامج التأهيل في   2

  محافظة بيت لحم

  متوسطة  0.30942  2.9792

  عالية  0.33856  3.6370  دراسة أهم معوقات عملية  تأهيل األسرى المحررين  3
دراسة انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين على دورهم   4

  التنموي

  عالية  0.35180  3.4945

  عالية 0.29401  4.0496  دراسة تحسين كفاءة برنامج تأهيل األسرى المحررين  5

  عالية 0.1894  3.5306  الدرجة الكلية

  

وانحـراف معيـاري    ) 3.5306(ليـة   يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للدرجة الك        

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على           وهذا يدل على أن   ) 0.1894(

  .دورهم التنموي الواقع والطموح جاءت بدرجة عالية

  

  اقتراحات إضافية لتطوير كفاءة برامج التأهيل التي تعزز الدور التنموي لألسرى المحررين 3.4

  

 .اديمية لألسرى المحررينإنشاء أك •

 .تطبيق المحاور المذكورة يؤدي إلى تحسين البرنامج •

 .زيادة برامج التأهيل يعزز الدور التنموي لألسرى •

 .بناء مساكن لألسرى •

 .أن تشمل كافة األسرى بكافة أعمارهم ومدة سجنهم •

 .احتياجات األسرىمع م ءالتتوسيع نوعية الخدمات بما ي •

 .ت لتأهيل األسرى المحررينالعمل على إنشاء مؤسسا •

 . زيادة نسبة الموازنات لألسرى •

 .هم دورات تدريبية بالخارجؤتعليم األسرى المحررين وإعطا •
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   أية اقتراحات إضافية لتعديل قانون األسرى المحررين4.4

  

 . قانون يضمن حقوق األسرى المحررين الذين امضوا أكثر من عام واحد •

 .القانون غير واضح •

 .لقانون على كافة المؤسسات العتماده في سياسات العمليجب تعميم ا •

 .وضع قانون يشمل استيعاب األسرى في مؤسسات السلطة والمجتمع المدني •

 .قانون يتكفل باألسرى المحررين وحياتهم وكل ما يتعلق بهم واحتياجاتهم •

  

  نتائج فرضيات الدراسة 5.4

  

  : نتائج الفرضية األولى. 1.5.4

  

) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  (صفرية األولىولفحص الفرضية ال

اسات برامج تأهيل األسرى المحررين في  انعك في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول

 تم حساب المتوسطات )محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير الجنس

 األسرى امج التأهيلن بر انعكاساتأفراد عينة الدراسة على فقرات استبانهالحسابية الستجابة 

  إلىتعزى المبحوثين التنموية من وجهة نظر المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي

  . الجنسمتغير

  

هيل  برنامج تأ  حول انعكاسات   للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة      " ت" نتائج اختبار    :7.4جدول  

  األسرى المحررين  على دورهم التنموي تعزى لمتغير الجنس

  
  مستوى الداللة "t"قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  0.35301  3.4973  435  ذكر

  0.33309  3.4462  25  أنثى

0.706  0.481  

  

) α = 0.05( لمـستوى يتبين من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ا            

في انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهـم التنمـوي مـن                 

حيث كان هناك تقارب واضح في آراء المبحوثين على         وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغير الجنس،     

  .قبول الفرضية الصفرية األولى  وبذلك تم,اختالف نوعهم االجتماعي
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  :الفرضية الثانيةنتائج . 2.5.4

  

) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى       (ولفحص الفرضية الصفرية الثانية     

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي        في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول     

تم حـساب   ) لعلميالواقع والطموح تعزى لمتغير المؤهل ا     : محافظة بيت لحم على دورهم التنموي     

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبانه انعكاسـات بـرامج تأهيـل               

 مـن وجهـة نظـر       األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح          

  .المؤهل العلمي متغير  تعزى إلىالمبحوثين

  

 علـى   رافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة        لمتوسطات الحسابية واالنح  ا: 8.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنمـوي             

  الواقع والطموح  من وجهة نطر المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي 

  0.36261  3.3916  188  توجيهي فما دون

  0.27350  3.5861  105  دبلوم

 0.35569  3.5527  167  بكالوريوس فأعلى

  

 وجود فروق ظاهره في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي            السابقيالحظ من الجدول    

 من وجهة نظر المبحوثين تعـزى لمتغيـر         محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح       

  ).9.4جدول  ( ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي،لعلميالمؤهل ا

  

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في انعكاسات برامج تأهيـل  :9.4 جدول

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعـزى             

  يلمتغير المؤهل العلم

  
  مجموع  مصدر التباين

  المربعات

  درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

  مستوى الداللة

  1.719  2  3.439  بين المجموعات

  457  53.370  داخل المجموعات

  459  56.808  المجموع

0.117  
  

14.723  
  

0.000  
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 وهي اقل من مستوى الداللة      )0.000(ومستوى الداللة   ) 14.723(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α = 0.05 (         أي أنه  يوجد فروق في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيـت

وكانت الفروق لصالح الدبلوم    . لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح  تعزى إلى المؤهل العلمي          

 وهذا يبين أهمية الجانـب      .انية وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الث      ومن ثم البكالوريوس فأعلى،   

حيث أن األسرى المحررين الذين التحقوا بخدمة التعليم الجـامعي          , التعليمي في التنمية المجتمعية     

و تمكنوا من الحصول على فرصة العمل أكثر مـن          , استطاعوا المساهمة في عملية البناء و التنمية      

  .لجامعيةاألسرى الذين لم تتح لهم الفرصة الستكمال دراستهم ا

  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة : 10.4جدول 

  الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

  
  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

  توجيهي فما دون  0.000  0.1945-  دبلوم

  0.000  0.1612- بكالوريوس فأعلى

  دبلوم  0.000  0.1945  يهي فما دونتوج

  0.736  0.0333 بكالوريوس فأعلى

 بكالوريوس فأعلى  0.000  0.1612  توجيهي فما دون

 0.736  0.0333- دبلوم

  

  : نتائج الفرضية الثالثة. 3.5.4
  

) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          (ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة     

لحسابية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي           في المتوسطات ا  

تم حساب المتوسطات   ) الواقع والطموح تعزى لمتغير العمر    : محافظة بيت لحم على دورهم التنموي     

الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات اسـتبانه انعكاسـات بـرامج تأهيـل األسـرى         

 من وجهة نظـر المبحـوثين       ة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح       المحررين في محافظ  

  . العمرتعزى لمتغير

  

 وجود فروق ظاهره في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في           )11.4(يالحظ من الجدول    

محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح  تعزى لمتغير العمر، ولمعرفة داللة الفروق               

  ).12.4(تم استخدام تحليل التباين األحادي كما يظهر في الجدول 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة علـى             :11.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي            

  .الواقع والطموح تعزى لمتغير العمر

  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  رالعم

  0.37172  3.1906  23   سنة 20اقل من 

  0.29864  3.4396  137   سنة30-21من 

  0.35975  3.5087  181  سنة40 - 31من 

  0.35147  3.5947  119   سنة41أكبر من

  

سات برامج تأهيـل   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في انعكا:12.4 جدول

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى            

  .لمتغير العمر

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  1.256  3  3.767  بين المجموعات

  456  53.041  داخل المجموعات

  459  56.808  المجموع

0.116  
  

10.796  
  

0.000  
  

  

وهي أقل من مستوى الداللة     ) 0.000(ومستوى الداللة   ) 10.796(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α = 0.05 (              أي أنه يوجد فروق في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيـت

   .تعزى إلى متغير العمرر المبحوثين  من وجهة نظلحم على دورهم التنموي الواقع والطموح

  

 و يبين ذالك أن هـؤالء األسـرى          سنة، 41لصالح اكبر من     كانت   الفروقولقد اظهرت النتائج ان     

و بالتالي استطاعوا االنخراط في المجتمع واعتمدوا علـى         , تمكنوا من االستفادة من خدمات التأهيل     

و , حيث يكون األسير أكثـر نـضجا        ,  التأهيل   أنفسهم في توفير احتياجاتهم بعد التحاقهم بخدمات      

والجـدول رقـم    . صفرية الثالثـة   وبذلك تم رفض الفرضية ال     قادرا على تحديد أولوياته في الحياة     

  .يبين ذلك) 13.4(
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 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة            :13.4جدول  

 برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم علـى           الدراسة على انعكاسات  

  دورهم التنموي الواقع والطموح  حسب متغير العمر

  
  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

  0.016  0.2490-   سنة30- 21من 

  0.001  0.3181-  سنة40 - 31من 
   سنة    20اقل من 

  0.000  0.4041-   سنة41أكبر من

  0.016  0.2490   سنة    20اقل من 

  0.363  0.0691-  سنة40 - 31من 
   سنة30- 21من 

  0.005  0.1551-   سنة41أكبر من

  0.001  0.3181   سنة    20اقل من 

  0.363  0.0691   سنة30- 21من 
  سنة40 - 31من 

  0.208  0.0860-   سنة41أكبر من

  0.000  0.4041   سنة    20اقل من 

  0.005  0.1551   سنة30- 21من 
   سنة41أكبر من

 0.208  0.0860  سنة40 - 31من 

  

  : نتائج الفرضية الرابعة.4.5.4

  

) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         (ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة     

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي        في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول     

تـم حـساب   ) الواقع والطموح تعزى لمتغير مكان الـسكن     : بيت لحم على دورهم التنموي    محافظة  

المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات استبانه انعكاسـات بـرامج تأهيـل               

  . بالنسبة لمتغير مكان السكنألسرى المحررين في بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموحا

  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين     في   عدم وجود فروق ظاهره      )4.14( الجدول   يالحظ من 

في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغير               

.  مكان السكن، فقد كان هناك تقارب واضح في آراء المبحوثين علـى اخـتالف أمـاكن سـكناهم                 

كما يظهر فـي  ) one way ANOVA(فروق تم استخدام تحليل التباين األحادي ولمعرفة داللة ال

  .)15.4(الجدول 



 75

 على متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة: 14.4جدول 

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي 

  لمكان السكنالواقع والطموح تعزى 

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

  0.35805  3.4311  154  مدينة

  0.40858  3.4934  128  قرية

  0.28938  3.5501  178  مخيم

  

ائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في انعكاسات برامج تأهيل نت: 15.4جدول 

افظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى األسرى المحررين في مح

  لمتغير مكان السكن 

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.3105  2  0.621  بين المجموعات

  457  145.638  داخل المجموعات

  459  146.259  المجموع

0.3186  
  

0.974  
  

0.059  
  

  

) α =0.05(مـن   وهي اكبر   ) 0.059(ومستوى الداللة   ) 0.974(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

أي أنه ال يوجد فروق في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم علـى                  

  .ابعةدورهم التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير مكان السكن، أي تقبل الفرضية الصفرية الر

  

  : نتائج الفرضية الخامسة.5.5.4

  

 = α(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى            (ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة     

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حـول انعكاسـات بـرامج تأهيـل األسـرى               ) 0.05

الحالـة  تعـزى لمتغيـر     الواقع والطمـوح    : المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي       

تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة علـى فقـرات اسـتبانه              ) االجتماعية

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم علـى دورهـم التنمـوي الواقـع                 

  .والطموح بالنسبة إلى الحالة االجتماعية
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 علـى   نحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة        المتوسطات الحسابية واال   :16.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم علـى دورهـم              

  التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الحالة االجتماعية

  0.04441  3.6410  240  أعزب

 0.03140  3.7821  211  زوجمت

  0.35883  3.5611  3  مطلق

  0.33716  3.4269  6  أرمل

  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في      في   وجود فروق ظاهره     )16.4 (يالحظ من الجدول  

، ولمعرفـة   الحالة االجتماعية محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير           

كما يظهر فـي الجـدول   ) one way ANOVA(استخدام تحليل التباين األحادي داللة الفروق تم 

)17.4(.  

