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من جلنة املناقشة واحلكم ِاعتماد الرسالة
ُ ُ

ِ  
  أمیر فاید دیاب حرارة  :  رسالة ُمقَدمة ِمن
   جاِمعة الُقدس المفتوحة- م٢٠١٠بكالوریوس الخدمة االجتماعیة عام  :  الدرجات العلمیة

  .جاِمعة حلوان  -م ٢٠١٣/ عام  الخدمة االجتماعیة ماجستیر
ة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین خالل تحلیل سیاسات الرعای  :  عنوان الرسالة

  "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"الفترة 
  م٢٠١٥ / ٣/ ١٧  :  تاریخ التسجیل

    :  اإلشراف
   عاطف ُمصطفى ِمكاوي/ د.أ -١

   جاِمعة حلوان-  ُكلیة الِخدمة اِالجِتماعیة - ُأستاذ ورِئیس ِقسم الَتخطیط اِالجِتماعي األسبق
 شفیق أحمد شفیق/ د.أ -٢

   جاِمعة حلوان-  وعمید ُكلیة الِخدمة اِالجِتماعیة الساِبق- اذ ورِئیس ِقسم الَتخطیط اِالجِتماعي األسبقُأست
  اعتماد لجنة الُمناقشة والُحكم

درجة ُدكتوراه الفلسفة م وحصل الباِحث على ٥/٤/٢٠١٧نوِقشت الرسالة ِبتاریخ 
  . تخُصص التخطیط اِالجِتماعي-  في الخدمة االجتماعیة

  :نت لجنة المناقشة والحكم من السادة األستاذة وتكو

  الوظیفة االسم  م
الصفة 
  ِباللجنة

  التوقیع

 محمود عبد الحمید حسین/ د.أ ١
  ُأستاذ ورِئیس ِقسم علم اِالجِتماع

  جاِمعة دمیاط -ُكلیة اآلداب
ُمناِقشًا 
  وُمقِررًا

  

 محمد زكي أبو النصر/ د.أ  ٢
األسبق ِتماعي ِالجُأستاذ ورِئیس ِقسم الَتخطیط ا

 جاِمعة حلوان -ُكلیة الِخدمة اِالجِتماعیة
    ُمناِقشًا

  عاطف ُمصطفى ِمكاوي/ د.أ  ٣
ُأستاذ ورِئیس ِقسم الَتخطیط اِالجِتماعي األسبق 

 جاِمعة حلوان -ُكلیة الِخدمة اِالجِتماعیة
    ُمشِرفًا

 شفیق أحمد شفیق/ د.أ  ٤
سبق ُأستاذ ورِئیس ِقسم الَتخطیط اِالجِتماعي األ
  وعمید ُكلیة الِخدمة اِالجِتماعیة الساِبق

 جاِمعة حلوان
   ُمشِرفًا



 

 

 شكر وتقــدير

طانه، لالحمد والشكر هللا رب العالمین، كما ینبغي لجالل وجهه وعظیم س
والصالة والسالم على أشرف النبیین والمرسلین، سید الخلق أجمعین، سیدنا 

  وبعد ... محمد علیه الصالة والسالم

  " یشكر الناس ال یشكر اهللا عز وجلمن الف"

 أن للنجاح معنى مامنهأتوجه بالشكر الجزیل إلى من تعلمت ولذلك فإني 
 آمنت ماالعمل، ومعهفي  تعلمت كیف یكون التـفاني واإلخالص ماوقیمة، ومنه

 فهما یستحقان التكریم بكل جمیل،أن ال مستحیل في سبیل اإلبداع والرقي، 
 أستاذ التخطیط االجتماعي ورئیس قسم ف مصطفى مكاويعاط/ األستاذ الدكتور

األستاذ و التخطیط االجتماعي األسبق بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان،
كلیة الخدمة وعمید  أستاذ التخطیط االجتماعي شفیق أحمد شفیق/ الدكتور

اإلشراف على هذه قبول ب ماعلى تفضل سیادته االجتماعیة جامعة حلوان،
 من أعباء المتابعة والتوجیه والتقویم، حیث كان ا العلمیة، وما تكبدالرسالة

 األثر الواضح في إنجاز هذه الرسالة وخروجها إلى حیز مالتوجیهات سیادته
 عناء ماشكرًا لتحملهو ما،شكرًا لسعة صبرهف، فقد كانا مثاًال للخلق والقدوةالنور، 

، ماقبل أن أكون أحد طالبه ما معي كأحد أبنائهماشكرًا لتعاملهو ،اإلشراف
  .  اهللا عز وجل عني خیر الجزاءمافجزاه

كما أتقدم بالشكر والتقدیر لكل من أسهم برأي أو مشورة أو جهد في 
سبیل إخراج هذه الرسالة العلمیة من أساتذة قسم التخطیط االجتماعي بكلیة 

لرسالة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان، لمعاونتهم الصادقة في إنجاز هذه ا
  .ودفعها لألمام دائمًا، فجزاهم اهللا عز وجل عني خیر الجزاء

كما أتقدم بالشكر والتقدیر والعرفان ألبي الغالي وأمي الغالیة وزوجتي 
أبي وإخواني وأخواتي، وأخص بالذكر منهم أخي األكبر حاتم وأخي الدكتور 

 اهللا عز وجل محي الدین، لمعاونتهما الصادقة في إنجاز هذه الرسالة، فجزاهم
  .عني خیر الجزاء

ن بهیئة شؤون األسرى والمحررین یكما أتقدم بالشكر والتقدیر للمسئول
وكذلك لألسرى المحررین، لما قدموه من معاونة ومساعدة صادقة طوال مسیرة 

   .مًة له على هوامش هذه الرسالةإعداد هذه الرسالة العلمیة، ولكل من ترك بص

  ث الباح                        
  حرارةدیاب أمیر فاید 



 

 

  حمتويات الدراسة

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  الباب األول
 مشكلة الدراسة وإطارها النظري

١  

  الفصل األول
  مشكلة الدراسة ومفاهیمها

٢  

  ٣  .مشكلة الدراسة: أوًال
 ١١  .الدراسات السابقة: ثانیًا
 ٢٩  .أهمیة الدراسة: ثالثًا

 ٣١  .أهداف الدراسة: رابعًا
 ٣١  .فروض الدراسة: ًاخامس
  ٣٢  .مفاهیم الدراسة: سادسًا

  الفصل الثاني
  "الجذور العلمیة ونماذج التحلیل" سیاسات الرعایة االجتماعیة

٥٥  

  ٥٦  .؟أهمیة وأهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة، ومن الذي یحللها: أوًال
أهمیة وأهداف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، والجذور : ثانیًا

 ٧٤  .العلمیة لعملیة التحلیل

خصائص تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة ومبادئها األساسیة، : ثالثًا
 ٨٢  .والعالقة بینها وبین سیاسات الرعایة االجتماعیة

مراحل وأنماط تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، ومتطلبات : رابعًا
 ٨٧  .تحلیل وتنفیذ تلك السیاسات

لمنهجیة واألدوات والمداخل المستخدمة في تحلیل األسالیب ا: خامسًا
 ٩٧  .سیاسات الرعایة االجتماعیة

سیاسات " تحلیل وتخطیط وصنع وصیاغة"الفرق بین كًال من : سادسًا
 ١٠٧  .الرعایة االجتماعیة

مشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، ودور األخصائي : سابعًا
 ١١٠  .یاساتاالجتماعي المخطط في تحلیل تلك الس



 

 

رقم   الموضوع
 الصفحة

  ١٢٠  .نماذج تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة: ثامنًا
  الفصل الثالث

  مجتمع األسرى المحررین
١٣٢  

  ١٣٣  . یصبح أسیرًا محررًاىالمراحل التي یمر بها الفرد حت: أوًال
ماعیة المتعلقة باألسرى تشریعات سیاسات الرعایة االجت: ثانیًا

  المحررین
١٤٧  

  ١٧٩  .هیئة شؤون األسرى والمحررین: ثالثًا
  الباب الثاني

  االستراتیجیة المنهجیة واإلطار التطبیقي للدراسة
٢١٨  

  الفصل الرابع
  اإلجراءات المنهجیة للدراسة

٢١٩  

  ٢٢٠  .نوع الدراسة: أوًال
  ٢٢٠  .منهج الدراسة: ثانیًا
  ٢٢١  .أدوات الدراسة: ثالثًا

  ٢٢٩  .ةمجاالت الدراس: رابعًا
  ٢٣١  .أسالیب التحلیل المستخدمة في الدراسة: خامسًا
  ٢٣٣  .الصعوبات التي واجهت الباحث وأسالیب التغلب علیها: سادسًا

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشتها

٢٣٤  

  ٢٣٥  .وصف مجتمع الدراسة: أوًال
ى المحررین تحلیل تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسر: ثانیًا

  .في فلسطین
٢٤٩  

مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى : ثالثًا
  .ن والخبراءیالمحررین في فلسطین، من وجهة نظر المسئول

٣٤١  

  الفصل السادس
  استخالصات الدراسة

٣٥١  

  ٣٥٢  .اختبار فروض الدراسة: أوًال



 

 

رقم   الموضوع
 الصفحة

ماعیة البدیلة لألسرى المحررین في سیاسات الرعایة االجت: ثانیًا
  .فلسطین

٣٧١  

  ٣٧٦  .توصیات الدراسة المستقاة من نتائجها: ثالثًا
  ٣٧٧  .قضایا بحثیة لدراسات مستقبلیة مستقاة من نتائج الدراسة: رابعًا

  ٣٧٩  مراجع الدراسة
  ٣٨٠  .المراجع العربیة: أوًال
  ٤٠١ .المراجع األجنبیة: ثانیًا

  ٤٠٥  مالحق الدراسة
  ٤٠٦  . دلیل تحلیل المضمون:)١(ملحق رقم 
  ٤١٧  . استمارة االستبیان:)٢(ملحق رقم 
  ٤٣١  . دلیل مقابلة شبه مقننة:)٣(ملحق رقم 
  ٤٤٥  . أسماء السادة المحكمین:)٤(ملحق رقم 
  ٤٤٧  .الخبراء السادة أسماء :)٥(ملحق رقم 
  ٤٤٩  . خطابات الموافقة:)٦(ملحق رقم 

  ٤٥٣  ملخصا الدراسة
  ٤٥٤  .الملخص باللغة العربیة: أوًال
 ٤٦١  .الملخص باللغة اإلنجلیزیة: ثانیًا

Abstract 1  
  

  



 

 

  فهرس اجلداول
رقم 

 الجدول
 عنوان الجدول

رقم 
  الصفحة

١ 
یوضح المهارات التي یتعین على من یتصدرون لتحلیل 

 .سیاسات الرعایة االجتماعیة إدراكها
٧٢ 

٢ 
 المستخدم في الدراسة من یوضح مدى صالحیة النموذج
 .حیث كفایة المعلومات وكفاءتها

١٢٩ 

٣  
یوضح مدى صالحیة النموذج المستخدم في الدراسة من 

 .حیث إمكانیة التطبیق على الواقع الفلسطیني
١٣٠ 

٤  
یوضح مدى صالحیة النموذج المستخدم في الدراسة من 

 في حیث إمكانیة الممارسة المهنیة، وإمكانیة الباحث وقدرته
 . مهاراته في التحلیلاستخدام

١٣١ 

٥  
یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .لألسرى المحررین في فلسطین طبقًا لتاریخ إصدارها
٢٢٣ 

٦  
" ألفا ـ كرونباخ"یوضح نتائج الثبات باستخدام معامل 

 .نیالستمارة استبیان المسئول
٢٢٧ 

٧  
مارة استبیان یوضح معامالت الصدق اإلحصائي الست

 .نیالمسئول
٢٢٨ 

 ٢٣٢ .یوضح مستویات المتوسطات الحسابیة  ٨

٩  
یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .لألسرى المحررین في فلسطین طبقًا لنوع التشریع
٢٣٥ 

١٠  
یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .لزمنیةلألسرى المحررین في فلسطین طبقًا للمراحل ا
٢٣٦ 

١١  
یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .لألسرى المحررین في فلسطین طبقًا لمستوى إصدارها
٢٣٨ 

 ٢٣٩ .ن حسب المتغیرات الكمیةییوضح توزیع المسئول  ١٢
 ٢٤٠ .ن حسب النوعییوضح توزیع المسئول  ١٣
 ٢٤١ .ن حسب الحالة االجتماعیةییوضح توزیع المسئول  ١٤



 

 

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

  الصفحة
 ٢٤١ .ن حسب المؤهل العلميییوضح توزیع المسئول  ١٥
 ٢٤٢ .ن حسب الوظیفةییوضح توزیع المسئول  ١٦

ن حسب الحصول على دورات ییوضح توزیع المسئول  ١٧
 .تدریبیة في مجال األسرى المحررین

٢٤٣ 

ن حسب الدورات التدریبیة التي ییوضح توزیع المسئول  ١٨
 .ررینحصلوا علیها في مجال األسرى المح

٢٤٣ 

ن حسب االستفادة من الدورات ییوضح توزیع المسئول  ١٩
 .التدریبیة التي حصلوا علیها في مجال األسرى المحررین

٢٤٤ 

 ٢٤٥ .یوضح توزیع الخبراء حسب المتغیرات الكمیة  ٢٠
 ٢٤٥ .یوضح توزیع الخبراء حسب النوع  ٢١
 ٢٤٦ .یوضح توزیع الخبراء حسب الحالة االجتماعیة  ٢٢
 ٢٤٦ .یوضح توزیع الخبراء حسب المؤهل العلمي  ٢٣
 ٢٤٧ .یوضح توزیع الخبراء حسب الوظیفة  ٢٤

٢٥  
یوضح مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
المحررین في فلسطین خالل مراحل التحلیل كما یوضحها 

 .تحلیل المضمون
٢٤٩ 

لألسرى یوضح مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة   ٢٦
 .نیالمحررین في فلسطین كما یحددها المسئول

٢٥٢ 

یوضح مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى   ٢٧
 .المحررین في فلسطین كما یحددها الخبراء

٢٥٥ 

٢٨  
یوضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
المحررین في فلسطین خالل مراحل التحلیل كما یوضحها 

 .مضمونتحلیل ال
٢٥٧ 

یوضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى   ٢٩
 .نیالمحررین في فلسطین كما یحددها المسئول

٢٦٠ 

یوضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى   ٣٠
 . الخبراء كما یحددهاالمحررین في فلسطین

٢٦٤ 

٣١  
یوضح القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة 

المحررین في فلسطین كما یوضحها تحلیل لألسرى 
 المضمون

٢٦٦ 



 

 

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

  الصفحة

یوضح القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة   ٣٢
 .نیلألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول

٢٦٨ 

یوضح القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة   ٣٣
 .لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها الخبراء

٢٧٠ 

یوضح إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى   ٣٤
 .المحررین في فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون

٢٧٢ 

یوضح إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى   ٣٥
 .نیالمحررین في فلسطین كما یحددها المسئول

٢٧٥ 

یوضح إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى   ٣٦
 .ي فلسطین كما یحددها الخبراءالمحررین ف

٢٧٩ 

٣٧  
یوضح الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة 
لألسرى المحررین في فلسطین كما یوضحها تحلیل 

 .المضمون
٢٨١ 

یوضح الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة   ٣٨
 .نیلألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول

٢٨٢ 

وضح الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة ی  ٣٩
 .لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها الخبراء

٢٨٤ 

٤٠  
یوضح التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
لألسرى المحررین في فلسطین كما یوضحها تحلیل 

 المضمون
٢٨٦ 

جتماعیة یوضح التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة اال  ٤١
 .نیلألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول

٢٨٩ 

یوضح التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة   ٤٢
 .لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها الخبراء

٢٩٢ 

٤٣  
یوضح ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین 

الجتماعیة لألسرى والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة ا
 .نیالمحررین كما یحددها المسئول

٢٩٤ 

یوضح التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما   ٤٤
 .یوضحها تحلیل المضمون

٢٩٨ 

یوضح التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما   ٤٥
 .نییحددها المسئول

٣٠١  



 

 

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

  الصفحة

یوضح التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما   ٤٦
 .یحددها الخبراء

٣٠٤ 

یوضح التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین   ٤٧
 .كما یوضحه تحلیل المضمون

٣٠٦ 

یوضح التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین   ٤٨
 .نیكما یحدده المسئول

٣٠٨ 

 سرىیوضح التغیرات في األدوار والمجتمع تجاه األ  ٤٩
 . الخبراءاكما یحددهالمحررین 

٣١١ 

یوضح عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة   ٥٠
 العالقات اإلنسانیة في المجتمع كما یوضحه تحلیل المضمون

٣١٣ 

یوضح عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة   ٥١
 .نیالعالقات اإلنسانیة في المجتمع كما یحدده المسئول

٣١٦ 

٥٢  
تغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة یوضح عائد ال

العالقات اإلنسانیة في المجتمع لألسرى المحررین في 
 . الخبراء كما یحددهفلسطین

٣١٩ 

٥٣  
یوضح ترتیب الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في 

 .نیالمجتمع كما یحددها المسئول
٣٢١ 

٥٤  
یوضح القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یوضحها تحلیل 

 المضمون
٣٢٤ 

٥٥  
یوضح القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها 

 نیالمسئول
٣٢٦ 

 في صنع وتنفیذ سیاسات یوضح القوى المحیطة المؤثرة  ٥٦
  .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها الخبراء

٣٢٨ 

٥٧  
یوضح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي 
تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

 .المحررین كما یوضحها تحلیل المضمون
٣٣٠ 

٥٨  
القتصادیة والسیاسیة التي یوضح الظروف االجتماعیة وا

تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  .نیالمحررین كما یحددها المسئول

٣٣٣ 



 

 

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

  الصفحة

٥٩  
یوضح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها 
تأثیر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

  .خبراء الكما یحددهاالمحررین في فلسطین 
٣٣٦ 

٦٠  
ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة یوضح 

االجتماعیة لألسرى المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في 
 .نیصنع وتنفیذ تلك السیاسات كما یحددها المسئول

٣٣٨ 

یوضح مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة   ٦١
 .نیمسئولال كما یحددها لألسرى المحررین في فلسطین

٣٤١ 

یوضح مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة   ٦٢
 .الخبراء كما یحددها لألسرى المحررین في فلسطین

٣٤٦ 

٦٣  
یوضح داللة الفروق بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون
٣٥٢ 

٦٤  
یوضح داللة الفروق بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

  .نیالمختلفة كما یحددها المسئول
٣٥٣ 

٦٥  
یوضح داللة الفروق بین أهداف سیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .مونالمختلفة كما یوضحها تحلیل المض
٣٥٤ 

٦٦  
یوضح داللة الفروق بین أهداف سیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .نیالمختلفة كما یحددها المسئول
٣٥٥ 

٦٧  
یوضح داللة الفروق بین القیم التي تتضمنها سیاسات 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .یوضحها تحلیل المضمونالمختلفة كما 
٣٥٦ 

٦٨  
یوضح داللة الفروق بین القیم التي تتضمنها سیاسات 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .نیالمختلفة كما یحددها المسئول
٣٥٧ 

٦٩  
یوضح داللة الفروق بین إجراءات سیاسات الرعایة 

لیلها االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تح
  .المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  

٣٥٨ 



 

 

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
رقم 

  الصفحة

٧٠  
یوضح داللة الفروق بین إجراءات سیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .نیالمختلفة كما یحددها المسئول
٣٥٩ 

٧١  
یوضح داللة الفروق بین الفئات المستهدفة من سیاسات 

لمحررین خالل مراحل تحلیلها الرعایة االجتماعیة لألسرى ا
 .نالمختلفة كما یوضحها تحلیل المضمو

٣٦٠ 

٧٢  
یوضح داللة الفروق بین الفئات المستهدفة من سیاسات 

المحررین خالل مراحل تحلیلها  الرعایة االجتماعیة لألسرى
 .ینالمختلفة كما یحددها المسئول

٣٦١ 

٧٣  
اسات یوضح داللة الفروق بین التأثیرات الجوهریة لسی

الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 
 .نالمختلفة كما یوضحها تحلیل المضمو

٣٦٢ 

٧٤  
یوضح داللة الفروق بین التأثیرات الجوهریة لسیاسات 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها 

 .ینالمختلفة كما یحددها المسئول
٣٦٣ 

٧٥  
لفروق بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات یوضح داللة ا

الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج 
تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل تحلیلها المختلفة 

 .نكما یوضحها تحلیل المضمو

٣٦٤ 

٧٦  
یوضح داللة الفروق بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات 

سرى المحررین ونتائج الرعایة االجتماعیة المتعلقة باأل
تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل تحلیلها المختلفة 

 .نیكما یحددها المسئول

٣٦٦ 

٧٧  
یوضح داللة الفروق بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات 
الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین والقوى 
المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل 

 .نمراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمو

٣٦٨ 

٧٨  
یوضح داللة الفروق بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات 
الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین والقوى 
المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل 

  .نیمراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

٣٧٠ 

    



 

 

  األشكالفهرس 
رقم 
 الشكل

 الشكلعنوان 
رقم 

  الصفحة
  ٨٩  .یوضح مراحل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة  ١
  ٩٥  .یوضح مراحل التخطیط لتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة  ٢

٣ 
یوضح ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین 

عیة لألسرى والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتما
 .نیالمحررین كما یحددها المسئول

٢٩٧ 

٤ 
یوضح ترتیب الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في 

 .نیالمجتمع كما یحددها المسئول
٣٢٣ 

٥  
یوضح ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة 

ین والقوى المحیطة المؤثرة في االجتماعیة لألسرى المحرر
 .نیصنع وتنفیذ تلك السیاسات كما یحددها المسئول

٣٤٠ 
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  :مشكلة الدراسة: ًأوال

ر  امیعتب یط  االهتم الفرد والمح ر      ب ن أكث ه م یش فی ذي یع اعي ال االجتم
ة         ق التنمی ي تحقی ة ف ة االجتماعی ة الخدم رة لمهن اف المباش األوص

"Development"،)ارًا         )١ المي اعتب ر الع ى الفك سها كقضیة عل ي فرضت نف الت
ب        المي عق ع الع اب المجتم ا أص ة لم شرین، نتیج رن الع اني للق صف الث ن الن م

رات          ن تغی ة م ات       الحرب العالمیة الثانی د حرك ا، تزای ان أهمه ة ك  االستقالل عمیق
ة،   ن ناحی وطني م مالیة      ال ة ودول رأس تراكیة متقدم ى دول اش الم إل سیم الع  وتق

ة دول    غربی رف بال التخلف وتع سم ب ًا تت الم تقریب ي الع ل ثلث م دول تحت ة، ث  متقدم
وارق               رزت الف د أن ب دم، وخاصة بع دة اآلن لتلحق بركب التق النامیة لتسعى جاه

   )٢(. بین نمطي الحیاة في دول هذین المعسكرین ودول العالم الثالثالحادة

ث       شري، حی وأصبح ینظر للبلدان من حیث مكانتها بمقارنتها بالمؤشر الب
ا              ا، وهو م ي یواجهه ة الت م الصعوبات الحیاتی ع وحج ینظر لإلنسان داخل المجتم

دان أن تصور            ض البل ا تحاول بع ًا لم دًا أحیان ة ج ع   ینتج صورة مختلف ن الواق ه ع
دان       ور البل اس تط ي قی م ف دد مه سان مح ر اإلن ذلك یعتب ا، ل شه أفراده ذي یعی ال

   )٣(.ووضعها في ترتیبات یأتي بعضها في المقدمة وأخر في مستویات متدنیة

رین    اء والمفك ب العلم ن جان ر م ام كبی ة باهتم ضیة التنمی ت ق ذلك حظی ل
تالف    ى اخ المي، وعل ي والع ستویین اإلقلیم ى الم ة  عل اءاتهم األیدیولوجی انتم

ن         د م دیم العدی اء تق دف   االتجاهات والفكریة، حیث حاول هؤالء العلم ة به  النظری
ات         ذه النظری ت ه ث، وكان الم الثال دان الع ي بل سیرها ف ف وتف ل ظاهرة التخل تحلی
ك     ا تمتل دة أنه ا معتق ا أفكاره ل منه ت ك ة طرح ة متباین دارس فكری ى م ي إل تنتم

  )٤(.تنمیةمفتاح فهم التخلف وال

                                                
(1) John Sudbery: Human Growth and Development, New York, Oxford 

University, 2010AD, P 13. 
، القاهرة، المطبعة اإلسالمیة الحدیثة، التنمیة االجتماعیة مفاهیم وقضایا: طيإقبال األمیر السمالو )٢(

  .٢٧م، ص ٢٠٠٧
(3) Peter Burnell and et. al: Politics in the Developing World, New York, Oxford 

University, 2008AD, P 105. 
 والمسنین واألسرة مجاالت الخدمة االجتماعیة في قطاعات التنمیة: حسین أنور جمعة وآخرون )٤(

  .١٤م، ص ٢٠٠١، القاهرة، بدون دار نشر، والمعاقین



 

 

إال أنه أصبح من المسلمات أن البشر هم هدف التنمیة ووسیلتها، لیس 
باعتبارهم موردًا إنتاجیًا اقتصادیًا، ولكن باعتبارهم رأس مال اجتماعي یدفع 

فتواصل التنمیة یعتمد بشكل أساسي على البشر، وأن یكون لدیهم  )١(التنمیة،
   )٢(.التي تؤثر في حیاتهمالقدرة على المشاركة الفاعلة في القرارات 

 الفرد یجلب معه التنمیة والتقدم الدال على مستوى فالتدخل لمساعدة
المجتمع بین المجتمعات األخرى، والتنمیة تحقق التقدم بتركیزها على األنشطة 

المجتمعي المحلي أیضًا، واالشتراك االقتصادیة ولكن تتضمن التركیز على البناء 
  )٣(.لتقدم المجتمعيالخاص بالناس، لتحقیق ا

فالتنمیة في مقامها األول تتطلب رأس مال بشري على مستوى من 
القدرات، قبل توفیر استثمارات في األصول المادیة والبنیة التحتیة والمعدات، فال 

 )٤(تنفیذ لخطة معینة ما لم یتم توفیر مستوى خاص من العمال لتنفیذ برامجها،
نتاجیة یضمن استمراریة التنمیة والتوزیع واستخدام هذه القدرات في أنشطة إ

  )٥(.العادل لثمارها

لذلك تعتبر الثروة الحقیقیة ألي أمة هي أبنائها، والهدف من التنمیة هو 
 وهذه الحقیقة مدیدةتهیئة بیئة تمكن الناس من أن ینعموا بحیاة صحیة وخالقه 

 الهدف األساسي البسیطة، ولكنها في حقیقتها القویة كثیرًا ما تنسى، حیث یكون
السعي إلي تكدیس السلع والثروة المالیة، ونشر أول تقریر للتنمیة البشریة في 

ساعد على جعل الناس محور التنمیة، كذلك لم یكن تقریر التنمیة " م١٩٩٠"عام 
البشریة أول تقریر یقترح أن تكون رفاهیة اإلنسان هي غایة التنمیة، أو یوجه 

لمتعلقة باإلنصاف والفقر، ولكن التقریر مأل فراغًا،  ااالهتمامات إلى االنتباه
  بین اإلنساناالرتباطفمفهوم التنمیة البشریة تجاوز النهج السابق في معالجة 

                                                
  .٥، ص مرجع سبق ذكره: إقبال األمیر السمالوطي )١(
، القاهرة، دار الفكر السیاسة االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: طلعت مصطفى السروجي )٢(

  .١٨٥م، ص ٢٠٠٤العربي، 
(3) James Midgley and et. al: Social Work and Social Development, New York, 

Oxford University, 2010AD, P 199. 
، القاهرة، الشركة العربیة المتحدة مدخل إلى التخطیط والتنمیة االجتماعیة: ماجد حسنى صبیح وآخرون )٤(

  .٨٦م، ص ٢٠١٠للتسویق والتوریدات، 
م، ٢٠١١ اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ،التخطیط للتنمیة في الدول النامیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٥(

  .٣٧ص 



 

 

والتنمیة، وقدم تقریر التنمیة البشریة تقدیرًا عالمیًا للتقدم البشري واإلستراتجیات 
  )١(.القطریة المختلفة التي تتبع لتحقیق رفاهیة اإلنسان

 باإلنسان لیس جدیدًا من منظور الفكر التنموي فثمة إشارات واالهتمام
قدیمة على عالقة اإلنسان بالتنمیة، فاإلنسان مسهمًا وفاعًال في جهود التنمیة، 
ومن ثم استدعى األمر تصحیحًا في النظرة إلیه واعتباره مجرد رأس مال أو 

یة ذلك ال ینبغي أن یقتصر موردًا بشریًا في عملیات اإلنتاج، إال أنه مع أهم
المنظور على دور اإلنسان في جانب العرض وحده، إنما ینبغي أن تستقیم 
المعادلة، مركزة في نهایة المطاف على جانب الطلب، وعلى الوفاء باحتیاجاته 
المتنوعة والمتعددة، وطموحاته الفردیة واالجتماعیة، وقیمه الروحیة واإلنسانیة، 

 بالوسیلة بالدرجة األولى، االهتمامتصادیة قد أدت إلى فمعظم المفاهیم االق
   )٢(.وإحالل الغایة النهائیة كمرتبة ثانیة

حیث أن اإلنسان هو أساس اإلنتاج والتنمیة وهو العامل الرئیسي في 
تحقیقها وإنجاز األهداف المرتبطة بها ألنه العنصر المؤثر في استثمار الموارد 

ال واستخدام التكنولوجیا وتطویرها، كذلك الطبیعیة والصناعیة ورأس الم
اإلنسان لیس الوسیلة الفعالة فقط في الزیادة المستمرة باإلنتاج ولكن أیضًا في 
تحقیق الجودة الخاصة به، كما أنه الوسیلة الفعالة في استخدام األسلوب العلمي 
 لتحقیق التنمیة المجتمعیة وتحسین المجتمع وتطویره باستمرار وفقًا لدرجة

   )٣(.التنمیة التي یمر بها

واعتماد التنمیة على اإلنسان ینطلق من اعتباره المشارك في إحداث 
التنمیة والمستفید من عائدها، وتأتي أهمیة اعتماد التنمیة على العنصر البشري 

  )٤(.وتأهیله وإعداده، للمشاركة في حدوث التنمیة نفسها
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  .٣٦م، ص ٢٠١٢الحدیث، 



 

 

 ،ان غایة التنمیة وصانعهاوفي التصور الذي یقوم جوهره على أن اإلنس
  )١(:تحددت المحاور الرئیسیة لمضامین عملیة التنمیة في

 مدى إشباع الحاجات اإلنسانیة الالزمة للنمو البشري؛ وتشمل الغذاء، والماء، -أ
 واإلصابة، والحركة االعتداءوالكساء، والصحة، والسكن، وحمایة الجسم من 

  . الجسدیة الطلیقة

ات االجتماعیة والثقافیة، وتشمل التعلیم، وتحصیل  مدى إشباع الحاج-ب
المعرفة، وتنمیة المهارات والمواهب، والعمل النافع والمجزي للفرد والمجتمع، 
والتواصل االجتماعي من خالل إتاحة المعلومات والخبرات، وتكوین الوعي 
االجتماعي، وتأمین اإلنسان علي عمله ونشاطه الیومي، وتأمین اإلنسان علي 

 بوقت الفراغ واالستمتاعیاته وحیاة أسرته حاضرًا ومستقبًال، والترویح، ح
  . والحاجة إلي التنقل والتحرر

 مدى إشباع الحاجات النفسیة والسیكولوجیة؛ وتشمل الطمأنینة، وإبعاد عوامل -ج
 اإلنسان بقیمة اإلنسان في أسرته ومحیطه االجتماعي، واعترافالخوف والقلق، 

  . ، والهویةواالنتماء الخبرة، واكتساب، واالختباروالتجربة، ، االستطالعوحب 

 مدى القدرة على المشاركة في الحیاة العامة؛ وتشمل المشاركة في الحیاة -د
 الجمعیات والنقابات والجماعات الضاغطة، والمشاركة ى إلواالنضمامالسیاسیة، 

  .ة في ثمرات العملفي صناعة القرار ومتابعة تنفیذه وتقییمه، والمشاركة العادل

 مدى إشباع الحاجات المعنویة؛ وتشمل القدرة على التعبیر بدون كبت أو - هـ
قهر، والقدرة على الفعل والتأثیر، والقدرة على إبعاد الظلم والتعسف الذي قد 

  .  واإلبداعواالبتكاریقع، والقدرة على التجدید 

لتي ینبغي أن تلك هي أهم المكونات والمضامین االجتماعیة للتنمیة ا
یسعى إلي تحقیقها النمط اإلنمائي العام، بحیث تؤدي مدخالت هذا النمط 
ومخرجاته إلى تحقیق متزاید للشمول والمستوى لتلك العناصر المؤدیة في 
تفاعلها وتكاملها إلى تطویر مستوى معیشة اإلنسان ونوعیة حیاته، وتنعكس 

سي متكامل ومتفاعل أال وهو التنمیة كما یلخصها أحد المفكرین في محور أسا
إشباع حاجات اإلنسان المادیة واالجتماعیة، وتوفیر شروط التحرر من الخوف 
والتعسف، وشروط التحرر من أجل التجدید واإلبداع، والتمتع بالحقوق التي 
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أقرتها المواثیق الدولیة ومثل هذا التصور ال یختلف كثیرًا عما تنادي به 
اف الیونسكو التي تنادي بالتنمیة الكاملة لألفراد، المنظمات الدولیة، من أهد

ومنظمة العمل الدولیة التي تطالب بإشباع الذات عن طریق العمل، ومنظمة 
 لطاقات اإلنسان االكتمالالصحة العالمیة التي تسعى إلى أن تحقق الصحة 

 من قوة أو  فمركز القوة في أي أمة یتحدد فیما یكون علیه إنسانها )١(وسالمته،
   )٢(.ضعف

           وهو الجانب الذي تلعب فیه الخدمة االجتماعیة دورًا أساسیًا بمساعدتها 
لألفراد، واألسر، والجماعات، والمجتمعات، من أجل  دعم صحتهم الجماعیة 
والفردیة، وتنمیة مهاراتهم وقدراتهم على استخدام مصادرهم الخاصة ومصادر 

بالعالقات البشریة من خالل التحلیل والتفسیر  واالرتقاءالمجتمع لحل المشكالت، 
  )٣(.االجتماعي وحل المشكالت، وتفعیل وتحریر الناس لدعم صحتهم

وبما أن الثروة الحقیقیة ألي أمة هي أبنائها، وبما أن هؤالء األبناء هم 
 بدراستهم، وتحلیل االهتمامالوسیلة المستخدمة في تحقیق التنمیة، وجب إالئهم 

یة االجتماعیة التي تعمل على مقابلة حاجاتهم، هذه الحاجات التي سیاسات الرعا
 من االهتمامیمثل عدم إشباعها مشكلة حقیقیة لعجلة التنمیة في المجتمع، فكلما ذاد 

قبل سیاسات الرعایة االجتماعیة بهذه الحاجات وإشباعها، كلما دارت عجلة 
مجتمع سیاسات رعایة التنمیة إلي األمام في المجتمع، وكلما وجد أبناء ال

اجتماعیة ال ترتقي للمستوى المطلوب في تلبیة حاجاتهم، دارت عجلة التنمیة إلى 
 في "Ex-Detainee"الوراء في المجتمع، وهكذا بالنسبة لألسرى المحررین 

المجتمع الفلسطیني، هذه الفئة التي تمثل شریحة واسعة من شرائح المجتمع، 
 عن وزارة شؤون األسرى والمحررین فحسب أحدث اإلحصائیات الصادرة

" ٨٠٠٠٠٠"، بلغ عدد األسرى المحررین في المجتمع الفلسطیني "الهیئة حالیًا"
  )٤(.أسیر محرر من معتقالت الكیان المزعوم

منهك صحیًا،  ت الصهیونیةواألسیر المحرر یخرج من المعتقال
إلسكاني واقتصادیًا، ویعاني من صعوبات ذات عالقة بالجانب التعلیمي وا

                                                
  .٤٠ص : بقالمرجع السا )١(
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والنفسي وغیرها من الصعوبات المتعلقة بالجوانب الحیاتیة المختلفة، بسبب 
 المریرة التي كان یمر بها، وحجم المعاناة التي عایشها، وهو ما االعتقالظروف 

یجعل قضیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین 
  .ع كذلكقضیة مهمة لألسیر المحرر الفرد والمجتم

فبتناول الجانب الصحي لألسرى المحررین كأحد مجاالت سیاسات 
من األسرى المحررین یعانون من %" ٧٠"الرعایة االجتماعیة، نجد أن 

 والفترة التي أمضوها في االعتقالمشكالت صحیة جسیمة، نتیجة لظروف 
، المعتقالت الصهیونیة، كذلك طبیعة النهج الذي كان متبع في التعامل معهم

 بعد انشغالهموأهدافه الرامیة إلى إثقالهم باألمراض والمعاناة الصحیة، لضمان 
خروجهم من المعتقالت بأنفسهم وحالتهم الصحیة وعدم التفرغ لمواجهة 

، وهذا ما عكسته نسبة األسرى المحررین الذین عانوا من اإلهمال االحتالل
وعدد األسرى ، %"٩٠"الصحي داخل المعتقالت الصهیونیة والتي بلغت 

أسیر، " ٢٠٦"المحررین الذین وافتهم المنیة داخل المعتقالت الصهیونیة والبالغ 
واألسبرین " Acamol"قدمت لهم دولة الكیان كمثال كبسوالت األكمول 

"Aspirin "الج السرطان في دلیل واضح على أسلوب التصفیة المتبع ضدهم لع
ن عدد األسرى المحررین ولیس اإلهمال الصحي فحسب، لذلك كمثال نجد أ

أسیر محرر، وعدد " ٥٠٠٠"الذین خرجوا معاقین من المعتقالت الصهیونیة بلغ 
األسرى المحررین الذین وافتهم المنیة بعد التحرر بفترات وجیزة نتیجة الظروف 

 بالمئات، جراء أمراض ورثوها من المعتقالت الصهیونیة، لالعتقالالسیئة 
والغضروف، والعظام، والعیون، ، والمعدة، اض القلبأكثرها شیوعًا أمر

  )١(.أسیر محرر" ١٠٠"والسرطان الذي حصد وحده حیاة 

أیضًا بتناول الجانب التعلیمي لألسرى المحررین، نجد أن نسبة األسرى 
 بلغت لالعتقالالمحررین الذین یعانون من مشكالت متعلقة بالتعلیم نتیجة 

باتوا یعانون من مشكالت في ، إذ أن جزء من األسرى المحررین %"٦٠"
 جراء ما تعرضوا له داخل المعتقالت الصهیونیة، االستیعابالقراءة ودرجة 

 عن االنقطاعوجزء آخر لم یتمكن من اللحاق بدراسته األساسیة أو الثانویة جراء 
، فنسبة األسرى المحررین الذین تركوا مقاعد االعتقالالدراسة لسنوات بسبب 

، كذلك نسبة األسرى المحررین  %"٤٥" بلغت االعتقالات فترلالدراسة نتیجة 
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، % "٢٠" بتأخیرهم في تحصیل درجاتهم العلمیة بلغت االعتقالالذین تسبب 
سنة، وفیما یتعلق بالدرجات " ١٨"أطفال تقل أعمارهم عن %" ١٢"منهم 

من %" ٥"بلغت النسبة " الدراسات العلیا"الجامعیة واألكادیمیة المتقدمة 
  )١(.المحرریناألسرى 

وفیما یتعلق باإلسكان كأحد مجاالت سیاسات الرعایة االجتماعیة لم یكن 
الحال أفضل من غیره في هذا السیاق، فنسبة األسرى المحررین الذین یحتاجون 

، حیث أن األسیر المحرر تتجسد %"٦٥"سكن خاص لتكوین أسرة بلغت 
، وإنما أیضًا في الفترة معاناته في هذا الجانب لیس بعدم توافر المسكن فحسب

التي یحتاجها لتوفیر هذا المسكن إن فكر بذلك، فالفرد الذي لم یمر بتجربة 
 في المجتمع، من الطبیعي أنه عمل لفترات طویلة كي یوفر ثمن هذا االعتقال

سنة، وتم " ١٨" وعمره اعتقالهالمسكن، وإقران تلك الفترات بأسیر محرر تم 
سنة، نجد أن " ٢٠ "محكومیهنة، أي قضى فترة س" ٣٨"إطالق سراحه وعمره 

هذا األسیر المحرر كي یوفر مسكن بعد إطالق سراحه، یحتاج لفترات طویلة من 
كالتي احتاجها الفرد الذي لم یمر بتجربة األسر، وهو ما قد " إن توفر"العمل 

یدخل هذا األسیر المحرر في مرحلة الشیخوخة وهو لم یوفر مسكن بعد، وهذا ما 
ع كثیرًا من األسرى المحررین إلى عدم مجرد التفكیر بتوفیر مسكن بعد دف

 بالزواج والعیش في بیت العائلة مع األهل من أسرة واالكتفاءإطالق سراحهم، 
  )٢(.األسیر المحرر