 انعكاسات برامج تأهيل  في نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة:17.4  جدول

 األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقـع والطمـوح            

  تماعيةتعزى لمتغير الحالة االج

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.864  3  2.591  بين المجموعات

  456  54.217  داخل المجموعات

  459  56.808  المجموع

0.119  
  

7.265  
  

0.000  
  

  

وهي اقل من مستوى الداللة     ) 0.000(ومستوى الداللة   ) 7.265(يالحظ ان قيمة ف للدرجة الكلية       

)α = 0.05 (              أي أنه يوجد فروق في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيـت

وكانت الفـروق لـصالح     . لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى إلى الحالة االجتماعية         

رفـض الفرضـية الـصفرية      أي تم   . يبين ذلك ) 18.4(المتزوجين ومن ثم العزاب، والجدول رقم       

  .الخامسة
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 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة            :18.4اجدول  

  الدراسة حسب متغير العمر

  
  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

  0.767  0.2141  أرمل

  0.984  0.0800  مطلق
  أعزب

  0.953  0.1410-  متزوج

  0.103  0.3551  أرمل

  0.495  0.2210  مطلق
  متزوج

 0.953  0.1410  أعزب

  0.001  0.1341  أرمل

  0.984  0.0800-  أعزب
  مطلق

 0.495  0.2210-  متزوج

  0.001  0.1341-  مطلق

  0.767  0.2141-  أعزب
  أرمل

 0.103  0.3551-  متزوج

  

  : نتائج الفرضية السادسة. 6.5.4

  

في ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( السادسة ولفحص الفرضية الصفرية

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في  المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول

تم حساب ) سنوات االعتقالالواقع والطموح تعزى لمتغير : محافظة بيت لحم على دورهم التنموي

 انعكاسات برامج تأهيل استبانهد عينة الدراسة على فقرات المتوسطات الحسابية الستجابة أفرا

سنوات لاألسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة 

  .االعتقال

  

وجود فروق ظاهره في انعكاسـات بـرامج تأهيـل          ) 19.4جدول رقم   (يالحظ من الجدول السابق     

لحم على دورهم التنموي الواقع والطمـوح، ولمعرفـة داللـة        األسرى المحررين في محافظة بيت      

كما يظهر فـي الجـدول رقـم    ) one way ANOVA(الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

)20.4.(  
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فـي    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة           :19.4جدول  

رين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي        انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحر    

  الواقع والطموح تعزى لمتغير سنوات االعتقال

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات االعتقال

  0.36267  3.4615  316     سنوات5اقل من 

  0.27521  3.5938  125   سنوات10 إلى 5من 

 0.48276  3.3887  19   سنوات10أكثر من 

  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في انعكاسات برامج تأهيـل  : 20.4 جدول

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة            

  إلى سنوات االعتقال

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.895  2  1.790  بين المجموعات

  457  55.019  داخل المجموعات

  459  56.808  المجموع

0.120  
  

7.434  
  

0.001  
  

  

أي ) α= 0.05(وهي اقل من    ) 0.001(ومستوى الداللة   ) 7.434(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

رى المحررين في محافظة بيت لحم على       أنه توجد فروق دالة إحصائياً انعكاسات برامج تأهيل األس        

 سنوات،  10-5وكانت الفروق لصالح من     . دورهم التنموي الواقع والطموح يعزى لسنوات االعتقال      

  .أي تم رفض الفرضية الصفرية السادسة. يبين ذلك) 21.4(والجدول رقم 

  

  : نتائج الفرضية السابعة. 7.5.4

  

في ) α=0.05(روق ذات داللة إحصائية عند ال توجد ف(ولفحص الفرضية الصفرية السابعة 

المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في 

تم حساب ) االنتماء السياسيالواقع والطموح تعزى لمتغير : محافظة بيت لحم على دورهم التنموي

تبانه انعكاسات برامج تأهيل األسرى على فقرات اسالمبحوثين المتوسطات الحسابية الستجابة 

  .المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة إلى االنتماء السياسي
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 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة            : 4.21جدول  

  الدراسة حسب متغير سنوات االعتقال

  
  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  يراتالمتغ

   سنوات5اقل من   0.002  0.1323-   سنوات10 إلى 5من 

  0.674  0.0729  سنوات10أكثر من 

 10 إلــى 5مــن   0.002  0.1323   سنوات5اقل من 

  0.057  0.2052  سنوات10أكثر من   سنوات

  سنوات10أكثر من   0.674  0.0729-   سنوات5اقل من 

 0.057  0.2052-  سنوات10 إلى 5من 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في وجهات           :22.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي            

  الواقع والطموح تعزى لمتغير االنتماء السياسي

  
  االنحراف المعياري  متوسط الحسابيال  العدد  االنتماء السياسي

  0.32265  3.5583  248  فتح

  0.37498  3.2980  87  حماس

  0.33784  3.5080  106  يسار

 0.38209  3.4858  19  مستقل

  

 عدم وجود فروق ظاهره في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحـررين  السابقيالحظ من الجدول  

 ولمعرفة داللة الفـروق تـم اسـتخدام         ،ع والطموح في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواق       

  ).23.4(كما يظهر في الجدول رقم ) one way ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  

ومستوى الداللـة   ) 0.4895(أن قيمة ف للدرجة الكلية      ) 23.4جدول رقم   ( من الجدول ادناه     يالحظ

أنـه ال توجـد     دلول ذلك هـو     وم. )α= 0.05(وهي اكبر من مستوى الداللة      ) 0.133(االحصائية  

فروق دالة إحصائياً في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيـت لحـم علـى                 

دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير االنتماء السياسي، أي انه تم قبول الفرضية الصفرية              

  السابعة
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بة أفراد العينة في انعكاسات برامج تأهيـل  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجا: 23.4 جدول

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة            

  إلى االنتماء السياسي 

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.1636  3  0.491  بين المجموعات

  456 52.4171  داخل المجموعات

  459  152.908  المجموع

0.3342  
  

0.4895  
  

0.133  
  

  

  :نتائج الفرضية الثامنة. 8.5.4
  

فـي  ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          (ولفحص الفرضية الصفرية الثامنة     

ـ          رى المحـررين فـي     المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات برامج تأهيل األس

تـم حـساب    ) الواقع والطموح تعزى لمتغير العمل الحالي     : محافظة بيت لحم على دورهم التنموي     

 انعكاسات بـرامج تأهيـل األسـرى        استبانهعلى فقرات   المبحوثين  المتوسطات الحسابية الستجابة    

  .عمل الحاليالمحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة إلى ال
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة فـي              :24.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي            

  الواقع والطموح تعزى لمتغير العمل الحالي
  

  معيارياالنحراف ال  المتوسط الحسابي  العدد  العمل الحالي

  0.38336  3.5318  104  األمني/القطاع الحكومي

  0.25809  3.5926  108  المدني/القطاع الحكومي 

  0.35236  3.4899  76 القطاع الخاص

  0.25996  3.5263  57  مؤسسات أهلية

 0.39729  3.3559  115  ال اعمل

  

سرى المحررين  وجود فروق ظاهره في انعكاسات برامج تأهيل األ       ) 24.4(يالحظ من الجدول رقم     

 ولمعرفة داللة الفـروق تـم اسـتخدام         ،في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح        

  ).25.4(كما يظهر في الجدول رقم ) one way ANOVA(تحليل التباين األحادي 



 81

ـ : 25.4 جدول ل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في انعكاسات برامج تأهي

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة            

  العمل الحالي

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.863  4  3.454  بين المجموعات

  455  53.355  داخل المجموعات

  459  56.808  المجموع

0.117  
  

7.364  
  

0.000  
  

  

وهي أقل من مستوى الداللة     ) 0.000(ومستوى الداللة   ) 7.364(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α = 0.05 (              أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي

روق لصالح القطـاع الحكـومي      وكانت الف  .محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح       

  .أي تم رفض الفرضية الصفرية الثامنة. يبين ذلك) 26.4(المدني، والجدول رقم 

  

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية السـتجابات أفـراد             :أ-26.4جدول  

  عينة الدراسة حسب متغير العمل الحالي

  
  الفرق   المتغيرات

  في المتوسطات

  توىمس

  الداللة

  0.796  0.0608-  المدني/القطاع الحكومي 

  0.956  0.0419 القطاع الخاص

  1.000  0.0055  مؤسسات أهلية

القطاع 

  األمني/الحكومي

  0.007  0.1760  ال اعمل

  0.796  0.0608  األمني/القطاع الحكومي

  0.405  0.1027 القطاع الخاص

  0.844  0.0663  مؤسسات أهلية

القطاع الحكومي 

  المدني/

  0.000  0.2367  ال اعمل

  0.956  0.0419-  األمني/القطاع الحكومي

  0.405  0.1027-  المدني/القطاع الحكومي 

  0.985  0.0364-  مؤسسات أهلية

 القطاع الخاص

  0.137  0.1340  ال اعمل
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ت أفـراد    نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابا         :ب-26.4جدول  

  عينة الدراسة حسب متغير العمل الحالي

  
  مستوى الداللة  الفرق في المتوسطات  المتغيرات

  1.000  0.0055-  األمني/القطاع الحكومي

  0.844  0.0663-  المدني/القطاع الحكومي 

  0.985  0.0364 القطاع الخاص

  مؤسسات أهلية

  0.053  0.1705  ال اعمل

  0.007  0.1760-  نياألم/القطاع الحكومي

  0.000  0.2367-  المدني/القطاع الحكومي 

  0.137  0.1340- القطاع الخاص

  ال اعمل

  0.053  0.1705-  مؤسسات أهلية

  

  :فرضية التاسعة. 9.5.4

  

في المتوسطات الحسابية إلجابـات     ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

يل األسرى المحررين في محافظة بيت لحـم علـى دورهـم            المبحوثين حول انعكاسات برامج تأه    

ولفحـص  .  الواقع والطموح تعزى لمتغير سبب حصولك على الوظيفة التي تعمـل بهـا             :التنموي

الفرضية الصفرية التاسعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات             

رين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع         استبانة انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحر     

  .والطموح بالنسبة إلى سبب الحصول على الوظيفة التي يعمل بها

  

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفـراد عينـة الدراسـة فـي             المتو: 27.4جدول  

تنموي انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم ال           

  الواقع والطموح تعزى إلى سبب الحصول على الوظيفة

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سبب حصولك على الوظيفة التي تعمل بها

  0.30582  3.5697  144  انطباق قانون األسرى والمحررين عليك  

حصولك على خدمة تأهيل من برنامج تأهيل األسـرى         

  المحررين

187  3.5656  0.28697  

  0.41302  3.3095  129  غير ذلك
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وجود فروق ظاهره في متوسطات انعكاسات برامج تأهيل األسرى         ) 27.4(يالحظ من الجدول رقم     

المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير سبب الحصول              

) one way ANOVA(ن األحـادي  على الوظيفة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباي

  ).28.4(كما يظهر في الجدول رقم 

  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في انعكاسات برامج تأهيـل  : 28.4 جدول

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح بالنسبة            

  إلى سبب الحصول على الوظيفة

  
مجموع   ر التباينمصد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  3.102  2  6.204  بين المجموعات

  457  50.604  داخل المجموعات

  459  56.808  المجموع

0.111  
  

28.015  
  

0.000  
  

  

 اقـل مـن مـستوى       وهي) 0.000(ومستوى الداللة   ) 28.015( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً فـي انعكاسـات بـرامج تأهيـل األسـرى                ) α = 0.05(الداللة  

المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح يعزى سبب الحصول علـى               

تـم  أي  . يبين ذلـك  ) 29.4(وكانت الفروق لصالح انطباق قانون األسرى، والجدول رقم         . الوظيفة

  .رفض الفرضية الصفرية التاسعة

  

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية السـتجابات أفـراد             :أ-29.4 جدول

  عينة الدراسة حسب متغير سبب الحصول على الوظيفة

  
الفرق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

ى خدمة تأهيل من برنامج حصولك عل

  تأهيل األسرى المحررين

انطباق قانون األسرى والمحررين   0.994  0.0041

  عليك

  0.000  0.2602 غير ذلك

حصولك على خدمة تأهيل من   0.994  0.0041-  انطباق قانون األسرى والمحررين عليك

  0.000  0.2561 غير ذلك  برنامج تأهيل األسرى المحررين
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ة بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد        نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدي     :ب-29.4 جدول

  عينة الدراسة حسب متغير سبب الحصول على الوظيفة

  
الفرق في   المتغيرات

  المتوسطات

مستوى 

  الداللة

 غير ذلك  0.000  0.2602-  انطباق قانون األسرى والمحررين عليك

حصولك على خدمة تأهيل من برنامج 

 تأهيل األسرى المحررين

-0.2561  0.000 

  

  : نتائج الفرضية العاشرة. 10.5.4

  

) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         (ولفحص الفرضية الصفرية العاشرة     

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي             

تـم حـساب    ) عزى لمتغير نوع الخدمـة    الواقع والطموح ت  : محافظة بيت لحم على دورهم التنموي     

 انعكاسـات بـرامج تأهيـل       استبانهالمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات         

  .نوع الخدمةلاألسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح يعزى 

  

 الستجابة أفراد عينة الدراسـة حـول         المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    :أ-30.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي            

  .الواقع والطموح نوع الخدمة

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوع الخدمة

  0.40536  3.5040  13  التامين الصحي

  0.35272  3.5962  68  التدريب المهني 

  0.40508  3.6588  47 تعليم الجامعي ال

  0.33551  3.5731  25  القروض 

  0.34844  3.5355  26  دعم األجور 

  0.41390  3.4945  7  الدعم األسري

  0.37453  3.7308  110  الراتب الدائم 

  0.34152  3.4819  23  التأمين الصحي والدعم األسري

  0.45644  3.4904  32  التأمين الصحي والتدريب المهني

  0.29370  3.4752  36 تأمين الصحي والتعليم الجامعيال
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة حـول           :ب-30.4جدول  

انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي            

  .الواقع والطموح نوع الخدمة

  
  االنحراف المعياري  وسط الحسابيالمت  العدد  نوع الخدمة

  0.53037  3.3846  14 التأمين الصحي والقروض

  0.26454  3.4092  25 التأمين الصحي ودعم األجور

  0.39649  3.4317  34 التأمين الصحي والراتب الدائم

  

وجود فروق ظاهره في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين         ) 30.4(يالحظ من الجدول رقم     

 ولمعرفـة   ،ظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى لمتغير نوع الخدمـة            في محاف 

كما يظهر في الجدول رقم ) one way ANOVA(داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 

)31.4.(  

  

 تأهيل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة حول انعكاسات برامج: 31.4 جدول

األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعزى            

  لمتغير نوع الخدمة

  
مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.403  12  4.838  بين المجموعات

  447  60.478  داخل المجموعات

  459  65.316  المجموع

0.135  
  

2.998  
  

0.039  
  

  

وهي أقل من مستوى الداللة     ) 0.039(ومستوى الداللة   ) 2.998(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

)α= 0.05 (              أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في انعكاسات برامج تأهيل األسرى المحررين فـي

ى لمتغير نوع الخدمة،  وكانت الفروق       محافظة بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح تعز        

الـخ،  ..لصالح الراتب الدائم ومن ثم التعليم الجامعي ومن ثم التدريب المهني ومن ثـم القـروض               

  .عاشرةأي أنه تم رفض الفرضية الصفرية ال. يبين ذلك) 30.4(والجدول رقم 
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  الفصل الخامس

_____________________________________________________  

 النتائج والتوصيات مناقشة 
  

هدفت الدراسة إلى التعرف على انعكاسات برنامج تأهيل األسرى  المحررين في محافظة بيت لحم               

من خالل تسليط الضوء على أهم الخدمات التـي يقـدمها           : على دررهم التنموي الواقع و الطموح     

  :اسة إلى جملة من النتائج أهمهابرنامج التأهيل و عالقتها ببعض المتغيرات و قد توصلت الدر

  

  نتائج الدراسة 1.5

  

  :ويمكن تلخيص نتائج الدارسة بما يلي

  

أظهرت الدراسة أن قيمة الثبات لجميع المحاور التي تم طرحها خـالل الدراسـة جـاءت                 •

الدرجة الكاملة وهذا يعني انه إذا قام الباحث بإعـادة          ) 0.8528(بدرجة عالية بلغت قيمتها     

اسة فسوف يتم الحصول على نتائج متقاربة جدا إلى التي تم التوصل إليها فـي               إجراء الدر 

 .هذه الدراسة

ها برنامج تأهيل األسـرى المحـررين فـي         مأظهرت الدراسة أن طبيعة الخدمات التي يقد       •

ويعـزى  ) 3.4308( بلغت   عاليةمحافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين جاءت بدرجة          

برنامج التأهيل ومنذ إنشائه وضعوا نصب أعينهم العمـل علـى           ذلك إلى أن القائمين على      

تقديم الخدمات التاهيلية لألسرى المحررين، إلعادة دمجهم في المجتمع وإيصالهم إلى درجة            

من االستقرار في المجتمع، واالعتماد على أنفسهم وتخليصهم من اآلثـار الـسلبية التـي               

قى البرنامج إقباال كبيـراً مـن األسـرى         واكبتهم جراء ظروف االعتقال الصعبة، حيث ال      
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المحررين والذين وجدوا فيه مالذاً لهم لالنخراط في المجتمع وتحسين أوضاعهم االقتصادية           

بعد حصولهم على خدمات التأهيل التي ساعدت الكثيرين منهم على إيجاد فـرص العمـل               

لى صـعيد التنميـة      وبالرغم من النجاحات التي حققها البرنامج ع       .داخل السوق الفلسطيني  

المجتمعية إال انه لم ينجح في إيجاد تنوع في خدماته التي تراعـي االحتياجـات المهنيـة                 

 و بما يتالءم مع متطلبات المجتمع المهنية, لألسرى المحررين

كما بينت نتائج الدراسة أن وجهة نظر المبحوثين عن رضاهم تجاه الخدمات التي يقـدمها                •

،  وينـسجم    )2.9792( بيت لحم جاءت بدرجة متوسطة بلغت        برنامج التأهيل في محافظة   

ذلك إلى حد ما مع األهداف العامة للبرنامج، والتي أهمها إعادة تأهيل األسرى ودمجهم في               

المجتمع وتعزيز دورهم التنموي عبر الخدمات التاهيلية التي قدمها البرنامج، ومدى قـدرة             

حياة هؤالء األسرى الذين تمكن العديد منهم       هذه الخدمات على خلق التغير نحو األفضل في         

من الحصول على فرصة العمل نتيجة التحاقهم بالبرنامج، األمر الذي ساهم فـي تحـسين               

أوضاعهم االقتصادية، وتنمية قدراتهم ورفع مستوى أدائهم عبر مـشاركتهم الفاعلـة فـي              

ات الحكوميـة واألهليـة      وانخراطهم في العديد من المؤسس     ,عملية البناء والتنمية المجتمعية   

 .والخاصة

كما أظهرت النتائج أن هناك العديد من العقبات التي ال زالت تواجه برنامج التأهيـل مـن                  •

حيث كانت أهـم هـذه      ) 3.4676(وجهة نظر المبحوثين والتي جاءت بدرجة عالية بلغت         

 :العقبات مرتبة حسب األهمية
 

o أهيلهمعدم وجود آلية الستيعاب األسرى المحررين بعد ت. 

o عدم استقرار الدعم المالي الكافي. 

o انعدام المتابعة لألسرى المؤهلين. 

o أن برامج التأهيل المتعمدة ال تلبي احتياجات األسرى المحررين. 

o أن برامج التأهيل ليست دورية. 

o غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بتأهيل األسرى. 

  

كاسـات  برنـامج تأهيـل األسـرى         أظهرت الدراسة أن وجهة نظر المبحوثين حول انع        •

 بلغت قيمتهـا    عاليةالمحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي،  جاءت بدرجة            

، وينسجم ذلك إلى حد ما مع هدف البرنامج الذي يـسعى إلـى إبـراز الـدور        )3.4945(

 التي ساهمت فـي دمـج       ،تقديمه بعض الخدمات التاهيلية   التنموي لألسرى المحررين عبر     

  وإبراز دورهم التنموي،  وتعزيز مشاركتهم في عمليـة           ،رى المحررين في المجتمع   األس
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 ويعود ذلك إلى صـالبة اإلرادة التـي         , بالرغم من عدم تنوع هذه الخدمات      البناء والتنمية، 

يتحلى بها األسرى،  وإصرارهم على التخلص من اآلثـار الـسلبية لظـروف االعتقـال،                

 ,أثناء االعتقـال  في  الصعبة التي فرضها عليهم االحتالل      وشجاعتهم في مواجهة التحديات     

والتي تمثلت في محاولة إفراغهم من محتواهم الوطني والنـضالي، وزرع اإلحبـاط فـي               

ولكن األسرى استطاعوا الصمود أمام ذلك، وحولوا  آالمهم إلى آمال وطموحات،            . نفوسهم

وطنية وانخراطهم الالمحـدود    اتضحت صورتها جليةً عبر مساهمتهم في بناء المؤسسات ال        

 .في مختلف المجاالت الثقافية والسياسية واالقتصادية والتعليمية

كما بينت الدراسة أن اآلليات التي تم طرحها لتحسين كفاءة برنامج التأهيل في محافظة بيت                •

ويعود ذلك إلى   ) 4.0496(لحم من وجهة نظر المبحوثين جاءت بدرجة عالية بلغت قيمتها           

وارد المالية المتاحة لتمويل برنامج التأهيل الذي واجه صعوبات مـن قبـل بعـض               قلة الم 

المانحين الذين وضعوا شروطاً لتحويل األموال، هذا باإلضافة إلى عدم تمكن القائمين على             

البرنامج من  إنشاء مشاريع استثمارية لتشغيل األسرى المحررين بعد تـأهيلهم، كمـا أن               

رى المحررين والذين التحقوا بخدمات البرنامج المختلفة لـم تـالق           األعداد الهائلة من األس   

 الذي يعاني أصال من البطالة الناتجة عن        ,اإلمكانيات الستيعابهم في سوق العمل الفلسطيني     

استمرار سياسة االحتالل في السيطرة على االقتصاد الفلسطيني وإغالق المناطق الفلسطينية           

 .وحصارها

رجة الكلية النعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة         أظهرت الدراسة أن الد    •

بيت لحم على دورهم التنموي الواقع والطموح من وجهة نظر المبحـوثين وفـي جميـع                

، وهذا ينسجم   )3.5306(المحاور التي طرحتها الدراسة جاءت بدرجة عالية،  بلغت قيمتها           

، 1995المجتمع الفلسطيني منذ نشأته عـام       مع الدور البارز الذي لعبه برنامج التأهيل في         

وقدرته على بناء أجيال من األسرى المحررين الذين استطاعوا االنـدماج فـي المجتمـع،                

والتغلب على المشاكل التي واجهتهم جراء سياسة االعتقال والحرمان من ممارسة حيـاتهم             

بيـر فـي تنميـة      الطبيعية، حيث طرح البرنامج عدد من الخدمات التي ساهمت إلى حد ك           

قدرات األسرى المحررين بعد تأهيلهم ورفع مستوى مشاركتهم في العملية التنموية داخـل             

 وقيامهم بدور تنموي بارز في مختلف المؤسسات الحكوميـة          ,مؤسسات المجتمع الفلسطيني  

 حيث القى البرنامج إقباال واسعاً من قبل األسـرى المحـررين الـذين              ،واألهلية والخاصة 

 .ه مالذاً للتخلص من ظروف القهر والحرمان جراء ظروف االعتقالوجدوا في

بينت الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية حول انعكاسات برنامج تأهيل األسرى              •

 تعـزى لمتغيـر     : الواقع و الطمـوح    المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم التنموي       

 .)مكان السكن، االنتماء السياسي.الجنس(
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الدراسة وجود فروق ظاهرة حول انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين في           أظهرت   •

المؤهل العلمـي،   ( تعزى لمتغير    : الواقع و الطموح   محافظة بيت لحم على دورهم التنموي     

 الحالة االجتماعية، إجمالي سنوات االعتقال، العمل الحالي، سبب الحـصول           ،الفئة العمرية، 

 ). نوع الخدمةوظيفة التي تعمل بها،على ال

إن قانون األسرى والمحررين الذي تم إقراره من قبل المجلس التـشريعي الفلـسطيني              .10 •

 لم يكن منصفاً لجميع األسرى المحررين،  ولذلك فانه من الـضرورة بمكـان               2004عام  

العمل على تعديل هذا القانون ليشمل جميع األسرى بغض النظر عن مـدة اعتقـالهم فـي                 

 .سجون االحتالل

إن نسبة المبحوثين من األسرى الذكور كانت أعلى بكثير من نسبة اإلناث، نظراً لحجم              .11 •

 .االعتقاالت في صفوف الشباب الفلسطينيين مقارنة مع األسيرات

إن نسبة المبحوثين من األسرى المحررين الذين يعملون في القطاع الحكومي المـدني             . 12 •

ه األسير المحرر من اهتمـام مـن قبـل الـسلطة     واألمني كانت األعلى، نظراً لما يتمتع ب     

يلي . من الوظائف الحكومية  الستيعابهم    % 5الوطنية الفلسطينية التي أقرت احتساب نسبة       

ذلك األسرى الذين يعملون في القطاع الخاص حيث أن برامج التأهيل المقدمة تشجع العمل              

 .ني ودفع األجورفي إنشاء المشاريع الخاصة عبر صفقات القروض والتدريب المه

  

  االستنتاجات 2.5

  

لقد لعب برنامج تأهيل األسرى المحررين دروا هاماً في رعاية األسرى المحررين واالهتمام بهـم               

بعد تحرريهم من سجون االحتالل اإلسرائيلي، وقد كان إلنشاء البرنامج األثر االيجابي الكبير فـي               

وحاتهم وآمالهم،  والتخلص من آثـار االعتقـال         نفوس األسرى الذين وجدوا  فيه مالذاً لتحقيق طم        

 لما لقضية األسرى مـن      ه وإسناد  هذا البرنامج  وقد اهتمت السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم     . السلبية

أهمية في حياة الفلسطينيين على اعتبار أنها إحدى القضايا الجوهرية في الـصراع مـع االحـتالل                

ومن خالل النتائج التي     .سانية والقانونية في العصر الحديث    وتعتبر من اكبر القضايا السياسية واإلن     

  :توصلت إليها الدراسة يمكن الخروج باالستنتاجات التالية

  