كذلك بتناول التشغیل كأحد مجاالت سیاسات الرعایة االجتماعیة، نجد 
من %" ٤٠"لبطالة، فیما هنالك من األسرى المحررین یعانون من ا%" ٥٠"أن 

األسرى المحررین فقدوا القدرة على ممارسة وظائفهم بعد التحرر نتیجة 
  )٣(.لالعتقال

أیضًا لعب التعذیب الذي تعرض له األسرى المحررین داخل المعتقالت 
الصهیونیة دورًا بارزًا في المعاناة التي ورثوها عن المعتقالت، فحسب وزارة 

حررین بلغت نسبة األسرى المحررین الذین تعرضوا شؤون األسرى والم
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وأشهر أي جمیعهم، %" ١٠٠" "الجسدي أو النفسي"للتعذیب بأشكاله المختلفة 
  )١(:ستة طرق تعذیب تعرض لها األسرى المحررین

  :الدفع أو الصفع والضرب -أ

  % ".٩٥"نسبة األسرى المحررین الذین مروا بتجربتها 

  :الحرمان من النوم -ب

  % ".٩٢" األسرى المحررین الذین مروا بتجربتها نسبة

  :الوقوف لفترات طویلة -ج

  % ".٩٢"نسبة األسرى المحررین الذین مروا بتجربتها 

  :عدم تلقي طعامًا مناسبًا أو شرابًا صحیًا في الوقت المناسب -د

  %".٩٧"نسبة األسرى المحررین الذین مروا بتجربتها 

  : اإلهانة والحط من الكرامة-هـ

  %".١٠٠"نسبة األسرى المحررین الذین مروا بتجربتها 

  :الضرب والضغط على الخصیتین - و

  %".٦٢"نسبة األسرى المحررین الذین مروا بتجربتها 

مثل هذه اإلجراءات تخرج من معتقالت الكیان المزعوم، أسیرًا محررًا 
 لمن یحمل معه الكثیر من المعاناة واألمراض والحاجات، التي هي بحاجة فعًال

یهتم بسیاسات الرعایة االجتماعیة التي تقابلها، بطریقة علمیة بعیدة عن 
، بحیث یتم تحدید مجاالت اهتمام تلك السیاسات االجتماعیة، واألهداف االرتجالیة

والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لها، كذلك تحدید الجوانب 
القوى المحیطة المؤثرة في صنعها وتنفیذها، التطبیقیة لتلك السیاسات، وتحدید 

وصوًال لمحاولة التوصل إلى مقترحات لسیاسات بدیلة لألسرى المحررین تكون 
على قدر من مستوى المعاناة التي یعانیها األسرى المحررین، والوصول كذلك 

  .إلى نتائج علمیة في هذا السیاق تشكل مجال استفادة للقائمین على تلك السیاسات

  
                                                

  .٣ص : المرجع السابق )١(



 

 

  :الدراسات السابقة: ًانياث
  . الدراسات المتعلقة بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

  . الدراسات المتعلقة باألسرى المحررین-ب

  : الدراسات المتعلقة بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

  )١(":م٢٠٠٢" دراسة منال عبد الستار فهمي عام -١

نموذج یمكن أن یساعد في هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التوصل ل
 میدانیًا، وتحدید التغیرات التي تطرأ واختبارهتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 - م ١٩٧٥"على سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین في مصر خالل فترة التحلیل 
وتأهیل المعاقین في مصر ت اهتمام سیاسة رعایة ، وكذلك تحدید مجاال"م٢٠٠٠

دراك التطورات التي طرأت على سیاسة رعایة وتأهیل خالل فترة تحلیلها، وإ
المعاقین في مصر خالل فترة التحلیل، أیضًا تحدید جوانب القوة والضعف في 
سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین في مصر خالل فترة التحلیل، وتحدید عائد سیاسة 
رعایة وتأهیل المعاقین في مصر خالل فترة التحلیل، وصوًال إلى محاولة 

  .توصل لسیاسة بدیلة متعلقة برعایة وتأهیل المعاقین في مصرال

واعتمدت الدراسة على نموذج مقترح لتحلیل سیاسة رعایة وتأهیل   
المعاقین، واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة لتحلیل سیاسة رعایة وتأهیل 

والتي تشمل مسحًا شامًال " م٢٠٠٠ -م ١٩٧٥"المعاقین في مصر في الفترة 
  .التشریعات الخاصة بسیاسة رعایة وتأهیل المعاقین في مصرلجمیع 

وأهم ما توصلت إلیه الدراسة نموذج لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة 
 المیداني، وقد تضمن النموذج مجموعة من العناصر المتمثلة في لالختبارخضع 

ایة أهداف سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین، القضایا التي تهتم بها سیاسة رع"
وتأهیل المعاقین، القیم الموجهة لإلطار الفكري لسیاسة رعایة وتأهیل المعاقین، 
الحقوق األساسیة التي تركز علیها سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین، الحاجات 
األساسیة التي تقابلها سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین، أسالیب تنفیذ سیاسة رعایة 

حیطة وظروف المجتمع على سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین، تأثیر القوى الم

                                                
 -م ١٩٧٥"تحلیل سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین في مصر خالل الفترة : منال عبد الستار فهمي )١(

  .م٢٠٠٢یة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماع"م٢٠٠٠



 

 

وتأهیل المعاقین، تقدیر سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین، عائد سیاسة رعایة 
، كذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة "وتأهیل المعاقین، وصوًال للسیاسة البدیلة

بدائل مقترحة لسیاسة رعایة وتأهیل المعاقین في مصر یرتكز محتواها  على 
تشریعات، أشكال المنافع والخدمات، وسائل التنفیذ، طرق الدعم األهداف، ال"

  ".والتمویل، أدوار ومسئولیات الهیئات الحكومیة

  )١(":م٢٠٠٢" دراسة محمد محمد جاب اهللا عمارة عام -٢

هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل سیاسات تنمیة القوى البشریة بوزارة   
، وتحدید األهداف التي "م٢٠٠٠ -م ١٩٩٥"الشئون االجتماعیة في الفترة من 

یتم تحقیقها من خالل سیاسات تنمیة القوى البشریة، وتحدید أهم القضایا التي 
تركز علیها سیاسات تنمیة القوى البشریة، وتحدید األسالیب المستخدمة في تنفیذ 
سیاسات تنمیة القوى البشریة، كذلك تحدید عملیات التخطیط التي یمكن أن تتبعها 

ئون االجتماعیة في تنفیذ سیاسات تنمیة القوى البشریة، أیضًا تحدید وزارة الش
المعوقات والمقترحات التي تواجه تطویر وتعدیل سیاسات تنمیة القوى البشریة 

  .بوزارة الشئون االجتماعیة بما یسهم في صیاغة تنمیة القوى البشریة البدیلة

لتحلیل " David Gil"واعتمدت الدراسة على نموذج دیفید جیل   
سیاسات الرعایة االجتماعیة، واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة ومنهج المسح 

  .لتحلیل سیاسات تنمیة القوى البشریة في مصر" بالحصر الشامل"االجتماعي 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحدید أهداف سیاسات تنمیة القوى البشریة، 
ى البشریة، والوقوف على وتحدید قضایا وأسالیب تحقیق سیاسات تنمیة القو

القوى البشریة، ومقترحات تطویر وتعدیل واجه سیاسات تنمیة المعوقات التي ت
سیاسات تنمیة القوى البشریة لمعالجتها، كذلك توصلت الدراسة إلى تصور 
مقترح لسیاسة تنمیة القوى البشریة بوزارة الشئون االجتماعیة حیث یتضمن 

ها التصور المقترح، أهداف التصور المقترح، األسس والركائز التي یقوم علی"
الفلسفة التي یستند علیها التصور المقترح، محتوى التصور المقترح، متطلبات 

  ".تحقیق نجاح التصور المقترح

  

                                                
دراسة مطبقة على وزارة الشؤون "تحلیل سیاسات تنمیة القوى البشریة : محمد محمد جاب اهللا عمارة )١(

  .م٢٠٠٢ القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ،"االجتماعیة



 

 

  )١(":م٢٠٠٤" دراسة منى عطیة خزام خلیل عام -٣

هدفت الدراسة إلى محاولة التوصل لنموذج تحلیل لسیاسات الرعایة   
 واختباره میدانیًا لتحلیل سیاسة التأمینات االجتماعیة في مصر في االجتماعیة

، كذلك تحدید التغیرات التي قد تطرأ على سیاسة "م٢٠٠١ -م ١٩٣٦"الفترة 
التأمینات االجتماعیة في مصر خالل فترة التحلیل، وتحدید التطورات التي 

 خالل فترة طرأت على سیاسة التأمینات االجتماعیة في مصر وأسالیب تنفیذها
التحلیل، أیضًا تحدید مجاالت اهتمام سیاسة التأمینات االجتماعیة في مصر خالل 
فترة التحلیل، وتحدید جوانب القوة والضعف بسیاسة التأمینات االجتماعیة في 
مصر خالل فترة التحلیل، ومحاولة التوصل إلى سیاسة بدیلة للتأمینات 

  .   مسایرة التقدم في المجتمعاالجتماعیة في مصر تساهم بفاعلیتها في

واعتمدت الدراسة على نموذج مقترح لتحلیل السیاسات االجتماعیة،   
واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة لتحلیل سیاسة التأمینات االجتماعیة، والتي 
تشمل مسحًا شامًال لجمیع التشریعات الخاصة بسیاسة التأمینات االجتماعیة في 

  .مصر

إلى محددات مقترحة لسیاسة بدیلة للتأمینات وتوصلت الدراسة 
االجتماعیة في مصر، وترتبط هذه المحددات مع ما توصلت إلیه الدراسة من 

األغراض، التشریعات، طرق التمویل، أنواع "نتائج، وتتحدد هذه المحددات في 
، أیضًا خلصت الدراسة بخمسة قضایا لدراسات مستقبلیة "البرامج، وسائل التنفیذ

دور التأمینات االجتماعیة في توفیر الرعایة "لى رأس هذه القضایا جاء ع
االجتماعیة والتأمین االجتماعي لبعض الفئات كربات البیوت والفالحین المعدمین 

  ".والمرأة العائلة وأصحاب المعاشات والعائدین من الخارج وأخیرًا البطالة

  )٢(":م٢٠٠٦" دراسة أحمد إبراهیم بیومي مرعي عام -٤

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة اختبار نموذج لتحلیل السیاسة االجتماعیة   
یتوافق مع ظروف المجتمع المصري وقضیة الدراسة، وتحدید التشریعات 
المرتبطة بالسیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني الصناعي، وتحدید األهداف 
                                                

 ،"م٢٠٠١ - م ١٩٣٦"ینات االجتماعیة في مصر في الفترة تحلیل سیاسات التأم: منى عطیة خزام خلیل )١(
  .م٢٠٠٤القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

تحلیل السیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني الصناعي في مصر في الفترة : أحمد إبراهیم بیومي مرعي )٢(
 كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ، القاهرة، جامعة حلوان،"م٢٠٠٤ -م ١٩٥٢"

  .م٢٠٠٦



 

 

فني الصناعي، واألغراض التي تسعى إلى تحقیقها السیاسة االجتماعیة للتعلیم ال
كذلك تحدید القوى التي تشارك في صنع السیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني 
الصناعي، كذلك تحدید أسالیب تنفیذ السیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني الصناعي، 
وتحدید البرامج المنفذة للسیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني الصناعي، أیضًا تحدید 

جتماعیة للتعلیم الفني الصناعي، ومحاولة اقتراح سیاسة عائد ومردود السیاسة اال
  .بدیلة للتعلیم الفني الصناعي

واعتمدت الدراسة على نموذج مقترح لتحلیل السیاسات االجتماعیة،   
واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة لتحلیل السیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني 

 لجمیع التشریعات الخاصة الصناعي في مصر، والتي اشتملت مسحًا شامًال
  .بسیاسة التعلیم الفني الصناعي

وتوصلت الدراسة إلى نموذج مقترح لتحلیل السیاسة االجتماعیة للتعلیم 
أهداف  "اآلتیةالفني الصناعي في مصر ویتضمن هذا النموذج العناصر 

ة، السیاسة، التشریع، البرامج المنفذة، أسالیب تنفیذ السیاسة، تأثیر القوى المحیط
، كذلك توصلت الدراسة لمحددات "مردود السیاسة، السیاسة االجتماعیة البدیلة

مقترحة لمالمح سیاسة بدیلة للسیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني الصناعي في 
األغراض، التشریعات، طرق "مصر، تتحدد هذه المحددات والمحاور في 

  ".التمویل، أنواع البرامج، وسائل التنفیذ

  )١(":م٢٠١٠"یف محمد السعید صدیق عام  دراسة شر-٥

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید القصور في تقدیر حاجات المستفیدین من 
سیاسة خدمات اإلسكان خالل فترة التحلیل، وتحدید القصور في وضع سیاسة 

، كذلك تحدید عائد سیاسة خدمات "المراحل والعملیات"خدمات اإلسكان 
سیاسة بدیلة لخدمات اإلسكان أو تعدیل السیاسة اإلسكان، ومحاولة التوصل إلى 

  .الحالیة

لتحلیل سیاسة " David Gil"واعتمدت الدراسة على نموذج دیفید جیل   
، واتبعت الدراسة "م٢٠٠٧ -م ١٩٢٠"خدمات اإلسكان في مصر خالل الفترة 

لتحلیل سیاسة خدمات " بالعینة"منهج دراسة الحالة ومنهج المسح االجتماعي 
  . في مصراإلسكان

                                                
 ،"م٢٠٠٧ -م ١٩٢٠"تحلیل سیاسة خدمات اإلسكان في مصر خالل الفترة : شریف محمد السعید صدیق )١(

  .م٢٠١٠القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 



 

 

وتوصلت الدراسة إلى سیاسة اجتماعیة بدیلة تتبنى نفس األهداف 
والقضایا التي تتبناها السیاسة القائمة، وتختلف عن السیاسة القائمة في أسالیب 

  .تحقیق هذه األهداف

  )١(":م٢٠١٠" دراسة محمد عبد اللطیف محمد عام -٦

رعایة االجتماعیة هدفت هذه الدراسة إلى المساهمة في تطویر سیاسات ال  
للشباب المصري، وإحداث نوع من التشابك والتحالف بین المنظمات والهیئات 
الحكومیة واألهلیة المعنیة بتقدیم رعایة اجتماعیة للشباب، وتوجیه نظر المجتمع 
بشكل أكبر وأعمق نحو قطاع الشباب، ومساعدة األخصائیین االجتماعیین 

ى مواكبة التطورات واألحداث الجاریة، العاملین في مجال رعایة الشباب عل
 للسلبیات التي تعاني منها سیاسة رعایة الشباب، وتقدیم مقترحات انتباههمولفت 

ومؤشرات تساهم بدورها في التوصل إلى سیاسة بدیلة، ورصد التطورات 
والتغیرات التي طرأت على سیاسة رعایة الشباب وربطها في األحداث السیاسیة 

الجتماعیة الهامة في تاریخ المجتمع، كذلك تحدید الجوانب السلبیة واالقتصادیة وا
واإلیجابیة والقوى المؤثرة على وضع وتنفیذ سیاسة رعایة الشباب خالل فترة 
التحلیل، والمساهمة في إثراء المعرفة العلمیة من خالل تحلیل القوانین 

  .والتشریعات والقرارات الوزاریة، وقرارات رئیس الجمهوریة

لتحلیل " David Gil"اعتمدت الدراسة على نموذج دیفید جیل و  
 - م١٩٥٦"سیاسات الرعایة االجتماعیة للشباب المصري خالل الفترة 

، والتي تشمل مسحًا شامًال لجمیع التشریعات الخاصة برعایة الشباب "م٢٠٠٨
  .في مصر

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وضع مقترحات لسیاسة رعایة الشباب في 
مجاالت اهتمام سیاسة رعایة الشباب، القضایا التي " وتتحدد في األتي مصر،

یجب أن تركز علیها سیاسة رعایة الشباب في الوقت الحاضر، تأثیر القوى 
المحیطة في وضع وتنفیذ سیاسة رعایة الشباب، أهداف السیاسة، البرامج المنفذة 

  ".، طرق الدعم والتمویلفي السیاسة، الخدمات، األجهزة المنفذة، الكوادر الفنیة

  

  

                                                
 الرعایة االجتماعیة للشباب المصري في الفترة من عام تحلیل سیاسات :محمد عبد اللطیف محمد )١(

 القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ،"م٢٠٠٨ - م١٩٥٦"
  .م٢٠١٠



 

 

  )١(":م٢٠١٢" دراسة حمادة رجب مسلم عثمان عام -٧

هدفت الدراسة إلى تحدید مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة   
لكبار السن في مصر خالل مراحل تحلیلها المختلفة، وتحدید تأثیر سیاسات 

صر خالل مراحل الرعایة االجتماعیة على تحسین نوعیة حیاة كبار السن في م
تحلیلها المختلفة، وتحدید الجوانب التطبیقیة لسیاسة الرعایة االجتماعیة لكبار 
السن في مصر خالل مراحل تحلیلها المختلفة، كذلك تحدید القوى المحیطة 
المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن في مصر خالل 

التي تقدمها "  الخدمات-البرامج " أوجه الرعایة مراحل تحلیلها المختلفة، وتحدید
سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن في مصر واألهداف التي تسعى 
لتحقیقها، أیضًا تحدید جوانب القوة والضعف في سیاسات الرعایة االجتماعیة 
لكبار السن في مصر، وتحدید الصعوبات التي تواجه كبار السن في حصولهم 

 وصوًال للمقترحات التي تعمل على تذلیلها، ومحاولة التوصل إلى على الرعایة
مجموعة من المؤشرات التخطیطیة التي تساهم في وضع سیاسة بدیلة لسیاسات 
الرعایة االجتماعیة، من أجل حل مشكالت كبار السن في مصر وإشباع حاجاتهم 

  . مع ظروف واحتیاجات المجتمع ومتغیراتهیتالءمبما 

لتحلیل " David Gil"راسة على نموذج دیفید جیل واعتمدت الد  
سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن في مصر، واتبعت الدراسة منهج دراسة 

لتحلیل سیاسات " الحصر الشامل والعینة"الحالة ومنهج المسح االجتماعي بشقیه 
  .الرعایة االجتماعیة لكبار السن في مصر

اجتماعیة مقترحة كبدیل لسیاسات وتوصلت نتائج الدراسة إلى سیاسة 
مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة "الرعایة االجتماعیة لكبار السن، وتتمثل في 

االجتماعیة لكبار السن، األغراض التي تسعى سیاسات الرعایة االجتماعیة على 
تحقیقها لكبار السن، القضایا التي یجب أن تركز علیها سیاسات الرعایة 

لسن، أسالیب وطرق تمویل سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار االجتماعیة لكبار ا
السن، وسائل تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن، الكوادر الفنیة 
والبشریة المنفذة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن، األجهزة المنفذة 

رة في سیاسات لسیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن، القوى المحیطة المؤث
                                                

تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن في مصر خالل الفترة : حمادة رجب مسلم عثمان )١(
 جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة،  القاهرة،،"م٢٠٠٩ - م١٩٥٢"

  .م٢٠١٢



 

 

الرعایة االجتماعیة لكبار السن، التشریعات التي یجب أن تتضمنها سیاسات 
الرعایة االجتماعیة لكبار السن، الخدمات التي یجب أن تقدمها سیاسات الرعایة 
االجتماعیة لكبار السن، البرامج التي یجب أن تتضمنها سیاسات الرعایة 

افع التي تسعى سیاسات الرعایة االجتماعیة لكبار السن، األشكال والمن
، أیضًا أثارت الدراسة مجموعة من "االجتماعیة ألجل تقدیمها لكبار السن

إجراء دراسة مقارنة القضایا البحثیة جاء على رأس هذه القضایا ضرورة 
  .الرعایة االجتماعیة لكبار السن بین مصر وغیرها من الدوللسیاسات 

  )١(":م٢٠١٣"و علي عام  دراسة الزهراء أبو علي محمد أب-٨

هدفت هذه الدراسة إلى تحدید سیاسات الرعایة االجتماعیة للمرأة في   
، وتحدید أهداف سیاسات "م٢٠١٠ -م ١٩٢٠"مصر خالل فترات التحلیل 

الرعایة االجتماعیة للمرأة في مصر خالل فترات التحلیل، ووصف التغیرات 
رأة في مصر خالل فترات التي طرأت على سیاسات الرعایة االجتماعیة للم

التحلیل، كذلك تحدید توجهات القوى المحیطة وظروف المجتمع على سیاسات 
الرعایة االجتماعیة في مصر خالل فترات التحلیل، وتحدید مردود سیاسات 
الرعایة االجتماعیة للمرأة في مصر خالل فترات التحلیل، وتحدید جوانب القوة 

ماعیة للمرأة في مصر خالل فترات التحلیل، والضعف في سیاسات الرعایة االجت
والتوصل إلى مقترحات لسیاسات بدیلة للرعایة االجتماعیة للمرأة من شأنها 
تعدیل وتطویر سیاسات الرعایة االجتماعیة القائمة للمرأة لتواكب مستحدثات 

  .العصر

واعتمدت الدراسة على نموذج مقترح لتحلیل سیاسات الرعایة   
، واتبعت الدراسة "م٢٠١٠ -م ١٩٢٠"أة في مصر خالل الفترة االجتماعیة للمر

لتحلیل سیاسات " بالحصر الشامل"منهج دراسة الحالة ومنهج المسح االجتماعي 
  .الرعایة االجتماعیة للمرأة في مصر

وتوصلت الدراسة إلى خمسة سیاسات اجتماعیة بدیلة لرعایة المرأة 
شرائع السماویة، تعدیل السیاسات سیاسات تكاملیة مرتكزة على ال"مستقبًال 

الحالیة مع مراعاة التنسیق بین الجهات المختلفة التي تقدم خدمات للمرأة، سیاسة 

                                                
تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة للمرأة في مصر خالل الفترة : الزهراء أبو علي محمد أبو علي )١(

 القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ،"م٢٠١٠ - م١٩٢٠"
  .م٢٠١٣



 

 

تكاملیة، سیاسة إلدماج النوع االجتماعي في الخطة القومیة للتنمیة، سیاسة ال 
، أیضًا اقترحت الدراسة مجموعة من القضایا "مركزیة في الخدمات المقدمة

الشراكة بین الدولة والمجتمع المدني "یث جاء على رأس هذه القضایا البحثیة ح
  ".لرعایة المرأة

  : الدراسات المتعلقة باألسرى المحررین-ب

  :الدراسات العربیة المتعلقة باألسرى المحررین

  )١(":م٢٠٠٣" دراسة أكرم ثابت عام -١

وتناولت هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل الوضع القانوني للكیان المزعوم، 
 الخاصة بحمایة أسرى الحرب، كاالتفاقیاتاألسرى من جانب عدة متغیرات 

  .  السالم الموقعة مع الكیان، وحقوق اإلنسانواتفاقیات

 لالتفاقیاتوتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم احترام الكیان المزعوم 
  السالم الموقعةالتفاقیاتالخاصة بحمایة أسرى الحرب، وكذلك عدم احترامها 

فیما یتعلق بالتعامل مع األسرى، باإلضافة إلى ممارسة الكیان المزعوم 
 وممارسات تدخل في إطار جرائم ضد اإلنسانیة في تعاملها مع النتهاكات

ة االجتماعیة األسرى، األمر الذي یجعل من األهمیة تحلیل سیاسات الرعای
 ومساعدتهم االعتقاللمقابلة حاجاتهم الناتجة عن ظروف لألسرى المحررین، 

  .في التغلب على أثر تعامل االحتالل الصهیوني معهم من خالل سیاسات فعالة

  )٢(":م٢٠٠٤" دراسة أنور سعدي عام -٢

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التوافق النفسي واالجتماعي العام لدى 
أبناء األسرى المحررین من معتقالت الكیان المزعوم، وكذلك معرفة ما إذا كان 

الفئات العمریة، والنوع، "ى التوافق النفسي واالجتماعي یتأثر بكل من مستو
، " أبائهم، وتوفیر الدعم من قبل األسرة الممتدة لألبناءاعتقالوالمواطنة، ومدة 

  . وذلك بهدف الوصول إلى نتائج تطبیقیة مثمرة بهذا المجال

                                                
، رسالة ماجستیر األسرى الفلسطینیین من منظور المواثیق الدولیة والممارسات الصهیونیة: كرم ثابتأ )١(

  .م٢٠٠٣غیر منشورة، القاهرة، قسم القانون، جامعة الدول العربیة، 
التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء األسرى الفلسطینیین المحررین من : أنور سعدي علیان وادي )٢(

 القاهرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الدراسات االجتماعیة، جامعة الدول ،یونیةالمعتقالت الصه
  .م٢٠٠٤العربیة، 



 

 

لدى وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة التوافق النفسي واالجتماعي 
أبناء األسرى المحررین بمدینة غزة كانت متوسطة، وعدم وجود عالقة بین الفئة 
العمریة لألبناء والتوافق االجتماعي، بینما توجد عالقة بین الفئة العمریة لألبناء 
والتوافق النفسي، ووجود عالقة بین المواطنة والتوافق النفسي، وعدم وجود 

تماعي، كذلك عدم وجود عالقة بین النوع عالقة بین المواطنة والتوافق االج
 من جهة والتوافق النفسي واالجتماعي من جهة أخرى، ووجود االعتقالوفترة 

عالقة بین توفیر الدعم من األسرة الممتدة ألبناء األسرى المحررین والتوافق 
  .النفسي واالجتماعي

  )١(":م٢٠٠٦" دراسة جهاد شعبان عام -٣

 األسرى من جانب المنهج التاریخي، من تناولت هذه الدراسة موضوع
النوع، والمراحل، " من حیث االعتقال، وتطرقت إلى "م١٩٨٥ -م ١٩٦٧"سنة 

، كذلك تناولت المعتقالت داخل وخارج الكیان المزعوم، "وأسالیب التعذیب
" التنظیمیة، واألمنیة، والثقافیة، واالجتماعیة"وتناولت أیضًا األوضاع 

عالقة المعتقلین مع  الحركة "اولت الدور النضالي للمعتقلین للمعتقلین، أیضًا تن
 والتمرد والهروب، وعملیات تبادل األسرى، واالضطراباتالوطنیة الفلسطینیة، 

، وتناولت أیضًا الدراسة الموقف "والدور النضالي للسجینات واألطفال المعتقلین
ان المزعوم، وموقف الموقف الفلسطیني، وموقف الكی"من المعتقلین الفلسطینیین 

  ".المؤسسات الدولیة، والموقف العربي والدولي

  )٢(":م٢٠٠٧" دراسة إسالم محمود عام -٤

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر مكونات البناء النفسي تمایزًا لدى 
األسیر الفلسطیني، والكشف عن الفروق الجوهریة في مكونات البناء النفسي لدى 

التنظیم، والحالة االجتماعیة، ونوع  "باختالفي تختلف األسیر الفلسطیني الت
  ". االعتقال، والعمر، ومدة الحكم، وعدد مرات االعتقال

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن البعد الروحي لدى األسیر المحرر من 
أكثر مكونات البناء النفسي بروزًا، یلیه البعد االجتماعي، ثم البعد العقلي، ثم 
                                                

المعتقلون الفلسطینیون في االمعتقالت الصهیونیة في الفترة الواقعة بین : جهاد شعبان سلیم البطش )١(
معة الدول العربیة،  القاهرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، الدراسات التاریخیة، جا،"م١٩٨٥ -م ١٩٦٧"

  .م٢٠٠٦
 رسالة ماجستیر ،البناء النفسي لألسیر الفلسطیني وعالقته ببعض المتغیرات: إسالم محمود محمد شهوان )٢(

  .م٢٠٠٧غیر منشورة، غزة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، 



 

 

رًا البعد النفسي، وتوصلت نتائج الدراسة أیضًا إلى عدم وجود ، وأخیاالنفعالي
التنظیم، والحالة "فروق جوهریة في مكونات البناء النفسي تختلف حسب 

، والسن، ومدة الحكم، وعدد )إداري أو محكوم (االعتقالاالجتماعیة، ونوع 
  ".االعتقالمرات 

  )١(":م٢٠٠٨" دراسة عبد الناصر ذكي عام -٥

اسة إلى الكشف عن أثر التعذیب الذي تعرض له األسرى هدفت الدر  
، وذلك على أیدي محققي جهاز األمن العام االحتاللالمحررین في معتقالت 

  .، وعالقة ذلك بمستوى التفكیر األخالقي لدى األسرى"الشباك"

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسیة بین شدة التعذیب ومدة 
  .خالقي ومستوى التفكیر األاالعتقال

  )٢(":م٢٠١٠" دراسة مي محمود عام -٦

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلیة برنامج تأهیل األسرى 
إشباع "المحررین بمحافظة طولكرم، في ضوء عدد من المتغیرات وهى 

 في تقدیم الخدمات، ومدى توافر الخدمات واالستمراریةالحاجات، والسرعة، 
هدفت الدراسة أیضا إلى التعرف على المعوقات ، و"المقدمة لألسرى المحررین

التي تحول دون فاعلیة برنامج تأهیل األسرى المحررین في تحقیق أهدافه من 
، "األسرى المحررین، واألخصائیین، والقائمین على البرنامج"وجهة نظر 

وهدفت الدراسة أیضًا إلى التعرف على المقترحات التي تزید من فاعلیة برنامج 
  . سرى المحررین، وتحد من معوقاتهتأهیل األ

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلیة لتقییم مدى فاعلیة برنامج 
تأهیل األسرى المحررین في ضوء المتغیرات السابقة، من وجهة نظر األسرى 

، وتوصلت نتائج الدراسة كذلك بالنسبة %"٤,٥٠"المحررین بلغت نسبتها 
من وجهة نظر األسیر المحرر "علیة برنامج التأهیل للمعوقات التي تقف أمام فا

متمثلة بعدم وعي األسیر المحرر بدور األخصائي في برنامج التأهیل، ومن 
 بعض أعضاء الفریق لرأي احتراموجهة نظر األخصائي متمثلة في عدم 

                                                
، رسالة  األخالقيتجربة التعذیب لدى األسرى الفلسطینیین وعالقتها بالتفكیر: عبد الناصر ذكي أبو قاعود )١(

  .م٢٠٠٨ماجستیر غیر منشورة، فلسطین، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، 
فعالیة برنامج تأهیل األسرى المحررین وتصور مقترح من منظور الممارسة : مي محمود موسى الشامي )٢(

  .م٢٠١٠ رسالة ماجستیر غیر منشورة، القاهرة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، ،العامة



 

 

األخصائي االجتماعي، ومن وجهة نظر القائمین على البرنامج المعوقات متمثلة 
، أما مقترحات الدراسة بالنسبة لزیادة فاعلیة "افز المادي والمعنويفي نقص الح

 بین االتفاق"البرنامج والتغلب على المعوقات التي تواجه البرنامج، تمثلت في 
أعضاء فریق العمل على أهداف العمل الفریقي، ووضع خطة عمل واضحة 

یق العمل بین للبرنامج وزیادة أعداد الممارسین العاملین في البرنامج، وتنس
  ".البرنامج ومؤسسات المجتمع

  )١(":م٢٠١٠" دراسة أمل عدنان عام -٧

شخصیة زوجات هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات الممیزة ل
السن، والمؤهل العلمي، "الفلسطینیین تبعًا لعدة متغیرات األسرى وغیر األسرى 

 فیما بین السمات فواالختال، "وعدد األبناء، ودرجة القرابة، وسنوات الزواج
  .الممیزة لشخصیة زوجات األسرى وغیر األسرى

 في السمات الممیزة اختالفوتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود 
لشخصیة زوجات األسرى وغیر األسرى، وأرجعت الدراسة ذلك إلى طبیعة 
المرأة الفلسطینیة، وتوصلت نتائج الدراسة كذلك إلى عدم وجود فروق بین 

السن، وعدد "لممیزة لزوجات األسرى وغیر األسرى، تبعًا لكل من السمات ا
بالمؤهل "، باستثناء المتغیر المتعلق "األبناء، ودرجة القرابة، وسنوات الزواج

  .، حیث وجدت هناك فروق تبعًا لهذا المتغیر"العلمي

  )٢(":م٢٠١٠" دراسة أحمد جمیل عام -٨

قتصادیة واالجتماعیة التي هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت اال
تواجه أسر المعتقلین، وآلیات التكیف مع هذه المشكالت، والمقترحات والحلول 

  . التي تساهم في حل هذه المشكالت

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز المشكالت االقتصادیة التي تعانى 
ألسرة بعد قلة الدعم والمساعدة التي تتلقاها ا"منها أسر المعتقلین متمثلة في 

غیاب المعیل، وألقي اللوم أوًال على المؤسسات الدولیة ثم على منظمات المجتمع 

                                                
السمات الممیزة لشخصیة زوجات األسرى وغیر األسرى الفلسطینیین في ضوء : أمل عدنان محمد نجم )١(

  .م٢٠١٠ رسالة ماجستیر غیر منشورة، غزة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، ،بعض المتغیرات
 ، الصهیونیةالمشكالت التي تواجه أسر المعتقلین الفلسطینیین في المعتقالت: أحمد جمیل أحمد قعدان )٢(

رسالة ماجستیر غیر منشورة، القاهرة، قسم البحوث والدراسات االجتماعیة، جامعة الدول العربیة، 
  .م٢٠١٠



 

 

تدنى "، وبینت النتائج أیضًا أن أبرز المشكالت االجتماعیة تمثلت في "المدني
العالقات االجتماعیة لألسرة، ثم یلیها تدخل أهل الزوج في شؤون األسرة، ثم 

 التحصیل الدراسي لألبناء، ثم توقف بعض الشعور بالوحدة، ثم تدني مستوى
، أما بالنسبة آللیات التكیف مع هذه "األبناء عن الدراسة إلعالة األسرة

التوفیر قدر اإلمكان، "المشكالت، فقد خلصت الدراسة إلى أن األسرة تلجأ إلى 
 بالضروریات وترك الكمالیات، راتب شهري من وزارة شؤون األسرى االكتفاء

إنشاء لجان لمتابعة " أما بالنسبة للحلول فقد توصلت النتائج إلى ،"والمحررین
، هذه اللجان تنشأ صندوق عون، تقوم بالزیارات "شؤون أسر األسرى

المتواصلة، تتضمن فریق من المختصین في الجوانب الصحیة، والنفسیة، من 
  .أجل مساعدة األسرة على حل مشكالتها الناتجة عن اعتقال الزوج

  )١(":م٢٠١٣"دعاء شعبان شعبان أبو عبید عام  دراسة -٩

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا عن الحیاة لدى األسرى 
المحررین المبعدین إلى قطاع غزة، والتعرف على مستوى قلق المستقبل لدى 
األسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة، والتعرف على طبیعة العالقة بین 

حیاة لدى األسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة بقلق مستوى الرضا عن ال
المستقبل لدیهم، كذلك التعرف على أثر الفروق الفردیة في درجة الرضا عن 

 متغیراتهم باختالفالحیاة لدى األسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة 
غرافیة، والتعرف على الفروق الفردیة في درجة قلق المستقبل لدى مودیال

  .  متغیراتهم الشخصیةباختالفسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة األ

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا عن الحیاة لدى األسرى 
، وعدم وجود %"٧٧٫٤٠"المحررین المبعدین إلى قطاع غزة بلغ ما نسبته 

ین عالقة دالة إحصائیًا بین مستوى الرضا عن الحیاة لألسرى المحررین المبعد
إلى قطاع غزة وقلق المستقبل لدیهم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 
مستوى الرضا عن الحیاة لدى األسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة تعزي 

، والحالة االعتقال، وعدد سنوات االعتقاللمتغیر العمر، وعدد مرات 
وى قلق المستقبل االجتماعیة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مست

                                                
الرضا عن الحیاة وعالقته بقلق المستقبل لدى األسرى المحررین المبعدین : دعاء شعبان شعبان أبو عبید )١(

  .م٢٠١٣الة ماجستیر غیر منشورة،  غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، رس،إلى قطاع غزة



 

 

لدى األسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة تعزي لمتغیر العمر، وعدد 
  .، والحالة االجتماعیةاالعتقال، وعدد سنوات االعتقالمرات 

  )١(":م٢٠١٢" دراسة خالد دیاب حمید عام -١٠

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى شعور األسرى المحررین 
القتها بالمساندة االجتماعیة، والكشف عن العالقة بین الوحدة بالوحدة النفسیة وع

النفسیة والمساندة االجتماعیة، والكشف عما إذا كان یوجد فروق في مستوى 
الوحدة النفسیة والمساندة االجتماعیة یمكن أن تعزي إلى بعض المتغیرات 

لة االجتماعیة ، والحااالعتقالالعمر، والحالة االجتماعیة عند "غرافیة مثل والدیم
، ومكان التحرر، والمستوى التعلیمي، ومدة االعتقالالحالیة، وعدد مرات 

  ". االعتقال

وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في 
درجات الوحدة النفسیة وأبعادها لدى األسرى المحررین في صفقة وفاء األحرار 

لة إحصائیة في درجات المساندة بقطاع غزة، وعدم وجود فروق ذات دال
االجتماعیة  لدى األسرى المحررین في صفقة وفاء األحرار بقطاع غزة، تعزي 

، والحالة االجتماعیة االعتقالالعمر، والحالة االجتماعیة عند "للمتغیرات التالیة 
، ومكان التحرر، والمستوى التعلیمي، ومدة االعتقالالحالیة، وعدد مرات 

 عكسیة بین مستوى الوحدة النفسیة ومستوى ارتباطیهوجود عالقة ، و"االعتقال
المساندة االجتماعیة لدى األسرى المحررین في صفقة وفاء األحرار بقطاع 
غزة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات الوحدة النفسیة وأبعادها 

دى ل"  والتواصلاالتصال، والعزلة، والعجز االجتماعي، وفقدان االغتراب"
األسرى المحررین في صفقة وفاء األحرار بقطاع غزة، تعزي لمتغیر مكان 

  .لصالح األسرى المحررین غیر المبعدین" مبعد، غیر مبعد"التحرر 

  

  

  

  
                                                

 غزة، الجامعة ،الوحدة النفسیة وعالقتها بالمساندة االجتماعیة لدى األسرى المحررین: خالد دیاب حمید )١(
  .م٢٠١٣اإلسالمیة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 



 

 

  :الدراسات األجنبیة المتعلقة باألسرى المحررین

  )١(":م٢٠٠٥" عام "Yoshikawa  Lynda" دراسة یوشانكاوا لیندا -١

لمام باألثر الذي تركته الحرب العالمیة الثانیة لدى غرض الدراسة هو اإل
أسرى الحرب األمریكیین من أصل یاباني، وهؤالء هم من أب وأم یابانیین، 
أبائهم كانوا أسرى حرب في المعتقالت األمریكیة، وولد هؤالء داخل المعتقالت 

 اآلناألمریكیة وعایشوها، وفیما بعد حصلوا على الهویة األمریكیة، ویعیشون 
  .عام" ٥٩"إلى " ٤٠"في شمال وجنوب كالیفورنیا، وتتراوح أعمارهم ما بین 

والدراسة كشفت النقاب عن كیفیة رؤیة هؤالء لحیاتهم الخاصة، 
وتوصلت النتائج إلى أن هؤالء تأثروا برسائل مختلفة تركتها بهم خبرة 

كالت نفسیة  التي تركتها بهم خبرات المعتقالت، مشاآلثارالمعتقالت، ومن بین 
 المعقدة نتجت عن العنصریة اآلثار وغیرها من واالكتئاب باالنطواءمتمثلة 

  .طویلة األمد التي عایشوها

   )٢(":م٢٠٠٨" عام "Weis Andrea" دراسة وایس أندریا -٢

ملیون ألماني خبر سقوط ألمانیا " ١٢"إلى " ١١"تلقى ما بین 
 ملیون من هؤالء األسرى "٤"،  بینما كانوا في أسر قوات التحالفاالشتراكیة

أسرتهم الوالیات المتحدة األمریكیة، وهذه الدراسة حللت تسع مقابالت شخصیة، 
 اآلثار، ودار التساؤل الرئیسي حول "م٢٠٠٤ - م ٢٠٠١"عقدت ما بین العامین 

التي تركها األسر على الجند األلمان، وأسرى الحرب من القومیات األخرى، 
 الغربیة، والذین عملوا في - مع األلمان في الحرب الشرقیة الذین تطوعوا للقتال

  .مكاتب اشتراكیة قومیة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األسر ترك أثار سلبیة على هؤالء 
 . بذكریات خاصة وأحاسیس تتعلق بالذاتاآلثاراألسرى، وتمثلت بعض هذه 

  

                                                
(1) Yoshikawa Lynda: The legacy Continues After 60 Years, the Trans 

generational Effects of the Japanese's American World War 2 Incarceration 
on the Third Generation Males, USA - California, University San Diagio, 
2005AD. 

(2) Weis Andrea: Transational Private Memories of German Prisoners of War in 
Us Captivity, USA - Kansas, University of Kansas 2008AD. 