إن برنامج تأهيل األسرى المحررين يعتبر من أهم البرامج التي أنشأتها الـسلطة الوطنيـة                •

، حيـث   ونضاال تهم هم  الفلسطينية لرعاية األسرى المحررين واالهتمام بهم، تقديراً لتضحيات       

القى البرنامج تقديراً كبيراً من قبل األسرى الذين وجدوا فيه مالذاً لتحقيق جزء من آمالهم               

 .وطموحاتهم
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إن برنامج تأهيل األسرى المحررين ساهم بشكل كبير في دمج األسـرى المحـررين فـي          •

الل األعـداد   المجتمع الفلسطيني من خالل الخدمات التي قدمت لهم،  وقد ظهر ذلك من خ             

الكبيرة من األسرى المحررين الذين التحقوا بالبرنامج،  واسـتطاعوا تحـسين أوضـاعهم              

 .االقتصادية  واالجتماعية

 سنوات قد تمكنوا مـن      5إن األسرى المحررين الذين أمضوا في سجون االحتالل أكثر من            •

ن األسـرى    حيث شملهم قانو   ,أو تم صرف لهم  الراتب الدائم      , الحصول على فرصة عمل   

استطاعوا توفير الحد األدنى من احتياجاتهم االقتصادية و تمكنوا من          والمحررين،  وبالتالي    

برز دورهم في عملية التنمية المجتمعية أكثر من األسرى الـذين            و, االندماج في المجتمع  

 . سنوات والذين كانت فرصة حصولهم على فرصة عمل اقل5أمضوا اقل من 

تمكنوا مـن الحـصول علـى       الجامعي   الذين التحقوا بخدمة التعليم      إن األسرى المحررين   •

 وبالتالي كانت لهم فرصة الحصول على وظيفة اكبر         ,الدرجات العليا في دراستهم األكاديمية    

حيث تمكنوا من االنخراط في عملية البناء والتنمية بشكل أفضل من الذين التحقوا بالخدمات              

 .همية في العملية التنمويةو ذالك لما للتعليم من أ, األخرى

إن األسرى المحررين الذين حصلوا على خدمة التدريب المهني تمكنوا إلى حد كبير مـن                •

اكتساب مهارة المهنة والتخصص في العمل، واستطاعوا الحصول على فرصة العمل حيث            

بـرز  تمكنوا من االعتماد على أنفسهم وسد الحد األدنى من متطلباتهم االقتصادية وبالتالي             

 .دورهم التنموي في عملية البناء المجتمعي

إن قضية األسرى تعتبر عنصرا موحدا في المجتمع الفلسطيني حيث أن برنامج التأهيل قدم               •

 .خدماته لجميع األسرى المحررين بغض النظر عن االنتماء السياسي لألسير

قائمين على البرنامج من    إن عدم استمرار الدعم المالي الكافي شكل عائقاً كبيراً أمام قدرة ال            •

إيجاد فرصة عمل لألسرى المؤهلين،  ولم يتمكنوا من إقامة مشاريع استثمارية السـتيعاب              

 .األسرى المحررين بعد تأهيلهم

  قـد  سنوات5إن األسرى المحررين الذين امضوا في سجون االحتالل اإلسرائيلي  اقل من       •

الحـصول  صادية نتيجة عدم تمكنهم من       توفير متطلباتهم االقت   واجهوا صعوبات في إمكانية   

بعد حصولهم على إحدى     , أو األهلية و الخاصة   على فرصة عمل في المؤسسات الحكومية       

مقارنة ,  و بالتالي لم يبرز دورهم في العملية التنموية        ،بسبب ظاهرة البطالة  , خدمات التأهيل 

  .سرى والمحررين سنوات و الذين شملهم قانون األ5مع أولئك الذين امضوا أكثر من 

 ومحترفين في مجـاالت     اختصاصيينإن عملية إعادة تأهيل األسرى المحررين تحتاج إلى          •

التأهيل المختلفة حتى تستطيع إعادة صياغة اإلنسان األسير المحرر وتعود بالمنفعة عليـه             

 .وعلى أسرته
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  التوصيات 3.5

  

  :بعد االطالع على االستنتاجات خرج الباحث بالتوصيات التالية

  
 حتى يستمر فـي تقـديم خدماتـه لألسـرى           ه وإسناد  برنامج التأهيل  يجب العمل على دعم    •

 .المحررين لما في ذلك من أهمية في دمج األسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني

العمل على تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها البرنامج بما ينسجم مع متطلبات المجتمـع               •

رى المحررين وطموحاتهم،  ويعزز من دورهم التنمـوي فـي           المهنية، ويلبي حاجات األس   

 .المجتمع

إن قضية تأهيل األسرى المحررين هي حق واجب وطني، تتطلب تفعيل التنسيق بين كافـة         •

الجهات العاملة في مجال التأهيل من اجل تمكين األسرى من مواجهـة الـصعاب وحـل                

أن برنامج التأهيل وحده ال يستطيع      اإلشكاليات التي تواجه عملية دمجهم في المجتمع حيث         

 .ها وتعاوناألخرى المؤسسات القيام بهذا الجهد دون تضافر

يجب على المجلس التشريعي الفلسطيني أن يسعى لتعديل قانون األسرى المحررين ليـشمل     •

 بغض النظر عن فترة االعتقال، و إنصاف األسرى الذين امضوا أكثر مـن              جميع األسرى 

هم ضمن الفئة العليا في السلم الـوظيفي فـي مؤسـسات الـسلطة              عشر سنوات و إدراج   

 .الفلسطينية

العمل على إنشاء مشاريع استثمارية تنموية الستيعاب األسرى المحررين بعد تأهيلهم حتى             •

  .يتمكنوا من سد حاجاتهم االقتصادية وتفعيل اندماجهم في المجتمع

سجون اللها األسرى الفلسطينيين في     العمل على فضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي يتعرض         •

اإلسرائيلية وخاصة فيما يتعلق في منعهم من التقدم المتحان الثانوية العامة وحرمانهم مـن              

  .االنتساب للجامعات الفلسطينية إلكمال دراستهم الجامعية

ضرورة االهتمام باألسرى األطفال واألسيرات والعمل على تقديم خدمات تأهيلية تتالءم مع             •

 .عاتهم، مع التركيز على برامج التأهيل النفسي واالجتماعيتطل

خبرات الدولية في   الدعوة القائمين على برنامج تأهيل األسرى المحررين إلى االستفادة من            •

 .قضايا التأهيل المجتمعي من خالل اكتساب المهارات والخبرات في هذا المجال

ة إلى ممارسة الضغط على حكومـة       دعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان الدولي       •

 ياالحتالل من اجل إدراج خدمات التأهيل لألسرى داخل الـسجون خاصـة لألسـرى ذ              

 .اإلحكام العالية



 92

دعوة الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول قضية األسرى والمحـررين              •

 . في الحياة الفلسطينية من حيث عمق التجربةاثرمن لما لهذه القضية 

 .ضرورة العمل على إنشاء أكاديمية للتدريب خاصة باألسرى المحررين •

ضرورة العمل على إعادة بعض البرامج التأهيلية التي تم إيقافها بسبب العجز المالي لـدى                •

القائمين على البرنامج مثل برامج دفع األجور وإقامة دورات تعليمية  مكثفة لألسرى الذين              

جامعية ولم يتمكنوا من الحصول على معدالت تمكـنهم مـن           يرغبون في إكمال دراستهم ال    

  .االلتحاق بالجامعات الفلسطينية

 5العمل على إيجاد حلول لحل مشكلة البطالة لألسرى المحررين الذين امضوا اقـل مـن                 •

سنوات في سجون االحتالل الذين قد يتحولوا إلى عبء على أنفسهم وعلى المجتمع، إذا لم               

 .ابهم ودمجهم فيهيجدوا آفاقا الستيع

العمل على وضع حلول إستراتيجية من خالل رؤية عميقة بعيدة المدى لتأهيـل األسـرى                •

  .وتدريبهم على اعتبار أن قضية األسرى ظاهرة كبيرة في المجتمع الفلسطيني

  

  مقترحات 4.5

  

لسجون افي  ، ويعمل في مجال متابعة ملفات األسرى        اَ محرر اَومن خالل تجربة الباحث كونه أسير     

، واألسـرى   عموما واألسرى المحررين، ولمعرفته بحجم المشاكل التي تواجه األسرى          ةاإلسرائيلي

و استنادا إلى إجابات المبحوثين التي تناولت في مجملها واقع برنامج تأهيـل              ،خصوصاالمحررين  

ورهـم  و اتجاهاتهم نحو البرنامج و ما يقدمه من خدمات تساهم فـي إبـراز د              , األسرى المحررين 

و اثر هذه الخدمات التنموية في حصول األسرى المحررين علـى           , نيالتنموي في المجتمع الفلسطي   

و , و مساهمتها في تفعيل مشاركتهم في عملية البناء و التنمية المجتمعية          ,حياة كريمة لهم و لعائالتهم    

اهيلية التـي يقـدمها     تحقيق االندماج االجتماعي و االقتصادي عبر االستفادة من مختلف البرامج الت          

و انسجاما مع أهمية الدور الذي يقوم به البرنامج في تأهيـل قطـاع واسـع مـن                  , برنامج التأهيل 

المقترحات التي قد تساهم في تحسين كفـاءة بـرامج           بعض   فان الباحث يضع  , األسرى المحررين 

  :والمحررين من جهة أخرى األسرىتعديل بعض مواد قانون  و التأهيل من جهة

  

  : العمل على ما يلي بمكان من الضرورةهيرى الباحث أن :ما يتعلق في برامج التأهيلفي

  

سوق العمل  العمل على تنويع الخدمات التاهيلية وتقديم خدمات تلبي الحاجات المهنية داخل             •

 : مثلالفلسطيني 
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o عقد دورات في التصوير الفوتوغرافي والفيديو والديجيتال.  

o لصحافةدورات في مجال اإلعالم وا. 

o دورات في مجال صيانة األدوات واألجهزة المكتبية. 

o دورات في مجال السكرتارية. 

o دورات في مجال إدارة حضانات األطفال. 

o  الفوتوغرافيدورات في مجال التصميم. 

o دورات في مجال الحاسوب و االنترنت. 

o  التكييف و التبريددورات في مجال. 

o يةدورات في مجال تصميم الصفحات االلكترون. 

o دورات في مجال تصليح األجهزة االلكترونية. 

o دورات في مجال أنظمة االتصاالت و شبكات االنترنت. 
 

  .أن تكون مدة الدورات التاهيلية كافية •

 شهادة مصدقة من الجهات المعنية تمكنه        حصل على دورة تأهيل      أن يمنح كل أسير محرر     •

 .من التقدم والمنافسة في سوق العمل

 .ومختصون في المجاالت المذكورة أعاله في تدريس هذه الدوراتأن يقوم خبراء  •

 شـهور   ة أو أسيرة من المحررين للتأهيل النفسي واالجتماعي لمدة ثالث          أسير أن يخضع كل   •

 اجتماعيين ونفسيين، حتى يتم إرشاده نحو       اختصاصيينقبل االلتحاق بهذه الدورات من قبل       

 .الخدمة التي يرغب االلتحاق بها
 

 لم يتمكنـوا مـن إكمـال        نهناك العديد من األسرى المحررين الذي      :حية األكاديمية ما يلي   من النا 

  :دراستهم الثانوية أو الجامعية نتيجة ظروف االعتقال وعليه يرى الباحث ما يلي

  

 مـن التقـدم   ونعقد دورات أكاديمية مكثفة للمواد المدرسية حتى يتمكن األسرى المحـرر          •

 . العامةالمتحان الدراسة الثانوية

األسرى الذين تقدموا المتحان الثانوية العامة ولم يحصلوا علـى معـدل يـؤهلهم دخـول                 •

عقد دورة تأهيلية لهم بالتنسيق مع إحدى الجامعـات الفلـسطينية وبعـد             أن يتم   الجامعات،  

 . دراستهم الجامعيةالستكمالنجاحهم في هذه الدورة يفسح المجال أمامهم 
 

 :سرى والمحررين فان الباحث يقترح عمل تعديل على بعض المواد وهيفيما يتعلق في قانون األ
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 ): التعديل المقترح(أ -1-3المادة  •
 

o          و )  سنوات فـأكثر   5و ليس   ( يستفيد األسير المحرر الذي أمضى ثالث سنوات فأكثر

داخل األسـر مـن     )  سنوات فأكثر  3و ليس   (األسيرة المحررة التي أمضت سنة فأكثر       

, من وزارة المالية    )  شيكل 1400و ليس   ( شيكل   2000بقيمة  وع  صرف الراتب المقط  

 في مؤسسات السلطة الفلسطينية أو القطاع الخاص أو         ا/إلى أن يتم تامين فرصة عمل له      

 .األهلي

o    إلى دورة تاهيلية لمدة عام فـي        فرصة العمل  على   ا/ قبل حصوله  ة/أن يخضع كل أسير 

 .طة أو غيرهامؤسسات السلالمجال الذي سوف يعمل به داخل 

  

 ):التعديل المقترح (2المادة  •

  

o وا اقل مـن ثـالث      أمضالذين   ى المحررين رن يتواصل صرف الراتب المقطوع لألس     أ

 6بدل من    ( ولمدة عام )  شيكل 1000(و ليس   )  شيكل 1400(سنوات داخل األسر بقيمة   

 .بعد إطالق سراحهم من السجون اإلسرائيلية )شهور

o بجدول غالء المعيشةأن يتم ربط الرواتب جميعها . 

o               إعفاء األسرى المحررين من جميع رسوم التعليم و التامين الصحي و رسوم الـدورات

 .رة وفقاً لسياسة برنامج التأهيلالتاهيلية التي تعدها الوزا
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  .في محافظة الخليل، جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة
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دور برنامج تأهيل األسرى المحررين في تحقيق االندماج االجتمـاعي          ):2005. (محمد، ع  •

دراسة ميدانية فـي محافظـة      "واالقتصادي لألسرى المحررين الفلسطينيين داخل المجتمع       

 ".، جامعة بغداد،  العراق،  رسالة دكتوراة غير منشورة"ناباس

. محطـة الرمـل   .المكتب الجـامعي الحـديث    .التنمية االجتماعية ): 1984.(محمد، ك، س   •

  .اإلسكندرية

المكتب .مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلية    .التنمية والمجتمع ): 2001.(محمود، م، ط   •

  .اإلسكندرية. االزاريطة.الجامعي الحديث

تقييم برنـامج تأهيـل األسـرى المحـررين، مـسار           ): 2004(مسار لالستشارات الفنية     •

 .  رام اهللا، فلسطينلالستشارات والخدمات الفنية،  الطبعة األولى،
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  بانة االست:1ملحق 
 

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  ةمعهد التنمية المستدام

  

  )___(رقم االستبيان 

  

  :حضرات السادة األسرى واألسيرات المحررين المحترمين

  :تحية طيبة وبعد

  

  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

  

انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم على دورهم "

  "الواقع والطموح : مويالتن

  

 –وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من معهد التنمية المستدامة            

  .جامعة القدس/ مسار بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية 

  

أملين منكم التكرم بإجابة فقرات االستبيان المرفق بدقة وموضوعية لما لها من أهميـة              

ستعمل إال ألغراض الدراسـة      بان إجاباتكم ستعامل بسرية ولن ت      بإنجاز الدراسة علما  

  .فقط

  مع جزيل الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

  

  عبد اهللا الزغاري: الباحث

  عبد الرحمن الحاج. إشراف د
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  :القسم األول

  .في المربع المناسب ألجابتك) x(ي إشارة /ضع

  

 :المعلومات العامة

  
  أنثى) 2كر                                           ذ) 1    الجنس  1

  بكالوريوس فأعلى) 3    دبلوم      )2     توجيهي فما دون  )1    المؤهل العلمي  2

  سنة 30- 21من  )2                  سنة  20اقل من  ) 1    العمر  3

  41أكبر من) 4                        سنة   40 - 31من ) 3
  مخيم) 3               قرية   ) 2مدينة                     ) 1   مكان السكن  4

  أرمل) 4            مطلق )3         متزوج ) 2أعزب         ) 1    الحالة االجتماعية   5

   سنوات10 إلى 5من ) 2               سنوات      5اقل من  )1   ات االعتقالإجمالي سنو  6

   سنوات10أكثر من ) 3
  ......................................................................   االنتماء السياسي  7
المدني  /القطاع الحكومي ) 2             نياألم/القطاع الحكومي) 1   العمل الحالي  8

  ال عمل) 5       مؤسسات أهلية ) 4القطاع الخاص       ) 3
سبب حصولك على  9

  الوظيفة التي تعمل بها
  .  انطباق قانون األسرى والمحررين عليك ) 1 

  مج تأهيل األسرى المحررينحصولك على خدمة تأهيل من برنا) 2

  :.................................................حدد/ غير ذلك ) 3
ي نوع الخدمات /حدد 10

التي حصلت عليها من 

  :برنامج التأهيل

  التعليم الجامعي) 3      التدريب المهني ) 2التامين الصحي   )1 

  الدعم األسري)  6        ور   دعم األج) 5       القروض ) 4

   الراتب الدائم)7

  

  :أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) ×(ي إشارة /ضع: القسم الثاني

  

  .محور دراسة واقع برنامج تأهيل األسرى المحررين في محافظة بيت لحم
 

يتسم برنامج تأهيل األسـرى المحـررين بمـا          الرقم

  :يأتي

  

بدرجة 

عالية 

  جدا

بدرجة 

  عالية

درجة ب

 متوسطة

بدرجة 

  منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

  جدا

            .يستفيد من خدماته جميع األسرى المحررين  .1

            .يغطي مختلف المجاالت المهنية  .2
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            .يسعى لدمج األسرى في المجتمع  .3

            .يحتوي على مساقات للتدريب  .4

            .يعتمد على المادة النظرية في التدريب  .5

            . على التدريب العملييعتمد  .6

            .يركز على التأهيل االجتماعي  .7

            .يشمل على برامج للتأهيل المهني  .8

يساهم في تحسين الوضع االقتصادي لألسـرى         .9

  .المحررين

          

            .يعمل على التقليل من البطالة  .10

            .يساهم في بناء القدرات الشخصية  .11

            .كانية الحصول على وظيفةيساهم في إم  .12

يوجد وحدة متخصصة تقدم االستشارة الالزمـة         .13

  .لألسرى المحررين

          

يساهم في التخلص من اآلثار السلبية لظـروف          .14

  .االعتقال

          

            .أهداف التأهيل واضحة  .15

تحتوي مراكز التأهيل المهني على التجهيـزات         .16

  . الالزمة للتدريب

          

  

            . مدة التأهيل كافية  .17

  

  :أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) ×(ي إشارة /ضع :القسم الثالث

  

  .محور دراسة اتجاهات األسرى المحررين نحو برنامج التأهيل في محافظة بيت لحم

  
اتجاهات األسـرى المحـررين نحـو برنـامج        الرقم

  :التأهيل تشير إلى أن البرنامج

بدرجة 

عالية 

  جدا

بدرجة 

  عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

  منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

  جدا

            .يساهم في تعزيز الدور التنموي لألسرى  .1

            .يلبي احتياجات المجتمع المهنية  .2

            .ينال على الرضا في ميادين العمل  .3

            .مصمم بأسلوب مهني  .4

            .يساهم في الحصول على فرصة عمل  .5

            . الحاجات االقتصادية لألسرى المحررينيلبي  .6
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            .يعتمد على التخطيط المستقبلي  .7

يلعب االنتمـاء الـسياسي لألسـير دورا فـي            .8

  .االلتحاق به

          

            .يتواءم مع التقدم التكنولوجي  .9

            يراعي مدة االعتقال  .10

            .يستند على تشريعات يمكن تطبيقها  .11

ر آلية لمتابعة األسـرى المحـررين بعـد         يوف  .12

  .تأهيلهم

          

الطواقم التي تقوم بعملية التأهيـل ذات كفـاءة           .13

  .عالية

          

            .يراعي مهارات األسرى المحررين  .14

  

  أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) ×(ي إشارة /ضع :القسم الرابع

  

  .محررينمحور دراسة أهم معوقات عملية  تأهيل األسرى ال

  
بدرجة   :من أهم معوقات عملية التأهيل ما يلي  الرقم

عالية 

  جدا

بدرجة 

  عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

  منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

  جدا

عدم توفر مراكز تأهيـل مجهـزة بـاألدوات           .1

  .الالزمة

          

            .عدم تنوع برامج التأهيل  .2

            .وجود المحسوبية في اختيار نوع الخدمة  .3

غياب التنسيق بين المؤسسات المعنيـة بتأهيـل          .4

  .األسرى

          

            .عدم استقرار الدعم المالي الكافي  .5

            . عدم وضوح السياسات العامة للتأهيل  .6

            .برامج التأهيل ليست دورية  .7

برامج التأهيل المعتمـدة ال تلبـي احتياجـات           .8

  .األسرى

          

            .ألسرى المؤهلينانعدام المتابعة ل  .9

            .عدم وجود إلية الستيعاب األسرى بعد تأهيلهم  .10
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  :أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) ×(ي إشارة /ضع :القسم الخامس

  

  .محور دراسة انعكاسات برنامج تأهيل األسرى المحررين على دورهم التنموي
  

ساهم برنامج تأهيل األسرى المحـررين فـي          الرقم

  : الدور التنموي لهم من خاللتعزيز

بدرجة 

عالية 

  جدا

بدرجة 

  عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

  منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

  جدا

            .انخراطهم في بناء المجتمع  .1

            .توفر فرص الحصول على العمل  .2

            .توفر مجاالت عمل متنوعة  .3

            . إعداد األسرى المحررين مهنيا  .4

            .م بأنفسهم نتيجة التحاقهم بالبرنامجزيادة ثقته  .5

            .تسريع اندماجهم في المجتمع  .6

            .اعتمادهم على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم  .7

            .تحسين المهارات اإلدارية لديهم  .8

            . توفير االستقرار النفسي لهم  .9

            .توفير خدمة التعليم الجامعي لمن يرغب منهم  .10

            .تمكينهم من إدارة مشاريع خاصة بهم  .11

            .تعريفهم بالتقنيات الحديثة في ممارسة المهنة  .12

زيادة إمكانية فرصة مـشاركتهم فـي الحيـاة           .13

  .السياسية

          

  

  أمام اإلجابة التي تراها مناسبة) ×(ي إشارة /ضع :القسم السادس

  

  .األسرى المحررينمحور دراسة تحسين كفاءة برنامج تأهيل 

  
يمكن تحسين كفاءة برنامج  تأهيـل األسـرى           الرقم

  :المحررين من خالل

  

بدرجة 

عالية 

  جدا

بدرجة 

  عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

  منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

  جدا

إيجاد قاعدة بيانـات شـاملة حـول األسـرى            .1

  .المحررين لتحديد احتياجاتهم المستقبلية

          

راعـي االحتياجـات المهنيـة       تقديم خدمات ت    .2  

  .للمجتمع
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            .وضع خطة للتأهيل المستمر . 3  

تشكيل لجان استـشارية متخصـصة لتأهيـل           .4

  .األسرى المحررين

          

تعديل قانون األسـرى والمحـررين إلنـصاف        .5

  .جميع األسرى

          

            .توفير تمويل كاف يغطي جميع الخدمات  .6

قـدرات القـائمين علـى    وضع خطة لتطـوير     .7

  .البرنامج

          

إنشاء مشاريع استثمارية تنموية لتشغيل األسرى        .8

  .المحررين

          

            .إجراء دراسات حول احتياجات سوق العمل  .9

توفر فرص عمـل لألسـرى الـذين التحقـوا            .10

  .بالبرنامج

          

متابعة األسرى الذين التحقـوا بالبرنـامج بعـد          .11

  .تأهيلهم

          

            .إيجاد خطة لتقييم برنامج التأهيل بشكل دوري  .12

تفعيل التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال         .13

  .التأهيل

          

            . توفير خدمات متنوعة تالئم سوق العمل  .14

            .إنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة للتأهيل  .15

            .لتطوير األنظمة اإلدارية الخاصة بالتأهي  .16

اعتماد نسبة ثابتة داخـل المؤسـسات لتـشغيل           .17

  .األسرى المحررين بعد تأهيلهم

          

  

يهدف هذا القسم إلى مشاركة األسرى المحررين في وضع آليات مقترحة لتطوير  :القسم السابع

  : برامج التأهيل

  

لدور التنموي لألسرى  اقتراحات إضافية لتطوير كفاءة برامج التأهيل التي تعزز ا:المحور األول

  المحررين

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................  
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  أية اقتراحات اضافيه لتعديل قانون األسرى المحررين : المحور الثاني

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................................  