 

 

  :حلیل واستنتاجت

  :الرعایة االجتماعیة الدراسات المتعلقة بتحلیل سیاسات -أ

منال فهمي ومحمد عمارة ومنى خزام وأحمد مرعي " اتفقت دراسة كًال من -١
من حیث " وشریف صدیق ومحمد محمد وحمادة عثمان والزهراء أبو علي

، وهو ما یتفق "دراسة الحالة والمسح االجتماعي"المنهج المستخدم في الدراسة 
یاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة مع منهج الدراسة الحالیة في تحلیلها لس

  .باألسرى المحررین

محمد عمارة وشریف صدیق ومحمد محمد " كذلك اتفقت دراسة كًال من -٢
، "نموذج دیفید جل"من حیث النموذج المستخدم في الدراسة " وحمادة عثمان

وهو ما یتفق مع نموذج الدراسة الحالیة في تحلیلها لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
  .المتعلقة باألسرى المحررین

منال فهمي ومنى خزام وأحمد " بینما اختلفت عن ما سبق دراسة كًال من -٣
من حیث النموذج المستخدم في الدراسة، حیث " مرعي والزهراء أبو علي

  .اعتمدت دراسة كًال منهم  على نموذج مقترح

زام وأحمد منال فهمي ومحمد عمارة ومنى خ" أیضًا اتفقت دراسة كًال من -٤
من " مرعي وشریف صدیق ومحمد محمد وحمادة عثمان والزهراء أبو علي

حیث استخدام تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة كمقیاس في الدراسة، وهو ما 
  .یتفق مع الدراسة الحالیة

منال فهمي ومحمد عمارة ومنى خزام وأحمد " بینما اختلفت دراسة كًال من -٥
فیما "  محمد وحمادة عثمان والزهراء أبو عليمرعي وشریف صدیق ومحمد

بینها من حیث المجتمع المستهدف، حیث تناولت دراسة منال فهمي فئة المعاقین، 
تناولت دراسة محمد عمارة سیاسات التنمیة البشریة، وتناولت دراسة منى خزام 
 سیاسات التأمینات االجتماعیة، وتناولت دراسة أحمد مرعي السیاسة االجتماعیة

سیاسة خدمات اإلسكان،  للتعلیم الفني الصناعي، وتناولت دراسة شریف صدیق
وتناولت دراسة محمد محمد فئة الشباب، وتناولت دراسة حمادة رجب فئة كبار 

  .السن، وتناولت دراسة الزهراء أبو علي فئة المرأة

منال فهمي ومحمد عمارة ومنى خزام وأحمد " كذلك اتفقت دراسة كًال من -٦
من " ي وشریف صدیق ومحمد محمد وحمادة عثمان والزهراء أبو عليمرع



 

 

حیث الهدف بالوصول لسیاسات اجتماعیة مقترحة بدیلة للسیاسات القائمة، وهو 
ما یتفق مع هدف الدراسة الحالیة في تحلیلها لسیاسات الرعایة االجتماعیة 

  .المتعلقة باألسرى المحررین

  :حررین الدراسات المتعلقة باألسرى الم-ب

أكرم ثابت وأنور سعدي وجهاد شعبان وإسالم محمود " اتفقت دراسة كًال من -١
 جمیل ودعاء شعبان وخالد وعبد الناصر ذكي ومي محمود وأمل عدنان وأحمد

األسرى "من حیث المجتمع المستهدف " یوشانكاوا لیندا ووایس أندریادیاب و
  .، وهو ما یتفق مع الدراسة الحالیة"المحررین

أكرم ثابت وأنور سعدي وجهاد شعبان وإسالم " بینما اختلفت دراسة كًال من -٢
محمود وعبد الناصر ذكي ومي محمود وأمل عدنان وأحمد جمیل ودعاء شعبان 

فیما بینها من حیث الهدف، فدراسة " وخالد دیاب و یوشانكاوا لیندا ووایس أندریا
ررین، بینما ركزت دراسة أكرم ثابت ركزت على الجانب القانوني لألسرى المح

أنور سعدي على التوافق النفسي واالجتماعي، فیما ركزت دراسة جهاد شعبان 
على جانب التوثیق التاریخي، وركزت دراسة إسالم شهوان على التكوین النفسي 
لألسیر المحرر، بینما ركزت دراسة عبد الناصر ذكي على أثر التعذیب، فیما 

جانب التأهیلي لألسرى المحررین، كذلك ركزت دراسة مي محمود على ال
ركزت دراسة أمل عدنان على الجانب النفسي، وركزت دراسة أحمد جمیل على 
المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة، بینما ركزت دراسة دعاء شعبان على 
مستوى الرضا عن الحیاة، فیما ركزت دراسة خالد دیاب على المساندة 

 كذلك ركزت دراسة یوشانكاوا لیندا ووایس االجتماعیة لألسرى المحررین،
  .أندریا على أثر االعتقال

أكرم ثابت وإسالم شهوان وعبد الناصر ذكي " أیضًا اتفقت دراسة كًال من -٣
من حیث أن االعتقال یترك أثار سلبیة على " ویوشانكاوا لیندا ووایس أندریا

  .ثیثةاألسرى المحررین بعد خروجهم من المعتقالت تتطلب رعایة ح

على ضرورة دمج " إسالم شهوان ومي محمود" بینما أكدت دراسة كًال من -٤
األسرى المحررین بعد التحرر، والحیلولة دون اغترابهم وتعرضهم لما یعرف 
بصدمة التحرر، وعلى ضرورة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

 فاعلیة برنامج المحررین، حیث أشارت نتائج دراسة مي محمود إلى أن نسبة



 

 

التأهیل في ضوء الخدمات التي یقدمها والحاجات التي یشبعها من وجهة نظر 
  .أي النصف%" ٥٠،٤"األسرى المحررین تمثلت في 

 وأكدت أیضًا دراسة دعاء شعبان ضمن البند التاسع من التوصیات على -٥
عانیه ضرورة إجراء الدراسات التي تتناول واقع مجتمع األسرى المحررین لما ی

هذا المجتمع من مشكالت معقدة، كذلك ركز البند األول من التوصیات على 
ضرورة العمل الجاد لدمج األسرى المحررین في المجتمع بعد التحرر لما لذلك 
من أثار اجتماعیة تعود بالنفع على األسیر المحرر، أیضًا ركز البند الثالث من 

ر حیاة كریمة لألسرى المحررین التوصیات على ضرورة العمل الجاد تجاه توفی
تتماشى وحجم معاناتهم سواء فترة اعتقالهم أو فترة تحررهم، كذلك ركز البند 

 بالبرامج االجتماعیة التي واالهتمامالسادس من التوصیات على ضرورة التركیز 
تستهدف األسرى المحررین، وهو ما تسعى الدراسة الحالیة لتحقیقه من خالل 

  .عایة االجتماعیة لألسرى المحررینتحلیل سیاسات الر

 فیما ركزت دراسة خالد دیاب في البند الرابع من التوصیات على ضرورة -٦
تعزیز أوضاع األسرى المحررین من قبل الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة في 
المجتمع، كذلك ركزت في البند السادس والسابع من التوصیات على ضرورة 

سرى المحررین في األدوار القیادیة المجتمعیة، توفیر فرص العمل وإشراك األ
وهو ما یمكن تحقیقه من خالل سیاسات رعایة اجتماعیة ترتقي للمستوى المأمول 

  .من وجهة نظر األسرى المحررین

  : من الدراسات السابقةاالستفادةأوجه 

 ساهمت الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة الحالیة، وطرح العدید من -أ
  .األسئلة حول سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

 ساهمت الدراسات السابقة في اختیار أنسب النماذج لتحلیل سیاسات الرعایة -ب
  .االجتماعیة لألسرى المحررین

 ساهمت الدراسات السابقة من خالل نتائجها بتوضیح أهمیة تحلیل سیاسات -ج
  .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

 ساهمت الدراسات السابقة في اختیار أنسب المناهج التي تناسب طبیعة -د
  ".تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین"الدراسة الحالیة 



 

 

تحلیل سیاسات " ساهمت الدراسات السابقة في تحدید مفاهیم الدراسة الحالیة - هـ
قة، خاصة أن هناك بصورة أكثر د" الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

اختالف حول طبیعة المفاهیم ویظهر ذلك بشكل واضح في المفاهیم االجتماعیة 
  .بالتحدید

 ساهمت الدراسات السابقة في اختیار أنسب األدوات التي یمكن للدراسة - و
أن تعتمد علیها " تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین"الحالیة 

  .في جمع البیانات

اءًا على ما تقدم كان من الواضح خالل عرض الدراسات السابقة أنه وبن
ال توجد أي دراسة في حدود علم الباحث تناولت موضوع الدراسة الحالیة 

 -م ١٩٩٤تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل الفترة "
ت وهو ما تعكف الدراسة الحالیة على تناوله، خاصة وأن سیاسا" م٢٠١٤

الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین تضمنت عدد كبیر من التشریعات التي لم 
  .یتناولها أحد من قبل بعین فاحصة وتحلیل دقیق

" م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"كذلك مر األسرى المحررین خالل تلك الفترة 
بمراحل عدة فیما یتعلق بسیاسات الرعایة االجتماعیة التي حكمت طبیعة 

یهم، ویمكن تقسیم هذه المراحل إلى فترات تاریخیة ذات داللة الخدمات المقدمة إل
یعتمد علیها في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى في التحلیل، 

  : المحررین كما یلي

  ".م٢٠٠٤"حتى " م١٩٩٤"الفترة من : الفترة األولى

  ".م٢٠١٤"حتى " م٢٠٠٥"الفترة من : الفترة الثانیة

 وانطالقًا مشكلة الدراسة والدراسات السابقة وفي ضوء ما تم عرضه من
لتحلیل سیاسات الرعایة " م١٩٧٣ "David Gil""من نموذج دیفید جل 

  : یمكن صیاغة مشكلة الدراسة فیما یلياالجتماعیة، 

 المتعلقة باألسرى  تحدید مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ
  .المحررین خالل فترتي التحلیل

ألهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة  تحدید ا-ب
  .الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین خالل فترتي التحلیل لسیاسات



 

 

الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى   تحدید الجوانب التطبیقیة لسیاسات-ج
  .مجتمع ونتائج تنفیذها وأثرها في الالمحررین خالل فترتي التحلیل

الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى   تحدید التفاعالت المتوقعة بین سیاسات-د
  . السیاساتتلكوبین القوى المؤثرة على وضع وتنفیذ المحررین خالل فترتي 

  . متعلقة باألسرى المحررین وضع سیاسة رعایة اجتماعیة بدیلة- هـ

  :أهمية الدراسة: ًثالثا
، التي تتطرق لسیاسات الرعایة "حد علم الباحث " كونها الدراسة األولى-١

االجتماعیة الخاصة باألسرى المحررین على الرغم من إصدار العدید من 
التشریعات التي اهتمت بأفراد هذا المجتمع، ما یلزم بضرورة دراسة هذه 

  . بمستواها في التعامل مع األسرى المحررینلالرتقاءالسیاسات في محاولة 

هات المسئولة المتزاید بقضیة األسرى المحررین بفعل أعدادهم  اهتمام الج-٢
 -التشریعیة "ومعاناتهم األخذة بالزیادة یومًا بعد یوم، والسعي الحثیث للمؤسسة 

 تشریعات بشكل متواصل شأنها رفع المعاناة الستصدار"  والحكومیة- والرئاسیة 
یة االجتماعیة یفید عن كاهلهم والكاهل العام للمجتمع، وتحلیل سیاسات الرعا

صانعي تلك السیاسات، وبالتحدید في المسألة المتعلقة في مجاالت العمل المتمثلة 
في الصحة والتعلیم واإلسكان والتشغیل والخدمات اإلنسانیة، ففي هذا اإلطار مر 
صانعي تلك السیاسات في المجتمع الفلسطیني بعدة تجارب متعلقة باألسرى 

ارب لم یكن ملفت للنظر بالنسبة لهم كما حدث سنة المحررین، بعض هذه التج
، حیث خرج عدد من األسرى المحررین من معتقالت الكیان المزعوم "م١٩٨٨"

وكان قد مضى على أسرهم فترة بسیطة، وحینما خرجوا من المعتقالت كًال عاد 
إلى مكانه الطبیعي في المجتمع، والبعض األخر من التجارب التي مر بها 

 السیاسات فیما یتعلق باألسرى المحررین كان ملفت للنظر بشكل صانعي تلك
" ٤٠٠٠"حیث أخرج الكیان المزعوم آنذاك " م١٩٩٤"كبیر مثلما حدث سنة 

أسیر محرر دفعة واحدة، وكان قد مضى على هؤالء األسرى فترات طویلة في 
اسات المعتقالت، وهذه الفترات الطویلة جعلتهم بعد خروجهم بحاجة فعًال إلى سی

رعایة اجتماعیة تحقق وتلبي صالحهم والصالح العام للمجتمع، وتدمجهم بالشكل 
الصحیح في مجاالت العمل المتعلقة بتلك السیاسات، إال أن ما حدث كان على 

ك حیث جرى التعامل معهم بسیاسات عشوائیة وارتجالیة مما انذآالعكس تمامًا 



 

 

ؤسساته واألسرى المحررین سبب مشكالت كبیرة عاد أثرها على المجتمع وم
   )١(.أنفسهم

 الوقوف على سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في ظل -٣
الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة المتسارعة، في محاولة لتطویر تلك 
السیاسات وتعدیلها بما یتماشى وتلك الظروف، وهذا ما ال یمكن أن یحدث دون 

  .ساتتحلیل لتلك السیا

 تزاید أعداد األسرى المحررین في المجتمع الفلسطیني وصوًال لـ -٤
أسیر محرر من معتقالت الكیان المزعوم، جعل قضیتهم تفرض " ٨٠٠٠٠٠"

نفسها ما بین القضایا المجتمعیة كواحدة من أهم القضایا في المجتمع الفلسطیني، 
   )٢(.شودةوالتي تؤثر بصورة مباشرة على تحقیق تنمیة المجتمع المن

 مهنة الخدمة االجتماعیة تهتم بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة القائمة في -٥
المجتمعات، من خالل استخدام الطرق العلمیة التي توجه تلك السیاسات نحو 
المسار الصحیح، سواء بإجراء صیاغة لتلك السیاسات أو طرح سیاسات بدیلة 

  .مثل ألفراد المجتمعشأنها أن تحقق المنفعة االجتماعیة األ

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یعتبر موضوع من موضوعات التخطیط -٦
الهامة الموجودة في صمیم تخصص الباحث، یمكن من خالله الوصول لمجموعة 
من المؤشرات التخطیطیة التي تساهم بشكل فعال في تطویر سیاسات الرعایة 

  .  الخروج بسیاسات بدیلةاالجتماعیة الحالیة لألسرى المحررین أو

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین یساعد متخذي القرار -٧
والعاملین في مجال األسرى والمحررین في التعرف على الوضعیة الحقیقیة 
لألسرى المحررین في ظل السیاسات الحالیة التي یستند إلیها في التخفیف من 

ل وتطویر سیاسات الرعایة االجتماعیة القائمة معاناتهم، والحاجة إلى تعدی
لألسرى المحررین، بما یتناسب ومستجدات مجتمع األسرى المحررین المتالحقة 

  .سواء على صعید األعداد أو المعاناة الواقعة علیهم

  

                                                
  .م٢:٠٠، الساعة م٢٠١١ - ٨ - ٣، القاهرة، لقاء حول مجتمع األسرى والمحررین: جهاد شعبان البطش )١(
  .٣، ص مرجع سبق ذكرهدائرة اإلحصاء، وزارة شؤون األسرى والمحررین،  )٢(



 

 

  :أهداف الدراسة: ًرابعا
 تحدید مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل -أ
  .راحل التحلیل المختلفةم

 تحدید األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة -ب
لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین خالل مراحل التحلیل 

  .المختلفة

 تحدید الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى -ج
  .ئج تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل التحلیل المختلفةالمحررین ونتا

 تحدید التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى -د
المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل مراحل 

  .التحلیل المختلفة

ت بدیلة لألسرى المحررین، شأنها  محاولة التوصل إلى مقترحات سیاسا- هـ
  . وحاجات مجتمع األسرى المحررینیتالءمتطویر السیاسات القائمة وتعدیلها بما 

  :فروض الدراسة: ًخامسا
 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین مجاالت اهتمام سیاسات :الفرض األول

  .ةالرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلف

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین أهداف سیاسات الرعایة :الفرض الثاني
  .االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین القیم التي تتضمنها :الفرض الثالث
  .ا المختلفةسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیله

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین إجراءات سیاسات :الفرض الرابع
  .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین الفئات المستهدفة من :الفرض الخامس
  .مراحل تحلیلها المختلفةسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل 



 

 

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین التأثیرات الجوهریة :الفرض السادس
  .لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین الجوانب التطبیقیة :الفرض السابع
ة المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها لسیاسات الرعایة االجتماعی

  .في المجتمع خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین التفاعالت المتوقعة بین :الفرض الثامن
سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین والقوى المحیطة 

  .لسیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفةالمؤثرة في صنع وتنفیذ تلك ا

 : مفاهيم الدراسة: ًسادسا

  :وتتمثل المفاهیم األساسیة للدراسة في

 . مفهوم تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

 . مفهوم األسیر المحرر-ب

وقبل التطرق لمفاهیم الدراسة بالتفصیل وجب التنویه إلى أن بعض 
االت، وال یقتصر استخدامها على مجال محدد، المفاهیم تستخدم في كثیر من المج

ولذلك وردت تعریفات لبعض هذه المفاهیم بنوع من االختالف  في العدید من 
المعاجم والقوامیس والموسوعات، وهذا االختالف ال یشیر إلى أن هناك بعض 
التعریفات صحیحة واألخرى خاطئة، وإنما یشیر إلى اختالف وجهات النظر بین 

ذین تناولوا المفهوم، وكذلك اختالف التخصصات فكل تخصص تناول العلماء ال
وفیما یلي عدد من التعریفات الموضحة لمفاهیم المفهوم من الزاویة الخاصة به، 

  :الدراسة

  :  مفهوم تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

   "Analysis": مفهوم التحلیل-١

، أي عملیة تقسیم "حلل"عرف المعجم العربي المیسر التحلیل لغویًا بـ 
 فیما عرف معجم مصطلحات )١(الكل إلى أجزائه ورد الشيء إلى عناصره،

                                                
ي،  القاهرة، دار الكتاب المصر،) عربي-عربي (المعجم العربي المیسر : وآخرونأحمد ذكي بدوي  )١(

  .٢٠٤م، ص ١٩٩٢



 

 

 بأنه إرجاع الشيء إلى عناصره المكونة له اصطالحًاالعلوم االجتماعیة التحلیل 
مادیة كانت أو معنویة ویعتبر هذا المفهوم مقابل للتركیب الذي یعني إعادة بناء 

 Experimental"وینقسم التحلیل إلى تحلیل تجریبي األجزاء في وحدات كلیة، 
Analysis" وهو المعول علیه في الطریقة التجریبیة بمراحلها المختلفة من 

 "Rational Analysis"مالحظة وتجربة  واستقراء، وتحلیل عقلي أو ریاضي 
 بینما عرف )١(ویستخدم قضایا المنطق الصوري للوصول إلى اثبات الحقائق،

حات العلوم االجتماعیة التحلیل اجتماعیًا بأنه فحص شامل للوقائع معجم مصطل
االجتماعیة المعقدة للتمییز بین أجزائها المختلفة وتحدید عالقة كل جزء باآلخر 
وعالقة كل جزء بالكل مما ینتج عنه وصف منهجي للعالقات االجتماعیة مع 

  )٢(.بعضها البعض وفقًا للتصنیف الشكلي والموضوعي

أن التحلیل هو عبارة عن تفتیت الشيء " Webster"اموس ویرى ق
للوصول إلى فهم معمق وأكثر منطقیة، ویستخدم التحلیل كًال من التفكیك والتقسیم 
في شرح األشیاء المعقدة، من خالل إرجاع هذه األشیاء إلى وحدات أو أجزاء 

 للتحلیل بسبب أولیة بواسطة التفكیك والتقسیم، لذلك یعتبر التفتیت نتیجة طبیعیة
تقطیع األشیاء وجعلها في صورة أجزاء منفصلة، وال یمكن للمرء تحلیل شيء ما 

سارًا "دون تقسیم الشيء المراد تحلیله إلى أجزاء تخضع للفحص من كل الزوایا 
وبالتفصیل، ویكون ذلك من أجل الوصول إلى السمات واألسباب " أو غیر سار

اس التصرف وإصدار الحكم، فالتحلیل یعتبر والتأثیرات والدوافع التي تشكل أس
شرط من شروط التصرف على نحو معین أو إصدار قرار ما، كذلك یتضمن 
التحلیل عامل شخصي وافتراض وجود العامل الشخصي یجب أال یؤثر على 

   )٣(.ألجزائهصالح تحدید طبیعة الشيء الحقیقیة أو العالقة الداخلیة 

سفة العلوم مفهوم التحلیل ویرجع معجم مصطلحات المنطق وفل
"Analysis " ألصله في اللغة الیونانیة"Analusis" ویفرق بین التقسیم في 

تقسیم الكل إلى أجزائه ورد الشيء إلى عناصره المكونة له مادیة "سیاق التحلیل 
والتقسیم بالمعنى العام، حیث أن التقسیم في سیاق التحلیل " كانت أو معنویة

لعناصر واألصول، ومن ثم معرفة العلة، بینما التقسیم الهدف منه اكتشاف ا
                                                

 بیروت، مكتبة لبنان ،) عربي- فرنسي -انجلیزي (معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة : أحمد ذكي بدوي )١(
  .١٩:  ١٨م، ص ص ١٩٩٣ناشرون، 

  .٣٨١ ص :المرجع السابق )٢(
(3) Merriam Webster: Webster’s New Dictionary of Synonyms, USA, Merriam 

-Webster Publishers, 1993AD, P 42. 



 

 

بالمعنى العام یعتبر مقداره من التركیب ولیس التحلیل، ولذلك ینظر للتقسیم 
   )١(.كمفهوم أنه ال یفسر شیئًا بخالف التقسیم في سیاق التحلیل

 أن التحلیل هو ویرى قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة
منظمة وبحث للعناصر أو األجزاء المكونة ألي شيء، وعالقة سة عبارة عن درا

هذه العناصر أو األجزاء ببعضها البعض، ویعتبر مفهوم التحلیل من وجهة نظر 
قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة من المفاهیم األكثر شیوعًا من 

سوعة علم النفس  وبالعودة لمو)٢( في اإلشارة للتحلیل النفسي،االستخدامحیث 
والتحلیل النفسي فقد تطرقت لمفهوم التحلیل على أنه عملیة فصل أو استخراج 
نتائج أو بیانات أو مكونات أساسیة أولیة وعزلها وتقییمها من كومة أو مجموعة 

الثانویة " أو الظروف المعقدة"هائلة مختلطة متشابكة من البیانات الكثیرة 
شيء المعقد إلى مكوناته األولیة البسیطة، أیضًا كما والتفصیلیة، تمامًا كتحلیل ال

یتم تحلیل العدد الهائل من البیانات المجموعة وینزل بها إلى بیان واحد أو اثنین 
أو عدد قلیل من البیانات أو العوامل األساسیة، كما یحدث في التحلیل النفسي 

ا األولیة أو كما یتم أیضًا عندما یتم تحلیل الظاهرة النفسیة المعقدة إلى مسبباته
عن ذكائهم وعن "تحلیل عدًدا كبیرًا من البیانات المجموعة عن تالمیذ مدرسة ما 

إلى معامل ارتباط یكشف عن نوع وحجم العالقة بین " تحصیلهم الدراسي
واحد " أو بیان"التحصیل الدراسي والذكاء ویكون المعامل هنا عبارة عن رقم 

   )٣(".٠،٥"+مثل 

 أن التحلیل هو عبارة عن نوع من أنواع "Oxford"یرى قاموس و  
الفعل الذي یلجأ إلى تحدید العناصر المكونة لهیكل ما، بهدف إخضاعها لفحص 

  )٤(.مفصل، وصوًال لشكل من أشكال بیان النتیجة

العملیة التي من خاللها یقوم فیما یعرف قاموس دار العلم التحلیل على أنه          
أو أي مصدر آخر من المعلومات لتحدید , أو میل, أو حدث ،الفرد بفحص وثیقة

                                                
معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم لأللفاظ العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة :  عبد اهللامحمد فتحي )١(

  .٤٨م، ص ٢٠٠٣ اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ،والالتینیة
 اإلسكندریة، دار المعرفة ،قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة: أحمد شفیق السكري )٢(

  .٣٥ ص م،٢٠٠٠الجامعیة، 
م، ٢٠٠٩نجلو المصریة،  القاهرة، مكتبة األ،موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي: فرج عبد القادر طه )٣(

  .٢٩٠ : ٢٨٩ص ص 
(4) Della Thompson: The Oxford Dictionary of Current English, New York, 

Oxford University Press, Second Edition, 1993AD, P 26. 



 

 

 مثل السبب والنتیجة والتشابه ،عناصره األساسیة أو لتحدید عوامله األساسیة
   )١(.أجل مقارنتها لفهمها ، في تفصیل للكل إلى أجزاء منفردة منواالختالف

ویرى معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة أن التحلیل هو عبارة عن 
تتم في سیاق علمي، یتم التركیز فیها على العالقات المترابطة بین دورة 

   )٢(.األجزاء

 للتحلیل على أنه تفصیل یوصل إلى ما "Macmillan"تنظر موسوعة و  
یعرف بالحقیقة التحلیلیة، والتي تستخدم في حل المشكالت التقلیدیة، وتعتبر 

   )٣(.ل المعقد الواعي بأجزاء الكلالهتمامالحقیقة التحلیلیة نتیجة 

 التحلیل بأنه عبارة عن عملیات یتم من االجتماعفیما یعرف قاموس علم 
 للتحلیل االجتماعخاللها تجزئة الشيء إلى مكوناته البسیطة، وینظر قاموس علم 

   )٤(.في مقابل التركیب والذي یهدف إلى بناء األجزاء في وحدات كلیة

لتحلیل بأنه عبارة عن جهد  سبق تعرف الدراسة الحالیة اا لمواستنادًا
هادف یوصل المحلل إلى نقاط القوة وأسبابها ونقاط الضعف وأسبابها بكینونة 

 التحلیل فقط في جانب أو استخدامالشيء المحلل، في إشارة واضحة لعدم حصر 
سیاق البحث عن العلل التي تقف خلف المشكالت، فمن الممكن أن یستخدم 

 النجاحات بهدف التوصل ألسبابها من أجل التحلیل في التعامل مع إرث من
  .   من تجربة هذه النجاحات في التعامل مع قضایا أخرىاالستفادةتعزیزها، أو 

  ""Policy:  مفهوم السیاسة-٢

، أي المبادئ "ساس"ربي المیسر السیاسة لغویًا بـعرف المعجم الع
ات ومواقفها تجاه المعتمدة التي تتخذ اإلجراءات بناًء علیها، لتشكل سلوك الحكوم

سند تأمین " بینما عرفها قاموس المورد على أنها )٥(القضایا الداخلیة والخارجیة،
یتحدد بموجبه تفاهمات، ووفقًا لهذه التفاهمات یتم التعامل مع موقف " أو عقد

                                                
، سیما عثمان یاسین وآخرون "المترجم"، حنان كسروان وآخرون "المؤلف"جون كولینز وآخرون  )١(

  .٤٢ص م، ٢٠٠٨، بیروت، دار العلم للمالیین،  غرینوود-قاموس دار العلم ": المراجع"
 القاهرة، الشركة المصریة ،) عربي-إنجلیزي (معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة : یحیى حسن درویش )٢(

  .٨م، ص ١٩٩٨ لونجمان، -العالمیة للنشر 
(3) Michael Mann: Macmillan Student Encyclopedia, London, the Macmillan 

Press Ltd, 1993AD, P 10. 
  .٢٢م، ص ٢٠٠٠، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ماعاالجتقاموس علم : محمد عاطف غیث )٤(
  .٤٥٨، ص مرجع سبق ذكره، ) عربي-عربي (المعجم العربي المیسر : وآخرونأحمد ذكي بدوي  )٥(



 

 

 فالسفة الیونان من اشتقها أن كلمة سیاسة االجتماع ویرى قاموس علم )١(معین،
 كان یطلق على مجتمع المدینة آنذاك، فالحیاة السیاسیة عند  الیوناني الذياالسم

الیونان كانت نمطًا ممیزًا للحیاة في مجتمع المدینة، وتعتبر السیاسة كل ما من 
   )٢(.شأنه أن یحقق الحیاة الخیرة في المجتمع

 للسیاسة من عدة جوانب، فمن جانب "Webster"وینظر قاموس 
فراد المجتمع، ومن جانب القائمین على وضع المجتمع یرى بأنها سند تأمین أل

وبالشكل العام یرى بأنها طبیعة ى بأنها شكل من أشكال اإلدارة، السیاسة یر
   )٣(.السلوك الذي یتعلق بالتعامل مع الشأن الداخلي أو الخارجي

عیة السیاسة بأنها مجموعة فیما عرف معجم مصطلحات التنمیة االجتما
   )٤(.مختارة لتحقیق هدف معین متخذة وفق مبادئ تدابیر

ویرى معجم مصطلحات الرعایة والتنمیة االجتماعیة أن السیاسة هي 
عبارة عن اإلطار التخطیطي لوجهة نظر اإلدارة العلیا لتوجیه وضبط الفكر 
والعمل في المستویات األقل، ولتوضیح الطریق الواجب سلوكه لتحقیق األهداف 

   )٥(.المنشودة

 للسیاسة على أنها وثیقة تحتوي على عقد ما "Oxford"ینظر قاموس و
   )٦(.بین جانبین، یحدد هذا العقد طبیعة العالقة القائمة بین الجانبین

فیما یعرف قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة السیاسة 
بأنها عبارة عن خطة واضحة أو ضمنیة معمول بها تستخدمها حكومة أو منظمة 

راتها، وهذه الخطة هي وحدة كاملة من المبادئ، واألوضاع كإطار لصنع قرا
والتشریعات واللوائح، والبرامج السیاسیة، والمعاییر االجتماعیة والخطوط 

   )٧(.الموجهة للمنظمة والناس الذین تخدمهم

                                                
 بیروت، دار العلم للمالیین، ،) عربي- إنجلیزي-  إنجلیزي-عربي(المورد : وآخرونروحي البعلبكي  )١(

  .٧٠٤م، ص ٢٠١٤
  .٣٣٧، ص ق ذكرهمرجع سب: محمد عاطف غیث )٢(

(3) R. F. Patterson and et. al: New Webster’s Large Print Dictionary, Florida, 
Paradise Press Inc, 1994AD, P 149. 

 تونس، جامعة الدول العربیة ،هابیة االجتماعیة والعلوم المتصلة معجم مصطلحات التنم: عبد الكریم الیافي )٤(
  .١١١م، ص ١٩٨٣، )جتماعي إدارة العمل اال-األمانة العامة (

 القاهرة، ،) عربي- فرنسي -انجلیزي (معجم مصطلحات الرعایة والتنمیة االجتماعیة : أحمد ذكي بدوي )٥(
  .١٩٣م، ص ١٩٨٧دار الكتاب المصري، 

(6) Della Thompson: Op. Cit, P 690. 
  .٣٨٢، ص مرجع سبق ذكره: أحمد شفیق السكري )٧(



 

 

ویرى معجم المصطلحات السیاسیة واإلستراتیجیة أن السیاسة هي 
ون االجتماعیة، بحیث تتضمن وسائل طریقة یمكن من خاللها فهم وتنظیم الشؤ

شأنها السیطرة على األوضاع وتوجیهها، وتمثل النموذج أو اإلطار الذهني الذي 
  )١(.یفسر أو یوضح كیفیة التعامل مع الواقع المحیط

 للسیاسة معتبرها خطة أو مسار "Longman"كذلك تطرق قاموس 
لشركة أو الحزب عمل في توجیه األمور أو الشؤون، تتبعها الحكومة أو ا

السیاسي، وهي أشبه ما تكون ببیان خطي لتفاصیل العقد الذي یوقع مع جهات 
العمل، بحیث یوضح طبیعة العالقة القائمة ما بین العامل وجهة العمل، حیث 
تعتبر السیاسة بمثابة المسیطر على طبیعة العمل، والسیاسة قد تكون سلوك عاقل 

 تكون سلوك غیر عاقل وغیر ممیز یعود ممیز یعود بالفائدة والحسنة، وقد
  )٢(.بالسیئة

وینظر قاموس دار العلم للسیاسة على أنها مفهوم عام في اإلدارة 
والحكم، یتعلق بالمؤسسات والمنظمات في جمیع مراحل عملها، وتعتبر مبدأ 
یشمل القوانین واألنظمة والقرارات واإلجراءات والعملیات، وغالبًا ما تصاغ 

  والعملیات،للخصائص" أسبابًا"ریقة شدیدة اإلیجاز كونها السیاسات بط
   )٣(.واإلجراءات العامة

فیما یعرف معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة السیاسة بأنها خطة 
 قراراتها، وهذه التخاذقائمة وواضحة تستخدمها المنظمات أو الحكومات كأساس 

لیمات والمعاییر الخطة هي مجموعة المبادئ والمواقف والتشریعات والتع
االجتماعیة والخطوط الرئیسیة التي تتصل بحیاة األفراد الذین تخدمهم الدولة أو 

   )٤(.المنظمة

وهناك من ینظر للسیاسة بأنها عبارة عن مسارات النشاط التي یتم تبنیها 
من المنظمات الرسمیة، بحیث تحكم وتقید أنشطة المنظمات الرسمیة عبر وصف 

، وتتضمن السیاسة محددات عملیة صنع القرار ودعم مسارات النشاط تلك
                                                

 القاهرة، العربي للنشر والتوزیع، ،معجم المصطلحات السیاسیة واإلستراتیجیة: إسماعیل عبد الفتاح )١(
  .١٦٨م، ص ٢٠٠٨

(2) Games Coakley and et. al: Longman Dictionary Contemporary English, 
Beirut, Librairie Du Liban, 1990AD, P 841. 

، سیما عثمان یاسین وآخرون "المترجم"، حنان كسروان وآخرون "المؤلف"جون كولینز وآخرون  )٣(
  .٤٥٤، ص مرجع سبق ذكره": المراجع"

  .١٢٥، ص مرجع سبق ذكره: یحیى حسن درویش )٤(



 

 

الفاعلیة التنظیمیة ومساعدة المنظمات في تحقیق أهدافها، وتعتبر السیاسات نهج 
متبع في كل أنواع المنظمات خاصة التي تتضمن الشركات التجاریة والصناعیة، 
 والوكاالت غیر الحكومیة والمنظمات الدینیة والجامعات والشركات متعددة

القومیة وهي تتبع لوصف السبل التي تعمل وفقًا إلیها تلك الجهات في سبیل 
سعیها إلى تحقیق أهدافها، أیضًا الحكومة تصیغ وتفعل السیاسات التي تؤثر في 
حیاة المواطنین وأنشطتهم المتعددة، وتتبع السیاسات من قبل الحكومات للتعامل 

 والبیئیة واالقتصادیةجتماعیة مع القضایا الكبرى التي تؤثر في الشؤون اال
 وتنفیذ التزاماتهاوالسیاسیة، وتستخدم الحكومات حول العالم السیاسات ألبعاد 

   )١(.وظائفها المتعددة

ویرى معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أن السیاسة هي عبارة عن 
التدبیر الحكیم والنظر الحصیف في عواقب أمر ما، لوضع سیاسة ترتبط بهدف 

   )٢(.تمثل إطار للعمل التنفیذي لتحقیق هذا الهدفمعین 

 لما سبق تعرف الدراسة الحالیة السیاسة بأنها عبارة عن خطة واستنادًا
عمل یضعها القائمین علیها بهدف تحدید خطوات العمل للعاملین على تحقیق 

 والعشوائیة وتحدد أفضل االرتجالیةهدف معین، بحیث تجنب السیاسة العمل 
ي یمكن أن تتبع لتحقیق الهدف الذي وضعت من أجله السیاسة، الطرق الت

والسیاسة قد تكون سیاسة إیجابیة نابعة من واقع الهدف المراد تحقیقه وتسجل 
نجاحات في أدائها للغرض المطلوب منها، وقد تكون سیاسة سلبیة لعدة اعتبارات 

  ). مكتبیةسیاسة( بواقع الهدف الذي وضعت ألجل تحقیقه ارتباطهامنها عدم 

  Welfare"":  مفهوم الرعایة-٣

، أي رعى الحاكم "رعى"عرف المعجم العربي المیسر الرعایة لغویًا بـ 
 بینما عرف قاموس المورد الرعایة بأنها )٣(رعیته، ساسها، وتولى أمرها،

 )٤(الخدمة االجتماعیة المنظمة الهادفة إلى تحسین أحوال فئة معینة أو جماعة ما،

                                                
(1) James Midgley and et. al: The Handbook of Social Policy, California, Sage 

Publications, 2009AD, P P 3 : 4. 
، مرجع سبق ذكره، ) عربي- فرنسي -انجلیزي (معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة : أحمد ذكي بدوي )٢(

  .٣١٨ص 
  .٤٠٥، ص مرجع سبق ذكره، ) عربي-عربي (المعجم العربي المیسر : خرونآأحمد ذكي بدوي و )٣(
  .١٠٥٤، ص مرجع سبق ذكره: خرونآروحي البعلبكي و )٤(



 

 

 بأنها عبارة عن الجهود التي تبذل لتحقیق اصطالحًالرعایة عرفت كذلك ا
   )١(.لخإالحاجات األساسیة للفرد والمجتمع من غذاء وتعلیم وصحة وتأمین 

 للرعایة على أنها عبارة عن تحقیق السعادة "Oxford"ینظر قاموس و
، أیضًا تحمل دالالت تشیر إلى الدعم المالي الذي لآلخرین واالزدهاروالصحة 

   )٢(.وفره الدولةت

ویعرف قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة الرعایة بأنها 
عبارة عن حالة من الصحة البدنیة والراحة النفسیة واألمان االقتصادي، وأیضًا 
جهود المجتمع لمساعدة مواطنیه على تحقیق هذه الحالة، ویستخدم هذا التعبیر 

أو أي برامج " Public Assistance"عامة أیضًا كمرادف لتعبیر المساعدة ال
  )٣(. االقتصادیة والخدمات االجتماعیة للفقراءاالحتیاجاتأخرى تواجه 

 للرعایة معتبرها مساعدة في "Longman"كذلك تطرق قاموس 
 حیاة ألسلوبتحسین شروط الحیاة، وتذلیل الصعوبات االجتماعیة، وتطویر 

   )٤(.السیئاألفراد الذین یعانون من الحظ 

ویرى قاموس معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أن الرعایة هي 
االجتماعیة المنظمة التي تهدف إلى تحسین أحوال فئة  عبارة عن نسق الخدمات

  )٥(.أو جماعة ما

للسیاسة االجتماعیة بأن الرعایة " Blackwell" قاموس بینما یعرف
ص الحیاتیة، ویتعلق هي عبارة عن مصطلح یتعلق بتوزیع المصادر وتوفیر الفر

هذا المفهوم أیضًا بتحقیق مؤشرات الفائدة االجتماعیة، ویشیر المفهوم كذلك إلى 
تحقیق الصحة البدنیة والجسدیة للمرء، وتحقیق الفائدة في سیاق إیجابي 

 غیر المرغوب باالعتماد، أیضًا یشیر المفهوم إلى وجه أخر على عالقة لآلخرین
  )٦(.و حادث في الوالیات المتحدة األمریكیةعلى المصادر العامة كما ه

                                                
مرجع ، ) عربي- فرنسي -انجلیزي (معجم مصطلحات الرعایة والتنمیة االجتماعیة : أحمد ذكي بدوي )١(

  .٢٧٤، ص سبق ذكره
(2) Della Thompson: Op. Cit, P 1043. 

  .٥٦٢، ص مرجع سبق ذكره: أحمد شفیق السكري )٣(
(4) Games Coakley and et. al: Op. Cit, P 1249. 

، مرجع سبق ذكره، ) عربي- فرنسي -انجلیزي (ت العلوم االجتماعیة معجم مصطلحا: أحمد ذكي بدوي )٥(
  .٤٤٥ص 

(6) Pete Alcock and et. al: The Blackwell Dictionary of Social Policy, Op. Cit, P 
272. 