  

  ،،،،،شاكرين لكم تعاونكم،
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  أسماء المحكمين :2ملحق 

  

  االسم الرقم 

  

  مكان العمل 

  جامعة بيرزيت  الدكتور عبد الرحمن الحج  1
  جامعة القدس  الدكتور زياد قنام  2
  جامعة الفلسطيني األهلية  الدكتور ذياب عيوش  3
  جامعة القدس  الدكتور غسان سرحان  4
  جامعة القدس  لوهاب الصباغ الدكتور عبد ا  5
  جامعة القدس  الدكتور سمير حزبون  6
  جامعة القدس  الدكتور عفيف زيدان  7
  جامعة القدس  األستاذ راضي الجراعي  8
  جامعة القدس المفتوحة  األستاذ يوسف عدوي  9
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   قانون األسرى والمحررين :3ملحق 

  

  من اجل حياة كريمة ألسرانا ومحررينا البواسل

  األسرى والمحررين واألنظمة واللوائح التابعة لهقانون 

  بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني

  

  قانون األسرى والمحررين

  م2004لسنة ) 19(رقم 

  

  رئيس السلطة الفلسطينية 

  

  بعد االطالع على القانون األساسي المعدل

  م 22/12/2004وبناء علي ما اقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :اصدر القانون التالي

  

  )1(مادة 

  :يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على خالف ذلك •

  . السلطة الوطنية الفلسطينية:السلطة الوطنية •

  . مجلس وزراء السلطة الوطنية:مجلس الوزراء •

  .ختصة بهم وزارة شؤون األسرى والمحررين أو الوزارة الم:الوزرة •

  . كل من يقبع في سجون االحتالل على خلفية مشاركته في النضال ضد االحتالل:األسير •

  . سجون االحتاللمن كل أسير تم تحريره :األسير المحرر •

  

  )2(مادة 

األسرى واألسرى المحررين شريحة مناضلة وجزء ال يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني 

  .حياة كريمة لهم وألسرهموتكفل أحكام هذا القانون 

  

  )3( مادة 

   :لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي
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  .تحرير األسرى من سجون االحتالل •

  .تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة األسير •

وافق مع سلم الرواتب    توفير الحقوق المالية لألسير وأسرته طبقا إلحكام هذا القانون وبما يت           •

  .المعمول به

  .توفير فرصة التحصيل العلمي لألسير وأبنائه •

  .تأهيل األسرى المحررين •

تأمين الوظائف لألسرى وفقا لمعايير تأخذ بعين االعتبار السنوات التي أمضاها األسير في              •

  .السجن وتحصيله العلمي وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء

  

  )4(مادة 

لطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سالم لحل القضية الفلسطينية ال يجوز للس

  .دون إطالق سراح جميع األسرى

  

  )5(مادة 

كل أسير محرر أمضى في سجون االحتالل مدة ال تقل عن خمس سـنوات وكـل أسـيرة          •

  :أمضت مدة ال تقل عن ثالث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي

  .اسي الجامعي الحكوميرسوم التعليم الدر •

  .رسوم التأمين الصحي •

  .رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المتخصصة •

يحدد مجلس الوزراء حاالت اإلعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا للنظام يـصدر بهـذا                •

  .الشأن

  

  )6( مادة 

وفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل مالبس تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصر

  .بمعدل مرتين في العام وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن

  

  )7( مادة 

على السلطة أن تصرف لكل أسير راتبا شهريا يحدده النظام ويكون مربوطا بجدول غالء  •

  .المعيشة

  .عمول بهايصرف إلفراد عائلة األسير جزء من راتبه طبقا لمعاير النفقة القانونية الم •
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  .يحدد األسير وكيله في استالم راتبه الشهري أو ما تبقى منه •

  

  )8( مادة 

مـن  ) 107(تحسب سنوات األسر لكل موظف من األسرى والمحررين وفقا إلحكام المادة             •

  . واللوائح الصادرة بهذا الشأن1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية 

 .والمعاشات لألسير الموظف عن سنوات األسرتلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين  •

  

  )9( مادة 

على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن األسـرى واألسـرى                

  .المحررين وظروف وأسباب اعتقالهم وجرائم االحتالل التي مورست بحقهم

  

  )10(مادة 

تعلقة بجرائم المحتلين بحق األسرى والمطالبة بـأي        يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى الم      

تعويضات عن األضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك ولكل أسير محرر الحق في إقامة مثـل هـذه                  

  .الدعاوى

  

  )11(مادة 

  .يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  

  )12( مادة 

   .يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

  

  )13(مادة 

 تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوما –كل فيما يخصه –على جميع الجهات المختصة 

  . في الجريدة الرسميةهمن تاريخ نشر

  

   ميالدية2004/ديسمبر/27:صدر بمدينة غزة بتاريخ

   هجرية1425/ذو القعدة /15: الموافق
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  روحي فتوح

  يةرئيس السلطة الوطنية الفلسطين

  األنظمة التابعة للقانون

  م2006لسنة ( )  قرار مجلس الوزراء رقم 

  بأنظمة قانون األسرى المحررين

  

  :مجلس الوزراء

  

م والمقـر مـن قبـل المجلـس      2004لسنة  ) 19(بعد االطالع على قانون األسرى المحررين رقم        

ة الفلسطينية بتـاريخ    م، ومن رئيس السلطة الوطني    22/12/2004التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ     

م، 23/4/2005ن بتـاريخ    يم، ونشره في الوقائع الفلسطينية في العدد الرابع والخمس        27/12/2004

) 40(وعلى ضوء ما عرضه وزير شؤون األسرى والمحررين بجلـسة مجلـس الـوزراء رقـم                 

  .م، وعلى ما اقره مجلس الوزراء بنفس الجلسة23/11/2005والمنعقدة بتاريخ 

  

  :يقرر ما يل

  

  )1(مادة 

  :تصدر أنظمة قانون األسرى والمحررين التالية

  

  .نظام تأمين الوظائف لألسرى المحررين •

  .نظام صرف راتب شهري لألسير وأسرته •

  .ظام تأمين مصروف وبدل مالبس سنوياً لألسير داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيليةن •

لتأمين الصحي ورسوم الدورات    نظام إعفاء من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم ا         •

  .التأهيلية

  

  )2( مادة 

 ما لم   لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه،            

  :تدل القرينة على خالف ذلك

  

  . وزارة شؤون األسرى والمحررين:الوزارة •
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  . وزير شؤون األسرى والمحررين:الوزير •

  .من يقبع في سجون االحتالل على خلفية مشاركته في النضال ضد االحتالل كل :األسير •

  . كل أسير تم تحريره من سجون االحتالل:األسير المحرر •

 اإلدارة العامة للـشؤون اإلداريـة والماليـة فـي           :اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية     •

  الوزارة 

  .إلدارية والمالية الموظف المختص في دائرة الشؤون ا:الموظف المختص •

 كل ما يلزم من مستندات وشهادات علميـة وشـهادات إثبـات اعتقـال               :األوراق الثبوتية  •

  .الخ..وشهادات الحالة االجتماعية والخبرة

  . الشخص المخول باستالم الراتب نيابة عن األسير:الوكيل •

لـسلطة   احد البنوك المتواجدة في األراضي الفلسطينية وتعمل وفق تـصريح مـن ا             :البنك •

  .الوطنية الفلسطينية

  . دائرة الرقابة والتدقيق بالوزارة:دائرة الرقابة والتدقيق •

 اإلدارة العامة لبرنامج تأهيل األسـرى       :اإلدارة العامة لبرنامج تأهيل األسرى والمحررين      •

  .المحررين في وزارة األسرى

  سرى المحررين في الوزارة  دائرة التعليم في اإلدارة العامة لبرنامج تأهيل األ:دائرة التعليم •

 دائرة التدريب في اإلدارة العامة لبرنامج تأهيل األسرى المحـررين فـي             :دائرة التدريب  •

  .الوزارة

 دائرة التأمين الصحي في اإلدارة العامة لبرنامج تأهيـل األسـرى            :دائرة التأمين الصحي   •

  .المحررين في الوزارة

  .دارة العامة لشؤون األسرى والمحررين دائرة من دوائر اإل:دائرة االتصال بالسجون •

  . الحاجات التي يتم شراؤها بالمصروف الشهري الذي يصل لألسير:المقصف •

  

   نظام تأمين الوظائف لألسرى المحررين:أوال

  

  )3(مادة 

 أجهزة السلطة إذا توفرت فيـه       أولكل أسير محرر الحق في أن تؤمن له وظيفة في إحدى وزارات             

  :الشروط التالية

  

 يكون قد أمضى فترة من خمس سنوات فما فوق داخل األسر بسبب مقاومته لالحتالل               أن •

  . هذه الفترة على مرة واحدة او بفترات متقطعةأكانتدون استثناء سواء 
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الفترات مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن منظمة الصليب األحمـر          / أن تكون هذه الفترة      •

  .تقالهآو شهادة من الوزارة المسئولة تثبت صحة اع

يمكن لألسرى الذين اعتقلوا في السجون العربية على خلفية نضاله للقضية وال يمتلكـون               •

األوراق الرسمية الصادرة عن الصليب األحمر، الحصول على ما يثبت صـحة اعتقالـه              

  .ومصدقة من الوزير

  .اً دورياًأن ال يكون األسير المحرر في أي مؤسسة رسمية أو أهلية يتقاضى منها راتب •

أن ال يكون له مصدر رزق أخر سواء من تجارة أو إدارة معمل أو مـصنع أو مكتـب                    •

  .خدمات يدر عليه دخالً مناسباً

أن ال يمتلك عقارات وأمالك منقولة أو غير منقولة تدر عليه دخالً دائما يمكنه من الحياة                 •

  .الكريمة

• ـ            استثناء ل عـن عـامين   تنطبق نفس الشروط على األسيرات الالتي امضين فتـرة ال تق

  .ونصف داخل األسر، وينقطع هذا الراتب المقطوع عند حصولها على عمل

  

  )4( مادة 

 االعتقـال أو بـسببه       في األسير الذي أمضى ما يزيد عن ثالث سنوات داخل األسر، وأصيب أثناء           

بمرض عضال أقعده عن العمل يمكن النظر في ملفه لالستفادة من الراتب المقطـوع بعـد تـوفر                  

  :إضافة إلى التالي ) 3(  الواردة في المادة الشروط

  

  . أثناء االعتقال أو بسبه فيأن تكون إصابته بالمرض •

  .أن ال يكون قد تلقى أي تعويضات عن هذه اإلصابة •

  . مقدرته على العمل بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية حكومية عدمأن يثبت •

  .أن ال يكون مستفيداً من أي مؤسسة أخرى بسبب إعاقته •

  

   )5( مادة 

تتسلم اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية عبر الموظف المختص من األسير المحـرر              •

  .كافة األوراق الثبوتية الالزمة، وتتأكد من مطابقتها للشروط

يعد الموظف المختص ملفاً خاصاً لكل أسير محرر يتضمن األوراق الثبوتية والتوصـيات              •

  .الالزمة

   لفات األسرى وفقاً لسنوات االعتقال التي أمضاها داخل األسريرتب الموظف المختص م •

  .تعرض كافة الملفات الجاهزة مرفقة بتقرير عنها على الوزير وذلك للمصادقة عليها •
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ترسل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية نسخة عن الملف لديوان المـوظفين العـام ونـسخة                •

  .أخرى لوزارة المالية

 برد الموظفين العام، ووزارة المالية ويتم العمل علـى اسـتكمال            يتم تبليغ األسير المحرر    •

  .النواقص الموجودة في الملف من خالل وزارة شؤون األسرى والمحررين

  

  )6( مادة 

بعد استكمال اإلجراءات الخاصة بتعيين األسير المحرر يتم توزيع األسـرى المحـررين              •

ومية وذلك بدالً من موظف شاغر      على الشواغر في الوزارات واألجهزة والمؤسسات الحك      

  .أو اعتماد مالي حديث وفقاً لقانون الموازنة العامة السنوي

تحدد درجة األسير المحرر الوظيفة استناداً إلى عدد السنوات التي أمضاها فـي األسـر،                •

  .والشهادات العلمية الحاصل عليها

 ويصرف لألسير   ئهد إنشا بع) منتدى الثقافة والتنمية    ( في حال عدم وجود شاغر يفرز على         •

  .المحرر راتب مقطوع بشكل شهري

 الذين امضوا خمس سنوات فما فوق على الدرجات المبينة فـي            ونيحصل األسرى المحرر   •

الجدول التالي وما يقابلها من راتب يحدد حسب سلم الرواتب للوظائف المعمول به من قبل               

  .ة وفق قانون الخدمة المدنيةوزارة المالية لكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطيني

  

  الرتبة العسكرية  الدرجة المدنية  عدد سنوات السجن

  مالزم  رئيس قسم  سنوات7سنوات واقل من 5

  نقيب  نائب مدير   سنوات8سنوات واقل من 7

  رائد Cمدير    سنوات10سنوات واقل من 8

  اقدمية+ مقدم  Bمدير ل   سنة15سنوات واقل من 10

  اقدمية+ عقيد   Aمدير   ة سن20 سنة واقل من 15

  عميد  مدير عام   سنة 23 سنة واقل من 20

  عميد  وكيل مساعد   سنة25 سنة واقل من 23

  عميد باقدمية  وكيل وزارة   سنة وما فوق25

  

 عسكرية يلزم استكمال كافة المستلزمات المطلوبـة لهـذه   أووفي حالة شغل أي منهم لوظيفة مدنية  

  .الوظيفة
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 :يتم العمل بما يلي •

  

o درجاتهم المستحقةونيمنح األسرى المحرر .  

o            العـسكرية مـع     أومن يملك اإلمكانيات للعمل يتم ترشيحه للعمل في المؤسسة المدنية 