 

 

 لما سبق تعرف الدراسة الحالیة الرعایة بأنها عبارة عن شكل واستنادًا
 لضمان استمراریته، حیث لالهتمام بالنسق الذي یعتبر بحاجة االهتماممن أشكال 

 المحیطین، اهتمام على نفسه دون باالعتمادأن هذا النسق ال یستطیع البقاء 
  . هذا النسق قد یعرضه للفناء ویهدد كینونته بالوجودوإهمال

  "Social Welfare: "الرعایة االجتماعیةمفهوم  -٤

عرف قاموس المورد الرعایة االجتماعیة بأنها عبارة عن نشاط 
  )١(.اجتماعي یقصد به مد ید المساعدة إلى الطبقات أو الجماعات المحرومة

نجلیزیة في الخدمة كذلك عرف معجم المصطلحات والمفاهیم اإل
االجتماعیة الرعایة االجتماعیة بأنها عبارة عن نظام مجتمعي یتضمن مجموعة 
من األنشطة والخدمات التي تهدف إلى مساعدة الناس ومقابلة حاجاتهم 
االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والتعلیمیة والصحیة التي تعبر عن حاجات 

  )٢(.أساسیة للحفاظ على المجتمع

 بأن الرعایة االجتماعیة مصطلح یلبي "Social Work" قاموس ویرى
احتیاجات جماعات من الناس مثل األسرة التي تفقد معیلها، واألمهات الحوامل، 
والكبار في السن، والباحثین عن عمل، والغیر قادرین على العمل، واألطفال 

  )٣(.الذین یحتاجون إلیها، والمعاقین، واألسر ذات الدخل المنخفض

فیما عرف معجم مصطلحات التنمیة االجتماعیة الرعایة االجتماعیة 
بأنها عبارة عن نسق منظم من الخدمات والمؤسسات االجتماعیة، یرمي إلى 
مساعدة األفراد والجماعات للوصول إلى مستویات مالئمة للمعیشة والصحة، 

دراتهم وتحسین كما یسعى إلى القیام بعالقات اجتماعیة سویة بین األفراد بتنمیة ق
  )٤(.الحیاة اإلنسانیة بما یتفق وحاجات المجتمع

ویرى معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة أن الرعایة االجتماعیة هي 
عبارة عن برنامج الدولة للخدمات التي تساعد الناس على مواجهة احتیاجاتهم 

                                                
  .٨٧٤، ص مرجع سبق ذكره: وآخرونروحي البعلبكي  )١(
 الریاض، مكتبة دمة االجتماعیة،مصطلحات ومفاهیم إنجلیزیة في الخ: عبد المجید بن طاش محمد نیازي )٢(

  .٢٤٥م، ص ٢٠٠٠العبیكان، 
(3) John Pierson and et. al: Dictionary of Social Work, New York, McGraw - Hill, 

2010AD, P 541. 
  .١٣٧، ص مرجع سبق ذكره: عبد الكریم الیافي )٤(



 

 

ظة على االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة والصحیة التي تعتبر أساسیة للمحاف
  )١(.المجتمع ذاته

أیضًا ینظر للرعایة االجتماعیة بأنها أحد عوامل السیاسة االجتماعیة 
التي تسعى إلى تحقیق الفائدة اإلنسانیة وحاجات األفراد، وعندما تلبى حاجات 
األفراد فإن مشكالتهم تحل والفرص تزداد أمامهم، وعكس شرط الرعایة 

 توجد عندما ال تلبي حاجات األفراد وال تحل ، وهي حالةانعدامهااالجتماعیة هو 
  )٢(.مشكالتهم وال تزداد الفرص أمامهم

ویعرف قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة الرعایة 
االجتماعیة بأنها عبارة عن نسق قومي من البرامج والخدمات التي تساعد على 

لیمیة والصحیة، والتي مواجهة احتیاجات الناس االجتماعیة واالقتصادیة والتع
تعتبر أساسیة في تدعیم المجتمع، كما أنها تمثل حالة الرفاهیة الجماعیة للمجتمع 
المحلي والقومي، وال یستخدم مصطلح الرعایة االجتماعیة لوصف أنشطة محددة 
بالذات، بل مرادف لمصطلح السیاسة االجتماعیة لوصف ما یعتبر في 

اسیة مثل توفیر مستوى اجتماعي واقتصادي المجتمعات مسئولیات الدولة األس
مالئم لرفاهیة المجتمع برمته، وتتضمن اإلجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقیق 

  )٣(.أهداف الرعایة االجتماعیة في مجاالت الصحة والتعلیم والعمل وما إلى ذلك

وبناءًا على ما تقدم من تعریفات تعرف الدراسة الحالیة الرعایة 
أنها عبارة عن الرؤیة السائدة في المجتمع من قبل الجهات المسئولة االجتماعیة ب

 بواقعهم المجتمعي، وما یحمله من واالهتمامحول مقابلة حاجات أفراده، 
صعوبات حیاتیة تسعى الرعایة االجتماعیة لجسر الهوة بینها وبین أفراد 

لل یعود  والتوازن داخل المجتمع دون أي خاالستقرارالمجتمع، لضمان تحقیق 
  .بالسلب على المجتمع ككل

     

  

  

                                                
  .١٥٥، ص مرجع سبق ذكره: یحیى حسن درویش )١(

(2) James Midgley and et. al: The Handbook of Social Policy, Op. Cit, P 4. 
  .٥٠٢، ص مرجع سبق ذكره: أحمد شفیق السكري )٣(



 

 

أیضًا من خالل العرض السابق وفي ضوء مفاهیم الرعایة االجتماعیة، 
كما  ،تحدد الدراسة الحالیة مفهوم إجرائي للرعایة االجتماعیة لألسیر المحرر

  :یلي

 نسق منظم من المؤسسات االجتماعیة التي تستهدف معاونة األسیر المحرر -
  .ألدوار المطلوبة منهعلى القیام با

 یقدم هذا النسق مجموعة من البرامج والمشروعات والخدمات التي تعمل على -
  .تحسین مستوى معیشة األسیر المحرر كما یوفر له قدر من التقدم والرفاهیة

في مراحله العمریة المختلفة، في " یستفید من هذا النسق األسیر المحرر -
 مختلف أماكن اإلقامة، في مختلف المراحل مختلف الظروف التي یواجهها، في

  ".التعلیمیة، في العمل

 یسعى هذا النسق إلى مساندة األسیر المحرر بهدف الحصول على حقوقه في -
كافة مناحي الحیاة وتحقیق المساواة بینه وبین غیره من الفئات داخل المجتمع في 

  .تمعضوء إمكاناته وقدراته، وصوًال لقیامه بدور فعال في المج

  "Social Welfare Policy":  مفهوم سیاسة الرعایة االجتماعیة-٥

عرف معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة سیاسة الرعایة االجتماعیة 
بأنها عبارة عن األنشطة ومجموعة األسس التي یستأنس بها المجتمع في وضع 

مؤسسات خطط التدخل، وتنظیم العالقات بین األفراد والجماعات والمجتمعات وال
االجتماعیة، وهذه األسس واألنشطة تقوم على مجموعة من القیم والعادات 
السائدة في المجتمع، وتحدید توزیع الدخل ومستوى المعیشة لألفراد، وبذلك 
فسیاسة الرعایة االجتماعیة تشمل خطط الحكومة وبرامجها في التعلیم، 

  )١(. الحوافز والحرمانوالصحة، والعقوبات، واألمن االقتصادي، كما تشمل نظام

للسیاسة االجتماعیة بأن مفهوم سیاسة " Blackwell"یرى قاموس و
الرعایة االجتماعیة یشیر إلى عملیة تطویر وتفعیل مقاییس معینة تتماشى وفق 
درجة معقولة مع مواجهة ومكافحة المشكالت االجتماعیة في المجتمع، وقد 

 الدراسات األكادیمیة والبحث یحدث تضارب أحیانًا في هذا السیاق ما بین
االجتماعي من جهة واإلدارة القائمة على سیاسة الرعایة االجتماعیة من جهة 
أخرى، وتحدیدًا فیما یتعلق بالمصلحة الفردیة والجماعیة، فغالبًا ما تضع 
                                                

  .١٥٤، ص مرجع سبق ذكره: یحیى حسن درویش )١(



 

 

 بتحلیلها بشكل موسع، وهو االهتماماإلدارات سیاسة الرعایة االجتماعیة دون 
ه الدراسات األكادیمیة والبحوث االجتماعیة، والتي تظهر في الدور الذي تقوم فی

بعض األحیان مؤشرات غیر مرغوبة حول توزیع المصادر والفرص الحیاتیة 
  )١(.والصحة أو ما یعرف بالفائدة االجتماعیة من السیاسة

 سیاسة الرعایة االجتماعیة بأنها االجتماعفیما عرفت موسوعة علم 
موجهة نحو إشباع الحاجات االجتماعیة للسكان، ) حلیةقومیة وم(سیاسة حكومیة 

الحاجات االجتماعیة التي عادًة ما تفسر على أنها حاجات الرعایة أو الرفاهیة 
متضمنة قائمة من السیاسات تشمل مجاالت الضمان االجتماعي، والصحة، 

   )٢(.واإلسكان، والتعلیم وأحیانًا القانون والنظام

لسیاسة الرعایة االجتماعیة على " International"موسوعة وتنظر 
أنها عبارة عن أداة تشترك من خاللها الدولة في تیسیر حیاة األفراد عبر التعلیم 

 Alfred"والصحة والخدمات االجتماعیة، وسیاسة الرعایة االجتماعیة وفقًا
North" إما أن تكون غیر فعالة تعاني من ضیق األفق وعدم توافر منهجیة جیدة 

ب كما في الماضي للمجتمعات بكوارث كبرى جعلت البشریة في مأزق، وتتسب
  )٣(.وإما أن تكون فعالة تؤثر في جوانب حیاة األفراد

ویرى معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أن سیاسة الرعایة 
االجتماعیة هي عبارة عن نتائج التفكیر المنظم الذي یوجه التخطیط والبرامج 

ة الرعایة االجتماعیة من أیدیولوجیة المجتمع لتعبر عن االجتماعیة، وتنبع سیاس
 االتجاهاتأهدافه البعیدة وتوضح مجاالت البرامج والخطط االجتماعیة وتحدد 

العامة لتنظیمها وأدائها، وتؤثر سیاسة الرعایة االجتماعیة على العالقات 
  )٤(.االجتماعیة لألفراد وعلى عالقتهم بالمجتمع الذي یعیشون فیه

 لسیاسة الرعایة االجتماعیة أنها بمثابة تصمیم لدعم فائدة  ینظرأیضًا
الناس أو صالحهم، وهي معنیة أساسًا بأوجه عدة من السیاقات من ضمنها 
                                                
(1) Pete Alcock and et. al: The Blackwell Dictionary of Social Policy, Britain, 

Plackwell Publishers, 2002AD, P 240. 
": المراجع والمقدم"، محمد الجوهري "المترجم "وآخرونمد الجوهري ، مح"المؤلف"جوردن مارشال  )٢(

، المجلد الثاني، "المشروع القومي للترجمة"، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة موسوعة علم االجتماع
  .٨٣٧م، ص ٢٠٠٠

(3) Leona M. English: International Encyclopedia of Adult Education, London, 
Macmillan Publishers, 2008AD, P 594. 

، مرجع سبق ذكره، ) عربي- فرنسي -انجلیزي (معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة : أحمد ذكي بدوي )٤(
  .٣٩٢ص 



 

 

الصحة واإلسكان والتعلیم والدخل والتغذیة، وهي أیضًا تلبي احتیاجات جماعات 
سر ذات الدخل من الناس مثل األطفال الذین یحتاجون إلیها، والمعاقین، واأل

المنخفض، والكبار في السن، وهي توفر برامج خدمات اجتماعیة، كذلك تعمل 
بعض سیاسات الرعایة االجتماعیة وفقًا لسبل أكثر تعقیدًا، مثال ذلك أنظمة 
الضرائب الموجهة للمصادر من جهات ذات خصائص معینة إلى جماعات ذوي 

سیاسة الرعایة االجتماعیة متمثل حاجة من الناس، ویعتبر السبب األساسي لتقدیم 
في دعم الشروط الخاصة بالفائدة االجتماعیة لألفراد في المجتمع، وهو أمر یتم 
القیام به بطرق متنوعة من قبل الحكومات، فیمكن تلبیة الشروط التي تحقق 
الفائدة االجتماعیة بتوفیر الخدمات التي تلبي احتیاجات األفراد من كل الشرائح 

ال الذین تم تبنیهم، واألسر منخفضة الدخل في المساحات داخل المدن، مثل األطف
الضمان االجتماعي والنظام "واألفراد المصابین بمرض عقلي، وتوجیه مصادر 

لجماعات معینة من الناس عبر برامج الحفاظ على الدخل، وتطویر " الضریبي
  )١(.طفالشروط الصحة،  والسیطرة على التلوث، ودعم الفرص التعلیمیة لأل

 لمفهوم سیاسة الرعایة االجتماعیة االجتماعكذلك تطرق قاموس علم 
بوصفها مجموعة سیاسات حكومیة ذات عالقة بمجال الخدمات االجتماعیة 
كالمسائل المتعلقة بالصحة والتعلیم واإلسكان والتأمین االجتماعى والمساعدات 

)٢(.األهلیة  

یة عبارة عن علم أكادیمي ویرى البعض بأن سیاسة الرعایة االجتماع
 المؤسسي، بوجود إدارات جامعیة تمنح درجات علمیة باالعترافیحظى 

للخریجین في سیاسة الرعایة االجتماعیة، وصحف أكادیمیة نشرت أبحاث 
تختص بسیاسة الرعایة االجتماعیة، واألمر المحوري لسیاسة الرعایة 

ثر في الظروف االجتماعیة االجتماعیة متمثل في التركیز على أهداف محددة تؤ
أو المنفعة االجتماعیة الخاصة باألفراد، وتعمل سیاسة الرعایة االجتماعیة وفقًا 
إلى تنوع موسع یمتد عبر عدد من القطاعات تتضمن إصالح األراضي، والدعم 
الزراعي، وبرامج العمل، ومخصصات الطعام، ونفقات الضرائب، والصحة، 

الجتماعیة، وسیاسة الرعایة االجتماعیة مفعلة والتعلیم، وبرامج الحمایة ا
ومصاغة من خالل انتشار موسع لألنشطة التي تتصرف ضمن مناخ عام، 

                                                
(1) James Midgley and et. al: The Handbook of Social Policy, Op. Cit, P P 1 : 2. 

  .١٢٣م، ص ١٩٩٨معي الحدیث،  اإلسكندریة، المكتب الجا،االجتماعقاموس علم : عبد الهادي الجوهري )٢(



 

 

بمعنى أن مجال سیاسة الرعایة االجتماعیة غیر مقید بحدود الدولة، وربما تمتد 
   )١(.إلى أقالیم ومواقع وجمعیات وقطاعات عابرة وعالمیة

ماعیة والخدمات االجتماعیة سیاسة عرف كذلك قاموس الخدمة االجت
الرعایة االجتماعیة بأنها أنشطة ومبادئ المجتمع التي ترسم الطریق الذي یسلكه 
هذا المجتمع، وتنظم سیاسة الرعایة االجتماعیة العالقات بین األفراد والجماعات 
والمجتمعات والمؤسسات االجتماعیة، وهذه المبادئ واألنشطة هي نتاج قیم 

وعادته وأعرافه، وتحدد على نطاق كبیر توزیع الموارد ومستوى المجتمع 
رفاهیة الناس، وبناءًا على ذلك فإن سیاسة الرعایة االجتماعیة تشمل خطط 
الحكومة وبرامجها في التعلیم والرعایة الصحیة واإلصالح ومواجهة الجریمة 

اب في واألمن االقتصادي، كما تشمل أیضا المنظور االجتماعي للثواب والعق
  )٢(.المجتمع

ویرى معجم مصطلحات الرعایة والتنمیة االجتماعیة أن سیاسة الرعایة 
االجتماعیة هي عبارة عن التفكیر المنظم الذي یعبر عن أهداف المجتمع البعیدة، 

 العامة االتجاهاتویوجه مجاالت التخطیط والبرامج االجتماعیة، ویحدد 
  )٣(.لتنظیمها وأدائها

ا تقدم من تعریفات تعرف الدراسة الحالیة سیاسة الرعایة  على مواستنادًا
 الدولة وفقًا لدراسات مسبقة االجتماعیة بأنها عبارة عن العمل المنظم الذي تضعه

ستخالصات من الواقع المجتمعي، بحیث تهدف من خالله الوصول إلى فئات او
یة، ویعتمد المجتمع بالخدمات االجتماعیة المطلوبة لتحقیق الرفاهیة االجتماع

 على أن یكون نابع من واقع األولىنجاح هذا العمل بشكل تراكمي منذ بدایاته 
 العامة وما هو مطلوب ومأمول من هذا العمل، مرورًا بالتخطیط اهتمامات

لتنفیذه واألجهزة المنفذة، وصوًال للفائدة االجتماعیة التي یحققها، والتي تحكم 
  .علیه بالنجاح أو الفشل

  

  
                                                
(1) Patricia Kennett: A Handbook of Comparative Social Policy, USA, Edward 

Elgar, 2004AD, P 91. 
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  : م تحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة مفهو-٦

"Analysis of Social Welfare Policies" 

عبارة بأنها عرف قاموس دار العلم تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة 
عن تحلیل وتفسیر منهجیان للسیاسات الوطنیة والمؤسساتیة في المجتمع، ویتم 

نتائجها وأسبابها الرعایة االجتماعیة و ذلك التحلیل حسب سوابق سیاسات
وتأثیراتها، حیث ینظر لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة كتحقیق في السیاسة 
بهدف إرشاد أو توجیه القرارات والنشاطات تجاه المسار المرغوب، ویتضمن 
تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة نظرة شاملة للقوانین والنظم، ودراسة مكثفة 

ودراسة سوابق سیاسات الرعایة االجتماعیة وسیر , للبدائل والنتائج المختلفة
العمل بهدف تحدید سیاسات أكثر فاعلیة، وفي هذا المسعى فإن هدف تحلیل 
سیاسات الرعایة االجتماعیة هو السیاسة القائمة نفسها والرغبة فى التغییر أو 

  )١(.إجراء التعدیالت

تحلیل سیاسة الرعایة " Social Work"فیما تعرف موسوعة 
جتماعیة بأنها عبارة عن دراسة تتناول قرارات صادرة عن مستویات مختلفة اال

 تشریعات مجلس االعتبارمن الحكومة فیما یتعلق بالنفقات وغیرها، مع األخذ في 
النواب والبرامج المتفق علیها، حیث أن تحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة یستغل 

ي تعطي صورة أكمل أو أشمل بكل جمیع البیانات المتاحة في هذا المجال، والت
أنشطة سیاسة الرعایة االجتماعیة في المجتمع، والتي البد أن تفهم بشكل تام، 
وتحلیل البیانات یتطلب إجراء بحثًا متخصصًا، یفرق فیه تحلیل سیاسة الرعایة 
االجتماعیة بین مخرجات الفروع التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، حیث تلعب كل 

 جزءًا مهمًا في سیاسة الرعایة االجتماعیة، فمثًال المحاكم في واحدة منها
السنوات األخیرة قاموا القضاة في واقع األمر بفرض سیاسات ملزمة من خالل 

  )٢(.ىقرارات قضائیة، مثلما هي الحالة في التفرقة العرقیة وحقوق المرض

  

                                                
، سیما عثمان یاسین وآخرون "المترجم"، حنان كسروان وآخرون "المؤلف"جون كولینز وآخرون  )١(

  .٤٥٥، ص مرجع سبق ذكره":  المراجع"
(2) Anne Minahan: Encyclopedia of Social Work, Maryland, Nasw, Volume 2, 

1987AD, P 673. 



 

 

ویرى قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة أن تحلیل 
یاسات الرعایة االجتماعیة هو عبارة عن تقییم علمي منظم للسیاسات والعملیة س

التي صیغت بها، ویركز من یقومون بهذا التحلیل على ما إذا كانت السیاسات 
ونتائجها عقالنیة وواضحة ومحددة ومنصفة وشرعیة ومالئمة ومعقولة مقارنة 

لتكلفة، ومتفوقة على كل البدائل بالنتائج، ومتوافقة مع القیم االجتماعیة وفاعلیة ا
  )١(.في المدى الطویل

كذلك ینظر البعض لتحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة كعلم قائم بحد 
ذاته، یشكل مجال بحثي جاذب للعلماء من مختلف المجاالت االجتماعیة 

وأغلب البلدان أصبحت تعتمد نهج تحلیل واالقتصادیة والسیاسیة والقانونیة، 
ایة االجتماعیة القائمة لدیها، والتي حققت مستوى معین من سیاسة الرع

 والمخرجات، أیضًا یوجد العدید من األكادیمیین أصبحوا یعملون في االعتراف
 في هذا االختصاصمجال تحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة، وأصبحوا من ذوي 

  )٢(.المجال

ات أیضًا یعرف معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة تحلیل سیاس
الرعایة االجتماعیة بأنه عبارة عن مجموعة من الدراسات التقویمیة التي تجرى 
على السیاسات الموضوعة، وكیف وضعت من ناحیة الوضوح، والعقالنیة، 
والنواحي القانونیة، ومراعاة العدالة، والمساواة، والتوافق مع القیم االجتماعیة 

   )٣(.والبعیدالسائدة، وتكالیف التنفیذ على المدى القریب 

وبناءًا على ما تقدم من تعریفات لتحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة 
تعرف الدراسة الحالیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة بأنها عملیة یتناول من 
خاللها الباحثین السیاسات التي تنتهجها الدولة في مقابلة الحاجات االجتماعیة 

ك السیاسات بكل تفاصیلها الدقیقة للدراسة بعد المختلفة، بحیث یخضع الباحثین تل
تجزئتها، ألجل الوقوف على الشوائب التي سادتها، وكذلك النجاحات التي 
حققتها، في سبیل الوصول لتغذیة عكسیة تستند إلیها السیاسات القادمة، وكذلك 
تعدیل السیاسة الحالیة إن أمكن، وهو ما شأنه أن یجنب المجتمع ویالت سیاسات 

یمة، عانت منها كثیر من مجتمعات الدول النامیة، في أحسن أحوالها تم عق
أسوئها ، وفي واالرتجالیةوضعها دون أي دراسة واقعیة بشكل جله العشوائیة 

                                                
  .٤٩٧، ص مرجع سبق ذكره: أحمد شفیق السكري )١(

(2) Patricia Kennett: Op. Cit, P 92. 
  .١٢٥، ص مرجع سبق ذكره: یحیى حسن درویش )٣(



 

 

في حالة " سیاسة الرعایة االجتماعیة" كردود أفعال، ینتقص من قدر جاءت
  .إطالقها كتسمیة على ردود األفعال تلك

 السابق وفي ضوء مفاهیم تحلیل سیاسة الرعایة أیضًا من خالل العرض
االجتماعیة االجتماعیة، تحدد الدراسة الحالیة مفهوم إجرائي لتحلیل سیاسة 

  :كما یلي ،الرعایة االجتماعیة لألسیر المحرر

 تحدید ووصف التشریعات والقوانین والقرارات الصادرة عن السلطات -
  .المحرر المختصة لصالح األسیر

یذ هذه السیاسات من خالل خطط تتضمن مجموعة من البرامج  یتم تنف-
  .والمشروعات المقدمة لألسیر المحرر

 یتم تحلیل تلك السیاسات في إطار الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة -
  .السائدة في المجتمع الفلسطیني

رعایة  یساهم تحلیل تلك التشریعات والقوانین والقرارات في مراجعة سیاسات ال-
االجتماعیة المقدمة لألسیر المحرر بما یساهم في تعدیل وتطویر تلك السیاسات 

  .مستقبًال

  :األسیر المحرر -ب

  "Detainee":  مفهوم األسیر-١

عرف المعجم المحیط األسیر لغویًا بأنه الشخص المربوط باإلسار 
ن یؤخذ من قبل ، أي قیده وأخذه أسیرًا مم"أسر یأسر أسرًا وإسارًا"فیقال " القید"

 ویرى المعجم العربي المیسر بأن األسیر هو من قبض علیه في )١(األعداء،
   )٢(."أسرى"ب واخذ، وجمع كلمة أسیر الحر

األخیذ، والمقید، والمسجون، "فیما عرف القاموس المحیط األسیر بأنه 
  )٣(".كما عرف األسر بأنه الشد، والعصب

                                                
، محیى الدین صابر "المراجعة والتنسیق "وآخرون، نبیلة الرزاز "المؤلف "وآخرونأدیب اللجمي  )١(

  .١١٦م، ص ١٩٩٤، ) ح-أ (، بیروت، المحیط، المجلد األول )معجم اللغة العربیة(المحیط ": المقدم"
  .٨٣ ص، مرجع سبق ذكره، المعجم العربي المیسر: أحمد ذكى بدوى وآخرون )٢(
م، ص ١٩٩٨، بیروت، مؤسسة الرسالةالفیروز أبادي القاموس المحیط، : مجد الدین محمد بن یعقوب )٣(

٣٤٣.  



 

 

، فهو أسیر ومأسور، ًا وإسارًا منظور یقال أسرت الرجل أسرابنیقول و
األخیذ، :  لـي، واألسیرًاویقال استأسر أي كن أسیر والـجمع أسراء وأسرى،

﴿ویطعمون  وكل محبوسا فـي قید أو سجن أسیر، وقوله تعالـى ،وأصله من ذلك
   )١(".٨ اآلیة :سورة اإلنسان"﴾ ًاوأسیر ًا ویتیملى حبه مسكینًاالطعام ع

 أسیر ألن أخذه تستوثق منه باإلسار، وهو القد ویقال لألسیر من العدو
لئال یفلت، ومن هنا كان األسر لغًة هو الشد على المحارب، بما یجعله في قبضة 
األسر، واألسیر هو المقبوض والمشدود علیه، وجاء معنى األسر في هذا السیاق 

سبي سبى عدوه سبیًا، وسباه بمعنى أسره، وال"بالسبي، فجاء في المعجم الوسیط 
السبي  "االصطالحبمعنى المأسور، والمأسورة هي سبیه، والجمع سبایا، وفى 

 الفقهي االصطالح، أما في "هو أسر غیر الرجال، یقال غالم سبي وجاریة سبیه
الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر "فقد عرف المارودي األسرى بأنهم 

فهم الذین "ن الدولي ، أما األسرى في اصطالح القانو"المسلمون بهم أحیاء
یقبض علیهم من قبل العدو في حالة الحرب، ویكونون عادًة من أفراد القوات 
المسلحة النظامیة، أو األفراد الذین یرافقون القوات المسلحة في مهمات معینة، 
كمالحي الطائرات والبواخر والمراسلین الحربیین، أو أفراد الملیشیات أي أفراد 

و سكان األراضي المحتلة، الذین یحملون السالح الوحدات المتطوعة، أ
باختیارهم لمقاومة العدو عند مداهمته ألراضیهم شرط أن یحملوا السالح بشكل 
علني، وأن یحترموا قوانین الحرب وتقالیدها، أو األشخاص الذین كانوا تابعین 

 حتاللاال، وذلك إذا رأت دولة احتاللهاللقوات المسلحة في األراضي المحتلة قبل 
  )٢(".العتقالهمضرورة 

یوجد بعض التعریفات تربط ما بین السجین واألسیر إال أن كل مفهوم 
مختلف تمامًا عن األخر، فالسجین هو الذي یرتكب جنایة ویحاكمه علیها 
القضاء، ویقضي فترة محكومیته بالسجن الذي انشئ وفق القوانین الدولیة إلعادة 

قیة أن تصل إلیه، بینما األسیر هو الذي قبض التأهیل، وبإمكان أي منظمة حقو
علیه من قبل عدوه، وهنا تكون محاكمته صوریة ویوضع في معتقل ال یراعي 

                                                
(1) Http://Www.Ikhwan.Net/Asra/Sharee-File-Asra11.Htm: 

م، ٢٠٠٣م، إخوان أون الین، ١٠:٣٠الساعة م، ٢٠١١ -  ٨ - ١١، مأخوذة بتاریخ ملة اإلسالم ألسرى الحربمعا
  .١ص 

، القاهرة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  الدولیةواالتفاقیاتأسرى الحرب في الفقه اإلسالمي : وفاء مرزوق )٢(
  .٥٢ : ٥١بدون سنة نشر، ص ص 



 

 

أي قوانین وغیر مسموح ألي منظمة بدخول هذا المعتقل الذي یهدف إلى إلحاق 
الضرر بأفراد المجتمع ولیس التأهیل، ولعل الكیان المزعوم تالعب في فترة من 

 بهذین اللفظین حینما كان یتحدث أن غالبیة من هم معتقلین لدیه هم الفترات
  .جنائیین مسجونین في السجون، ولیسوا أسرى في معتقالت

عبارة عن كل من "أیضًا عرف مجلس الوزراء الفلسطیني األسیر بأنه 
  )١(".االحتاللعلى خلفیة مشاركته في النضال ضد  االحتاللیقبع في معتقالت 

ى بأن األسیر هو عبارة عن كل فرد من أفراد المجتمع وهناك من یر
 في االحتالل، نتیجة لمقاومته لهذا االحتاللألقي القبض علیه من قبل سلطات 

سبیل نیل حقوقه المغتصبة، بشتى الوسائل والطرق النضالیة المشروعة، من 
، والزال داخل السجون االحتاللخالل انخراطه في صفوف الرافضین لهذا 

  )٢(.تقالت ومراكز التوقیفوالمع

بأنهم األفراد الذین یتبعون  ، جنیف الدولیةباتفاقیةكذلك عرف األسرى 
  )٣(: ویقعون في أیدي العدواآلتیةإحدى الفئات 

 أفراد القوات المسلحة التابعون ألحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد الملیشیات أو -
  .  المسلحةالوحدات المتطوعة التي تعتبر جزء من هذه القوات

 أفراد الملیشیات االخرى وأفراد معینة، والوحدات المتطوعة االخرى بما في -
ذلك الذین یقومون بحركات مقاومة نظامیة ویتبعون أحد أطراف النزاع ویعملون 
داخل أو خارج أراضیهم، حتى لو كانت هذه األرض محتلة، بشرط أن تتوافر في 

الشروط  ،بما فیها تلك المقاومات المنتظمةهذه الملیشیات أو الوحدات التطوعیة 
  :اآلتیة

 

                                                
م، ٢٠١٠، لعامة لمجلس الوزراء األمانة ارام اهللا، ،"١٨"قم مشروع نظام ر: مجلس الوزراء الفلسطیني )١(

  .١ ص
 مركز الدراسات -" حسام"، فلسطین، جمعیة األسرى والمحررین والمحرر... األسیر : مجدي سالم )٢(

  .٤م، ص ٢٠١٤والتوثیق، 

(3) Http://Www.Hdrmut.Net/Vb/T109246.Html: 
 - ٨ - ١١، مأخوذة بتاریخ "ورقة عمل مصغرة"ساني  أسرى الحرب وأبرز حقوقهم وفقا للقانون الدولي اإلن

  .١م، ص ٢٠٠٩م، شبكة حضرموت العربیة، ١٠:١٣الساعة م، ٢٠١١



 

 

 أن تكون تحت قیادة شخص مسئول عن مرؤوسیه.  

 أن تكون لها عالمة ممیزة معینة، یمكن تمیزها عن بعد.  

 أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.  

 أن تقوم بعملیاتها الحربیة طبقًا لقوانین وتقالید الحرب.  

ذین یعلنون والئهم لحكومة أو سلطة ال تعترف  أفراد القوات المسلحة النظامیة ال-
  .بها الدولة الحاجزة

 األشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءًا منها -
مثل األشخاص المدنیین المرافقین عمًال في طائرة حربیة، والمراسلین الحربیین، 

ت المختصة بالترفیه عن العمال أو الخدماومتعهدي التموین، وأفراد وحدات 
القوات المسلحة، بشرط أن یكون لدیهم تصریح في القوات المسلحة التي 

  .یرافقونها والتي تزودهم لهذا الغرض ببطاقة شخصیة

 أفراد طاقم البواخر بما فیها القادة والمالحون ومساعدوهم في البحریة -
ف النزاع والذین لهم التجاریة، والمالحون في الطائرات المدنیة التابعون ألطرا

  . حق في معاملة أكثر مالئمة، بمقتضى أي أحكام أخرى في القانون الدولي العام

 اقتراب عند باختیارهمسكان األراضي غیر المحتلة الذین یحملون السالح  -
العدو، لمقاومة القوات الغازیة دون أن یكون لهم الوقت الكافي لتشكیل أنفسهم في 

بشرط أن یحملوا السالح بشكل واضح وأن یحترموا وحدة نظامیة مسلحة، 
یعامل المذكورون بعد بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه قوانین وتقالید الحرب، 

  :االتفاقیة

 األشخاص الذین یتبعون أو كانوا تابعین للقوات المسلحة الخاصة 
 ضرورة اعتقالهم بسبب االحتاللباألراضي المحتلة إذا رأت دولة 

تركتهم أحرارًا في بادئ األمر عند قیام  و كانت قدوالئهم، حتى ل
وعلى األخص في حالة ما  األعمال الحربیة خارج األراضي التي تحتلها

المسلحة   إلى القواتلالنضمامإذا قام هؤالء األشخاص بمحاولة فاشلة 
  . التي یتبعونها والمشتركة في القتال

 



 

 

 ة بهذه المادة الذین من الفئات المبین األشخاص الذین یتبعون أي فئة
ویطلب إلى هذه  ،أو غیر محاربة یصلون إلى أراضي دولة محایدة

 أي ون الدولي دون أن یؤثر ذلك علىالدولة اعتقالهم بمقتضى القان
 بعض باستثناءمعاملة أكثر مالئمة لهم، یجوز لهذه الدولة أن تمنحها 

النزاع التي تكون هناك عالقات سیاسیة قائمة بین أطراف  المواد وعندما
 موقف الدولة الحامیة بالنسبة باتخاذلها  یتبعها هؤالء األشخاص یسمح

اإلخالل بالواجبات التي تقوم بها   دوناالتفاقیةلهم، كما نص علیه بهذه 
  . والمعاهدات عادًة تلك األطراف طبقا للعرف السیاسي والقنصلي

 أفراد ألسیر أو المعتقل هو كل فرد منأیضًا یوجد من یرى بأن ا
، االحتاللمعتقالت سلطات  أو المجتمع سجن أو حبس أو احتجز داخل زنازین

، وهناك أسیر أو معتقل االحتالللمقاومة  بسبب تعاطفه أو تأییده أو ممارسته
 وأسیر أو معتقل محكوم تمت محاكمته، ،موقوف أي لم تجري محاكمته بعد

  )١(. له أو محاكمتهاتهام وأسیر أو معتقل إداري لم یتم توجیه تهمة أو الئحة

تعرف الدراسة الحالیة األسیر بأنه  على ما تقدم من تعریفات واستنادًا
، یقع "الجهة وفي مقابلها المعادیة"عبارة عن كل فرد من أفراد جانبي الصراع 

 اتفاقیةفي قبضة الجهة المقابلة، سواء كان من األفراد الذین تنطبق علیهم شروط 
 اتفاقیةالحرب، أو األفراد الذین ال تنطبق علیهم شروط جنیف الخاصة بأسرى 

جنیف الخاصة بأسرى الحرب من المسالمین الذین ال یخوضون المعارك 
في خرق لكل األعراف والقوانین " األطفال، كبار السن، ومن على شاكلتهم"

  .الدولیة تمامًا كما تفعل دولة الكیان المزعوم

تحدد الدراسة  ضوء مفاهیم األسیر، أیضًا من خالل العرض السابق وفي  
  :كما یلي ،الحالیة مفهوم إجرائي لألسیر

  . من قبل جنود الكیان المزعوملالعتقال كل فرد من أفراد المجتمع تعرض -

  .اآلن ومازال موجود في معتقالت الكیان المزعوم حتى -

  .بحقهالصادر " الظالم" أو النوع أو الحكم االعتقال السن أو فترة باختالف -
 

                                                
م، ٢٠١٤ فلسطین، منظمة أنصار األسرى، ،"لألسرى والمحررین"رؤیة أنصار األسرى : جمال فروانة )١(

  .٢ص 



 

 

  ""Ex-Detainee: األسیر المحرر -٢

عرف المعجم العربي المیسر األسیر المحرر بأنه من یمتلك حق 
، ویقال أیضًا في األسیر المحرر "أحرار"التصرف بحریة، وجمع المحرر یقال 

  فیما)١(،"اذهبوا فأنتم الطلقاء") صلى اهللا علیه وسلم(من قول رسول اهللا " طلیق"
یط األسیر المحرر بأنه المتصرف في نفسه، من ال یخضع عرف المعجم المح

   )٢(.لألسر أو السجن فهو محرر طلیق بعد األسر، خلوص من كل عقال أو قید

بأنه كل أسیر "ویعرف األسیر المحرر حسب مجلس الوزراء الفلسطیني 
  )٣(".االحتاللتم تحریره من معتقالت 

 عن صفة یحملها األسیر أیضًا ینظر لمفهوم األسیر المحرر بأنه عبارة
الذي یطلق سراحه، بموجب قضاء فترة محكومیته، أو بموجب صفقات التبادل، 
أو بموجب عملیات التفاوض بین الجهات ذات العالقة بأمر األسیر وحكومات 

، وبذلك كل فرد من أفراد المجتمع یعتبر من مخرجات الموجبات االحتالل
موجبات من أعباء ومعاناة سابقة والحقة، الثالث السابقة، بكل ما تحمله تلك ال

   )٤(.یعرف باألسیر المحرر

المحرر هو عبارة عن كل فرد من أفراد  األسیركذلك هناك من یرى بأن 
المجتمع مر بتجربة األسر، بكل ما تحمله هذه التجربة من صعوبات، وما تتركه 

 بانتهاءواء  س من هذه التجربة،من مشكالت مستقبلیة لصاحبها، وصوًال للتحرر
   )٥(.أسرىصفقة سیاسیة أو تبادل موجب مدة المحكومیة أو التحرر ب

األسیر   على ما سبق من تعریفات تعرف الدراسة الحالیةواستنادًا
فئة "المحرر بأنه عبارة عن فرد ینتسب لفئة من فئات المجتمع الفلسطیني 

ل أشكال  الصهیوني بممارسة كاالحتالل، قامت سلطات "األسرى المحررین
 والتنكیل بحق أفراد هذه الفئة، إللحاق أكبر قدر ممكن من األذى االضطهاد

بحقهم، بهدف ضمان تحیدهم من معادلة الصراع العربي الصهیوني وإشغالهم 
  .االحتاللبترمیم ما لحق بهم من أذى بدًال من تفرغهم لمواجهة مخططات 

                                                
  .٣١٢، ص مرجع سبق ذكره، المعجم العربي المیسر: أحمد ذكي بدوي وآخرون )١(
، محیى الدین صابر "المراجعة والتنسیق "وآخرون، نبیلة الرزاز "المؤلف "وآخرونأدیب اللجمي  )٢(

  .٤٥١ : ٤٥٠، ص ص مرجع سبق ذكره": المقدم"
  .١، ص مرجع سبق ذكره: مجلس الوزراء الفلسطیني )٣(
  .٥، ص مرجع سبق ذكره: مجدي سالم )٤(
  .٣، ص مرجع سبق ذكره: جمال فروانة )٥(



 

 

یر المحرر، تحدد أیضًا من خالل العرض السابق وفي ضوء مفاهیم األس  
  :كما یلي ،الدراسة الحالیة مفهوم إجرائي لألسیر المحرر

  . من قبل جنود الكیان المزعوملالعتقال كل فرد من أفراد المجتمع تعرض -

 وتم إطالق سراحه بموجب قضاء فترة المحكومیة أو صفقة تبادل أو -
  .المفاوضات

الذي كان صادر " الظالم"كم  أو النوع أو الحاالعتقال السن أو فترة باختالف -
  .بحقه

   ".الهیئة حالیًا" ومقید لدى وزارة شؤون األسرى والمحررین -



 

 

  

  
  الفصل الثاني

  سياسات الرعاية االجتماعية 
  "اجلذور العلمية ومناذج التحليل"

  .؟أهمیة وأهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة، ومن الذي یحللها: أوًال

 سیاسات الرعایة االجتماعیة، والجذور العلمیة أهمیة وأهداف تحلیل: ثانیًا
  .لعملیة التحلیل

خصائص تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة ومبادئها األساسیة، : ثالثًا
  .والعالقة بینها وبین سیاسات الرعایة االجتماعیة

مراحل وأنماط تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، ومتطلبات تحلیل : رابعًا
  .اساتوتنفیذ تلك السی

األسالیب المنهجیة واألدوات والمداخل المستخدمة في تحلیل سیاسات : خامسًا
  .الرعایة االجتماعیة

سیاسات الرعایة " تحلیل وتخطیط وصنع وصیاغة"الفرق بین كًال من : سادسًا
  .االجتماعیة

مشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، ودور األخصائي االجتماعي  :سابعًا
  .ي تحلیل تلك السیاساتالمخطط ف

  .نماذج تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة: ثامنًا

  

  

  



 

 

  :؟أهمية وأهداف سياسات الرعاية االجتماعية، ومن الذي حيللها: ًأوال
  : أهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

تلقت سیاسات الرعایة االجتماعیة في اآلونة األخیرة الكثیر من االهتمام، 
صحف والقنوات المتلفزة بدأت تتطرق بشكل كبیر لهذا األمر، كذلك فالعدید من ال

الحال في المناقشات غیر الرسمیة في التجمعات االجتماعیة، ما یدفع نحو 
 في النقاش الدائر حول سیاسات الرعایة االجتماعیة، وتتناول تلك االنغماس

لطبیة، وبرامج الكتابات والحوارات والمناقشات كمثال مستقبل األمن، والرعایة ا
مساعدات األسر التي لها أطفال، واإلصالح الخاص بالرعایة الصحیة، وشبكات 
األمن االجتماعي، وما أن تطرح تلك الموضوعات في الورش األكادیمیة العلمیة 
حتى یبدأ التحلیل لمسؤولیات الدولة أو الحكومة، والمنظمات الخاصة غیر 

تماعیة، وتنطلق الممارسة في هذا السیاق الربحیة في بیئة سیاسات الرعایة االج
من قاعدة البحث واإلصالح في جمیع القضایا العالقة خاصة تلك التي كان لها 
تأثیر على المستفیدین من الخدمات االجتماعیة والعمل االجتماعي والمجتمع 

 )١(.ككل

وفیما یلي عرضًا مفصًال ألهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة، یتناول 
رض تلك األهمیة لیس من وجهة نظر واحدة محددة وإنما من وجهة نظر ذلك الع

العدید من الكتاب والمهتمین بأمر سیاسات الرعایة االجتماعیة، وذلك بهدف 
 على ما سبق واستنادًا الوصول لرؤیة أكثر وضوحًا تحدد أهمیة تلك السیاسات،
  :یمكن تحدید أهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة في األتي

 والنهج الذي االتجاهات تعمل سیاسات الرعایة االجتماعیة على تحدید وتنظیم -١
ترتضیه الدولة كموجه للعمل االجتماعي في شتى المجاالت ووفقًا لما تسعى 
لتحقیقه من أهداف، في سبیل تحقیق آمال وطموحات أفراد المجتمع بمستوى حیاة 

   )٢(.أفضل

ي توجیه األولویات واألفضلیات المتعلقة  تساهم سیاسات الرعایة االجتماعیة ف-٢
بخدمات الرعایة االجتماعیة، فغیاب أو عدم وضوح سیاسات الرعایة االجتماعیة 
                                                
(1) Patricia L. Ewalt and et. al: Social: Reform - Research - and Practice, America, 

Nasw Press, 1997AD, P ix. 
 اإلسكندریة، دار المعرفة ،"أساسیات ونماذج معاصرة"الرعایة االجتماعیة : سامیة محمد فهمي وآخرون )٢(

 .٣٤م، ص ٢٠٠٤الجامعیة، 



 

 

یؤثر سلبًا في تحدید األولویات، لما تتضمنه وتستند علیه تلك السیاسات من 
شرائع سماویة، ودساتیر، وقوانین، وتشریعات، وتوجیهات، واتفاقیات دولیة 

یق المساواة والمواطنة واألمان االجتماعي، لذلك تعتبر سیاسات هدفها تحق
  )١(.الرعایة االجتماعیة بمثابة إطار مرجعي ألولویات الرعایة االجتماعیة

 تجنب سیاسات الرعایة االجتماعیة المجتمع قضیة إهمال التقنیة والفنیة ورأي -٣
المجتمع المتخصصین في العمل، وتحقق التنسیق والتكامل بین مشكالت 

   )٢(.وموارده

 تؤثر سیاسات الرعایة االجتماعیة إیجابیًا في أنساق الواقع كالحكومات -٤
والمنظمات الطوعیة، فوجود تلك السیاسات یحدد لتلك األنساق سیاسات فرعیة 

  )٣(.تندرج من السیاسة األم للمجتمع والتي عرفها واستفاد منها األفراد واألسر

 )٤(: تتحدد في األتي، سیاسات الرعایة االجتماعیة ویرى البعض أن أهمیة-٥

 تجنب سیاسات الرعایة االجتماعیة الوقوع في أخطاء نتیجة حدوث التغیر -
 والتخبط في خطط االرتجالاالجتماعي التلقائي العشوائي غیر المخطط أو نتیجة 

 على االعتمادمتناقضة متضاربة لم توضع على أسس فنیة سلیمة أو نتیجة 
  . الشخصیة وتجاهل رأي الفنیین والمتخصصینهاداتاالجت

 تحدد سیاسات الرعایة االجتماعیة حقوق األفراد في المجتمع سواء القادرین أو -
  .غیر القادرین من الفئات الخاصة

فیما  ، حدد كذلك آخرون من المهتمین بسیاسات الرعایة االجتماعیة أهمیتها-٦
   )٥(:یلي

                                                
اإلسكندریة، المكتب الجامعي  ،"نظریات ومناهج"التخطیط االجتماعي : طلعت مصطفى السروجي )١(

 .٢٣١م، ص ٢٠١٣الحدیث، 
المؤشرات االجتماعیة التخطیطیة لسیاسة الرعایة االجتماعیة للمرأة : محمد أحمد خلیل الحمزاوي )٢(

كلیة الخدمة " القاهرة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر للخدمة االجتماعیة بـ،المعیلة
 .٢٤٦٥م، ص ٢٠٠٥، المجلد الخامس، مارس " جامعة حلوان- االجتماعیة 

(3) Ken Blakemore: Social Policy, London, British Library, Second Edition, 
2003AD, P 1. 