  .الرتبة التي يتم منحها له

o                 7/3األسرى الذين امضوا اقل من خمس سنوات، وال ينطبق عليهم ما ورد في البنـد ،

 مـن دورة  نانون األسرى والمحـررين يـستفيدو  والمادة الرابعة من لالئحة التنفيذية لق  

  .بطالة مدتها ستة شهور

o             تقدم لألسرى المحررين حديثاً للمساهمة في بناء مستقبلهم المساعدات المالية الفورية لهم

  :حسب الجدول التالي

  

   )500$( اقل من عام يصرف له  -

  ) $ 1000  (  أكثر من عام وحتى ثالث سنوات يصرف له     -

  ) $ 2000(    سنوات ويصرف له 5سنوات وحتى  3أكثر من  -

  ) $ 3000(  سنوات يصرف له   8 سنوات وحتى 5أكثر من  -

  ) $ 4000 (    عام يصرف له   11 سنوات وحتى 8أكثر من  -

  ) $ 5000 (   عام يصرف له     15 عام وحتى 11أكثر من  -

  ) $ 6000    (    عام يصرف له  18 عام وحتى 15أكثر من  -

  ) $ 7000   (    عام يصرف له   21 عام وحتى 18أكثر من  -

  ) $ 8000  (    عام يصرف له    25 عام وحتى 21أكثر من  -

  ) $  10000   (            عام يصرف له          25أكثر من  -

  

o  عن فترة اعتقالهم يمكنهم الحـصول       اً شهري اً الذين لم يتقاضوا راتب    وناألسرى المحرر 

  .الفترة كمتأخرات عبر وزارة شؤون األسرى والمحررينعلى مستحقاتهم عن هذه 

  

  )7( مادة 

 أثناء حياته ال يجوز بأي حال من األحوال  فييعتبر الراتب المقطوع حق شخصي لألسير المحرر

  .تحويله إلى منتفع آخر
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   )8( مادة 

  :يوقف صرف الراتب المقطوع عن األسير المحرر في الحاالت التالية

  

  . دورياًأجراضح انه يمارس مهنة أخرى تدر عليه إذا مارس أو ات •

إذا أعيد اعتقاله من قبل الجيش االحتالل اإلسرائيلي، يحول في هذه الحالة إلـى متـضرر                 •

 .ويعتمد الراتب المصروف من وزارة شؤون األسرى والمحررين

 المؤسسات أو األجهـزة أو الـوزارات        إحدىإذا مارس وظيفته في حالة وجود شاغر في          •

 .كومية وينتقل بذلك إلى مالك الجهة المعنية ويحصل على راتب كاملالح

  :إذا توفي ينتفع ورثته من الراتب وفقاً للتالي •

  

  :األسير المتزوج

  

  . من الراتب %75الزوجة واألبناء القصر ينتفعوا بما قيمته  •

  . من الراتب % 50 بما قيمته نمتزوجات ينتعوالآخر األبناء القصر أو البنات غير  •

  

  :األسير األعزب

  

األشقاء القصر  ) +  أثناء حياته     في  هو المعيل لهما   فىشرط أن يكون المتو   ( الوالد والوالدة    •

  . من الراتب% 75ينتفعوا بما نسبته 

  من الراتب  %  50آخر شقيق قاصر أو البنت غير المتزوجة وال تعمل ينتفعوا بما نسبته  •

 ورفـض االمتثـال لهـذا       .مية التي بها شواغر    الجهات الرس  بإحدىإذا طلب منه االلتحاق      •

  .الطلب

  

  . نظام صرف راتب شهري لألسير وأسرته:ثانياً

  

  )9(مادة 

لكل أسير فلسطيني أو عربي داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية الحق في أن يتلقى راتباً شهرياً 

  :يصرف له أو ألسرته إذا توافرت فيه الشروط التالية

  

  .بسبب مقاومته لالحتاللإذا كان اعتقاله  •
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  .إذا لم يكن يتلقى راتباً شهرياً من أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية أخرى •

  

  )10( مادة 

  :على ذوي األسير إحضار األوراق الثبوتية التالية

  

 شهور، 3شهادة أصلية من الصليب األحمر تفيد باعتقاله، ويتم تجديد هذه الورقة كل  •

  .توقيف، وكل عام لألسير المحكوملألسير الذي مال زال قيد ال

  .الئحة االتهام الصادرة من النيابة العسكرية اإلسرائيلية •

  .صورة البطاقة الشخصية لألسير •

  .صورة عن البطاقة الشخصية لوكيل األسير •

  .اَصورة عن شهادة الزواج إذا كان متزوج •

  .صورة عن شهادات ميالد األبناء •

  .داخل أراضي السلطة الوطنية البنوك أحدرقم حساب باسم الوكيل في  •

  .قرار الحكم إذا ما صدر عليه حكم من المحاكم اإلسرائيلية •

  

  )11( مادة 

يتم تسليم كافة األوراق الثبوتية للموظف المختص في المقر الفرعي لوزارة األسرى في مكان سكن               

طينية، يتم تسليم   األسير، وان لم يكن من سكان المناطق التي تقع تحت إشراف السلطة الوطنية الفلس             

  .األوراق في اقرب مقر فرعي لمكان سكناه

  

  )12( مادة 

، فزوجته هي الوكيل الشرعي له، وان كان غير متزوج احد والديه، ويمكن             اَإذا كان األسير متزوج   

لألسير أن يوكل شخص آخر الستالم راتبه بموجب وكالة صادرة من الـصليب األحمـر ومذيلـة                 

  .بتوقيعه

  

  )13(مادة 

د اإلدارة العامة لشؤون األسرى ملفاً خاصاً يتضمن كافة األوراق الثبوتية لألسـير ومالحظاتهـا               تع

عرض الملف كامالً علـى دائـرة    يعلى الملف والمقدار المحدد للراتب المقرر صرفه وفقاً للحالة، و         

  .الرقابة والتدقيق للتيقن من صحة األوراق وتطابق الراتب مع محتويات الملف
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  )14( مادة 

يسري اعتماد الملف لألسير مالياً عند التأكد من عدم تقاضيه راتب من أي مؤسـسة حكوميـة او                  

خاصة بمجرد اكتمال جميع األوراق ووجود الئحة اتهام في الملف، وفي حالة عدم وجـود الئحـة                 

  .اتهام يتم اعتماده إذا كان اعتقاله إدارياً

  

   )15( مادة 

 الملف وليس من تاريخ االعتقال، والفترة الواقعة بـين تـاريخ            يتم صرف الراتب من تاريخ اعتماد     

  .االعتقال وتاريخ االعتماد لمن يتم اعتماده تصرف كمتأخرات رواتب بعد االعتماد

  

  )16( مادة 

 من أكثر من زوجة، تحصل كل منهما على راتب األسير كامال لمدة خمسة              اَإذا كان األسير متزوج   

ير في األسر، وبعد ذلك يتم دراسة ملف األسير والبت فـي الراتـب،              عشر عاماً، إذا ما بقى األس     

آخذين بعين االعتبار كبر أوالد األسير وتقسيم زيادة الراتب الناتج عن زيـادة سـنوات االعتقـال                 

  .مناصفة بين الزوجتين

  )17(مادة 

تصرف عالوة خاصة لألسرى من سكان القدس لدعم صمودهم ونظرا الرتفاع مـستوى المعيـشة               

  .لديهم

  

   )18( مادة 

  .متزوجة والتي لتعملال سنة، وللبنت غير 18يصرف الراتب لألبناء حتى سن 

  

   )19( مادة 

  :يوقف صرف الراتب في الحاالت التالية

  

  .إذا تحرر األسير من األسر •

  . وفقاً للتاليىإذا توفي األسير داخل األسر يحول إلى راتب متوف •

  

  :األسير المتزوج

  

  .من الراتب % 75واألبناء القصر بما قيمته نتفع الزوجة ت •
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  .من الراتب %  50ينتفع أخر األبناء القصر أو البنات غير المتزوجات بما قيمته  •

  

  :األسير األعزب

  

) أثنـاء حياتـه     فـي   هو المعيل الوحيد لهما     ى  شرط أن يكون المتوف   ( ينتفع الوالد والوالدة     •

  .من الراتب % 50واألشقاء القصر بما نسبته 

  من الراتب  % 50أخر شقيق قاصر والشقيقة غير المتزوجة وال تعمل ينتفعون بما نسبته  •

  

  )20( مادة 

  :يتم صرف الراتب لألسير استناداً للسنوات التي أمضاها في األسر وفقاً للجدول التالي

  
الراتب األساسي   عدد سنوات األسر

  بالشيكل

عالوة الزوجة 

  بالشيكل

عالوة األبناء حتى 

 سنة 18سن 

  بالشيكل

عالوة 

القدس 

  بالشيكل

 300  ابنة/ ابن50 300 1000   سنوات5من بدء األسر واقل من 

 300  ابنة/  لكل ابن50 300 1300   سنوات10 سنوات واقل من 5من 

 300  ابنة/  لكل ابن 50 300 2000   سنة15 سنوات واقل من 10من 

 300  نةاب/ لكل ابن50 300 2500   سنة 17 سنة واقل من 15من 

 300  ابنة /  لكل ابن 50 300 3000   سنة 20واقل من 17من 

 300  ابنة /  لكل ابن 50 300 3500   سنة25 واقل من 20من 

 300  ابنة /  لكل ابن 50 300 4000   سنة25أكثر من 

  

  )21(مادة 

ب األساسي  تبدأ رواتب األسرى من الحد األدنى لألجور في السلطة الوطنية الفلسطينية ويرتبط الرات            

الجـامعي   المحررين من رسوم التعليم المدرسي و      ىنظام إعفاء األسر  : ثالثاً .بجدول غالء المعيشة  

  .ورسوم الدورات التأهيلية

  

  )22(مادة 

  

لكل أسير محرر الحق في اإلعفاء من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم الـدورات               •

  :، إذا توافرت فيه الشروط التالية الرسميةظمها الجهاتالتأهيلية في نطاق البرامج التي تن
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o           أن يكون قد أمضى فترة ال تقل عن خمس سنوات أو األسيرة التي أمضت فترة ال تقـل

عن ثالث سنوات داخل األسر بسبب مقاومته لالحتالل، سواء علـى فتـرة واحـدة أو                

صليب فترات متقطعة، وان تكون هذه الفترة مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن منظمة ال            

  .األحمر

o              األسير الذي ال يستطيع إحضار األوراق الرسمية الصادرة عن الصليب األحمر بـسبب

  .قدم فترة االعتقال يمكنه إحضار ورقة إثبات اعتقال مصادق عليها من الوزير

  

تستمر الخدمات التي يقدمها برنامج تأهيل األسرى والمحررين بتقديم خدمة لألسير المحرر             •

مدة التي أمضاها داخل األسر وفقاً للشروط المتفق عليها بين البرنـامج            بغض النظر عن ال   

 .والدول المانحة، والسياسة المتبعة من قبل البرنامج

  

  )23(مادة 

  :األسير المحرر الذي يستفيد من خدمة التعليم عليه إحضار المستندات التالية •

  

o  صليب احمر ( شهادة إثبات اعتقال (  

o  عليها آخر شهادة تعليمية حصل  

o  من يرغب في االستفادة من التعليم الجامعي ( شهادة قيد في الجامعة(  

o  صورة بطاقة هوية لألسير  

  

  :حتى يستفيد األسير المحرر من خدمة التامين الصحي عليه إحضار المستندات التالية •

  

o  صليب احمر ( شهادة إثبات اعتقال(  

o  صورة للمستفيدين معه من التأمين+ صورتين شخصية.  

o ورة عن بطاقة هوية األسيرص.  