، مرجع سبق ذكره، السیاسة االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: طلعت مصطفى السروجي )٤(
 .٢٦ : ٢٥ص ص 

، القاهرة، بحث منشور بمجلة ع السیاسات االجتماعیة للمرأة السعودیةواق: هناء أحمد أمین محمد وآخرون )٥(
، العدد الثاني والثالثون، الجزء " جامعة حلوان-كلیة الخدمة االجتماعیة "دراسات في الخدمة االجتماعیة بـ

 .٤٤٩٣م، ص ٢٠١٢الثاني عشر، ابریل 



 

 

 االجتماعیة في عملیة التخطیط االجتماعي یؤدي إلى  اإلهتداء بسیاسات الرعایة-
تجنب اإلرتجال في رسم ووضع الخطط والبرامج والمشروعات، ویساعد على 

  .إیجاد منهج مالئم لتحقیق أهداف تلك السیاسات

 تحدد سیاسات الرعایة االجتماعیة للتخطیط قواعد تحدید األولویات أو مراحل -
  .المتابعة والتقییمالتخطیط األولي قبل التنفیذ و

 تضع سیاسات الرعایة االجتماعیة إتجاهات ومجاالت ومناهج للتخطیط -
  .االجتماعي في حدود األیدیولوجیة السائدة في المجتمع

تتجسد فیما  ، بینما هناك من یرى أن أهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة-٧
  )١(:یلي

 متكامًال من التنسیق الفكري ساهم سیاسات الرعایة االجتماعیة في وجود نوًعا ت-
والتقارب الزمني والتالقي بین مختلف القطاعات واألجهزة ومستویات المجتمع 

  .والمهن العاملة في مجاالت الرعایة االجتماعیة

ات الرعایة االجتماعیة أفضل استثمار ممكن لإلمكانیات والموارد س تحقق سیا-
  .تي یمكن توفیرها وتنمیتهاالبشریة والمادیة والتنظیمیة المتاحة، أو ال

 تشبع سیاسات الرعایة االجتماعیة أقصى قدر ممكن من احتیاجات أفراد -
  .المجتمع، وتعمل على حل أكبر عدد ممكن من مشكالتهم

 تعمل سیاسات الرعایة االجتماعیة على تحقیق النمو المستمر بشكل طردي -
والذي یركز كمثال یم، یط العلمي السلط على التخاستنادهاللمجتمع، من خالل 

  :على

  ،من علم دراسة المستقبلواالستفادةالتوقع والتنبؤ العلمي السلیم .  

  تحقیق التوازن الدینامي المستمر بین حاجات ومشكالت المجتمع من
  .جانب، وبین موارده وإمكانیاته البشریة والمادیة من جانب آخر

                                                
، القاهرة، بحث  ظل االقتصاد الحر تفعیل سیاسات الرعایة االجتماعیة فيآلیات: محمود محمود عرفان )١(

 جامعة -كلیة الخدمة االجتماعیة "منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرون للخدمة االجتماعیة بـ
 .٦٩٨٩ : ٦٩٨٨م، ص ص ٢٠٠٨، المجلد الرابع عشر، مارس "حلوان



 

 

قات المتبادلة بین أنساق  تساهم سیاسات الرعایة االجتماعیة في تنظیم العال-
المجتمع القائمة، ذلك أنها مجموعة من المبادئ والمناهج التي تحدد طبیعة 

  .العالقات المجتمعیة المتداخلة بین هذه األنساق

 تضمن سیاسات الرعایة االجتماعیة توزیع الموارد بین أفراد المجتمع، وتشكیل -
  .أفضل نوعیة حیاة لهم

  )١(:كاألتي ،ة سیاسات الرعایة االجتماعیة فیما حدد آخرون أهمی-٨

 تساعد سیاسات الرعایة االجتماعیة المسئولین، بعملیة وضع مشروعات -
 بها االلتزام التي یجب واالتجاهاتالخطط، ووضع البرامج، موضحة القواعد 

  .لتحقیق األهداف

  تساعد سیاسات الرعایة االجتماعیة الهیئات واألجهزة المختصة بالتخطیط،-
  .بتحدید طرق مقبولة عند تحدید األولویات بین الخطط والمشروعات

 توفر سیاسات الرعایة االجتماعیة لألجهزة والهیئات التي تقوم بعملیات -
المتابعة والتقویم أسس ومعاییر التقویم السلیم الذي یتناول ویتعامل مع سیاسات 

  .لیةارتجاواضحة المعالم من نقطة بدایة ونهایة، ولیس أعمال 

 توضح سیاسات الرعایة االجتماعیة للمواطنین واألجهزة، الخطط والبرامج -
والمشروعات بما یضمن حصولها على تأیید المواطنین، ومشاركتهم في تنفیذها، 

  . والتحمس لنجاحها

   )٢(:فیما یلي ، وحدد كتاب أهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة-٩

ي تكتیل الجهود وتنظیمها للوصول  تساهم سیاسات الرعایة االجتماعیة ف-
  .بالمجتمع إلى تحقیق األهداف بعیدة المدى

 تعتبر سیاسات الرعایة االجتماعیة بمثابة المرشد في توضیح مجاالت العمل -
  .وأسلوبه واتجاهاته

 تعمل سیاسات الرعایة االجتماعیة على إیجاد لغة مشتركة بین القائمین -
ساني وبینهما وبین المنهج العلمي والنسق القیمي بالتخطیط المادي والتخطیط اإلن

                                                
 .٢٢  :٢٠م، ص ص ١٩٩٧مطبعة الموسكي، ، القاهرة، التخطیط االجتماعي: نادیة زغلول سعید وآخرون )١(
م، ٢٠٠٥، القاهرة، دار الفكر العربي، التخطیط االجتماعي والسیاسة االجتماعیة: منى عویس وآخرون )٢(

 .١٥٦ : ١٥٥ص ص 



 

 

 بترسیخ االلتزامفي المجتمع، وبین األجهزة التنفیذیة واألجهزة المحلیة بغیة 
المعاني اإلنسانیة في المشروعات االقتصادیة أو برامج الرعایة والتنمیة 

  .االجتماعیة

 الالزمة إلنجاز  تؤكد سیاسات الرعایة االجتماعیة فكرة المشاركة االجتماعیة-
  .خطط التنمیة

  )١(:كما یلي ، وتطرق البعض ألهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة بالتوضیح- ١٠

 تحقق سیاسات الرعایة االجتماعیة نوًعا من التنسیق والتكامل بین كافة خدمات -
وبرامج ومشروعات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، سعًیا وراء تحقیق أهداف 

  . مجتمعیة محددةإستراتیجیة

 یتحقق من خالل سیاسات الرعایة االجتماعیة نوع من التكامل بین المستوى -
القومي والمستوى اإلقلیمي والمستوى المحلي لخطط وبرامج ومشروعات التنمیة 

  .االجتماعیة واالقتصادیة

 یتحقق بواسطة سیاسات الرعایة االجتماعیة أقصى مستویات التعاون بین كافة -
التخطیط للرعایة االجتماعیة، حیث تعمل هذه األجهزة المتعددة في إطار أجهزة 

  .تلك السیاسات

 تحقق سیاسات الرعایة االجتماعیة النمو المتوازن بین كافة قطاعات النشاط -
  .االجتماعي واالقتصادي والثقافي والمادي في المجتمع

 بالنقاط هامقرنی ، وتناول آخرون أهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة- ١١
  )٢(:التالیة

 تساهم سیاسات الرعایة االجتماعیة في حصر الجهود وتجمیعها وإعدادها -
  .وتنظیمها للوصول بالمجتمع إلى تحقیق أهدافه

 تجنب سیاسات الرعایة االجتماعیة المجتمع الوقوع في األخطاء التي قد یسببها -
  .رامجها والعفویة في رسم خطط التنمیة ومشاریعها وباالرتجال

                                                
م، ص ١٩٩٥، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، التخطیط لتنمیة المجتمع: عبد العزیز عبد اهللا مختار )١(

١٨١. 
 .٣٧٩، ص همرجع سبق ذكر: ماجد حسني صبیح وآخرون )٢(



 

 

 توجد سیاسات الرعایة االجتماعیة لغة التفاهم بین أجهزة التخطیط بأنواعها -
  . في المجتمعلقیمياووالمنهج العلمي 

 أفضل من الرفاهیة معدل من خالل سیاسات الرعایة االجتماعیة یمكن تحقیق -
  .االجتماعیة ألفراد المجتمع

، باإلضافة لما سبق تظهر ال یشعر اإلنسان بقیمة الشيء إال حینما یفتقده  
قیمة وأهمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة بشكل جلي وواضح بالنظر إلى 
المجتمعات التي ال تمتلك سیاسات رعایة اجتماعیة أو تفتقر إلیها مقارنة 

تأكید الواقع   كبیرًا في هذا المجال، فبكلبالمجتمعات التي قطعت شوطًا
 ذاكنه وبین الواقع االجتماعي للثانیة، االجتماعي لألولى یوجد فرق كبیر بی

الفرق ینعكس على أفراد المجتمع ونوعیة حیاتهم ومستوى الرضا لدیهم عن تلك 
  .الحیاة

  : أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

 لكل االنطالقالهدف هو عبارة عن الغایة المراد الوصول إلیها ونقطة 
 ویقصد بأهداف سیاسات )١(حاجات،جهد مبذول، إذ أنه یعبر عن كیفیة إشباع ال

الرعایة االجتماعیة حصیلة النتائج التي تسعى تلك السیاسات للوصول إلیها من 
خالل نشاطاتها وبرامجها المختلفة، وتهتم تلك النتائج بإحداث التغییر المقصود 

  )٢(.أو المطلوب الناتج عن تنفیذ تلك السیاسات

 أنها عبارة عن مجموعة من وینظر لسیاسات الرعایة االجتماعیة على
األهداف أو المساعي أو البیانات لما یجب أن یتم، وسیاسات الرعایة االجتماعیة 
كمثال تهدف إلى تطویر الصحة اإلنسانیة، رغم أنها في بعض األحیان تفشل في 
مهمة القیام بمثل هذا األمر إال أن النجاح والفشل وارد فیما یتعلق بأهدافها، 

الرعایة االجتماعیة من خالل أهدافها إلى تطویر الرعایة وتسعى سیاسات 
 البشریة في مجاالت التعلیم والصحة واإلسكان االحتیاجاتالبشریة وتلبیة 

واألمن االجتماعي، وسیاسات الرعایة االجتماعیة كأهداف وأفكار ونوایا تظهر 
ن بوضوح في شكل السیاسات الحكومیة الرسمیة، وتحكم التشریعات من قوانی

                                                
، القاهرة، بدون دار نشر، الرعایة االجتماعیة في الخدمة االجتماعیة: عبد الحلیم رضا عبد العال وآخرون )١(

 .٢٥٠م، ص ٢٠٠١
، القاهرة، دار الزهراء للنشر مقدمة في الرعایة االجتماعیة والخدمة االجتماعیة: ماهر أبو المعاطي علي )٢(

 .١١٢م، ص ٢٠٠٥والتوزیع، 



 

 

وقرارات وإرشادات الكیفیة التي یتم من خاللها تفعیل تلك األهداف واألفكار 
والنوایا التي وضعت في اإلعالنات والكتیبات التي أصدرتها األحزاب السیاسیة، 
والتي كانت عبارة عن أهداف متناثرة وأفكار عامة، تم تحویلها إلى سیاسات 

اسات  أفراد المجتمع، فسیرعایة اجتماعیة تضمن الفرص المتساویة لجمیع
 للتعبیر عما یجب أن یتم، ومع هذا فان هناك الرعایة االجتماعیة هي مثال

سیاسات تتعلق بالبشر غالبًا ما تكون غیر متوقعه ولها تبعات كارثیة، ولذا 
سیاسات الرعایة االجتماعیة تعتبر أكثر وضوحًا وأكثر تعبیرًا  في العملیة األولیة 

ي المرحلة التشریعیة، فهناك دومًا فجوة ما بین األهداف التي تم لصنع القرار أو ف
تحدیدها في سیاسات الرعایة االجتماعیة وسیاسات الرعایة االجتماعیة في الواقع 

  )١(.والنتیجة القبیحة للمهادنة بین الهدف والواقع

وتكون أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة أكثر وضوحًا عند اإلشارة 
ا والمشكالت والمسائل االجتماعیة التي تعیشها المجتمعات إلى القضای
فأهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة تأتي كإجابة عن تلك القضایا المعاصرة، 

  )٢(:التي من بینها كمثال

 السكاني الهائل، والناجم عن زیادة في معدالت التناسل واإلنجاب، االزدحام -١
ة بتوفیر برامج الرعایة من تعلیم وإسكان فتطرح تلك القضیة مسائل معقدة، متعلق

ونقل ومواصالت وما شابه، ویتطلب ذلك كله مزید من الخدمات لهؤالء الذین 
یكونون أكثر عرضه لألمراض االجتماعیة واالقتصادیة من كبار سن وذوي 

  .حاجات خاصة وما شابه

الطبي،  األمراض المزمنة، على الرغم من التقدم العلمي في العالج انتشار -٢
كذلك زیادة المتوسط النسبي للعمر، والذي ینتج عنه كمثال أیضًا نقص في توفیر 

  .الغذاء، وكذا نقص مستویات الصحة العامة، ومستویات الوقایة من األمراض

 التباین في مستوى الرعایة الطبیة والخدمات المرتبطة بها، والذي ینعكس -٣
  .الجتماعیة ولیس العدالة االجتماعیةعلى أفراد المجتمع بحسب مستوى الطبقات ا

 الهجرة المتزایدة من الریف إلى المدن، وظهور ظاهرة التركیز السكاني فیها -٤
، األمر الذي یؤدي "سواء مركزیة الخدمات أو السكان"أو ما یعرف بالمركزیة 

                                                
(1) Ken Blakemore: Op. Cit, P P 1 : 2. 

، اإلسكندریة، التخطیط االجتماعي والسیاسة االجتماعیة في مهنة الخدمة االجتماعیة: هناء حافظ بدوي )٢(
 .٢٠١ : ١٩٩ص  م، ص٢٠٠٣المكتب الجامعي الحدیث، 



 

 

إلى كثیر من الظواهر االجتماعیة اإلشكالیة مثل البطالة، واألمیة، وزیادة الكثافة 
 وارتفاع األسعار، وارتفاع وسائل النقل والمواصالت، وازدحامالسكانیة، 

 األحداث، كل هذا یدعو إلى ضرورة وجود أسالیب وانحرافمعدالت الجریمة، 
  .رشیدة لمواجهة هذه النتائج والتعامل مع أسبابها

 نسبة التشرد في الشوارع، ووجود أعداد لیست بسیطة من أفراد ارتفاع -٥
ال مأوى أو أسرة، كل ذلك یدفع نحو مزید من تدخل الدولة للمواجهة المجتمع ب

  .العلمیة المخططة

 تعاطي العقاقیر المخدرة والكحولیات، خاصة بین فئة الشباب، والفئات انتشار -٦
العاملة، ما یترك تأثیرًا سلبیًا على إنتاجهم، ویترتب على ذلك كثیر من المشكالت 

  . بهذه المشكالتاالهتماممر الذي یدعو إلى االجتماعیة واالقتصادیة، األ

 لدى الدولة، اهتمامتمثل القضایا السابقة وغیرها من القضایا المشابهة 
 بوضوح في أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة، فتأتي تلك االهتمامیظهر ذلك 

األهداف معبرة عن تلك القضایا، فتكشف هذه القضایا عن المشكالت التي تواجه 
  )١(.ع وفي نفس الوقت توضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیةالمجتم

وتهتم سیاسات الرعایة االجتماعیة بتحقیق األهداف اإلستراتیجیة بعیدة 
المدى، والتي تمثل آمال وغایات ونتائج یكون من المطلوب الوصول إلیها 

حدید وتحقیقها على المدى البعید، بهدف زیادة معدل رفاهیة المجتمع، ویعتبر ت
األهداف بعیدة المدى عنصرًا جوهریًا في سیاسات الرعایة االجتماعیة، فهذه 
األهداف هي التي تحدد بدورها إطارات العمل أمام المخططین، وهي التي تؤدي 
إلى ترجمة سیاسات الرعایة االجتماعیة إلى جهود وبرامج، ویسهم تحدید 

، في تحدید وصیاغة األهداف األهداف بعیدة المدى لسیاسات الرعایة االجتماعیة
القریبة التي یمكن من خالل تحقیقها مجتمعة، تحقیق األهداف اإلستراتیجیة التي 

وتتحدد األهداف اإلستراتیجیة لسیاسات الرعایة یسعى المجتمع لتحقیقها، 
  )٢(:االجتماعیة في األهداف التالیة

  . تحقیق الوحدة الوطنیة والسالم االجتماعي-١

                                                
 .٢٠١ص : المرجع السابق )١(
م، ص ٢٠١٢ الحدیث،المكتب الجامعي  ، اإلسكندریة،سیاسة الرعایة االجتماعیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٢(

١٩. 



 

 

أمینات لكل أفراد المجتمع ضد البطالة والعجز والشیخوخة والمرض  توفیر الت-٢
  .والكوارث

  . توفیر مسكن صحي مناسب لكل أسرة-٣

  . توفیر فرص التعلیم األساسي لكل المواطنین-٤

  .المناسبة لكل مواطن"  العالجیة- التأهیلیة -الوقائیة " توفیر الرعایة الصحیة -٥

عبیر عن رأیه بحریة في إطار القانون، ووفق  توفیر الحق لكل مواطن في الت-٦
  .ما ینص علیه الدستور، وتحقیق مبدأ سیادة القانون على جمیع المواطنین

 توفیر الحق لكل مواطن في الحصول على عمل مناسب، وضمان حد أدنى -٧
  .من األجور یتناسب مع مستویات المعیشة وأسعار السلع

ة بوصفها صانعة المستقبل، وتوفیر فرص  توفیر كافة أسالیب الرعایة للطفول-٨
التنشئة االجتماعیة السلیمة لألطفال، وتحدید دور األسرة ودور المدرسة ودور 

 الجماهیري والنادي أو مركز االتصالالنظام الدیني وأجهزة اإلعالم ووسائل 
  .الشباب والتنظیمات السیاسیة كًال فیما یخصه في هذا المجال

ملة والمناسبة للشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل  توفیر الرعایة الكا-٩
المستقبل، وتوفیر البرامج والمشروعات المناسبة والالزمة للشباب الفالحین 

  .والشباب العمال وشباب الجامعات

تسعى في أغلب ویرى البعض أن سیاسات الرعایة االجتماعیة، 
  )١(:المجتمعات إلى تحقیق األهداف التالیة

دات للمواطنین في مجال اإلسكان، الصحة، التعلیم، المساعدات  تقدیم المساع-١
العامة، والتأمینات االجتماعیة، وتوفیر األمن والسالم االجتماعي داخل المجتمع 
في إطار وضع خطط مستقبلیة ذات صبغة وقائیة تعمل على وقایة أفراد المجتمع 

اسة إلیها، أو على المدى البعید، وبرامج عالجیة فوریة لمن هم في حاجة م
  .خدمات ذات طبیعة تنمویة طبقًا الحتیاجات ومشكالت المجتمع

 تدعیم مبادئ المشاركة الشعبیة والقیم العامة وروح المواطنة، وبناء اإلنسان -٢
 القرار، اتخاذورفع الروح المعنویة، وتشجیع المواطنین على المشاركة في 

                                                
 القاهرة، ،"أسس نظریة ونماذج عالمیة وعربیة ومحلیة"السیاسة االجتماعیة : ماهر أبو المعاطي علي )١(

 .٣٧ : ٣٥م، ص ص ٢٠٠٣مكتبة زهراء الشرق، 



 

 

فس، وعدم اإلتكالیة، والجدیة في  على النكاالعتمادوتدعیم بعض القیم األساسیة 
مواجهة المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة، ومواجهة األزمات خاصة في الدول 
النامیة كأساس لمواجهة التكتالت العالمیة، وعولمة الشركات الكبرى والعولمة 

  .والخصخصة

 إزالة التفاوت االجتماعي بین طبقات المجتمع باعتبارها أساس لتنظیم -٣
 تواإلمكاناات االجتماعیة، وتوزیع الخدمات العامة، وتوزیع الموارد العالق

والقوة بین مختلف جماعات المجتمع على أساس أن سیاسات الرعایة االجتماعیة 
تتبلور من خالل عالقات القوى في المجتمع، وتسعى إلى تنظیم العالقات 

ة، وصوًال إلى االجتماعیة بین األفراد والجماعات بما یحقق األهداف المبتغا
  .العدالة االجتماعیة وعدالة توزیع الخدمات

 تعتبر سیاسات الرعایة االجتماعیة ضرورة اجتماعیة تفرضها المسئولیة -٤
المجتمعیة، لتقدیم رؤیة شمولیة لفهم مشكالت المجتمع، وتأثیرها على أنماط 

مستوى الحیاة االجتماعیة، والعمل على مواجهتها والحد من تأثیرها، وتوفیر 
المواطنین من مجتمع، وتحقیق رفاهیة معیشي مناسب كحد أدنى لكافة أفراد ال

خالل التدخل المباشر فیما یتعلق بالتأمینات االجتماعیة، والمساعدات، والضمان 
االجتماعي، أو تدخلها في خدمات اإلسكان والتعلیم والصحة، إلشباع احتیاجات 

  . وتحقیق الرفاهیة للمواطنیناألفراد عن طریق توزیع الدخل والخدمات

 تحقیق التنمیة البشریة، وإعداد اإلنسان وتأهیله وتدریبه وثقله بالقدرات -٥
والمعارف والمهارات الالزمة لمشاركته بفاعلیة، وتوفیر الروافد التي تجعله 
عامًال منتًجا، وتحقیق الهویة الثقافیة للمواطنین، وترسیخ القیم والعادات التي 

  . االجتماعي، وتدعیم الضبط االجتماعي بالمجتمعتقراراالستحقق 

كذلك من أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة تقویة الروابط بین 
، وتحقیق التكافل واإلخاءالمواطنین، وتدعیم العالقات بینهم على أساس التعاون 

  )١(.االجتماعي بین جمیع أفراد المجتمع

  

  

                                                
 .٢٥١، ص مرجع سبق ذكره: عبد الحلیم رضا عبد العال وآخرون )١(



 

 

ة إلى تحقیق العدالة االجتماعیة، أیضًا تهدف سیاسات الرعایة االجتماعی
من خالل توفیر خدمات متنوعة ومتكاملة ألفراد المجتمع ككل، وللفئات األكثر 
احتیاجًا على وجه الخصوص، وهي بذلك تعمل على تشكیل المجتمع بما یضمن 

  )١(.تحقیق الصالح العام

ف وتسعى أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة في سیاقها العام إلى التخفی
التي تواجه أفراد المجتمع، ووقایة  من اآلالم والصعوبات والمشكالت االجتماعیة

  )٢(.الضعفاء والفقراء اجتماعیًا منهم من األخطار والضغوط التي تهدد حیاتهم

ومن باب التوضیح فقط هناك فرق ما بین أهداف سیاسات الرعایة 
اعیة العالمیة، فسیاسات االجتماعیة داخل الدولة وأهداف سیاسات الرعایة االجتم

الرعایة االجتماعیة العالمیة أو األجنبیة تشیر إلى األنشطة التي تمتد إلى ما 
 حدود األمة، وتناقش أسئلة تتناسب مع الهجرة، والمساعدات المالیة یتعدى

ویوجد  )٣(المقدمة إلى أمم أخرى، والتمویل العالمي، والتبادل الثقافي، وهكذا،
  )٤(:اسات الرعایة االجتماعیة العالمیةهدفان أساسیان لسی

 تحقیق العولمة كمدخًال براجماتیًا، لمواجهة عدم األمان وغیاب العدالة ونقص -١
الرعایة، تلك األشیاء التي تعد نتائج منطقیة وحتمیة ألي نسق ال یخضع لسیاسات 

  .رعایة اجتماعیة عالمیة

ى الفقیرة، من الدول الغنیة إل إیجاد عالم مفعم بالنظام وإعادة توزیع الثروة -٢
 البیئي والسیاسي واالجتماعي واالقتصادي عالمًیا رستقرااالویمكن الوصول إلى 

  .فقط عن طریق التخلص من الفقر المدقع وعدم المساواة بین الناس

یجب أن یتوافر وحتى یتم تحقیق أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة، 
   )٥(:فیها ما یلي

                                                
، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة، رة المؤسساتالسیاسة االجتماعیة وإدا: مصطفى عبد العظیم الفرماوي )١(

 .١٤م، ص ٢٠٠٥
، اإلسكندریة، شباب مشكالت التنمیة والتخطیط في التجمعات الجدیدة والمستحدثة: هشام محمود األقدحي )٢(

 .٢٤٦م، ص ٢٠١٠الجامعة، 
(3) Joel Blau: The Dynamics of Social Welfare Policy, New York, Oxford 

University Press, Second Edition, 2007AD, P 19. 
العولمة والرعایة ": المقدم والمترجم"، طلعت مصطفى السروجي "المؤلف"فیك جورج وآخرون  )٤(

 .٢٥٣م، ص ٢٠١١، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلنسانیة
 .٢٠، ص مرجع سبق ذكره، سیاسة الرعایة االجتماعیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٥(



 

 

فًا عملیة یمكن الوصول إلیها، ولیست مجرد أماني ال یمكن  أن تكون أهدا-١
  .تحقیقها أو خیاالت لیس لها أساس من الواقع

  . أال تتعارض مع أهداف المجتمع أو تتنافى مع القیم والتقالید السائدة فیه-٢

  . أن تكون أهدافًا واقعیة تتناسب مع موارد وإمكانیات المجتمع-٣

  . تفادي األهداف الوصفیة غیر المحددة أن تكون قابلة للقیاس مع-٤

یتضح من العرض السابق ألهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة أن تلك   
  : یمكن ذكرها في األتياألهداف مقسمة إلى أربعة أقسام، 

 أهداف تأتي معبرة عن مشكالت تعاني منها كثیر من المجتمعات، مثل -١
 أعداد وارتفاعالفقر المدقع،  وانتشار السكاني، وتفشي األمراض، االزدحام

  .لخإأطفال الشوارع، 

 أهداف تأتي معبرة عن مشكالت طارئة حدثت مسبقًا، مثل الزالزل، -٢
  . لخإوالفیضانات، والبراكین، والحروب، 

 أهداف تأتي مكملة ألهداف سیاسات سابقة تم تحقیقها، وهو الوضع الطبیعي -٣
تجلى ذلك المظهر في المجتمعات لتراكمیة سیاسات الرعایة االجتماعیة، وی

 واالزدهار، وتعبر حالة النمو لخإالمتقدمة حیث ال حروب وال فقر بنسب مرتفعة 
التي تعیشها تلك المجتمعات عن ذلك، فحینما تضع تلك المجتمعات هدف ضمن 
أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة متعلق بإدخال خدمة السیارات الطائرة 

 األمر بالنسبة لها عن مجتمعات تعیش في حالة حرب أو ألفراد مجتمعها یختلف
مجتمعات تنتشر فیها األمراض وتعاني من تدني المستوى الصحي، فالنوع الثاني 
من المجتمعات ال تمثل خدمة السیارات الطائرة أولویة بالنسبة له كي یضعها 

ع لیس كهدف من أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة بقدر ما تمثل مشكالت الواق
  .أولویة بالنسبة له فقط وإنما عبء ثقیل علیه یرید التخلص منه

 أهداف تأتي معبرة عن سیاسات رعایة اجتماعیة عالمیة، وغالبًا تكون -٤
المنظمات الدولیة هي الجهة التي تسند إلیها مهمة تحقیق هكذا أهداف، ومثال ذلك 

جهة العمل االجتماعي قضیة الهجرة والالجئین، تصدرت هیئة األمم المتحدة وا
العالمي في التعامل مع هذه القضیة بتأسیسها لذراع تابع لها متخصص بتلك 

، كذلك تأتي تلك األهداف معبرة عن "UNRWA"القضیة یعرف باألونروا 



 

 

مشكالت مثل التلوث والنزاعات، ویطغى على تلك األهداف أنها في العادة تأتي 
  . الحدود المتعلقة بالدولةمعبرة عن قضایا لها تأثیر سلبي یتعدى

 ؟ من یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ج

إن عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تشمل جمیع مراحل تلك 
السیاسات ومستویاتها، وهي عملیة في غایة األهمیة، ویشارك فیها المخطط 

ضافة االجتماعي بمعارفه وخبراته، وما یحصل علیه من بیانات ومعلومات، باإل
إلدراكه وقیاسه للتغییرات التي طرأت نتیجة لتطبیق تلك السیاسات، ومشاركته 

فمحللي سیاسات  )١(لآلخرین في صنع وصیاغة تلك السیاسات وإدراكه ألهدافها،
الرعایة االجتماعیة بموجب ما سبق یقدمون اآلراء والنصائح التي تستخدم للتأثیر 

م من حسن إطالع مرتبط بما یمتلكون من بتلك السیاسات، نتیجة لما یصبح لدیه
  )٢(.مهارات منهجیة كمیة

من تلك  "Well Versed" تجعلهم كمحللون متمكنین بصورة جیدة
السیاسات وأدوات تحلیلها، بما یضمن تقدیم أفضل النصائح التي یمكن للمؤثرین 
 في سیاسات الرعایة االجتماعیة وصانعیها أن یستندوا إلیها في االختیار بین

بدائل تلك السیاسات العدیدة المحتملة، حیث تعتبر منتجات تحلیل تلك السیاسات 
عامل أساسي من بین العوامل العدیدة المستخدمة في الوقوف على تأثیراتها 
ومخرجاتها، في محاولة لتبدیلها، أو إصالحها، أو تعدیلها، أو تنقیحها على كل 

  )٣(.خاصالمستویات سواء الحكومیة منها أو القطاع ال

وفي الواقع لیس هناك متطلبات، أو شروط مرغوب فیها موحدة محددة، 
أو شهادة علمیة ما، أو امتحانات معینة، أو مساقات مطلوبة في برامج ومناهج 
تعلیمیة، یجب على الشخص أن یحصل علیها أو یتقید بها كي یكون محلل سیاسة 

"Policy Analyst" یحلل سیاسات الرعایة  على من االستدالل بما یؤدي إلى
االجتماعیة؟، وذلك ال یعني ولیس مبرر ألن یقال أن المهارات والخبرات لیست 
ضروریة في هذا السیاق، حیث أن معظم المهنیون الذین یعملون كمحللون 
لسیاسات الرعایة االجتماعیة لدیهم خلفیات في العلوم االجتماعیة، ولدیهم كذلك 
                                                

 ، مرجع سبق ذكره،السیاسة االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: سروجيطلعت مصطفى ال )١(
 .٢٢٩ص 

م، ٢٠١٠، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )٢(
 .٢٨١ص 

سكندریة، بدون دار ، اإلممارسة السیاسة االجتماعیة ودورها في التخطیط للتنمیة: محمد محمود مهدلي )٣(
 .٢١ : ٢٠م، ص ص ٢٠٠١نشر، 



 

 

االت الجوهریة بتلك السیاسات، وعدم وجود اهتمامات متخصصة في بعض المج
أساس علمي أو نظام تعلیمي وحید یشار له كمؤهل لتحلیل تلك السیاسات، جعل 
میدان تحلیل تلك السیاسات ینتمي إلى تشابكیة وتداخلیة العلوم المختلفة، وأصوله 
وممارسته تعكس هذه التشابكیة للتخصصات العلمیة المتنوعة كذلك، وهو ما 

 على محللي السیاسات حیث یستعیرون ویبنون تكنیكات ومناهج یعتمد انعكس
علیها في التحلیل من مجاالت ومیادین متنوعة، وبسبب هذا التنوع الغني فإن 

  )١(.تحلیل السیاسات یعتبر من المیادین المستمرة في التطور

ویتوقف تحدید من یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة على إجابة تساؤل 
، فقد تكون المنظمات الحكومیة بهدف إحداث تغییر في "هدف من تحلیلها؟ما ال"

هذه السیاسات وتطویرها أو تطویر العمل االجتماعي في المجتمع، أو تطویر 
إجراءات تحقیق تلك السیاسات، أو التركیز على أولویات محددة، أو تتبع 

المترتبة على التغییرات التي طرأت على األهداف وتحدید اإلنجازات واآلثار 
ذلك، أو الكشف عن الصعوبات ومواجهتها، أو إیجاد سیاسات بدیلة، أو مساعدة 
صانعي القرارات، ومن یشارك في صنع السیاسات یشارك في تحلیلها كذلك، 
وتشارك منظمات المجتمع المدني في التحلیل أیضًا، بهدف تطویر العمل 

ویجب أال یقتصر تحلیل تلك االجتماعي العام، ودعم المشاركة الدیمقراطیة، 
السیاسات على المنظمات الحكومیة فقط، بل یجب أن یشمل كذلك القوى 
االجتماعیة خارج هذه المنظمات والخبراء والباحثین المتخصصین والمخططین 

  )٢(.االجتماعیین

وذلك الهدف یوضح السبب الكامن خلف التخصصات المختلفة لمحللي 
من یحلل سیاسات الرعایة "فحینما یسأل سیاسات الرعایة االجتماعیة، 

من الصعب أن تقتصر اإلجابة على تخصص محدد، فمحللي تلك " االجتماعیة؟
السیاسات من تخصصات مختلفة مثل االقتصادیین، وعلماء السیاسة، وعلماء 
التاریخ، وعلماء النفس، وعلماء االجتماع، والخبراء في شئون التعلیم، 

، واألخصائیین االجتماعیین، ومدیري ومخططي الحضر، والصحفیین

                                                
 .٢١ص : المرجع السابق )١(
 مرجع سبق ذكره،، االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة  السیاسة:طلعت مصطفى السروجي )٢(

 .٢٢٩ص 



 

 

ومخططي ومشرفي الخدمة االجتماعیة، وغیرهم ممن یعتبر تحلیل تلك 
   )١(.السیاسات جزء مهم من عملهم

فسیاسات الرعایة االجتماعیة تعتبر مجال خصب للدراسة والتحلیل 
 وعلم االجتماع والعلوم االقتصادمقارنة بالعلوم االجتماعیة األخرى مثل 

اسیة، وتعد موضوعًا عملیًا معني فقط باألسئلة التي تتعلق كمثال باألمن السی
المجتمعي أو إدارة نظم الرعایة الصحیة، فتهتم سیاسات الرعایة االجتماعیة 

كیف تكون الصحة االجتماعیة للناس في العالم  "بشكل كبیر بالرد على سؤال 
ق منه بمعرفة حجم ، وهو سؤال یشغل اهتمام كثیرین، خاصة ما یتعل"جیدة؟

الفائدة ضمن األطر التحلیلیة وفي سیاق العدالة االجتماعیة والحاجات 
   )٢(.اإلنسانیة

ولتحدید حجم تلك الفائدة ینصب اهتمام محللي السیاسات على السیاسات 
التي تنطلق من المؤسسات " Formal Written Policies"الرسمیة المكتوبة 

سات كثیرة ومتعددة وال تقتصر على الجانب الحكومیة، رغم أن میادین السیا
، االهتمامالحكومي فقط، وتشغل سیاسات الرعایة االجتماعیة حیز كبیر من هذا 

  )٣(.باعتبارها تنطوي على حدود واسعة وعریضة وتتسم بالمرونة

ویجب على من یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة األخذ بالبعد النظري 
مقارنة بالبعد التطبیقي، والمستهدفین من " مكتوبةالسیاسات ال"لتلك السیاسات 

تلك السیاسات مقارنة بنتائجها، ومستویات التمویل مقارنة بما تم تلبیته من 
الحاجات، أیضًا یجب على محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة تناول تأثیر تلك 

ة السیاسات على الفرد في إطار األسرة وفي إطار المجتمع، وتأسیس تلك الصل
لتحدید مدى صحة الخیارات التي اختار من بینها أصحاب القرار تلك السیاسات، 
كذلك یجب على محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة تحلیل تلك السیاسات في 
ضوء األیدیولوجیة السائدة في المجتمع ومدى االستجابة من قبل تلك السیاسات 

سات الرعایة االجتماعیة تحلیل لألیدیولوجیة السائدة، أیضًا یجب على محللي سیا
تلك السیاسات في ضوء التحلیالت التي تناولت السیاسات السابقة مقارنة بمدى 
استجابة أصحاب القرار لنتائج تلك التحلیالت في إعدادهم للسیاسات الحالیة، 

                                                
 .٢١، ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )١(

(2) Bob Deacon: Global Social Policy and Governance, Los Angeles, Sage 
Publications, 2007AD, P 4. 

 .٢١، ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )٣(



 

 

أیضًا یجب على محللي تلك السیاسات عدم إهمالهم لبعد المساواة والجودة 
  )١(.االجتماعیة عند التحلیلوالتمكین والعدالة 

ومن یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة یجب أن یمتلك من المعارف 
والخبرات الفنیة والمهارات ما یمكنه من التحلیل الدقیق، ویجب أن تكون لدیه 
القدرة على تحلیل المشكالت االجتماعیة وتقدیر الحاجات، وأن یمتلك مهارات 

ام األسالیب الكمیة والكیفیة لتحدید عائد وتأثیر تلك بحثیة تمكنه من القیام باستخد
 في درجة إتقان أسالیب التحلیل االختالف ویرجع )٢(السیاسات وفعالیة البرامج،

 مستویات تدریبهم، الختالفتلك بین المحللین لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
عقد المشكالت باإلضافة للوقت المتاح أمامهم للقیام بعملیة التحلیل، كذلك درجة ت

االجتماعیة التي تتعامل معها تلك السیاسات، والموارد المتاحة، واللوائح المنظمة 
  )٣(.للعمل، والدعم الفني، واالستعانة بالخبرات المختلفة

وشرط وجود المهارة والمعرفة بمن یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة 
 التحلیل الذي یتطلب ذاكیفرضه تحلیل تلك السیاسات في العدید من المواقع، 

تنفیذه أفراد لدیهم مهارات بحثیة متعمقة وأطر معرفیة وتكنولوجیا للمعلومات، 
 لمناهج العلوم االجتماعیة لوصف عملیات ومحتویات تلك السیاسات، واستخدام

ویعتمد التخطیط االجتماعي على تحلیل تلك السیاسات بشكل كبیر خاصة فیما 
ي القرار، وفوق ذلك فإن المخططین االجتماعیین یتعلق بتقدیم النصائح لمتخذ

یستخدمون مهارات تحلیل تلك السیاسات في وضع الخطط ومتابعة التنفیذ 
  )٤(.والتقویم

لذلك یتعین على من یتصدرون لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة 
لمجتمع ما سواء في المؤسسات الصغرى أو الكبرى أن یدركوا كم المهارات 

 مرتبط انعكاسمرتبطة بهذه المهمة بالغة الصعوبة، لما لذلك من المعقدة ال

                                                
(1) Linda K. Cummins and et. al: Policy Practice for Social Workers New 

Strategies for A New Era, Boston, Allyn and Bacon, 2011AD, P 227. 
 مرجع سبق ذكره،، ر المتغیرات العالمیة الجدیدةالسیاسة االجتماعیة في إطا: طلعت مصطفى السروجي )٢(

 .٢٣٠ : ٢٢٩ص ص 
 اإلسكندریة، المكتب ،الوجه اآلخر للسیاسة االجتماعیة"  االجتماعياالستبعاد": محمد زكي أبو النصر )٣(

 .٢١٣م، ص ٢٠١٢الجامعي الحدیث، 
 القاهرة، بحث ،تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة للمعاقین في مصر: محمد محمود إبراهیم عویس )٤(

 جامعة -كلیة الخدمة االجتماعیة "منشور بمجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة بـ
 .١٦م، ص ٢٠٠١، العدد العاشر، ابریل "حلوان



 

 

ویمكن اإلشارة لبعض بتحقیق مستویات عالیة من الممارسة في األداء التحلیلي، 
  :تلك المهارات فیما یلي

  "١"جدول رقم 

یوضح المهارات التي یتعین على من یتصدرون لتحلیل سیاسات الرعایة 
  االجتماعیة إدراكها

  المهام الفنیة المرتبطة باستخدامها  م   الممارسةمهارات  م
  حل المشكلة، تحدید األسباب، وضع البدائل والحلول  ١  صنع القرار  ١

  تقدیر الفعالیة والحاجة للتغییرات  ٢  األداء الرقابي  ٢

  تقدیم سیاسات بدیلة، تعدیل السیاسات القائمة  ٣  اإلقناع  ٣

  التأثیر على المشرعین  ٤  التفاوض  ٤

  تكامل األهداف الفردیة مع أهداف النسق  ٥  دارة األداءإ  ٥

   المجتمعي االعتراف  ٦  التمثیل  ٦

یستخدم من یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة مهارة صنع القرار لتحدید 
 هذه الحلول، وتقویم تنفیذها واختبارجوانب المشكلة، ووضع حلول بدیلة، 

 فاعلة، بینما یستخدم مهارة الرقابة ودراسة إمكانیة أن تساعد على إیجاد سیاسات
لتقدیر فعالیة تلك السیاسات القائمة، وتحدید ما إذا كانت التغییرات المستهدفة فیها 
ضروریة ومرغوبة أم ال، ویستخدم من یحلل تلك السیاسات مهارة اإلقناع في 
إقناع صانعي تلك السیاسات بتقدیم سیاسات جدیدة، أو إقناعهم بتعدیل السیاسات 
القائمة، وإعادة النظر فیها على وجه العموم، في حین یستخدم مهارة التفاوض 
مع المشرعین للتأثیر على قراراتهم التي تعكس الرغبة في تغییر السیاسات 
القائمة، ویستخدم مهارة إدارة األداء في محاولة لجعل سیاسات الرعایة 

رغوبة، بینما یستخدم من االجتماعیة تعبر عن األماني والتطلعات االجتماعیة الم
یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة مهارة التمثیل للمستفیدین سعیًا وراء الحصول 

 بنتائج ذلك واالعترافعلى الدعم المجتمعي الالزم ألدائه التحلیلي، والتعاطف 
   )١(.األداء

  

  
                                                

 .٢١٣:  ٢١٢، ص ص مرجع سبق ذكره: محمد زكي أبو النصر )١(



 

 

أیضًا من بین المهارات والمعارف التي یتعین على من یحلل سیاسات 
   )١(:ما یليجتماعیة أن یدركها، الرعایة اال

، وجمع وتنظیم المعلومات إذا ما تم تحدید الوقت االتصال القدرة على -١
  .والوسیلة

  . القدرة على تقدیم تصورات فیما یتعلق بدور الحكومة في الشئون الخاصة-٢

  . المهارات التقنیة-٣

  . في جمع وتفسیر البیاناتواالقتصادیات اإللمام باإلحصائیات -٤

 اكتساب المعارف المتعلقة باألنشطة السیاسیة والقدرات التنظیمیة فیما یتصل -٥
  .بالموضوعات السیاسیة

  . إطار عمل أخالقي یرشد ویوجه من یحلل تلك السیاسات-٦

  . المعرفة المتعلقة بالممارسة المهنیة لتلك السیاساتاكتساب -٧

 تطرأ علیها كجزء من  القدرة على تحلیل تلك السیاسات والتغیرات التي-٨
  .الممارسة السیاسیة

وتستخدم الممارسة السیاسیة مهارات الخدمة االجتماعیة واقتراحات 
ومتغیرات سیاسات الرعایة االجتماعیة، من أجل تحقیق هدف العدالة االجتماعیة 
واالقتصادیة، ویستند من یحلل سیاسات الرعایة االجتماعیة في هذا السیاق على 

ي تتعلق بصنع التغییرات في القوانین والقواعد والمیزانیات المهارات الت
والكیانات سواء كانت محلیة أو وكاالت فیدرالیة أو أي كیانات أخرى صانعة 

ت التي تعتبر عامل أساسي في إعداد سیاسات الرعایة االجتماعیة، في اللقرار
تماعیة إشارة واضحة إلى مهمة الخدمة االجتماعیة في متابعة العدالة االج

واالقتصادیة، فأحد أهدف الممارسة السیاسیة في مجال الخدمة االجتماعیة هو 
تأمین العدالة االجتماعیة واالقتصادیة في البیئة االجتماعیة، كي یتمكن جمیع 
أفراد المجتمع من تحقیق النجاح ألنفسهم وأسرهم، بغض النظر عن الحالة 

 والدینیة أو حتى التوجه االجتماعي االجتماعیة واالقتصادیة والعرقیة واألثنیة

                                                
 .١٩٦ : ١٩٥، ص ص رهمرجع سبق ذك، سیاسة الرعایة االجتماعیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )١(



 

 

لهؤالء األفراد، وهو األمر الذي یكون فیه دور فاعل لمن یحلل سیاسات الرعایة 
  )١(.االجتماعیة

من یحلل سیاسات الرعایة "یتضح من العرض السابق المتعلق بـ
أن األمر غیر مقتصر أو محصور بشخص من تخصص محدد " االجتماعیة؟

ر ما هو مرتبط بثالثي یكشف النقاب عن هویة من یحلل تلك یشار له بالبنان، بقد
  :ثالثي تمثل فیما یليالسیاسات، 

  . الهدف من عملیة التحلیل-١

  . ذلك الهدف یحدد تخصص الشخص الذي یقف خلف تلك العملیة-٢

 والذي یجب أن تتوافر فیه جملة من المهارات والمعارف، التي تعینه على -٣
  .القیام بتلك العملیة

  :وجذورها العلميةليل سياسات الرعاية االجتماعية،أهمية وأهداف حت:ًثانيا

  : أهمیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

           تعتبر سیاسات الرعایة االجتماعیة مجال أكادیمي للبحث مثیر وشائك، 
وأشبه ما یكون هذا المجال بالنسق الضخم الذي یتم التعرف علیه ولكن یصعب 

فه، أمر متعلق بما یتم التفكیر فیه مجتمعیًا على أنه أمر یجب أن یتم وص
التصرف وفقًا إلیه، فالتطبیق العملي لسیاسات الرعایة االجتماعیة وتفعیلها یضع 
في دائرة التمكین والمصداقیة النقاش الدائر حول أن كل مجاالت سیاسات 

تناول تلك السیاسات الرعایة االجتماعیة لها تبعات لصالح المجتمع، ولكن 
 )٢(.بالتحلیل والبحث یزید من هذا الصالح

  

  
 

                                                
(1) Linda K. Cummins and et. al: Op. Cit, P 8. 
(2) Cliff Alcock and et. al: Introducing Social Policy, London, Pearson Education, 

2000AD, P 1. 



 

 

  )١(:وترجع أهمیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة إلى ما یلي

 الوقوف على اآلثار والتغییرات الناتجة عن تطبیق سیاسات الرعایة -١
ف، االجتماعیة، بما یساعد في تحدید فعالیة الرعایة االجتماعیة من تحقیق األهدا

  .والتغییر في العمل االجتماعي العام في المجتمع وتوجیهه

 تساعد في إحداث تغییرات في سیاسات الرعایة االجتماعیة القائمة، بما یساهم -٢
  .بصورة مباشرة في تدعیم فعالیتها في تحقیق األهداف

 یساعد في تحلیل المضمون فیوفر دالالت كمؤشرات لقیاس اآلثار الناتجة عن -٣
 سیاسات الرعایة االجتماعیة، وتفاعل وجهود األفراد والجماعات تطبیق

  .والمجتمعات المحلیة على تحقیق األهداف

 تساعد في صنع وصیاغة سیاسات رعایة اجتماعیة جدیدة، وتحدید القضایا -٤
التي یجب أن تركز علیها، وكذلك أسالیب وإجراءات تحقیق األهداف، وركائز 

جتماعیة، وتحدید من المستهدفین من الرعایة وعناصر سیاسات الرعایة اال
  .االجتماعیة

فیما یرى البعض أن أهمیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تعود إلى 
أهمیة العائد الناتج من عملیات التحلیل، حیث یركز التحلیل على دراسة وتفسیر 
مدى ما تسهم به سیاسات الرعایة االجتماعیة في تحسین نوعیة الحیاة 

ویمكن الجتماعیة، والتخفیف من وطأة المشكالت التي یعاني منها المواطنین، ا
  )٢(:بلورة أهمیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة على النحو التالي

 تساهم نتائج تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في تغییر القوانین -١
تغیرات قد تطرأ  مع الواقع المجتمعي، أو أي لتتالءموالتشریعات االجتماعیة 

  .على هذا الواقع

 تفید نتائج تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في تحلیل بناءات القوى -٢
  .وتأثیرها في صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة

 تساعد عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في الوقوف على واقعیة -٣
دى مراعاة المبادئ العامة، األهداف التي تسعى تلك السیاسات إلى تحقیقها، وم

                                                
، مرجع سبق ذكره، السیاسة االجتماعیة في اطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: طلعت مصطفى السروجي )١(

 .٢٣٢ص 
 .٢٨٣ : ٢٨٢، ص ص مرجع سبق ذكره ،العولمة والسیاسة االجتماعیة: طیة خزام خلیلمنى ع )٢(



 

 

والقیم، والمفاهیم السائدة في المجتمع، ومدى تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص 
  .والمساواة

بینما حدد آخرون أهمیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في 
  )١(:األتي

 تساعد عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة على تجنب النتائج غیر -١
رقل عملیة التنمیة، ویعد تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة المرغوبة، والتي تع

  .طریقة للتعامل العقالني مع هذه اآلثار أو النتائج

 عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تكشف النقاب عن الدوافع أو -٢
التشریعات، التقاریر، النظم، "األهداف الكامنة لتلك السیاسات من خالل وثائقها 

  ".مشروعات القوانین أو القوانینالقواعد، 

یتضح من العرض السابق أهمیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، 
وما یمكن لتلك العملیة أن تتركه من أثر إیجابي على السیاسات المستقبلیة، فعملیة 

 للشوائب التي سادة فلترهتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تعتبر بمثابة عملیة 
 ما یجعل السیاسات المستقبلیة خالیة من هذه الشوائب، سواء تلك السیاسات،

كانت متعلقة بالتمویل مقارنة بما تحقق من أهداف أو الوقت المستهلك مقارنة بما 
هو محدد أو غیر ذلك، في المحصلة تترك تلك العملیة تغذیة عكسیة یستطیع أن 

ة وذلك ینعكس بكل یستفید منها جمیع المهتمین بأمر سیاسات الرعایة االجتماعی
  .تأكید على المستفیدین من أفراد المجتمع

  : أهداف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

ممارسة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یعتبر هدفًا وجهدًا كجزء ال 
 من مهنة الخدمة االجتماعیة، وذلك ما تم تكریسه في الجمعیة القومیة یتجزأ

، وتعزیزه بقانون األخالقیات الذي یهدف إلى مساعدة لألخصائیین االجتماعیین
 بحاجات االهتمامكل البشر في السعي خلف إشباع حاجاتهم اإلنسانیة، خاصة 

 الخاصة والمضطهدین والفقراء، وهو أمر االحتیاجاتوتمكین البشر من ذوي 
تعكسه في األساس القیم التي تتعلق بمهنة الخدمة االجتماعیة، كقیمة الخدمة 

قیمة العدالة االجتماعیة وقیمة الكرامة اإلنسانیة وقیمة المصداقیة مع اإلنسان و
وقیمة العالقات اإلنسانیة وغیرها من القیم التي تضمن سیاسات رعایة اجتماعیة 
                                                

 .١٩٥، ص  مرجع سبق ذكره،سیاسة الرعایة االجتماعیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )١(



 

 

فاعلة، تنطلق من المهارات المهنیة العامة من مشاركة ووضع هدف وتخطیط 
جتماعیة األكبر حیث النتائج البعیدة ومراقبة للتقدم وغیرها، وصوًال إلى النظم اال

، والتي تكون أقرب إلى نظمًا تحققها واالرتجاليعن الفردیة أو العمل الفردي 
   )١(.الشروط االجتماعیة والقانونیة التي تؤثر في حیاة مالیین من البشر

 ما ویهدف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في المجتمع إلى تحقیق
   )٢(:یلي

 والمشكالت الملحة لجمیع االحتیاجاتطبیعة تأثیر تلك السیاسات على  تحدید -١
فئات المجتمع وما نتج عنها من تغییرات، سواء كانت تغییرات كمیة أو كیفیة في 
إطار ما صممت لتحقیقه، باستخدام مقاییس وما شابه لتحدید العالقة بین التكالیف 

تتضمنها تلك السیاسات مقارنة المباشرة وغیر المباشرة للخدمات والبرامج التي 
  .بالفوائد المباشرة وغیر المباشرة لتلك السیاسات

 المخططین والممارسین لكثیر من الجوانب في تلك السیاسات انتباه لفت -٢
خاصة ما یتعلق منها بتحدید من یصنع القرارات، وأهدافها، والقطاعات 

 من القوى المجتمعیة، ما المستهدفة، واألثر المتبادل بین تلك السیاسات وغیرها
 اقتراح من العملیة التحلیلیة في االستفادةیعطي فرصة لتعدیل تلك السیاسات أو 

  .سیاسات بدیلة تكون أكثر تحقیقًا لألهداف التي یسعى المجتمع لتحقیقها

 تحدید مدى مالئمة أدوات تنفیذ تلك السیاسات لتحقیق األهداف، سواء تعلقت -٣
عات أو اإلدارة ودورها في تنفیذ البرامج والمشروعات التي تلك األدوات بالتشری

تتضمنها الخطط التي توضع لتحقیق أهداف تلك السیاسات، باإلضافة لتحدید 
معوقات التنفیذ، ما یساعد المهنیین القائمین على تنفیذ البرامج والمشروعات على 

  .االبتكار والتجدید والمرونة في التنفیذ

 سیاسات الرعایة االجتماعیة موضع التحلیل للظروف  تحدید مدى مالئمة-٤
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والتشریعیة السائدة في المجتمع، خاصة في 
حالة الظروف والتغیرات المفاجئة التي قد تواجه المجتمع كالفیضانات الكفیلة 
بتعدیل تلك السیاسات لتحقیق أهداف المجتمع في إطار ظروفه الطارئة، 

  .إمكاناته المتاحةو

                                                
(1) Linda K. Cummins and et. al: Op. Cit, P 8. 

مرجع ، "بیة ومحلیةأسس نظریة ونماذج عالمیة وعر"السیاسة االجتماعیة : ماهر أبو المعاطي علي )٢(
 .١٨٣ : ١٨٢سبق ذكره، ص ص 



 

 

 تحدید الصعوبات الداخلیة والخارجیة التي قد تواجهها تلك السیاسات في كافة -٥
مراحلها، سواء مرحلة الصیاغة أو التنفیذ أو التقویم، بما یضمن المساهمة في 

 للموارد المتاحة االستخدامإمكانیة تالشي تلك الصعوبات وتوفیر أفضل ظروف 
 لالرتقاءسواء كانت موارد بشریة أو مادیة أو تنظیمیة أو التي یمكن إتاحتها، 

بمستوى األداء وتحقیق األهداف بما یتماشى مع مشكالت المجتمع وقضایاه 
  .الملحة

 تحدید مدى مالئمة األجهزة والنظم التنفیذیة في المجاالت المختلفة للرعایة -٦
والموجهة أساسًا النوعیة والفئویة التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة، 

نحو تحقیق إشباعات بیئیة، وتحدید مدى فاعلیة تلك السیاسات في تحقیق المساواة 
والمشاركة والعدالة االجتماعیة، ما یساهم في إعادة صیاغة تلك السیاسات بما 

  .یتماشى وما یتضح من ذلك

 تقدیر الجدوى االجتماعیة أو القیمة االجتماعیة لتلك السیاسات في ضوء -٧
القاتها المتبادلة في المجتمع، من خالل تحدید الدرجة التي تحقق عندها ع

السیاسات موضع التحلیل القیم واألهداف المتوقع منها تحقیقها، أي دراسة ما 
حققته تلك السیاسات من أهداف وغایات، والكشف عن حقیقة التغییرات التي 

هیئات الحكومیة حدثت في الجوانب المادیة والمعنویة، ومساهمة كل من ال
  .واألهلیة في المجتمع في تحقیقها

 تتحدد فیما ویرى آخرون أن أهداف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة
   )١(:یلي

 البعد عن األحكام المطلقة على تلك السیاسات التي ال یوجد لها أساس علمي، -١
ة في هذه  الممكنة الناتجة عن التحلیل، ودرجة القواالحتماالتوالبحث في كافة 

  . ومدى تأثیرها في أفراد المجتمعاالحتماالت
 معالجة القضایا والمواقف بشكل أكثر وعیًا وعمقًا تسمح به عملیة التحلیل، -٢

 أو التي ال تستند إلى أدلة واضحة یمكن أن عد عن المعالجة العاطفیة كمثالوالب
  .یقبل بها

اب أمام غیرها من  عدم الوقوف عند سیاسات واحدة محددة، وإغالق الب-٣
السیاسات البدیلة، فالعملیة التحلیلیة تسمح وتفتح الباب أما إعادة صیاغة 

  .السیاسات القائمة أو حتى تغیرها بأخرى بدیلة

                                                
 .٢٨٦ : ٢٨٥، ص ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )١(



 

 

لیس الهدف من تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة فقط البحث عن   
 أن السلبیات والمساوئ والشوائب التي تعلقت بتلك السیاسات، فیتضح مما سبق

هدف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة الوقوف عند نقاط القوة فیها لتعزیزها 
مستقبًال تمامًا كما الوقوف عند نقاط الضعف ومحاولة تداركها، هدف یستطیع أن 
یوفر رأي علمي یمكن أن یستند إلیه في الحكم على سیاسات الرعایة االجتماعیة، 

  . بحزب أو شخص سیاسي أو رأي على عالقة ارتجاليولیس رأي 

  : الجذور العلمیة لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ج

تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یعتبر نصیحة موجهة وثیقة الصلة 
بالقرارات العامة، وتحكم تلك النصیحة القیم االجتماعیة، وعرض نصیحة كثیًرا 

وصف وتقدیر ومعرفة ما یرتبط بفن البراعة والحرفیة والمهارة المستخدمة ل
تأثیر سیاسات الرعایة االجتماعیة، تلك النصیحة التي تشیر إلى المنظور أو 
الرؤیة حول ما یجب أن تقوم به الحكومة، لذلك فإن تحلیل سیاسات الرعایة 
االجتماعیة یتطلب كًال من المعرفة والمهارة وفیما بینهما القدرة على جمع 

  )١(.وتنظیم ونقل المعلومات

 ذكر المعرفة فإن تناول سیاسات الرعایة االجتماعیة بالتفسیر وعلى
یوضح تركیزها على السعة من المستفیدین والتنوع من الخدمات، مع التوضیح 
كیف أن التحلیل الموسع  لتلك السیاسات یتطلب معرفة یجب أن تكون حاضرة 

یل سیاسات في عملیة التحلیل، تلك المعرفة التي تعمل على توجیه المهتمین بتحل
الرعایة االجتماعیة تجاه واقع أن تلك السیاسات تدور حول كل شيء، وعلى 
العكس فیعتبر عدم وجودها بمثابة توجیه للمهتمین بتحلیل تلك السیاسات تجاه 
واقع مفاده أنها ال شيء، حالة المعرفة تلك توضح كذلك وجود عدد من النقاط 

تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة،  صوب االنطالقالتي تحدد شكل البدایة أو 
ومن هذه النقاط الجماعات االجتماعیة، والمشكالت االجتماعیة، والخدمات 
االجتماعیة، وخبرات المستخدمین، ویستخدم محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة 
طرقًا في سیاق التحلیل من علوم مختلفة، ویعتبر مجموع تلك النقاط السابقة 
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اط مختلفة تتعلق  بالمعرفة الالزمة لتحلیل سیاسات الرعایة جزءًا من عدة نق
 )١(ولكن ما الذي یربط تلك النقاط مع بعضها البعض؟االجتماعیة، 

 یوجد اهتمامًا بفائدة األفراد والجماعات االجتماعیة، ولكن الفائدة تمثل مفهومًا -١
ایة  على كیفیة تحقیقه البشر، فیوجد درس من تاریخ سیاسات الرعاختلف

لطریق الذي یمكن أن یسلك نحو تحقیق ل االجتماعیة مفاده عدم وجود رأي وحید
  .االختالف في هذا الشأن لدرجة قد تصل لحد اآلراءالفائدة، فلقد تعددت 

 الرعایة ولكن في تحلیل ایدًا لیس فقط في فلسفة أو نظریة یوجد اهتمامًا متز-٢
ر تحلیل سیاسات الرعایة سیاسات الرعایة االجتماعیة وتأثیرها، ویعتب

 أكادیمیات سیاسات الرعایة  وفقًا لمعیار محدد من صمیم عملاالجتماعیة
 .االجتماعیة كمثال ألحد الجهات القائمة بعملیة التحلیل

المعرفة المتعلقة بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تستخدم في كل 
یم، ویتطلب التخطیط مرحلة من مراحل تلك السیاسات، من صیاغة، وتنفیذ، وتقو

االجتماعي تحلیالت تلك السیاسات كعامل مساعد قادر على بلورة النصیحة 
المهنیة الممنوحة لصانعي القرار، فالمعرفة والمهارة المستخدمة بتحلیل تلك 
السیاسات یمكن أن تستخدم من جانب المخططین في كل مرحلة من مراحل 

ین ومحللي سیاسات الرعایة التخطیط، والفصل بین المخططین االجتماعی
  )٢(.االجتماعیة أمر صعب تحقیقه

مة لصانع والمعرفة التي یستند إلیها في بلورة النصیحة المهنیة المقد
 الجذور واألصول العلمیة لمیدان تحلیل سیاسات الرعایة القرار مستمدة من

ئ االجتماعیة، فمیدان تحلیل تلك السیاسات له جذوره وأصوله في عدد من مباد
وقواعد العلوم االجتماعیة، فعلى سبیل المثال االقتصادیون ینظرون للسیاسات 
المهیمنة من منظور السوق، فیوجد اهتمامًا كبیرًا لدیهم بمسألة تخصیص الموارد 
والتي عادة ما تكون عبارة عن أموال، فیحللون الموارد الضریبة في مقابل 

 الرعایة االجتماعیة والتي في  لصنع سیاساتد في مجهواستخدامهاتحویلها أو 
 أو تحویل فعالة ومنصفة من قبل استخداماألساس من المفترض أن تكون عملیة 

الحكومة تجاه السوق والحیاة الخاصة بأفراد المجتمع، كذلك األمر بالنسبة لعلماء 

                                                
(1) Pete Alcock and et. al: The Student’s Companion to Social Policy, Berlin, 

Blackwell Publishing, 2003AD, P 15. 
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السیاسة ینظرون للسیاسات المهیمنة من عالم الحكومة، حیث إنهم مهتمین 
مل بها الحكومة على مستویات مختلفة، ومدى تأثیر تلك الكیفیة بالكیفیة التي تع

 وأداءبالمجتمع، أي أنهم یهتمون بتحلیل تلك السیاسات مقارنة بالسیاق السیاسي 
األحزاب السیاسیة، وقلیًال ما یفشل المحللین في تقدیر التأثیر للسیاق السیاسي 

 علماء االجتماع یتناولون أیضًا، على تطویر وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
بالتحلیل الكیفیة التي تؤثر بها سیاسات الرعایة االجتماعیة على النظم االجتماعیة 
والسلوك االجتماعي، حیث أن المجال الفرعي من علم االجتماع السیاسي 
یستكشف الصلة أو العالقة بین الحكومة والمجتمع، فسیاسات الرعایة االجتماعیة 

م حلقة وصل هامة في هذه العالقة، فعلماء االجتماع لدیهم تعتبر بالنسبة له
   )١(.إمكانیة متخصصة تهتم بمسألة تنمیة وتطویر تأثیر تلك السیاسات

یقع تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تحت مظلة العلوم االجتماعیة 
عامة كنظم االقتصاد، والعلوم السیاسیة، وعلم االجتماع، ویتطلب أشكال منظمة 

   )٢(.البحث والتقویممن 

كذلك هناك تخصصات آخرى تعتبر بمثابة جذور علمیة لمیدان تحلیل 
سیاسات الرعایة االجتماعیة كالتاریخ، فعلماء التاریخ لهم خبرة ومهارة في 
تحلیل المعالم السابقة والتطورات التاریخیة بصورة یمكن لها أن تؤدي إلى 

 سیاسات الرعایة االجتماعیة، كذلك معرفة تأثیرات تلك المعالم والتطورات في
 ام تحلیلي واسع فیما یتعلقالتخصصات التي تهتم بالطفولة یكون لعلمائها اهتم

بأسرة الطفل والسیاسة الصحیة، والقوانین واللوائح اإلرشادیة المتعلقة 
    )٣(.باألطفال

یتضح من العرض السابق أن األصول العلمیة لتحلیل سیاسات الرعایة 
ة تعود لعلوم عدة خاصة االجتماعیة منها، فعلم سیاسات الرعایة االجتماعی

 نسبیًا، فشأنه شأن غیره من ًااالجتماعیة مقارنة ببعض العلوم األخرى یعتبر حدیث
العلوم الحدیثة التي تعتمد في الممارسة العلمیة على ما یتناسب وتلك الممارسة 

اسات الرعایة االجتماعیة من العلوم األخرى، ولكن تتبع تطور عملیة تحلیل سی
یوحي بأنها ذاهبة تجاه تكوین قاعدة علمیة قویة مستقلة تستند علیها بشكل أساسي 
في العملیة التحلیلیة، ففي اآلونة األخیرة كمثال صدرت العدید من الكتب العلمیة 
                                                

 .١٦ : ١٥ص ص : المرجع السابق )١(
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المتعلقة بسیاسات الرعایة االجتماعیة والتي أفردت فصوًال علمیة كاملة بداخلها 
بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة محددة نماذجها وأدواتها ومناهجها تتعلق 

، وتلعب الممارسة والتراكمیة في تحلیل تلك السیاسات على فترات ماضیة لخإ
  .لیست ببسیطة دور أساسي في تكوین تلك القاعدة

خصائص حتليل سياسات الرعاية االجتماعية ومبادئها األساسية، : ًثالثا
  :ا وبني سياسات الرعاية االجتماعيةوالعالقة بينه

  : خصائص تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

   )١(. تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة موضوع أكادیمي دراسي بحثي-١

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة منتظمة، تتناول تلك السیاسات -٢
 الفهم لتلك واتساع بشكل منتظم متكرر مع مرور الوقت، ما یسمح بزیادة

السیاسات، ورؤیتها في كل مرة بشكل مغایر لسابقاتها، ومعرفة أكثر عن 
 )٢(.تاریخها، وبما یمكن من فهم تبعاتها بشكل أعمق

   )٣(:األتي ، كذلك من خصائص تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-٣

ك  تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یوجه العملیة الخاصة بصناعة تل-
  . السیاسات

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة عقالنیة تستند إلى متغیرات مثل القیم -
  .وجمع البیانات

   )٤(:ما یلي ، أیضًا من خصائص تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-٤

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة منهج علمي، ینتج المعلومات لدعم وترشید -
  .رات القرااتخاذعملیة 

                                                
(1) Ken Blakemore: Op. Cit, P 1. 
(2) Amanda Smith Barusch: Foundations of Social Policy "Social Justice in 

Human Perspective", Canada, Brook - Cole, 2009AD, P 67. 
(3) James Midgley and et. al: The Handbook of Social Policy, Op. Cit, P P 50 : 51. 
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 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة بحثیة لخصائص وأهداف األطراف -
  .المعنیة بتلك السیاسات

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة مفاضلة بین البدائل المتاحة أمام -
  .صانعي تلك السیاسات

دوار  تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة دینامیكیة، تصف التفاعالت واأل-
  .المختلفة للفاعلین بمجال معین من مجاالت تلك السیاسات

  . تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة دراسة للمشكالت وتحلیلها وتفسیر أسبابها-

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة هادفة لتحسین صنع تلك السیاسات -
  .وتقویمها بشكل فعال

 عملیة تتبنى األسلوب الوقائي كأحد أسالیب  تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-
  .التحلیل، فتهتم بالتنبؤ بالمشكالت واألزمات العامة قبل وقوعها

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة تتسم بالتفكیر اإلبداعي واإلبتكاري، -
 القصوى من االستفادةتقوم بصیاغة وتقدیم سیاسات قد تكون جدیدة، تحقق 

  .متاحة بصورة فعالةاإلمكانیات ال

 تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة یتوقف نجاحها إلى حد كبیر على -
قدرة المحلل على فهم الجوانب األخالقیة واألبعاد الخاصة بالنفع العام والعدالة، 

  .وربطها بعملیة اختیار السیاسات المناسبة

یل سیاسات تعتبر تلك الخصائص بمثابة ممیزات وفروق وظائفیة لتحل  
الرعایة االجتماعیة، حیث میزت العملیة التحلیلیة لتلك السیاسات وحددتها مقارنة 

، فمن لخإبغیرها من العملیات كمثال العملیة الرقابیة أو العملیة التركیبیة 
المتعارف علیه أن لكل نسق من األنساق خصائصه التي تمیزه عن غیره من 

رنة بغیره من األنساق، ویتضح من العرض األنساق وتحدد معالمه الوظیفیة مقا
السابق خصائص تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة كعملیة لها كینونتها 

  . وممیزاتها وحدودها الوظیفیة التي تمیزها عن غیرها من العملیات

  

  

  



 

 

  : المبادئ األساسیة لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

یة مراعاة مجموعة من المبادئ  تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیتطلب
  )١(:یمكن عرضها على النحو التالياألساسیة، 

 تعدد العوامل وتباین أوزانها النسبیة، فلتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة -١
ینبغي الرجوع إلى عوامل كثیرة إستراتیجیة وثقافیة واجتماعیة، وال ینبغي 

ویرجع ذلك مهما كانت أهمیته،  على عامل واحد في التحلیل والتفسیر االقتصار
  :العتبارین

  . تعقد سیاسات الرعایة االجتماعیة وتشابك أبعادها-

 كلما تعددت عوامل التحلیل التي تتناول سیاسات الرعایة االجتماعیة كلما كان -
  .التحلیل أقرب إلى الحقیقة والواقعیة

لرعایة  تطور البعد الزمني لسیاسات الرعایة االجتماعیة، فسیاسات ا-٢
ومن االجتماعیة حلقات كسلسلة في المجتمع ال یمكن فصلها عن بعضها البعض، 

  :ثم سیاسات الرعایة االجتماعیة

  . لها ذاكرة تاریخیة، أي لها ماضي-

 لها واقع حالي، وهو عبارة عن شبكة قوى ومصالح وعالقات تؤثر فیها وتتأثر -
  .بها

  .دود لتؤثر في المستقبل لها تأثیرات وتفاعالت تتعدى واقعها المح-

بمعنى أنه لكي تفهم سیاسات الرعایة االجتماعیة ینبغي األخذ في 
  . األبعاد التاریخیة لتلك السیاسات من ماضي وواقع حاضر ومستقبلاالعتبار

المحلي واإلقلیمي " إطار تفاعل سیاسات الرعایة االجتماعیة المكاني -٣
ر أساسیة لتحلیل سیاسات الرعایة وفي هذا السیاق توجد ثالثة أط، "والدولي

  :االجتماعیة

 اإلطار المحلي وهو الذي ینبع منه سیاسات الرعایة االجتماعیة كحاجات أولیة، -
  .ویشكل البیئة الداخلیة لتلك السیاسات

                                                
 .٢٨٤ : ٢٨٣، ص ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: ى عطیة خزام خلیلمن )١(



 

 

 اإلطار اإلقلیمي وهو الذي ینتسب إلیه اإلطار المحلي، ویؤثر فیه بدرجات -
  .متفاوتة

طار الكلي الذي تنشأ فیه سیاسات الرعایة االجتماعیة  اإلطار الدولي وهو اإل-
كرد على الحاجات القادمة من اإلطار المحلي، وهو الفاعل األساسي في إنشاء 

  .تلك السیاسات

 اختالف طبیعة التحلیل وفقًا لطبیعة األنظمة السیاسیة الحاكمة ومستوى -٤
  . داخل المجتمعهاالحریات المسموح ب

ئ تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، فتلك أیضًا وعلى ذكر مباد
السیاسات نفسها كذلك مبنیة على مبادئ العدالة االجتماعیة، وعدم التمییز، 
وتطویر حیاة الناس، وتبني  التغییر االجتماعي، وهي مبادئ تشكل جزءا من 
الممارسة الیومیة لتلك السیاسات، الرامیة كمثال لكیفیة تأمین عدم التمییز ضد 

فال في مدارسهم وشؤونهم؟ فمقابلة المستفیدین بشكل منتظم یدفع نحو تحلیل األط
ونقاش شأنه كشف مثل هذا التمییز وتجنب حدوثه، عدم وجود سیاسات رعایة 
اجتماعیة قائمة على مبادئ العدالة االجتماعیة كان سیدفع كمثال المصنع نحو 

اإلفریقي من دخول المطعم عدم تعیین نساء أبدًا، وكان سیدفع نحو منع األمریكي 
بسبب  لونه أو جلده، ذلك العبث من التدخل الفردي لم ینتهي، ولكن تقلیل حدة 
تلك الممارسات یرجع جزئیا إلى المتغیرات التي نتجت عن وجود سیاسات 
رعایة اجتماعیة تحكمها مبادئ وتخضع لتحلیالت منتظمة وما الفرص المتزایدة 

  )١(. إال نتاج  لذلكللنساء العامالت  والمعاقین

تعتبر المبادئ لیس في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة فحسب وإنما   
في أي عمل آخر كذلك بمثابة النقطة األولى التي ینطلق منها تفكیر اإلنسان في 
العمل، ومنها كذلك یستطیع الممارس  ألي عمل ما تحدید ما هو صواب وما هو 

 عن الخطأ، وابتعاده عمل وقربه من الصوابخطأ، فالمبادئ تضمن حیادیة ال
  .وتعتبر قاعدة ومعیار علمي یبنى علیه قیم األعمال

  

                                                
(1) Elizabeth A. Segal: Social Welfare Policy and Social Programs, Australia, 

Thomson, 2007AD, P 294. 



 

 

حلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة وسیاسات الرعایة العالقة بین ت -ج
  :االجتماعیة

یمكن النظر إلى سیاسات الرعایة االجتماعیة على أنها محاوالت من 
ولة ألفراد المجتمع، في مجاالت مثل جانب الحكومة لضمان حیاة خاصة مقب

التأمین االجتماعي، والمساعدات العامة، والرعایة الصحیة، والتعلیم، واإلسكان، 
 فسیاسات الرعایة االجتماعیة تتضمن فروع )١(والخدمات االجتماعیة الشخصیة،

من الخدمات االجتماعیة، وهي ذراع الدولة المقدم للرعایة، وتعتبر مجال 
 عملیات البحث والتحلیل مع مرور الوقت، وامتدت بشكل موسع تصاعدت فیه

أكثر مما كان علیه األمر للوهلة األولى، وتعتبر سیاسات الرعایة االجتماعیة 
نقطة البدء بالنسبة للخدمات االجتماعیة المقدمة ألفراد المجتمع، تلك الخدمات 

سیرها لواقع التي تدور في فلك سیاسات الرعایة االجتماعیة وتعمل على تف
   )٢(.ملموس داخل المجتمع

بصفة عامة تحتل سیاسات الرعایة االجتماعیة موقعًا یجعلها على عالقة 
بثالث أنساق متمثلة بالحكومة، واالقتصاد، والحیاة الخاصة ألفراد المجتمع، 
وكل نسق من تلك األنساق یتسم بالتركیبة المعقدة، فالحكومة تتمدد وتنقبض وفقًا 

في السوق من تغیرات طوال الوقت، وحدود الحیاة الخاصة تتغیر لما یحدث 
، وألن تلك الحدود تتداخل وتتشابك، فإن نوعیة حیاة أفراد المجتمع تقع باستمرار

في أكثر من مجال متنافس، فتقع تحت النسق المؤسسي للحكومة، والتجارة أو 
أن تقیم العالقات السوق، والحیاة الخاصة، ویمكن لسیاسات الرعایة االجتماعیة 

وكمثال على ذلك  مع أو فیما بین كل مجال من تلك المجاالت الثالثة المتنافسة،
كما یطلق علیها في البلدان الغربیة والوالیات المتحدة "فلسفة تشریع إجازة األم 

لرعایة الطفل  ، حیث یسمح لألم أن تحصل على تفرغ من العمل"األمریكیة
ذا یعزز من قدرات األسرة، إجازة العمل هنا هي الجدید في نطاق األسرة، وه

السوق، واألسرة هي الحیاة الخاصة، وتدخل الحكومة هنا یكون بإیجاد، وتنفیذ، 
وتقویم التشریع، وبطبیعة الحال فإن إقرار مثل هكذا تشریع یتم إنجازه من خالل 
تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة بصورة موسعة، وعندما تكون  كما سبق 
الحدود فیما بین الحكومة، والسوق، والحیاة الخاصة متنازع علیها، فإن وظائف 
سیاسات الرعایة االجتماعیة یعاد رسمها ویعاد تنقیحها، فالنتائج غیر المقصودة 
                                                

 .٢٧٩، ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )١(
(2) Cliff Alcock and et. al: Op. Cit, P 1. 