  

لكي يستفيد األسير المحرر من خدمة التدريب في الدورات التأهيلية التي تنظمها الجهـات               •

  :المختصة، عليه إحضار المستندات التالية

  

o  صليب احمر ( شهادة إثبات اعتقال(  

o  آخر شهادة تعليمية حصل عليها  
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o  صورة عن بطاقة هويته 

  

   )24(مادة 

 العامة لبرنامج تأهيل األسرى المحررين وعبر موظفيهـا المختـصين مـن             تتسلم اإلدارة  •

  .األسرى المحررين كافة األوراق الثبوتية الالزمة وتتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط

 لكل أسير محرر يتضمن األوراق الثبوتية والتوصـيات         اَ خاص اَيعد الموظف المختص ملف    •

  .الالزمة

  .االستفادة من اإلعفاء تتم عند الموظف المختصكافة المراجعات بخصوص طلبات  •

على األسير الذي يرغب باالستفادة من اإلعفاء من رسوم الدورات التدريبية التوقيع علـى               •

  .تعهد بعدم االنقطاع عن االستفادة من هذه الخدمة

  

   )25( مادة 

مراسلة الجهات التي   اإلدارة العامة لبرنامج تأهيل األسرى المحررين هي الجهة الوحيدة المختصة ب          

  .يرغب األسير االستفادة منها، وهي الجهة الوحيدة المخولة بتلقي الردود

  

  )26(مادة 

االستفادة من اإلعفاء من الرسوم المدرسية والجامعية، واالستفادة من اإلعفاء من الدورات             •

 .التأهيلية هو حق شخصي لألسير المحرر ال يجوز التنازل عنه لغيره

ـ  اً التأمين الصحي شهرياً لألسير المحرر الذي يتقاضى راتب        يتم خصم رسوم   •  مـن   اَ مقطوع

  .راتبه الشهري المقطوع

  

  )27(مادة 

 آالف شيكل ال يعفى من رسوم الجامعة إال إذا كان عنده            ةاألسير الذي يزيد دخله عن ثالث      •

  .أكثر من ولد

عفى مـن رسـوم     األسير الذي عنده أكثر من ولد ودخله يزيد عن خمسة آالف شيكل ال ي              •

  الجامعة 

  

  )28( مادة 

لالستمرار في االستفادة من اإلعفاء من رسوم التعليم الجامعي على األسـير المحـرر أن                •

  . %60يحصل على معدل تراكمي يزيد عن 
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لالستمرار في االستفادة من اإلعفاء من رسوم التدريب على األسير االلتزام بعدم االنقطاع              •

 .عن التدريب

  

  )29(مادة 

  .دم خدمة اإلعفاء من رسوم التعليم الجامعي لمرة واحدةتق

  

  )30(مادة 

 سنوات واألسيرات الالتي امضين فترة اقل من        5 يمكن لألسرى الذين امضوا فترة اقل من         ءاستثنا

  .ثالث سنوات، االستفادة من خدمة التامين الصحي لمدة عام واحد

  

  )31( مادة 

  : في الحاالت التالية عن تقديم الخدمات لألسيرفيتم التوق

  

  .إذا استمر انقطاعه عن االستفادة من خدمة التدريب •

وما فوق للمستفيدين من خدمـة       % 60إذا لم يحصل ولفصلين متتاليين على معدل تراكمي          •

  .اإلعفاء من رسوم التعليم الجامعي

  .إذا توفي األسير ال ينتقل الحق في االستفادة لورثته •

  .ير االستفادة من اإلعفاء من رسوم التامين الصحي في حالة وفاته تستمر عائلة األسءاستثنا •

  

  . نظام تامين مصروف شهري لألسير داخل السجن وبدل مالبس مرتين سنوياً:رابعاً

  

  )32( مادة 

يحق لكل أسير داخل السجن اعتقل على خلفية مقاومة االحتالل، ويتواجد بين بقيـة األسـرى، أو                 

 كإجراء عقابي من إدارة المعتقل، يحق له أن يحصل على مـصروف             موجود في العزل االنفرادي   

  .شهري وبدل مالبس بمعدل مرتين في العام بغض النظر عن انتمائه الحزبي والتنظيمي

  

  )33( مادة 

المعمول به في الوزارة والمتفـق      ) الكنتينة  ( يحصل كل أسير على مصروف شهري داخل األسر         

  .عليه مع وزارة المالية
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  )34( مادة 

  

دائرة االتصال بالسجون في اإلدارة العامة لشؤون األسرى والمحررين هي الجهة الوحيدة المخولـة      

  :بتوزيع المصروف على األسرى وفقاً لإلجراءات التالية

  

تحصل الدائرة على اإلعداد الصحيحة عن عدد األسرى في كل سجن استنادا التـصاالتها               •

  .مع كل سجن على حدى

  .ائم خاصة بأسماء األسرى وأرقام الحسابات الخاصة بهم داخل السجنتعد الدائرة قو •

نات الصرف المطلوبة وفقاً لعدد األسرى واستناداً للقـوائم التـي لـديها             وذأتجهز الدائرة    •

  .وتوقعها من الوزير لتسيير عملية الصرف

، أو  للدائرة الصالحيات ووفقا لتقديراتها أن ترسل المصروف على رقم كل أسير على حدى             •

  .أن تقسم المبالغ على مجموعات وفقا للحاجة

  . صرف يصدرإذنعلى الدائرة أن تحتفظ بصورة عن كل  •

  

  )35(مادة 

في حالة حدوث تنقالت واسعة في السجون، لدائرة االتصال بالسجون وبعد إجرائهـا التـصاالتها               

ري فـي حالـة     الالزمة أن تحدد آلية الصرف وفقاً لحاجة كل سجن على حدى، ونفس الشيء يـس              

  .حدوث تفتيش ومصادرة لمقتنيات األسرى في السجن

  

  )36( مادة 

في حالة حدوث اضطرابات عامة في السجون، واعتداء إدارة السجن علـى األسـرى ومـصادرة                

مقتنياتهم، يمكن للوزير في اقرب فرصة التقدم بطلب عاجل لتقديم مساعدة طوارئ لألسرى تـوزع      

  .وفقاً لحاجة كل سجن

  

  )37( مادة 

 شيكل كل مرة لوكيل األسير زيـادة        400يصرف بدل مالبس لألسير بمعدل مرتين في السنة بقيمة          

  .على راتبه مرة في منتصف السنة، وأخرى في آخر السنة من خالل وزارة المالية

  

  )38 ( مادة

  :يفقد األسير حقه في تلقي المصروف الشهري وبدل المالبس في الحاالت التالية
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  .ألسير من المعتقلإذا تحرر ا •

  .إذا توفي األسير داخل المعتقل •

ثر الحياة االنفرادية ألسباب تتعلق مع المجموع أإذا قطع األسير عالقته بمجموع األسرى و •

  .الوطني األسير

  

  )39( مادة 

بعد االتفاق مع الطرفين وزارة المالية ووزارة شؤون األسرى والمحررين يـصدر قـرار مجلـس         

   .الوزراء بالخصوص

  

   )40(مادة 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به مـن تـاريخ صـدوره،                   

  .وينشر في الجريدة الرسمية

  

  حمد قريعأ

  رئيس مجلس الوزراء
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  اإلسرائيلية مواقع السجون :4ملحق 
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لمـصفوفة ارتبـاط فقـرات    ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسـون  : 5ملحق 

  االستبانه
  

الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم

  اإلحصائية
 0.000  0.238  .يستفيد من خدماته جميع األسرى المحررين  1

 0.000  0.354  .يغطي مختلف المجاالت المهنية  2

 0.000  0.636  .عى لدمج األسرى في المجتمعيس  3

 0.000  0.578  .يحتوي على مساقات للتدريب  4

 0.000  0.446  .يعتمد على المادة النظرية في التدريب  5

 0.000  0.441  .يعتمد على التدريب العملي  6

 0.000  0.693  .يركز على التأهيل االجتماعي  7

 0.000  0.587  .يشمل على برامج للتأهيل المهني  8

 0.000  0.562  .يساهم في تحسين الوضع االقتصادي لألسرى المحررين  9

 0.000  0.410  .يعمل على التقليل من البطالة  10

 0.000  0.627  .يساهم في بناء القدرات الشخصية  11

 0.000  0.499  .يساهم في إمكانية الحصول على وظيفة  12

 0.000  0.404  .لألسرى المحررينيوجد وحدة متخصصة تقدم االستشارة الالزمة   13

 0.000  0.669  .يساهم في التخلص من اآلثار السلبية لظروف االعتقال  14

 0.000  0.523  .أهداف التأهيل واضحة  15

 0.000  0.695  . تحتوي مراكز التأهيل المهني على التجهيزات الالزمة للتدريب  16

 0.000 0.605  . مدة التأهيل كافية  17
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لمـصفوفة ارتبـاط فقـرات    ) Pearson Correlation(ائج معامل ارتباط بيرسـون  نت :6ملحق 

  االستبانه

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم

  اإلحصائية
 0.000  0.482  .يساهم في تعزيز الدور التنموي لألسرى  1

 0.000  0.404  .يلبي احتياجات المجتمع المهنية  2

 0.000  0.448  .ينال على الرضا في ميادين العمل  3

 0.000  0.571  .مصمم بأسلوب مهني  4

 0.000  0.481  .يساهم في الحصول على فرصة عمل  5

 0.000  0.658  .يلبي الحاجات االقتصادية لألسرى المحررين  6

 0.000  0.285  .يعتمد على التخطيط المستقبلي  7

 0.000  0.120  .يلعب االنتماء السياسي لألسير دورا في االلتحاق به  8

 0.000  0.438  .م مع التقدم التكنولوجييتواء  9

 0.000  0.350  يراعي مدة االعتقال  10

 0.000  0.508  .يستند على تشريعات يمكن تطبيقها  11

 0.000  0.433  .يوفر آلية لمتابعة األسرى المحررين بعد تأهيلهم  12

 0.000  0.360  .الطواقم التي تقوم بعملية التأهيل ذات كفاءة عالية  13

 0.000 0.493  .ي مهارات األسرى المحررينيراع  14
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لمـصفوفة ارتبـاط فقـرات    ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسـون  : 7ملحق 

  االستبانه

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم

  اإلحصائية
 0.000  0.429  .عدم توفر مراكز تأهيل مجهزة باألدوات الالزمة  1

 0.000  0.462  .عدم تنوع برامج التأهيل  2

 0.000  0.445  .وجود المحسوبية في اختيار نوع الخدمة  3

 0.000  0.519  .غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بتأهيل األسرى  4

 0.000  0.440  .عدم استقرار الدعم المالي الكافي  5

 0.000  0.639  . عدم وضوح السياسات العامة للتأهيل  6

 0.000  0.616  .برامج التأهيل ليست دورية  7

 0.000  0.720  .برامج التأهيل المعتمدة ال تلبي احتياجات األسرى  8

 0.000  0.653  .انعدام المتابعة لألسرى المؤهلين  9

 0.000 0.382  .عدم وجود إلية الستيعاب األسرى بعد تأهيلهم  10
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ات لمـصفوفة ارتبـاط فقـر   ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسـون   :8لحق م

  االستبانه

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم

  اإلحصائية
 0.000  0.555  .انخراطهم في بناء المجتمع  1

 0.000  0.568  .توفر فرص الحصول على العمل  2

 0.000  0.243  .توفر مجاالت عمل متنوعة  3

 0.000  0.662  . إعداد األسرى المحررين مهنيا  4

 0.000  0.771  . بالبرنامجزيادة ثقتهم بأنفسهم نتيجة التحاقهم  5

 0.000  0.770  .تسريع اندماجهم في المجتمع  6

 0.000  0.498  .اعتمادهم على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم  7

 0.000  0.780  .تحسين المهارات اإلدارية لديهم  8

 0.000  0.586  . توفير االستقرار النفسي لهم  9

 0.000  0.432  .توفير خدمة التعليم الجامعي لمن يرغب منهم  10

 0.000  0.625  .تمكينهم من إدارة مشاريع خاصة بهم  11

 0.000  0.624  .تعريفهم بالتقنيات الحديثة في ممارسة المهنة  12

 0.000 0.648  .زيادة إمكانية فرصة مشاركتهم في الحياة السياسية  13

  



 129

رتبـاط فقـرات   لمـصفوفة ا ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسـون  : 9ملحق 

  االستبانه

  
  الدالة Rقيمة   الفقرات  الرقم

  اإلحصائية
إيجاد قاعدة بيانات شاملة حول األسرى المحررين لتحديد احتياجاتهم   1

  .المستقبلية

0.564  0.000 

 0.000  0.293  . تقديم خدمات تراعي االحتياجات المهنية للمجتمع  2

 0.000  0.395  .وضع خطة للتأهيل المستمر  3

 0.000  0.618  .تشكيل لجان استشارية متخصصة لتأهيل األسرى المحررين  4

 0.000  0.644  .تعديل قانون األسرى والمحررين إلنصاف جميع األسرى  5

 0.000  0.678  .توفير تمويل كاف يغطي جميع الخدمات  6

 0.000  0.661  .وضع خطة لتطوير قدرات القائمين على البرنامج  7

 0.000  0.668  .مارية تنموية لتشغيل األسرى المحررينإنشاء مشاريع استث  8

 0.000  0.777  .إجراء دراسات حول احتياجات سوق العمل  9

 0.000  0.627  .توفر فرص عمل لألسرى الذين التحقوا بالبرنامج  10

 0.000  0.624  .متابعة األسرى الذين التحقوا بالبرنامج بعد تأهيلهم  11

 0.000  0.683  . التأهيل بشكل دوريإيجاد خطة لتقييم برنامج  12

 0.000  0.693  .تفعيل التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال التأهيل  13

 0.000  0.759  . توفير خدمات متنوعة تالئم سوق العمل  14

 0.000  0.689  .إنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة للتأهيل  15

 0.000  0.693  .تطوير األنظمة اإلدارية الخاصة بالتأهيل  16

 0.000 0.475  .اعتماد نسبة ثابتة داخل المؤسسات لتشغيل األسرى المحررين بعد تأهيلهم  17
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