 

 

لتلك السیاسات یتم تقدیرها، والسیاسات القدیمة یتم فحصها ویعاد تقویمها، 
نتجات تحلیل سیاسات الرعایة فم )١(والجوانب السیئة منها یجري إلغائها،

االجتماعیة تساعد على تسلیط الضوء تجاه أي السیاسات التي یجب تغییرها، 
وكیف أن تلك التغییرات فیها ستترك تأثیر في كل شكل من أشكال الحیاة 

   )٢(.الحدیثة

یمكن القول وفقًا لما سبق بأن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یعتبر 
لمنظمة لسیاسات الرعایة االجتماعیة، العملیة التي یمكن من بمثابة العملیة ا

خاللها تعدیل سیاسات الرعایة االجتماعیة أو حتى الوصول لسیاسات بدیلة 
تتماشى وحاجات أفراد المجتمع بما یمنحها القبول المجتمع، ولكن بطریقة علمیة 

.                                                                                                              ك السیاسات في التعامل مع تلواالرتجالیةبطریقة منظمة بعیدة عن العشوائیة 

مراحل وأمناط حتليل سياسات الرعاية االجتماعية، ومتطلبات : ًرابعا
  :حتليل وتنفيذ تلك السياسات

  : مراحل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

 یمر في المراحل ،ى البعض أن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیةیر
  :التالیة

  )٣(:وتشمل هذه المرحلة ما یلي إدراك المشكلة المراد تحلیلها وتعریفها، -١

  . تحدید المشكلة المراد تحلیلها-

  )٤)(*(. جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة المراد تحلیلها من مصادرها-

  :كما یلي، المشكلة توصیف -

 ما الذي جعلها تتحول إلى مشكلة؟  

                                                
 .١٣ : ١٢  ص ص،مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )١(
 .٢٧٩ ذكره، ص مرجع سبق، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )٢(
 .٢٨٨ : ٢٨٦ ص  صمرجع سبق ذكره،، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )٣(
في سیاسات الرعایة االجتماعیة والتي تعتبر " التأمینات"والمساندة االجتماعیة وكمثال نظم األمن االجتماعي ) *(

 جتماعیة في هذا السیاق تستخدممعقدة ومتنوعة، إال أن أغلب التحلیالت التي تتعلق بسیاسات الرعایة اال
 .بیانات األمن االجتماعي إلتمام تلك التحلیالت

(4) Michael Hill: Social Policy in the Modern World, USA, Blackwell, 2006AD, P 
92. 



 

 

  منذ متى قائمة؟، هل سبق وأن حدثت قبل ذلك؟"امتدادها الزماني"  

  مدى تأثیرها على الواقع المحلي واإلقلیمي والدولي وتأثرها بذلك الواقع
  . كذلك

  :كما یلي،  تحدید حجمها وحدودها ومعیار قیاسها-

  هلة الحل؟هل معقدة أم س"تحدید حجمها."  

  لالحتواءتحدید حدودها وقابلیتها.  

 تحدید المعاییر التي ستقاس من خاللها.  

  :وتشمل هذه المرحلة ما یأتي تفكیك المشكلة وتحدید أسبابها الرئیسیة، -٢

 قبل الخوض في قرار التحلیل النهائي والمناسب، یجب مراجعة األفكار بشأن -
 من حیث من هم المتأثرون بها؟ أین المشكلة، وفهم طریقة حدوثها وتفكیكها

  تحدث؟ متى تحدث؟ ماذا یحدث عندما تحدث؟

  تحدید العوامل المؤثرة في حدوث المشكلة، سواء كانت عوامل داخلیة، أو-
  .عوامل خارجیة

                                               . تحدید عوامل القوة والضعف لألنساق ذات العالقة بالمشكلة-

  تحقیق الترابط  فیما بین عناصر المراحل السابقة للخروج بنتیجة أو عائد -٣
تحلیلي، فبعد هذا التحلیل لمكونات المشكلة وتفاصیلها، یفترض تحقیق الربط بین 
عناصر هذه المراحل ووضع الحلول سواء كانت تلك الحلول بتعدیل السیاسات 

بالمهارات التي یمتلكها  المحلل القائمة أو الخروج بسیاسات بدیلة، ویتعلق ذلك 
والتي تضمن الوصول لنتیجة تحقق األهداف كخالصة لجهد المحلل في التفكیر 

  .والتحلیل والتعمق في البحث بجذور تلك المشكلة

 یمر بعدة ،كذلك هناك من یرى بأن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة
   )١(:مراحل كما یلي

  . تحلیل المشكلة-١

  .وصیات والمقترحات صیاغة الت-٢

                                                
 .٤٤ : ٤٣، ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )١(



 

 

  . تبادل األفكار والمعلومات حول المقترحات والتوصیات-٣

  . التغذیة المرتدة والمستخدمة في صیاغة التوصیات والمقترحات-٤

  

  

  

  

  

  

  

                                              - ٤ -  

  "١"شكل رقم 

  )١(یوضح مراحل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة

هة القائمة بعملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة خالل تلك تنجز الج
   )٢(:یمكن تحدیدها كما یليالمراحل مهامًا متنوعة، 

 . التحقق من وجود مشكلة أو قضیة متعلقة بسیاسات الرعایة االجتماعیة-١

 . تحدید طبیعة مشكلة أو قضیة تلك السیاسات وبیئتها السوسیواقتصادیة-٢

 .مل المساهمة في المشكلة أو القضیة تحدید العوا-٣

 إقرار قضایا تلك السیاسات الرئیسیة ومضامینها أو المشكالت التي ستتعامل -٤
 .معها

  . تحلیل تاریخ الجهود المتعلقة بحل المشكلة-٥

 . تحدید الممثلین الرئیسیین وأجهزة صنع القرار-٦

                                                
 .٤٤ص : المرجع السابق )١(
 .٤٦ص : المرجع السابق )٢(

 

 تحليل المشكلة
صياغة التوصيات أو 

 المقترحات
تبادل األفكار والمعلومات حول 

المقترحات والتوصيات مع 
 العميل

 

 التغذية المرتدة

- ١-  
- 

- ٢- 
- 

- ٣ -  



 

 

تمهیدي للتكالیف  تحدید وتقویم وتصنیف واقتراح بدائل سیاسات، مع مخطط -٧
 .والفوائد

 . التنبؤ بنتیجة السیاسات المقترحة-٨

یتضح من العرض السابق لمراحل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة،   
أن معظم تلك المراحل ركزت على البعد العالجي في  تحلیل سیاسات الرعایة 

 للبعد االجتماعیة، أي تلك السیاسات التي تتعامل مع مشكالت بینما لم تتطرق
التنموي أو الوقائي في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، كذلك ركزت تلك 
المراحل على سلبیات سیاسات الرعایة االجتماعیة في التحلیل ونقاط الضعف 
والصعوبات التي یواجهها أفراد المجتمع والتي خبروها من تجاربهم مع تلك 

  .ط القوة وسبل تعزیزهاالسیاسات أكثر من تركیزها على اإلیجابیات ونقا

  : األنماط األساسیة لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

یعتبر تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة من المهام التي یجب أن 
 من المشاركین في صنع باعتبارهمیشارك فیها األخصائیون االجتماعیون، 

 وفي إطار مامجاالتهوتنفیذ وتقییم سیاسات الرعایة االجتماعیة في كافة 
 القرارات الموجهة لكل من الجوانب اتخاذإجراءات منهجیة تساعد على 

 من جانب محللي سیاسات االهتمامویرتبط التشریعیة أو التنفیذیة أو التقویمیة، 
  )١(:الرعایة االجتماعیة بنمطین هما

  بتحلیل سیاساتاالهتمام التحلیل الكلي لسیاسات الرعایة االجتماعیة، ویعني -١
الرعایة االجتماعیة بصورة كلیة، أي دراسة وتحلیل تلك السیاسات في إطار 

  :الذي یتضمن كل مننسقها الكلي، 

 مدخالت تلك السیاسات بما تتضمنه من موارد مادیة وبشریة وتنظیمیة تتوفر -
  .لتلك السیاسات

 العملیات التحویلیة بما تتضمنه من خطط توضع لتحقیق تلك السیاسات موضع -
  .تحلیل وعملیات ووسائل وأدوات تستخدم في ذلكال

 المخرجات وتتمثل في تأثیر اإلنجاز أو النتائج على المستفیدین من الخدمات -
  .والبرامج التي تتضمنها تلك السیاسات

                                                
، مرجع "أسس نظریة ونماذج عالمیة وعربیة ومحلیة"السیاسة االجتماعیة : ماهر أبو المعاطي علي )١(

 .١٨٤سبق ذكره، ص 



 

 

 فلسفات موجهة لتلك السیاسات بما تتضمنه من أهداف إستراتیجیة -
  .لیلوأیدیولوجیات وقیم تمیز تلك السیاسات موضع التح

 بتحلیل جزء االهتمام التحلیل الجزئي لسیاسات الرعایة االجتماعیة، ویعني -٢
ویأخذ من أجزاء تلك السیاسات، أي تناول نسق فرعي منها بالتحلیل أو الدراسة، 

  :ذلك المنحى التالي

 الجزء مرتبط بأحد مجاالت تأثیر تلك السیاسات على فئة من اهذ قد یكون -
  .الفئات

ذا الجزء مرتبط بتحلیل إحدى مراحل صنع تلك السیاسات أو تنفیذها  قد یكون ه-
  .أو تقویمها

 قد یكون هذا الجزء مرتبط بتحلیل مدخالت تلك السیاسات أو العملیات -
  .التحویلیة أو المخرجات

 عملیة ،أیضًا هناك من یرى بأن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة
 )١(:يتتخذ مكانها على ثالثة أنماط كما یل

المحللین لتلك السیاسات ینصب تحلیلهم صوب مبادئ وقیم  حیث أن بعض -١
 من أصحاب وجهة النظر تلك، وتعاطف "Miller"تلك السیاسات ویعتبر میلر 

  ."Juba And Lincoln" كًال من جوبا ولنكولن االتجاهمع هذا 

نهم یركزون  في المقابل هناك آخرین یعملون بنتائج األمور وتبعاتها، بمعنى أ-٢
في تحلیالتهم على نتائج سیاسات الرعایة االجتماعیة مقارنة بأهدافها، ویعتبر 

  . من أصحاب وجهة النظر تلك"Dai And Weiss"كًال من داي ووایس 

 بینما هناك من یسعون إلى المزج بین كل تلك المكونات من أجل إنتاج -٣
 "Rest" وریست "Parsons"تحلیالت متعددة األوجه ویعتبر كًال من بارسونز 

من أصحاب وجهة " Simon"وسیمون " Drizk"ودریزك " Bobro"وبوبرو 
  .النظر تلك

 المتنوعة جلبها سویًا یحقق تحلیًال نوعًا ما یشمل أجزاء االتجاهاتوهذه 
  .سیاسات الرعایة االجتماعیة العدیدة

                                                
(1) Robert F. Drake: The Principles of Social Policy, New York, Palgrave, 

2001AD, P P 133 : 134. 



 

 

ة یتضح من العرض السابق أن أنماط تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعی  
شأنها أن تنظم العملیة التحلیلیة لتلك السیاسات، بتحدیدها لمسارات تحلیلیة 
واضحة مثل تحلیل المدخالت تحلیل العملیات التحویلیة تحلیل المخرجات تحلیل 

 محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة فاختیار تلك السیاسات، تلزمهاالقیم التي 
أمامهم أكثر وضوحًا ویرسم لهم الطریق ألحد تلك األنماط یجعل الرؤیة التحلیلیة 

 في تحلیلهم لتلك السیاسات، ولكن المالحظ لتلك األنماط یرى أنها سیلزمونهالذي 
صنفت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة من حیث بعد السیاسات نفسها دون أي 

تحلیل اجتماعي، "بعد أخر، بمعنى لم تصنفها كمثال من حیث التخصص العلمي 
  ".لخإیاسي، تحلیل اقتصادي، تحلیل س

  : متطلبات تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ج

یتطلب تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تحدید النتائج الذي حققتها تلك 
السیاسات بشكل متعمد في مقابل النتائج التي تحققت دون  قصد، وكذلك یتطلب 

 األفراد والجماعات بتلك زامالتالتحلیل في ضوء القیم األخالقیة في مقابل مدى 
 من تلك السیاسات، وهي قیم تحمي تلك السیاسات من التالعب استفادتهمالقیم في 

والتحایل فترة خدمتها لألفراد والجماعات والمجتمعات، أیضًا یتطلب تحلیل 
سیاسات الرعایة االجتماعیة تحدید أنواع الخدمات التي تقدمها تلك السیاسات، 

لمستخدمة وتأثیرها على المستفیدین واألسرة والمجتمع، وتحدید اوطریقة التدخل 
ما إذا كان مستوي ونوع التدخل یتناسب مع الواقع المجتمعي أم ال، وتوجد ثالث 
أنواع من سبل التدخل یجب عدم إهمالها عند التحلیل، وتتمثل األنواع الثالثة في 

 تسعى للتقلیل من التدخل بسیاسات تسعى إلى منع مشكلة، والتدخل بسیاسات
معاناة األفراد الناتجة عن حدوث مشكلة، والتدخل بسیاسات تسعى لحل مشكلة، 
وقد تكون هناك سیاسات شاملة ومهنیة تجمع طرق التدخل الثالثة معًا، كذلك 
یتطلب تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة عند التحلیل تحدید النتائج التي تحققت 

یمثل تحقیقها من عدمه أهمیة بالنسبة للمستفیدین، من تلك السیاسات والتي ال 
أیضًا تناول المشكالت االجتماعیة لتحدید مدى تناسب أو عدم تناسب الخدمات 
المتضمنة في تلك السیاسات مع المشكالت االجتماعیة فذلك یوفر دلیل تحلیلي 

  )١(.یعمل على توجیه السیاسات المستقبلیة

  
                                                
(1) Linda K. Cummins and et. al: Op. Cit, P P 227 : 228. 



 

 

   )١(: ما یلي، الرعایة االجتماعیةكذلك من متطلبات تحلیل سیاسات

  . التعرف على المؤثرین في المجتمع ومتخذي القرارات-١

 القدرة على تحلیل المشكالت االجتماعیة في إطارها التاریخي للتعرف على -٢
  .أثارها ومتغیراتها

 تحدید التشریعات من قوانین وقرارات وغیرها، والتي ترتبط بقضایا سیاسات -٣
  .تماعیة خالل فترات تاریخیة محددةالرعایة االج

  . تحدید الفترة الزمنیة للتحلیل-٤

 ،أیضًا من متطلبات نجاح عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة
  )٢(:األتي

 تحدید نموذجًا واقعیًا للتحلیل، على أن تكون عناصره قابلة للقیاس الكمي -١
  .اساتوالكیفي، وأن یكون أكثر شموًال لمتغیرات تلك السی

 إدراك أهداف تلك السیاسات وقیمها، والقضایا التي تتبناها، والمشكالت التي -٢
تتعامل معها في إطارها التاریخي، والحاجات المجتمعیة التي تسعى إلشباعها 

  .ودرجة إلحاحها

  . اإللمام بالتغیرات داخل المجتمع، والعوامل التي أدت إلیها كمسببات لحدوثها-٣

معلومات حدیثة وكافیة ودقیقة عن المجتمع دیموجرافیًا  جمع بیانات و-٤
  .وقدراته وموارده الكامنة والقائمة

  : متطلبات تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة-د

یعتبر تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة حركة منظمة تقوم بها الهیئات 
، ویصبح واألجهزة والمؤسسات المختلفة، لتحقیق غایات وأهداف تلك السیاسات

بذلك تطبیق تلك السیاسات محصلة لألفعال والجهود التي تبذلها تلك األجهزة 
لتحقیق أهداف متفق علیها، ویتحدد التطبیق في مجموعة من المتطلبات والتدابیر 

  )٣(.والقرارات المترابطة التي تحدد أدوار الفاعلین وتنظم عملهم
                                                

 مرجع سبق ذكره،، السیاسة االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: طلعت مصطفى السروجي )١(
 .٢٣٣ص 

 .٢٨٥ص ، مرجع سبق ذكره، تماعیةالعولمة والسیاسة االج: منى عطیة خزام خلیل )٢(
، اإلسكندریة، دار المعرفة السیاسة االجتماعیة والتخطیط في العالم الثالث: محروس محمود خلیفة )٣(

 .٣٣م، ص ٢٠٠٣الجامعیة، 



 

 

 یكون القائمین بعملیة ومن بین هذه المتطلبات لتنفیذ تلك السیاسات أن
التنفیذ على درایة بمتغیرات تلك السیاسات، وهي غالبًا ما تؤثر تلك المتغیرات 
على المستفیدین من تلك السیاسات، فالسیاسات المتعلقة بفئات مثل األطفال 

ن تلك الفئات التي تسعى إلى الحصول على الفائدة أو الخدمات، الشباب والمسنیو
 تغییر ما یجب على القائمین بعملیة التنفیذ إدراك هذا بمجرد أن یحدث فیها

التغییر، ویجب أن یكون هذا اإلدراك نشطًا یتم ترجمته من قبل القائمین بشكل 
سریع ضمن قاعدة عدم التأثیر سلبًا على الفائدة أو الخدمات التي تعود بالنفع على 

 الرعایة االجتماعیة تلك الفئات، وتقوم الكتابات والمقاالت التي تتعلق بسیاسات
والتي یتم نشرها بالصحف المتخصصة بدور جید في هذا السیاق، فهي تعتبر 
بمثابة المحدث بكل طارئ یتعلق بسیاسات الرعایة االجتماعیة وتوجد مصادر 
أخرى كذلك مثل المنظمات وما شابه، فحینما یقرأ القائمین على تنفیذ سیاسات 

 أو الهوامش األسبوعة أو صحف نهایة الرعایة االجتماعیة الصحف الیومی
المتعلقة بتلك السیاسات في جوانب الصحف في فترة التغییر السریـع أو 
المتغیرات الطارئة سیكون األمر أكثر وضوحًا أمامهم، لذلك من المفید أن 
یشترك القائمین على تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة في الصحف االجتماعیة 

   )١(. مثل  صحیفة رعایة المجتمعوالمجالت األسبوعیة

أیضًا من الضرورة أن یتعرف القائمین بعملیة تنفیذ سیاسات الرعایة 
االجتماعیة على حجم الضغوط التي ستفرض على األفراد واألسر جراء تلك 
السیاسات، ما یعني ضرورة التعرف على الفئات السكانیة المتضررة من هذه 

كذلك یجب لیًا للتقلیل من حجم هذه المضار، السیاسات قبل البدء بتنفیذها فع
   )٢(:التغلب على المعوقات البیروقراطیة اإلداریة من خالل

  .االستقاللیة بـأهمیة االعتراف -١

 وضرورة التحسب جیًدا للصعوبات والمعوقات التي قد تقف حائل دون إتمام -٢
  .عملیة التنفیذ

لمتوقعة والطارئة للتغلب  وضرورة وجود معاییر منطقیة لحل المشكالت ا-٣
  .علیها

                                                
(1) Robert Adams: Social Policy for Social Work, New York, Palgrave,2002AD,P 6 

 .١٧٨ :  ١٧٧، ص ص مرجع سبق ذكره، جتماعیةسیاسة الرعایة اال: أحمد عبد الفتاح ناجي )٢(



 

 

  )١(: البد من التالي،ومن أجل تحقیق المتطلبات السابقة

 ضرورة وجود حدود للوائح واإلجراءات بحیث ال تكون صارمة مطلقة -١
  .مقیدة

 وضرورة التغلب على المشكالت التي تحد من دوافع العمل لدى القائمین -٢
  .بعملیة التنفیذ

ب على السیاسات الواجب تنفیذها، وتحدید المهام  ضرورة التعرف عن قر-٣
  .والعالقات أو اإلجراءات، وبعد ذلك حشد الموارد الالزمة لتنفیذ تلك السیاسات

كذلك من متطلبات تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة ضرورة تخطیط 
  )٢(:وتشمل أطوار التخطیط لتنفیذ تلك السیاسات أربعة مراحلعملیة التنفیذ، 

  .یم التنفیذ تنظ-١

  . التنفیذ والرقابة-٢

  . التقویم-٣

  . التغذیة المرتدة-٤

  

  

  

  

  

  

                                              - ٤-  

  "٢"شكل رقم 

  )٣(یوضح مراحل التخطیط لتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة

                                                
 .١٧٨ص : المرجع السابق )١(
 .٤٧، ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )٢(
 .٤٧ ص :المرجع السابق )٣(

 

 تنظيم التنفيذ
 

 التنفيذ والرقابة
 

 التقويم

 

 التغذية المرتدة

- ١-  - ٢-  - ٣-  



 

 

یتطلب تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة من القائمین بتلك العملیة 
نظیم والرقابة والتقویم، أیضًا من متطلبات تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة الت

تقدیم وصفًا یتعلق بتنفیذ تلك السیاسات، یحدد الموارد المادیة والبشریة، ویحدد 
، ویحدد كذلك "محلیة، إقلیمیة، قومیة، أو دولیة"مستویات تنفیذ تلك السیاسات 

   )١(. التشریعیةاالعتبارات

وارد والدعم الحكومي كمثال یدفع الكوادر اإلداریة الموجـودة فنقص الم
بالمحلیات صوب إمكانیة تعطیل أو عدم تنفیذ تلك السیاسات بالصورة المطلوبة، 
أیضًا یتطلب تنفیذ تلك السیاسات تدریب وإعادة تأهیل القائمین بعملیة التنفیذ كل 

 تلك السیاسات على السیطرة أو فترة، الجدیر بالذكر أیضًا أن قدرة القائمین بتنفیذ
التحكم بعملیات التنفیذ تخضع أو تتأثر أیضًا بنسق الرقابة التنظیمیة، بمعنى أنه 
كلما كان هذا النظام قویًا في إحكام السیطرة والرقابة على عملیات التنفیذ كلما 

   )٢(. نتائج هذا التنفیذ قویة ومجدیةجاءت

یة االجتماعیة العالقات التنظیمیة كذلك من متطلبات تنفیذ سیاسات الرعا
البینیة األفقیة، وتمثل هذه العالقات بدورها في حال غیابها مشكلة أو تعقیدًا جدیًا 

 بتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة في أي دولة، حیث توجد أنشطة االلتزامحیال 
اون عدیدة وكثیرة تتعلق بتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة تتم على أساس التع

والمشاركة بین أطراف متعددة، ویتطلب تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة أن 
ترتبط هذه األطراف فیما بینها بعالقات تنظیمیة أفقیة وبینیة في ذات الوقت، 
فهناك كمثال أجهزة مركزیة وأخرى محلیة، تقوم األجهزة المركزیة بتفویض 

ى، بحیث تنیط األولى بالثانیة سلطاتها لألجهزة المحلیة األقل من حیث المستو
مهمة تنفیذ تلك السیاسات والبرامج االجتماعیة الموضوعة من قبل الحكومة 
المركزیة، وتعتبر بریطانیا من الدول التي قطعت شوطًا كبیرًا في هذا المجال، 
فكافة األجهزة سواء المركزیة أو المحلیة في بریطانیا ترتبط فیما بینها بشبكة 

ة تتداخل فیها األدوار وتتأثر تأثیرًا تبادلیًا إیجابیًا فیما یتعلق بآلیة عنكبوتیة ضخم
   )٣(.ودینامیة تنفیذ تلك السیاسات

یتضح من العرض السابق لمتطلبات تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة   
أن عملیة تحلیل تلك السیاسات تحتاج لإلعداد والتجهیز قبل الخوض فیها، فما 
                                                

 .٤٧ص : المرجع السابق )١(
 .١٧٨، ص مرجع سبق ذكره، سیاسة الرعایة االجتماعیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٢(
 .١٨١ : ١٨٠ص ص : المرجع السابق )٣(



 

 

تبر بمثابة محددات لدقة العملیة التحلیلیة، حال أخذ بها سبق من متطلبات تع
محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة ستعطي نتائج تحلیالتهم لتلك السیاسات دقة 
أكثر وقرب من الواقع أكثر مستویات نجاح كبیرة، بخالف عدم األخذ بها والذي 

ن الواقع، لذلك أي ینعكس على نتائج العملیة التحلیلیة بجعلها أقل دقة وأقل قرب م
عمل من األعمال ولیس تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة فحسب توجد له 
متطلبات نجاح تم عرض بعضًا منها على صعید تحلیل سیاسات الرعایة 

  .االجتماعیة فیما سبق

 األساليب املنهجية واألدوات واملداخل املستخدمة يف حتليل :ًخامسا
  :سياسات الرعاية االجتماعية

  : األسالیب المنهجیة لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

تعبر سیاسات الرعایة االجتماعیة عن مطالب عامة ومشكالت اجتماعیة 
تستحق استثمارات الحكومة لألموال العامة، لذلك یجب أن یكون هناك معیار 
یستخدم لتحدید قیمة تلك السیاسات، لتوفیر نموذج رعایة یحقق تناسب من 

والتبعات قصیرة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة ر المتكامل والشامل ما المنظو
المدى وطویلة المدى للمشكالت االجتماعیة، ویجب أن یراعي المعیار التحلیلي 
المساحة أو الرقعة الجغرافیة التي تنتشر فیها سیاسات الرعایة االجتماعیة في 

یز على حاجات الفرد مقابل الناتج، على أن یكون ما سبق في ضوء الترك
   )١(.واألسرة  والمجتمع

لذلك یمتلك تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة نظامًا واسعًا من الطرق 
، واهتماماتهاالمنهجیة التي تنبثق عن أسس علمیة متنوعة، ولكل منها أغراضها 

وكافة تلك الطرق تقریبًا تستخدم لوصف، وتفسیر، وتحلیل سیاسات الرعایة 
یة وتأثیراتها، وبهذا المعنى فإن عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماع

أو أسالیب منهجیة خاصة بها، وإنما تعتبر  االجتماعیة ال تمتلك نظریة للمعرفة
میدانًا مهجنًا من حیث األسالیب المنهجیة، فما یحدد تلك األسالیب هدف الدراسة 

 )٢(.تعتبر غیر مكتملةوبالتالي فإن أي قائمة ألسالیب تحلیل تلك السیاسات 

                                                
(1) Linda K. Cummins and et. al: Op. Cit, P 227. 

 .١٦، ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )٢(



 

 

ومن األسالیب المنهجیة المستخدمة في تحلیل سیاسات الرعایة 
  )١(: ما یلي،االجتماعیة

  : تقدیر الحاجات-١

یلجأ محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة إلى تقدیر الحاجات كأحد 
أسالیب تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، فیقومون بتحلیل المعلومات المتاحة 

 تحملها النصوص المنشورة وغیر المنشورة، وتزخر بها كذلك قواعد والتي
البیانات، ویستخدم محللي تلك السیاسات هذه البیانات والمعلومات لتقدیر 
الحاجات، والتنبؤ بالحاجات التي قد تطرأ مستقبًال كذلك ألفراد المجتمع أو 

اجات أیضًا المستهدفین من تلك السیاسات، ویقارن محللي السیاسات تلك الح
  .بعائدات الجهود المبذولة في سیاسات الرعایة االجتماعیة

  : تحلیل النتائج أو العائد-٢

تحلیل النتائج أو العائد یمكن أن یحدد فعالیة المقارنة بین البدائل 
الموضوعة لسیاسات اجتماعیة مختلفة، ویمكن تحلیل النتائج المترتبة على تنفیذ 

ة طرق مثل استخدام المقاییس النفسیة واالجتماعیة، سیاسات رعایة اجتماعیة بعد
ودراسة االتجاهات في المؤشرات االجتماعیة مثل الفقر والجریمة ومعدل 

  .الوفیات في منطقة سكانیة معینة، أو دراسة سلوكیات أفراد المجتمع

  : التحلیل البعدي-٣

یعتبر التحلیل البعدي أسلوبًا كمیًا یلخص نتائج بحث معین تناول 
سیاسات الرعایة االجتماعیة، أي یستخدم األبحاث المتعلقة بتلك السیاسات بعد 

، ویتضمن التحلیل البعدي أسلوبًا منظمًا لجمع وتحلیل نتائج البحوث اكتمالها
المتاحة بدًال من جمع معلومات جدیدة، فیتالشى بذلك ما یتطلبه تحلیل تلك 

حلیل البعدي كذلك لتوضیح  وهو یستخدم الت،السیاسات من وقت وجهد وتكلفة
مدى فاعلیة التدخالت المهنیة، ویمكن أن یكون مفیًدا أیضًا لدراسة نتائج عدد من 
األبحاث المتعلقة بعائدات تلك السیاسات أو مخرجات برامجها، ویقدم التحلیل 
البعدي دلیًال لصانعي تلك السیاسات في المراحل المبكرة من خالل توضیح 

ویمكن أن یكون التحلیل البعدي موضعًا تتركز حوله سلسلة أبحاث كمیة متاحة، 
  .من الدراسات عن مخرجات تلك السیاسات

                                                
 .٢١٥ : ٢١٣ص  ، صمرجع سبق ذكره: محمد زكي أبو النصر )١(



 

 

كذلك من األسالیب المنهجیة المستخدمة في تحلیل سیاسات الرعایة 
  )١(: األتي،االجتماعیة

  : تحلیل الفعالیة أو التكلفة-١

سات الرعایة تحلیل الفاعلیة أو التكلفة یتناول التكالیف المختلفة لسیا
االجتماعیة المستخدمة في تحقیق النتائج المرغوبة لتلك السیاسات، وهذا المنهج 
ال یهتم بمعرفة القیمة المالیة لفوائد تلك السیاسات، بقدر ما یهتم بمقارنة تلك 
التكالیف بغیرها من تكالیف السیاسات األخرى بحثًا عن السیاسات األقل تكلفة 

  .ب، بصرف النظر عن القیمة المالیة للفوائد المتوقعةفي تحقیق العائد المرغو

  : دراسة الحالة-٢

الكثیر من الدراسات التحلیلیة المتعلقة بسیاسات الرعایة االجتماعیة 
 دراسات حالة، ودراسات الحالة تنطوي على وصف منهجي اعتبارهایمكن 

تتعلق وتفصیلي وتحلیلي للمعلومات، ومن أمثلة تلك الدراسات كمثال دراسة 
بمبادرة الحرب على الفقر، أو دراسة تتناول الجهود المقارنة بالدول الغربیة 
لرعایة األطفال واألسر، أو دراسة تتطرق لتأثیر سیاسات الجریمة على أسواق 

  .المخدرات بالمدن، أو دراسة حول أوضاع عمالة الطفل باإلسكندریة

ة االجتماعیة بمثابة تعتبر األسالیب المنهجیة في تحلیل سیاسات الرعای  
األسلوب الذي یستطیع من خالله محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة تحدید 

 وتحدید أسباب نقاط القوة ،كمثال جوانب القوة والضعف في تلك السیاسات
وكذلك أسباب نقاط الضعف، فتجعل تلك األسالیب محللي سیاسات الرعایة 

قة تجعلها أكثر وضوحًا بالنسبة لهم، االجتماعیة یقفون أمام تلك السیاسات بطری
تمكنهم من تعزیز تلك السیاسات مستقبًال وتجنیبها الشوائب والمشكالت التي 

  . مرت بها

  : األدوات المستخدمة في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

تتعدد األدوات واألسالیب التي یستخدمها المخططون االجتماعیون في 
الجتماعیة، وهي أدوات بحثیة عملیة یجب أن تكون تحلیل سیاسات الرعایة ا

                                                
 .١٩ : ١٨، ص ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )١(



 

 

وتتحدد أهم هذه على درجة عالیة من الصدق والثبات ویعتمد على نتائجها، 
   )١(:األدوات الكمیة والكیفیة في

  . والمقاییس المقننةاالستبیانات -١

  . المقابالت المقننة أو شبه المقننة أو الحرة-٢

  .إلحصاءات الرجوع للقوانین والتشریعات وا-٣

  . المالحظة العلمیة بأنواعها المختلفة-٤

وذلك للفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة، ومقدمي 
الرعایة االجتماعیة من المسئولین، ویستوجب ذلك ضرورة إجراء المقارنات 

 والتحلیل، االهتمامالالزمة قبل وبعد تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة موضع 
لك تحدید فترة تاریخیة أو زمنیة معینة حتى یمكن إجراء المقارنات ویتطلب ذ

الالزمة وتحدید اآلثار المترتبة بدقة، ولذلك یجب أن یتوافر في المخطط 
االجتماعي وهو المسئول عن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة المهارات 

جتماعیة البحثیة والضروریة الالزمة ألدواره في تحلیل سیاسات الرعایة اال
  )٢(.واستخدام أدوات تحلیلها

یعتبر أیضًا تحلیل المضمون من األدوات المستخدمة في تحلیل سیاسات 
الرعایة االجتماعیة، ویستخدم الباحثون تحلیل المضمون لوصف المحتوى 
الظاهر والمضمون الصریح للمادة المراد تحلیلها من حیث الشكل والمضمون 

مصاغة في تساؤالت البحث أو فروضه األساسیة طبقًا  البحثیة اللالحتیاجاتتلبیة 
للتصنیفات الموضوعیة التي یحددها الباحث ووفق أسس منهجیة ومعاییر 
موضوعیة، ویستند الباحث في عملیة جمع البیانات وتبویبها وتحلیلها على 

 استخالصاألسلوب الكمي بصفة أساسیة، ویعتمد تحلیل المضمون على 
 مصادر متخمة بمعلومات كثیرة ومتعددة مثل الوثائق المعلومة للتحلیل من

  )٣(.والتسجیل التاریخي واإلعالم المرئي والمسموع والمقروء

                                                
 .٢٨٤، ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )١(
 مرجع سبق ذكره،، السیاسة االجتماعیة في اطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: طلعت مصطفى السروجي )٢(

 .٢٣٩ص 
تحلیل مضمون برامج األحزاب السیاسیة المصریة كمدخل لتحدید مستقبل : ماجدة فرید محمد سرور )٣(

، القاهرة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرون للخدمة سیاسات الرعایة االجتماعیة
 .٢٣٩٤م، ص ٢٠١٢، المجلد السادس، مارس " جامعة حلوان-كلیة الخدمة االجتماعیة "االجتماعیة بـ



 

 

كذلك تعتبر المناقشة أحد األدوات المستخدمة في تحلیل سیاسات الرعایة 
االجتماعیة، فمن غیر الممكن معرفة كل شيء حیال سیاسات الرعایة االجتماعیة 

من المفترض أن تلك السیاسات وضعت لمواجهتها، وفي هذه والمشكالت التي 
الحالة وكحد أدنى یكون النقاش كأحد األدوات المستخدمة في تحلیل تلك 
السیاسات ضروریًا مع من یعتبرون على درایة بتلك السیاسات والمشكالت التي 
تسعى لمواجهتها، على أن یكون هؤالء مستعدین للرد على تساؤالت أساسیة 

عدد األفراد المتأثرین بتلك المشكالت، والعمر، "نة، ومثال لتلك التساؤالت ومعی
والعرق، والجنس، والدخل، ومكان اإلقامة، والفترة الزمنیة لتلك المشكالت، 
وتاریخها، والجهود السابقة لمواجهتها ومدى نجاعة تلك الجهود، والتشریعات 

في البلدان المختلفة، التي سبق لها أن تعاملت مع تلك المشكالت بنجاح 
والتوصیات أو المقترحات التي یمكن أن تساهم في مواجهة تلك المشكالت وهل 

  )١(".یوجد دلیل على نجاحها أم ال

ختامًا یعتبر توثیق تأثیرات التصرفات الحكومیة في تحقیق وتنفیذ 
 سیاسات الرعایة االجتماعیة أمر مهم في حد ذاته لتحلیل تلك السیاسات، ویحتاج
هذا األمر للقلیل من النشاط الوصفي باإلضافة لألدوات المستخدمة في التحلیل، 
مع مقارنة للنتائج الفعلیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة بالنوایا األولیة، وما سبق 
من أدوات في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة قد یكشف عن نتائج صعبة جدًا 

   )٢(: أسباب منهاوذلك لعدةوقاسیة مقارنة بالواقع، 

 وجود تنافر على المستوى العملي ما بین أهداف تلك السیاسات مقارنة بما -١
تحقق من النتائج، حیث أن هناك ضغوط داخلیة ال حصر لها ساهمت في حدوث 
ذلك، وجعلت المسافة بعیدة ما بین الحكومة كجهة تنفیذیة لسیاسات الرعایة 

لألهداف األصلیة لتلك السیاسات، وفي االجتماعیة وما بین اإلنجاز الناجح 
المقابل ال یجعل ذلك من الصعب تمامًا أن نفترض وجود نتائج فعلیة تدل على 

  .النوایا األصلیة لتلك السیاسات

 أن مبادئ سیاسات الرعایة االجتماعیة تتناغم فیما بینها أو تدعم بعضها -٢
 فمبادئ مثل تأمین البعض بشكل تبادلي في مساهمتها بتحقیق تلك السیاسات،

المواطنة وترقیة مبدأ المساواة والحفاظ على حریة الفرد وتوسیع دائرة العدالة 

                                                
(1) Amanda Smith Barusch: Op. Cit, P 66. 
(2) Robert F. Drake: Op. Cit, P 4. 



 

 

وتحقیق تكافؤ الفرص وغیرها، هي مبادئ یجب أن تجتمع كبوتقة واحدة بطریقة 
ال تسمح بإهمال أي نسق من أنساق هذه البوتقة بما یتسبب بخلل في النسق العام، 

یل تلك السیاسات من جهة ویجعل مسألة تطابق نوایا وهو ما یصعب عملیة تحل
تلك السیاسات مع نتائجها أمر في غایة الصعوبة من جهة أخرى لوجود من ال 
یكتفي بإهمال مبدأ من تلك المبادئ فقط وإنما قد یصل األمر إلى إهمالها جمیعها 

  .في بعض البلدان

جتماعیة لن دون األدوات المستخدمة في تحلیل سیاسات الرعایة اال  
یستطیع محللي تلك السیاسات جمع البیانات الالزمة لتحلیل تلك السیاسات، فهذه 
األدوات توفر لمحللي سیاسات الرعایة االجتماعیة البیانات الالزمة إلصدار 
أحكامهم على تلك السیاسات، تلك البیانات تدعم مصداقیة نتائج تحلیل سیاسات 

یستطیع محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة الرعایة االجتماعیة، فمن خاللها 
الكشف عن طبیعة العالقة الحقیقیة بین المستفیدین من تلك السیاسات والسیاسات 
نفسها، وال تستخدم تلك األدوات لجمع البیانات من المستفیدین من تلك السیاسات 

ى فقط وإنما كذلك تستخدم لجمع البیانات من خبراء تلك السیاسات والقائمین عل
  .تنفیذها وغیرهم

  : مداخل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ج

 عالمي خاص حول سیاسات الرعایة االجتماعیة في كثیر اتفاقال یوجد  
من جوانبها، ولكن ما هو متفق علیه أن سیاسات الرعایة االجتماعیة تمثل أفضل 

لرعایة ما یمكن أن یقام به تجاه أفراد المجتمع، لذلك في تحلیل سیاسات ا
االجتماعیة من غیر المحتمل أن یأمل المحللین بوجود حدود صارمة تعرف 
موضوعاتهم، كما هو الحال عند المؤرخین في تعاملهم مع التاریخ، أو 
الفیزیائیین في تعاملهم مع الفیزیاء، ومع ذلك یوجد عدد من المداخل البحثیة التي 

اعیة لما یمكن أن یحللوه ضمن اختارها بعضًا من محللي سیاسات الرعایة االجتم
مجال تلك السیاسات، منطلقین في ذلك من تحدیدهم لسیاسات الرعایة االجتماعیة 

ثالث محددات ، "نوایا وأهداف، إدارة إعداد مالي، نتائج فائزة وخاسرة"بوصفها 
  )١(:مثلت بالنسبة للعدید من المحللین إطار عمل تحلیلي

  .ت الرعایة االجتماعیة نوایا وأهداف تكمن وراء سیاسا-١
                                                
(1) John Baldock and et. al: Social Policy, New York, Oxford University, 2007AD, 

P P 11 : 12. 



 

 

  . اإلعدادات اإلداریة والمالیة المتبعة لتقدیم تلك السیاسات-٢

  .  بالربح بالمفهوم االجتماعي والخسارةتائج تلك السیاسات خاصة ما یتعلق ن-٣

جتماعیة أو ویمكن استخدام مدخل من مداخل تحلیل سیاسات الرعایة اال
 تحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة، جمیع المداخل مجتمعة فيأكثر من مدخل أو 

   )١(:ویتحدد ذلك وفقًا لما یلي

  . الهدف من تحلیل سیاسة الرعایة االجتماعیة-١

 فهم وإدراك القائم بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لعناصر وركائز تلك -٢
  .السیاسات هدف التحلیل

  . الفترة الزمنیة للتحلیل-٣

وهاري سبكت  ""Neil Gilbertهذا وحدد كل من نیل جلبرت 
"Harry Specht " مداخل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في ثالث مداخل

  )٢(: وهي،أساسیة

  : العملیةمدخل -١

 بعملیة صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة، وذلك هذا المدخلهتم یو
بالتركیز على تحلیل البیانات التخطیطیة، والعالقات والتفاعالت بین القوى 

ؤثرة على صیاغة تلك السیاسات، وكیف أن البیئة االجتماعیة والفاعلیة الم
وذلك من خالل اإلجابة على ومراحل التنمیة تساهم في ناتج تلك السیاسات، 

  :التساؤالت التالیة

   ما هي القوى التي تشارك في عملیة صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة؟-

   ما هي السلوكیات؟-

   ما هي الدوافع؟-

  ا هي أهداف مختلف الفاعلین والمساهمین في صنع تلك السیاسات؟ م-

                                                
 مرجع سبق ذكره،، السیاسة االجتماعیة في اطار المتغیرات العالمیة الجدیدة:  السروجيطلعت مصطفى )١(

 .٢٣٣ص 
، القاهرة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي تحلیل سیاسة الرعایة لضحایا الجریمة: منى محمود عویس )٢(

لثاني، مارس ، المجلد ا" جامعة حلوان- كلیة الخدمة االجتماعیة"ماعیة بـالدولي التاسع للخدمة االجت
 .٥٩٩ : ٥٩٨م، ص ص ١٩٩٦



 

 

  میة التي مرت فیها تلك السیاسات؟ ما هي مراحل التن-

  : األداءمدخل -٢

ویهتم هذا المدخل بعملیة وصف وتقویم ناتج برامج تلك السیاسات 
 مباستخداالمختارة، ویتم قیاس األداء عن طریق تحلیل البیانات الكمیة والكیفیة 

  :وذلك في ضوء اإلجابة على التساؤالت التالیةاألسالیب العلمیة المختلفة، 

   كیف ینطبق البرنامج؟-

   ما هو أثر البرنامج؟-

   هل تصل البرامج إلى المستفیدین؟-

   ما هي تكلفة البرامج؟-

  : الناتجمدخل -٣

من ویهتم هذا المدخل بعملیة ترجمة تلك السیاسات إلى خطط وبرامج، 
  :إلجابة على التساؤالت التالیةخالل ا

 ما هو شكل ومضمون االختیارات التي تبلور قرار سیاسات الرعایة -
  االجتماعیة؟

   البدیلة؟االختیارات ما هي -

   على تلك السیاسات؟االختیار لماذا وقع -

  ؟االختیارات التي تدعم واالفتراضات ما هي القیم والنظریات -

راسة المستفیدین من تلك السیاسات أیضًا هناك من یرى بأنه یجب د
 االكتفاءكمدخل لتحلیل وتفسیر وفهم سیاسات الرعایة االجتماعیة مع عدم 

بدراسة األداء والناتج، فمقارنة مع النظام اإلداري االجتماعي التقلیدي لسیاسات 
 جدیدًا لتلك السیاسات ممثًال في النقاش الدائر اتجاهًاالرعایة االجتماعیة یوجد 

 القول أن سیاسات الرعایة االجتماعیة البد أن تفهم بشكل مختلف عما هو بشأن
قائم حالیًا، فبدًال من النظر إلى السبل أو الطرق التي من الممكن أن تنتج بها 
الخدمات االجتماعیة، یجب أن ینظر في حیاة البشر وخبراتهم مع تلك الخدمات 

ن یسهم في تحدید كیفیة النظر التي تساهم في تحقیق النفع لهم، وهو ما شأنه أ
 السابقة لتلك السیاسات االتجاهاتلتلك السیاسات مرتبطة بحیاة البشر، فكثیر من 



 

 

 الذي االتجاهانفصلت عن خبرات وحیاة الناس، وهو ما دفع تجاه ظهور هذا 
یتبني وعیًا بالوسیلة التي جعلت سیاسات الرعایة االجتماعیة مدمجة في خبرات 

ت البشر، ففي الماضي محللي سیاسات الرعایة االجتماعیة مالوا األفراد وجماعا
للنظر إلى ما یتم من تلك السیاسات، وذلك بسبب أن تلك السیاسات لم ینظر إلیها 
بالقدر الكافي من واقع التجربة اإلشكالیة التي یواجهها البشر، لذلك هناك اهتمام 

ا في مجال تحلیل سیاسات جدید بالهویة والمستفیدین، وهناك خبرات تم تطویره
الرعایة االجتماعیة تقترح أن من تمتعوا بخبرات مباشرة لدیهم تفهمًا لما یتم أو 
یحدث، ولذا النساء یوفرن الفهم األساسي لوضع النسوة فیما یتعلق بسیاسات 

 بدراسة اهتمامالرعایة االجتماعیة، والمعاقین یوفرون الفهم األساسي لمن لدیه 
 إلى صوت االستماعهم، والبطالة ال یمكن أن تفهم بدون سیاسات تتعلق ب

العاطلین، وهو رأي له رسالة هامة لمحللي تلك السیاسات، حیث أن أهمیة 
 والخبرة المباشرة تكمن في هذا األمر بأن محلل تلك السیاسات تمتعوا االستماع

  )١(.بخبرات مهمة تعاونهم في جعل أبحاثهم أكثر وضوحًا

مداخل تحلیل سیاسات الرعایة  "Wildavasky" كيكما حدد ولیدافس
  )٢(: في األتي،االجتماعیة

  : مدخل علمي-١

یهدف هذا المدخل إلى إمداد صانعي القرارات المتعلقة بتلك السیاسات 
بالمعلومات والبیانات الخاصة بطرق تنفیذ تلك السیاسات، ومدى تحقیقها 

هنا القائمین على تلك السیاسات ألهدافها وعائدها في المجتمع، ویقوم بالتحلیل 
  .أنفسهم

  : مدخل أكادیمي-٢

یهدف هذا المدخل إلثراء األساس النظري والمعرفي لسیاسات الرعایة 
االجتماعیة، وذلك من خالل تفسیر وتوضیح العملیات المتعلقة بتلك السیاسات 

، وتحدید المعوقات التي حالت دون تحقیق أهداف "صنع، وتنفیذ، وتقویم"من 
لك السیاسات مع محاولة لوضع مقترحات وبدائل لتذلیل هذه المعوقات وتحقیق ت

                                                
(1) Pete Alcock and et. al: The Student’s Companion to Social Policy, Op. Cit, P 

14. 
 .٢٨٩، ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )٢(



 

 

أهداف تلك السیاسات، ویستخدم هذا المدخل الدارسین والباحثین في سیاسات 
  .الرعایة االجتماعیة أو المشاركین فیها

مداخل تحلیل سیاسات الرعایة " Amanda"كذلك حدد أماندا 
 )١(: فیما یلي،االجتماعیة

  :لحاجة إلى وجود السیاسة ا-١

ویطبق الباحثین عدد كبیر من التقنیات لتحدید الحاجة إلى وجود سیاسة 
أو برنامج ما، ومن ضمن تلك التقنیات استخدام البیانات األساسیة، والمؤشرات 

  .االجتماعیة، والمسح االجتماعي

  : تحلیل المنتج-٢

منتجات وهو عبارة عن وصف مفصل للبرامج العامة التي تعتبر 
لسیاسات الرعایة االجتماعیة، ویعتبر تحلیل المنتج مدخل لتحلیل سیاسات 

  :وذلك في ضوء اإلجابة على التساؤالت التالیةالرعایة االجتماعیة، 

   هدف البرنامج؟-

   المشكلة االجتماعیة التي یتعامل معها؟-

   الفائدة أو الخدمة المقترحة؟-

   البدائل المطروحة للبرنامج؟-

  لیة عمله؟آیله و تمو-

تحدد مداخل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لمحللي السیاسات نقطة 
البدء بالنسبة للعملیة التحلیلیة، كذلك تكشف عن الهدف الذي تسعى تلك العملیة 
للوصول إلیه، فمحللي سیاسات الرعایة االجتماعیة كمثال الذین یسعون خلف 

لسیاسات سیستخدمون مدخل دراسات األداء معرفة مستوى األداء التنفیذي لتلك ا
" Harry Specht"وهاري سبكت  " "Neil Gilbertكما حدده نیل جلبرت 

  . األداء التنفیذي لتلك السیاساتكمدخل تحلیلي یهدف إلى معرفة مستوى

                                                
(1) Amanda Smith Barusch: Op. Cit, P P 68 : 71. 



 

 

ًالفرق بني كال من : ًسادسا
 سياسات "حتليل وختطيط وصنع وصياغة"

  :الرعاية االجتماعية
  :ات الرعایة االجتماعیة تحلیل سیاس-أ

تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یتعلق بسبل فحص وتحري أسباب 
تلك السیاسات كمثال في مقابل نتائجها، وسیاسات الرعایة االجتماعیة تتعلق 
بالمصطلح العام بالقرارات والقوانین واللوائح التي وضعتها الحكومات قدمًا، 

الجتماعیة یستند على تلك القرارات والقوانین ونموذجیًا تحلیل سیاسات الرعایة ا
واللوائح في عملیة التحلیل لتوفیر التوجیه واإلرشاد لصناع القرار وتوفیر حلول  
للمشكالت االجتماعیة، وتوجد بیانات كذلك یتم الحصول علیها عبر تحلیل  تلك 

  )١(.السیاسات یمكن استخدامها لتطویر البدائل التي تطرح مستقبًال

 یعتبر تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة تقییم علمي منظم لتلك كذلك
السیاسات والعملیة التي صیغت بها، ومن یقومون بتلك المهمة یركزون على 
معرفة ما إذا كانت النتیجة عقالنیة، واضحة ومحددة، ومنصفة، وشرعیة، 

التكلفة، ومالئمة، ومعقولة سیاسیًا، ومتوافقة مع القیم االجتماعیة، وفاعلیة 
  )٢(.ومتفوقة على كل البدائل على المدى القصیر والمدى الطویل، أم ال؟

  : تخطیط سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

یعتبر تخطیط سیاسات الرعایة االجتماعیة إجراءات منظمة تسعى 
لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة، وتتضمن تلك اإلجراءات قیام األفراد 

 واتخاذم لجمع الحقائق ووضع البدائل لبرامج العمل والمنظمات بتصمیم مالئ
 ویتضمن تخطیط سیاسات الرعایة االجتماعیة )٣(التدابیر الالزمة للقیام بها،

وضع أهداف بدیلة للمستقبل على أساس صور المستقبل والمقارنة بین هذه 
  )٤(. األهداف المرغوب فیهااختیاراألهداف ثم 

                                                
(1) Elizabeth A. Segal: Op. Cit, P 121. 

 .٢٩، ص مرجع سبق ذكره، التخطیط للتنمیة في الدول النامیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٢(
 .١٢٢، ص مرجع سبق ذكره، مقدمة في الرعایة االجتماعیة والخدمة االجتماعیة:ماهر أبو المعاطي علي )٣(
 .٢٩، ص مرجع سبق ذكره، التخطیط للتنمیة في الدول النامیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٤(



 

 

جب مراعاتها عند تخطیط سیاسات وتوجد مجموعة من الشروط التي ی
  )١(: وهي،الرعایة االجتماعیة

 یجب مراعاة أن أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لم تعد تدور حول -١
 مفهومها إلى اإلنسان كمصدر بشري امتدالجوانب اإلنسانیة فحسب، وإنما 

یة وطاقة قادرة على التأثیر االقتصادي لذلك أصبحت سیاسات الرعایة االجتماع
  .غایة تسعى لتحقیق جوانب إنسانیة ووسیلة للنهوض االقتصادي

 البد وأن توجه برامج سیاسات الرعایة االجتماعیة كي تشكل في إطار التنمیة -٢
الشاملة، حیث أنها تسعى إلى مساعدة المواطنین على تقبل أوضاع اجتماعیة 

  .تتفق وعملیات النمو التي یتحركون في مدارها

لتخطیط لسیاسات الرعایة االجتماعیة باألهداف المرجو تحقیقها  أال یهتم ا-٣
فحسب، وإنما بالوسائل المؤدیة لتحقیق هذه األهداف حیث یجب أن یحقق 

ات ومؤهالت ءالتخطیط نتائج أفضل بتكالیف أقل عن طریق تحسین كفا
  .العاملین، وتدعیم العملیات اإلداریة، واستخدام قدرات العاملین إلى أقصى حد

 أن تبذل جهود عن طریق العاملین في مجاالت سیاسات الرعایة االجتماعیة -٤
 القوى الشعبیة والمحلیة لإلسهام في التنمیة، وتعبئة المواطنین للتأثیر الستثارة

  .على برامج التنمیة التعلیمیة والصحیة وتحسین العمل

ات  أن یدرك المخططون أن من أهم المشكالت التي تواجه النمو بسیاس-٥
 المشتغلین بسیاسات الرعایة االجتماعیة على اتفاقالرعایة االجتماعیة، صعوبة 

تحدید مفهوم واضح لها، وضعف البناء التنظیمي للعمالة فیها، وقلة أو عدم 
  .عتمادات المالیة المخصصة لها تلك السیاسات وبرامجها، وقلة االالتنسیق بین

یة االجتماعیة نظام معین  أن یراعي التخطیط لتحقیق سیاسات الرعا-٦
  :یتضمنلألولویات، 

 باإلجراءات الوقائیة التي تحول دون حدوث التفكك أو الخلل االهتمام -
  .االجتماعي داخل النسق االجتماعي والمجتمعي

  . التركیز على الخدمات االجتماعیة المدعمة للتنمیة االقتصادیة-

                                                
، ص ص مرجع سبق ذكره، مقدمة في الرعایة االجتماعیة والخدمة االجتماعیة: ي علياهر أبو المعاطم )١(

١٢٣ : ١٢٢. 



 

 

 منها أكبر عدد ممكن من أبناء  بالخدمات وأوجه الرعایة التي یستفیداالهتمام -
  .المجتمع

 أن األسرة هي المؤسسة األولى للتنشئة باعتبار التركیز على الخدمات األسریة -
  .والضبط االجتماعي داخل المجتمع

 التركیز على جوانب الرعایة أو الخدمة التي تسهم في تنمیة الشعور بالمسئولیة -
  .والوعي التعاوني بین أعضاء المجتمع

یام برامج الرعایة االجتماعیة التي تتضمنها تلك السیاسات على أساس من  ق-
  .الوعي بالبناء االجتماعي والثقافي والتكنولوجي للمجتمع

ومراعاة تلك األولویات یفید في توفیر الخدمات والبرامج التي تتضمنها 
سیاسة الرعایة االجتماعیة بحیث تكون قادرة على إشباع احتیاجات ومواجهة 

  )١(.شكالت الغالبیة العظمى من المواطنین في المجتمعم

  : صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة-ج

إن صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة قد یعني سیاسات رعایة جدیدة أو سیاسات 
أخرى بدیلة، من خالل مراحل وعملیات متعاقبة تبدأ دائمًا بالتحدید الدقیق 

م صیاغة هذه السیاسات وبرمجتها وتنفیذها وصوًال لتحدید األهداف واألغراض ث
وتقدیرها وتقویمها، ومن ثم فإن سیاسات الرعایة االجتماعیة أهم وأشمل من 

وهاري سبكت " Neel Gilbert" كما یرى كًال من نیل جلبرت )٢(صیاغتها،
"Harry Specht"  أن صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة عملیة یتم من خاللها

ام بوجود حاجات هامة غیر مشبعة إلى أسالیب جدیدة لمقابلة ترجمة الشعور الع
   )٣(.هذه الحاجات

  : صیاغة سیاسات الرعایة االجتماعیة-د

صیاغة سیاسات الرعایة االجتماعیة تعتبر عملیة دینامیة ترتبط بصنع 
القرار لتصبح لسیاسات الرعایة االجتماعیة مشروعیتها، وهي غالبًا ما تتضمن 

 القرار، فالصیاغة تركز على إعادة واتخاذدینامیات صنع مراحل وخطوات و

                                                
 .١٢٣ص : المرجع السابق )١(
، مرجع سبق ذكره، السیاسة االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة: طلعت مصطفى السروجي )٢(

 .٢١٥ : ٢١٤ص ص 
 .٢١٧، ص ، مرجع سبق ذكرهلسیاسة االجتماعیةالعولمة وا: منى عطیة خزام خلیل )٣(



 

 

 حولها، ووضع الصورة التفاقصیاغة األهداف أو تعدیلها من خالل الوصول 
النهائیة واإلجرائیة لها، وأن صیاغة هذه السیاسات مرحلة من مراحل صنعها، 

  )١(.وهي المرحلة األكثر دینامیة في صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة

ح من العرض السابق أن عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة یتض  
تعتبر بمثابة التغذیة العكسیة أو المرتدة لعملیة تخطیط تلك السیاسات، فعملیة 
تخطیط سیاسات الرعایة االجتماعیة تستند على التغذیة العكسیة التي وفرتها 

لسیاسات القائمة، عملیة التحلیل في تخطیطها لصنع سیاسات جدیدة أو صیاغة ا
في حال أثبتت التغذیة العكسیة لعملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة أن 

 بسیاسات بدیلة  أو صیاغتها، وهكذا تدور كًال الستبدالهاالسیاسات القائمة بحاجة 
من عملیة تحلیل وتخطیط وصنع وصیاغة سیاسات الرعایة االجتماعیة في دائرة 

  .مكملة لبعضها البعض

مشكالت حتليل سياسات الرعاية االجتماعية، ودور األخصائي : ًبعاسا
  :االجتماعي املخطط يف حتليل تلك السياسات

  : مشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

  )٢(: فیما یلي،یمكن تحدید أهم مشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة

 الرعایة االجتماعیة، لقیاس  عدم القدرة على القیاس الدقیق لعائد ومخرجات-١
فعالیتها في تحقیق أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة، وعدم استخدام 
المؤشرات الكمیة والكیفیة لقیاس التغییرات الناتجة عن تطبیق سیاسات الرعایة 

  .االجتماعیة

 االجتماعیین بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة نیالمخطط عدم اهتمام -٢
  . منهالالستفادةألهداف والنتائج التي تحققت وتلك التي لم تتحقق للوقوف على ا

 غیاب اإلحصاءات والبیانات والمعلومات الضروریة الالزمة لتحلیل سیاسات -٣
  .الرعایة االجتماعیة أو عدم دقتها وحداثتها في حال توافرها

                                                
 مرجع سبق ذكره،، االجتماعیة في إطار المتغیرات العالمیة الجدیدة السیاسة: طلعت مصطفى السروجي )١(

 .٢١٥ : ٢١٤ص ص 
 .٢٤٠ : ٢٣٩ ص ص :المرجع السابق )٢(



 

 

 عدم التسجیل الدوري لسیاسات الرعایة االجتماعیة خالل فترات زمنیة -٤
  .حددة بما یساعد على تدعیم فعالیة التنفیذم

 اعتقاد البعض أن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة هو لتصعید األخطاء -٥
 منها في مراحل التنفیذ التالیة أو عند صنع وصیاغة سیاسات لالستفادةولیس 

  .رعایة اجتماعیة جدیدة أو حتى التغییر في السیاسات القائمة

قوانین والتشریعات االجتماعیة وعدم توافقها مع  عدم مرونة بعض ال-٦
التغیرات المجتمعیة وصعوبة تغییرها بما یجعل من عملیة تحلیل سیاسات 

  .الرعایة االجتماعیة عملیة غیر مجدیة

أیضًا من مشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة المنظور المتفرد 
الخاصة بمجاالت العمل في في التحلیل، من المتعارف علیه أن تطویر المعارف 

سیاسات الرعایة االجتماعیة ال یمكن أن تكون دون تعلم كیفیة تحلیل تلك 
السیاسات، وتحلیل السیاسات غالبًا ما یعتبر مجال للسیاسیین واالقتصادیین 
والموظفین الحكومیین والمهتمین بتحسین الخدمات االجتماعیة، ومع هذا یتبع 

د عن التخصصیة لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة البعض منظورًا متفردًا بعی
معتمدًا على معارف تتعلق بالخبرات الفردیة لمن تأثروا بتلك السیاسات، ویعتبر 
ذلك أمر غیر صائب ونقدي أكثر من كونه یهدف إلى تطویر تلك السیاسات، 

 االقتصادیة االعتباراتفسیاسات الرعایة االجتماعیة تقوم على أساس 
یة، ولیس فقط الخبرات التي تتعلق بمن تأثروا بتلك السیاسات ولم ینالوا والسیاس

   )١(. اهتمام قلیلىسو

 االنقساماتكذلك من مشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة 
 العرقیة تلك السیاسات االنقساماتالعرقیة، فببعض المجتمعات التي تعاني من 
 لعرق ما وهذا االنحیازیكون إلى یكون لها دور بعید عن الوسط أو أقرب ما 

الدور یكون واضح وتمییزي، والبعد التحلیلي في هذا السیاق ال یمكن له أن یغیر 
من الوضع القائم، كونه في األساس هو أقل سیادة في التحلیل الخاص بأدبیات 
سیاسات الرعایة االجتماعیة بشكلها العام في المجتمعات التي ال یوجد فیها 

قیة، فهل سیكون له سیادة في تغییر واقع سیاسات الرعایة  عرانقسامات
 العرقیة؟، كذلك االنقسامات في المجتمعات التي تعاني من االنحیازیةاالجتماعیة 

                                                
(1) Elizabeth A. Segal: Op. Cit, P 121. 



 

 

الحال في موضوعات الطبقة االجتماعیة والنوع، وتوجد أسباب واضحة لهذا 
حسب األمر منها أن المجموعات العرقیة األقل عددًا داخل المجتمع، هي ب

التعریف المجتمعي لها أقلیات، حیث الحراك السیاسي ال یكون معني في كسب 
  )١(.رضاها بقدر السعي خلف كسب رضا األكثریة

 السائد بأن الحكومة هي العامل واالعتقادكذلك تعتبر النفعیة السیئة 
الحاسم في تلك السیاسات واحدة من المشكالت التي تتعلق بتحلیل سیاسات 

 السائد بأن نشاط الدولة هو العامل الحاسم في فاالعتقادجتماعیة، الرعایة اال
التأثیر بشكل إیجابي على الرعایة، دفع كثیر من المحللین تجاه التركیز على 
العامل الرسمي فیما یتعلق بتلك السیاسات دون التطرق لغیره من العوامل، فمن 

 أن الدولة فقط أو نشاطها  الزائف الرامي إلىاالفتراضالمهم أال یتم ترسیخ هذا 
هو ما یؤثر أو ما یرتقي بالرعایة، وتوجد مشكلة أخرى تتعلق بتحلیل سیاسات 
الرعایة االجتماعیة وهي تضمن تلك السیاسات أهداف نفعیة تعمل على تشویش 
أو تشویه العملیة التحلیلیة لتلك السیاسات، فاألهداف التي لها دوافع وأغراض 

نافع الضیقة على القائمین بتبني أو دعم أو تنفیذ شخصیة خاصة تعود بالم
سیاسات الرعایة االجتماعیة شأنها أن تحدث تشویش أو تشویه یؤثر بتحلیل تلك 
السیاسات، سواء بضرب نتائج التحلیل بعرض الحائط أو بالتدخل في العملیة 

فسیاسات التحلیلیة نفسها للحیلولة دون تأثیرها على تلك األهداف النفعیة السلبیة، 
الرعایة االجتماعیة یجب أن ترتقي بنفسها عن النفعیة السیئة أو السلبیة، ویجب 
أن تكون تلك السیاسات بمثابة أدوات لتأمین األهداف التي تحقق ألفراد المجتمع 

 )٢(.الفائدة والعائد النفعي اإلیجابي

ومع التسلیم بأهمیة عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، یتطلب 
األمر العمل على مواجهة تلك المشكالت من خالل بناء قاعدة بیانات حدیثة تمكن 

 علیها في تحلیل وتعدیل سیاسات الرعایة االعتمادمحللي تلك السیاسات من 
االجتماعیة القائمة، وكذلك ضرورة التأكید على أن عملیة التحلیل لیست مصیدة 

صنع سیاسات رعایة اجتماعیة لألخطاء ولكنها عملیة هامة لمواصلة تنفیذ أو 
جدیدة، كما یتطلب األمر المراجعة المستمرة للقوانین والتشریعات القائمة 
لتطویرها بما یتناسب مع التغیرات التي تطرأ على المجتمع والتي تسهل عملیة 
                                                
(1) Patricia Kennett: Op. Cit, P P 210 : 211. 
(2) Michael Hill: Understanding Social Policy, Berlin, Blackwell Publishing, 

2003AD, P 3. 



 

 

تحلیل تلك السیاسات وتحقق الهدف منها، كذلك العمل على إیجاد أسالیب فعالة 
  )١(.اساتلقیاس عائد تلك السی

یتضح من العرض السابق لمشكالت تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة 
أن تلك المشكالت غیر محصورة في بعد معین، بحیث تنتشر على مجموعة من 
األبعاد المتعلقة بعملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، فمنها ما هو متعلق 

تعلق بالقائمین على تنفیذ تلك بمحللي سیاسات الرعایة االجتماعیة ومنها ما هو م
السیاسات، ومنها ما هو متعلق بالعملیات األساسیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
من مدخالت وعملیة تحویلیة ومخرجات، وهو ما یجعل من ضرورة وجود 
رقابة متخصصة بسیاسات الرعایة االجتماعیة تضع نصب أعینها المشكالت 

قابة التي تتناول السیاسات بشكلها الكلي سیجعل السابقة أمر مهم، فدون تلك الر
  .من الصعب تالشي حدوث مثل هكذا مشكالت مستقبًال

  : دور األخصائي االجتماعي المخطط في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-ب

یعتبر األخصائیین االجتماعیین الذین یعملون في مجاالت الرعایة 
حدید وتقدیر حاجات المجتمع ودرجة االجتماعیة المختلفة، أكثر قدرة على ت

شدتها وأسالیب مقابلتها، كما أنهم أعمق معرفة بتشریعات المجتمع التي تحقق 
الرفاهیة االجتماعیة، وقدرات وإمكانیات المجتمع، ومن ثم یشاركون بفاعلیة في 

  )٢(.رسم سیاسات الرعایة االجتماعیة وتحلیلها وتعدیلها أو إیجاد سیاسات بدیلة

لرغم من أن هناك ما یكفي من التحلیل المنتمي للعدید من وعلي ا
التخصصات لتلك السیاسات، إال أن األخصائیین االجتماعیین یطلب منهم أفكار 
لبرامج وسیاسات جدیدة، وذلك بسبب أن العمل االجتماعي مهتم بتقدیم الخدمات 

عاملون مع االجتماعیة لجمهور عام، وغالبًا ما یفترض أن األخصائیین الذین یت
هذا الجمهور یمكنهم تقدیم أفكار لبرامج اجتماعیة بحكم خبرتهم وتجربتهم تلك، 
ومثال ذلك األخصائیین العاملین في مجال فئة الطفولة، هم أقدر من غیرهم على 
دراسة الخدمات المتعلقة بتلك الفئة وتقدیم النصیحة الالزمة في هذا المجال، 

قادرین على تفسیر احتیاجات كثیر من واألخصائیین االجتماعیین كذلك 
المجموعات األخرى التي یتعاملون معها بحكم الممارسة والخبرة بالتعامل مع 

                                                
 .٤٥٧، ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )١(
، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الخدمة االجتماعیة أسس النظریة والممارسة: طلعت مصطفى السروجي )٢(

 .٢٤٥ : ٢٤٤، ص ص م٢٠٠٩الحدیث، 



 

 

هذه الجماعات، وألجل أن یفسر األخصائیین احتیاجات العمالء، فمن المفترض 
  )١(.أن یكونوا قادرین على إجراء بعضًا من التحلیل االجتماعي الخدمي

دور األخصائیین االجتماعیین تحلیًال وممارسة في لم یبدأ االهتمام ب
سیاسات الرعایة االجتماعیة أو مشكالتها إال في السبعینیات من القرن الماضي، 
وذلك كان على أیدي علماء االجتماع األمریكان، خاصة عندما بدأت الدوریات 
 والمجالت العلمیة المتخصصة في تلك السیاسات بالتطرق لتحلیل وممارسة تلك
السیاسات، وبدأ اهتمام وتركیز علماء االجتماع األمریكان على عملیة تطبیق تلك 

 والتي "Trans - Action" بعد ظهور مجلة خاصةالسیاسات ودراسة آثارها 
عنیت بسیاسات الرعایة االجتماعیة، ورغم اهتمام مهنة الخدمة االجتماعیة 

لم تول عملیة تحلیل وممارسة بسیاسات الرعایة االجتماعیة، إال أنها في النهایة 
  )٢(:وربما یعزي ذلك ألسباب منهاتلك السیاسات االهتمام الكافي، 

 أن لألخصائي االجتماعي اعتقادًا راسخًا بأنه جزء ال یتجزأ من سیاسات -١
الرعایة االجتماعیة، وأن عملیة ممارسة تلك السیاسات شيء طبیعي ال یستدعى 

 .تركیز االهتمام علیه

 الدراسات التي أجرتها الجمعیة القومیة لألخصائیین االجتماعیین  أظهرت-٢
، بأن عددًا ال بأس به من األخصائیین االجتماعیین یعملون "NASW"بأمریكا 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في مكاتب أو إدارات تابعة للسلطات التشریعیة، 
 .السیاساتومن ثم فهم راضون تمامًا عن دورهم في صیاغة أو إعداد تلك 

 ومن ناحیة أخرى أظهرت دراسة أجراها مجلس تعلیم الخدمة االجتماعیة -٣
وغیرها من الدراسات، أن هناك قصورًا شدیدًا في تعلیم " CSWE"بأمریكا 

الخدمة االجتماعیة تجاه تحلیل وممارسة تلك السیاسات، وخاصة أن شواهد 
ن تلك السیاسات سوف الحال تؤكد على أن زیادة تدریب هؤالء الذین یمارسو

 .یأتي بنتائج طیبة على آثار تلك السیاسات ونواتجها النهائیة

ویشارك األخصائیین االجتماعیین في تحلیل سیاسات الرعایة 
االجتماعیة بصورة مباشرة، ففي كل خطوة في سیاسات الرعایة االجتماعیة دور 

ئیین االجتماعیین لألخصائیین االجتماعیین ومنظماتهم المهنیة، ویشارك األخصا
في تجمیع المعلومات ذات الصلة الوثیقة بعملیات تلك السیاسات، وتوصیلها إلى 
                                                
(1) Elizabeth A. Segal: Op. Cit, P 121. 

 .٢٠٣ : ٢٠٢، ص ص مرجع سبق ذكره، سیاسة الرعایة االجتماعیة: أحمد عبد الفتاح ناجي )٢(



 

 

أصحاب القرار بما یشكل حلقة وصل بینهم وبین الجماهیر المستفیدة من خدمات 
 في محاولة للتأثیر على مجریات تلك )١(وعائد سیاسات الرعایة االجتماعیة،
حاب القرار الذین یستندون في المقام األول السیاسات، وعلى نحو مخالف ألص

على العلوم األكادیمیة، حیث أن األخصائیین االجتماعیین غالبًا ما یبحثون 
بصورة مباشرة تجعلهم على درایة بالخدمات المطلوبة، وكذلك یبحثون 
ویتحققون من النتائج المقصودة وغیر المتوقعة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 

عمالئهم، فضًال عن ذلك فإن األخصائیین االجتماعیین یمكنهم وتأثیرها على 
التأثیر في تلك السیاسات وذلك من خالل أدوارهم المختلفة مثل خبراء سیاسة 

"Policy Experts" وباحثین ،"Researchers"، ومدافعین "Advocates" ،
، "Community Organize"، ومنظمي مجتمع "Managers"ومدیرین 

 وباعتبارهم" "Clinicians، وممارسین بمؤسسات"Planners"ومخططین 
، ورغم أن سیاسات الرعایة االجتماعیة "Lobbyists"جماعات ضغط 

والتخطیط االجتماعي وتحلیل تلك السیاسات ال یعتبر میادین مقصورة على 
الخدمة االجتماعیة، إال أن األخصائیین االجتماعیین یشاركون في نمو وتطویر 

  )٢(.تلك المیادین

بعض األخصائیین االجتماعیین یساهمون في ظهور هذا المجال متعدد 
ومتشابك التخصصات، وآخرین یعملون على تنمیة وتطویر مدخل فرید للخدمة 

 لألخصائییناالجتماعیة یتعلق بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، ویمكن 
جتماعیة، ولكنهم االجتماعیین تنمیة وتطویر هذا المدخل الخاص بمهنة الخدمة اال

قد یواجهون صعوبات تتمثل كمثال بتجاهلهم وإهمالهم من جانب صانعي تلك 
السیاسات، دون تلك الصعوبات یمكن لألخصائیین أن یدیروا بل ویسیطروا 

 هام اتجاهبنجاح وبراعة على تحسین سیاسات الرعایة االجتماعیة، وهذا یعتبر 
م وأصوات عمالئهم تسمع وضروري، ویمكنهم أیضًا أن یجعلوا أصواته

   )٣(.لآلخرین بآرائهم المهنیة

                                                
 .٢٨٢، ص مرجع سبق ذكره، العولمة والسیاسة االجتماعیة: منى عطیة خزام خلیل )١(
 .٢٣ : ٢٢، ص ص مرجع سبق ذكره: محمد محمود مهدلي )٢(
 .٢٣ص : لسابقالمرجع ا )٣(



 

 

 نوال یزال هناك الكثیر من األشیاء التي یمكن أن تقدم بواسطة أخصائیی
حیث مهنة الخدمة االجتماعیة في عملیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، 

 )١(:یالحظ أنه

 لغزو أو تقلد  هناك اهتمامًا متزایدًا من جانب األخصائیین االجتماعیین-١
المناصب القریبة من صناعة تلك السیاسات، ولیس هذا قاصرًا على أمریكا فقط 
ولكن هذا ما نشاهده كذلك في مصر، سواء في األحزاب السیاسیة، أو المجالس 

 .أو مجلس الشعب والشورى" قروي، مراكز، محافظات"الشعبیة المحلیة منها 

االجتماعیة بتحلیل سیاسات الرعایة  على الرغم من حداثة اهتمام الخدمة -٢
االجتماعیة، إال أن األخصائیین االجتماعیین ساهموا في تطویر هذا المجال حتى 

 .ولو كان ذلك قد تم على أساس محدود

 یشترك األخصائیین االجتماعیین في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة -٣
ماتهم المهنیة التي ووضعها ولو حتى بطریقة غیر مباشر، حیث یشتركون ومنظ

 .یعملون بها في كل مراحل تلك السیاسات

 یشارك األخصائیین االجتماعیین في ممارسة وتحلیل تلك السیاسات معتمدین -٤
 .على رؤیتهم المباشرة من خالل الواقع

 عمل األخصائیین االجتماعیین على تطویر اتجاهات البحث في الخدمة -٥
 . تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیةاالجتماعیة وقاموا بتوجیهها صوب

 یمتلك األخصائیین االجتماعیین أدوات ومبادئ فكریة یمكن أن یستندوا إلیها -٦
  .في تحلیلهم لتلك السیاسات

 یستطیع األخصائیین االجتماعیین تشجیع عملیة المشاركة في صنع -٧
هم، القرارات، لصنع سیاسات صریحة وواضحة تمثل حاجات الناس في مجتمعات

وتشجیعهم على كیفیة المشاركة بقوة في المنظمات والمؤسسات المجتمعیة، مع 
 المحافظة على الممارسات الدیمقراطیة كأساس جید لصنع تلك االعتباراألخذ في 

السیاسات، مع ترسیخ مفهوم أن صناعة تلك السیاسات لیست عملیة تتم في 
التفاوض والتشابك بین كافة المستویات العلیا فقط، وإنما هي محصلة للتشاور و

 .المستویات المجتمعیة
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ومن المهم أن تكون لدى األخصائي االجتماعي معرفة حول اللوائح 
الخاصة بسیاسات الرعایة االجتماعیة عند التحلیل، وأن یتعرف كذلك على مدى 

 بشكل مناسب مع األسباب المقبولة نظریًا للمشكالت التي تتعامل معها، ارتباطها
ذلك مشكلة أمهات األطفال المعرضات للخطر، تلك المشكلة من بعض ومثال 

أسبابها األم المنفردة أو الوحیدة في ظل غیاب الزوج لسبب ما، والدخل 
المنخفض، والعزلة االجتماعیة، ونقص الدعم االجتماعي، وفي المقابل تتضمن 

الي، تدریس لوائح سیاسات الرعایة االجتماعیة الخاصة بتلك الفئة، توفیر دعم م
مهارات التشبیك مع أمهات أخریات أصغر سنًا لبناء الدعم وإكساب المعرفة 
والخبرة للجدد من األمهات من قبل األمهات األقدم، توفیر دعم رعایة تعلیمي 
لألطفال لتأمین مستویات الدخل المستقبلیة التي تناسب األم واألطفال، توفیر 

د وتعلیمهن سبل رعایة المولود الجدید، من زیارات منزلیة لمراقبة األمهات الجد
المهم أن یكون األخصائي االجتماعي المحلل لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
المتعلقة بأمهات األطفال المعرضات لخطر اإلساءة على درایة بما تتضمنه 
اللوائح الخاصة بتلك السیاسات المتعلقة بهذه الفئة، والتعرف كذلك على مدى 

اللوائح بشكل متناسب مع األسباب المقبولة لمشكلة أمهات األطفال  تلك ارتباط
  )١(.المعرضات لخطر اإلساءة

أیضًا یستدعي تحلیل األخصائي االجتماعي لتأثیر سیاسات الرعایة 
 )٢(:األتياالجتماعیة المختلفة الموجودة بالمجتمع على العمالء، 

لالزمة إلجراء هذا  ضرورة معرفة كیفیة جمع البیانات أو المعلومات ا-١
 .التحلیل

 ".بما في ذلك الخیارات المتاحة" كیفیة عرض نتائج تحلیل السیاسات -٢

 . تحریر أو تدوین المالحظات الخاصة بتحلیل تلك السیاسات-٣

كذلك یجب على األخصائي االجتماعي تحلیل سیاسات الرعایة 
ریة التي تعتبر االجتماعیة في ضوء المصداقیة السیاسیة واالقتصادیة واإلدا

محفز لتحقیق تلك السیاسات، وفي ضوء كذلك المناخ السیاسي آنذاك هل كان 
بین ما هو مطروح من بدائل أم " السیاسات الحالیة"یدعم مسار البدیل المنتقى 

ال، وهل التمویالت الالزمة متاحة للتفعیل الشامل لتلك السیاسات بما یضمن 
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ناك بنیة تحتیة وإداریة مناسبة لترجمة تلك تحقیق النجاح األكبر أم ال، وهل ه
السیاسات إلى برامج وخدمات أم ال، كذلك یجب على األخصائي االجتماعي 

شاملة وتقلل كذلك  تحدید أي السبل التي تنظم الرعایة بما یضمن أن تكون رعایة
  المشكالت االجتماعیةباالعتبارمن نفقات السیاسات على المدى الطویل، واألخذ 

 تقابلها تلك السیاسات والوقوف على استجابات تلك السیاسات للمشكالت التي
نحیاز خصائي في دائرة الحكمة وتجنب االاالجتماعیة وذلك أمر مفید یجعل األ

الفردي والتفضیل المزاجي، بما یجعله واضح حیال السیاسیات التي یعمل على 
لنمو األفراد واألسر تحلیلها، بحیث تكون القیمة من التحلیل والتدخل، الدعم 

والمنظمات والمجتمعات أكثر من كونه كمثال النقد لسیاسات الرعایة 
  )١(.االجتماعیة

ومن األهمیة كذلك أن یعرف األخصائي االجتماعي جیًدا كیفیة أو طرق 
المدافعة والتوقیت المناسب إلجرائها، كما یجب أن یكون على علم بالمتغیرات 

ومن طرق المدافعة تلك ي قد تنتج عن هذه المدافعة، والمستجدات االجتماعیة الت
ي یمكن أن یستخدمها في دعم نتائج تحلیالته لسیاسات الرعایة االجتماعیة تال

 )٢(:ما یلي

 طرق المدافعة التشریعیة أو السیاسیة، وتركز غالبًا على المدینة أو الدولة أو -١
یر تشریعي لقضایا على المستوى الفیدرالي أو القومي، وتسعى إلجراء تغی

ومشكالت موجودة ومؤثرة على المستوى القومي، ومن ثم یجب ان یمتلك 
األخصائي االجتماعي المعرفة بالنظم التشریعیة الموجودة بالمجتمع، والمقدرة 

 .أیضًا على تعبئة وحشد الجهود والرأي العام تجاه قضیة أو مشكلة محددة

مشكالت تطبیق سیاسة الرعایة  طرق المدافعة القانونیة، فالكثیر من -٢
االجتماعیة ترتبط بجوانب قانونیة، لذا یجب على األخصائي االجتماعي أن یلم 

 .جیدًا بالتشریعات والقوانین الخاصة بترجمة سیاسات الرعایة االجتماعیة

 المعرفة المهنیة بطرق البحث والتقییم والتقدیر، وتستخدم لتقدیر حاجات -٣
 األخیرة بدأ االهتمام بالجانب البحثي وبالتعرف على نتائج العمالء، ففي السنوات

التدخل المهني للخدمة االجتماعیة بطریقة علمیة، كأحد مكونات الخدمة 
  .االجتماعیة المهنیة
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وتزخر كذلك مؤلفات سیاسات الرعایة االجتماعیة بأطر لتحلیل تلك 
 إهمالها عند السیاسات، تلك األطر التي یجب على األخصائي االجتماعي عدم

 أساسیان غایة في األهمیة بالنسبة لتحلیل سیاسات اعتبارانویوجد التحلیل، 
  )١(:الرعایة االجتماعیة یجب أن یدركهم األخصائیین االجتماعیین

 تحلیل العملیة السیاسیة والمخرجات االجتماعیة المرتبطة بتلك العملیة، -١
دها االجتماعیة، ونتائجها ویتضمن ذلك تقییم التشریعات والتعرف على عوائ

المادیة الملموسة وكذلك نتائجها غیر الملموسة، وكذا آثارها المرغوبة وغیر 
  .المرغوبة

 دراسة قضایا اإلنصاف االجتماعي لتقدیر أحقیة المواطنین في الحصول على -٢
 االستبعادخدمات الرعایة االجتماعیة من منظور العدالة، والوقوف على شواهد 

 في هذه السیاسات، بما تشتمل علیه من تأثیر العنصریة المؤسسیة االجتماعي
والجنس والسن إلى غیر ذلك من عوامل تفوق الدمج االجتماعي، وتهدم الضبط 

  .وتستلزم إعادة النظر في توزیع الموارد

صنف كذلك المیثاق األخالقي للخدمة االجتماعیة والذي وضعته الجمعیة 
في قسمه السادس، المستویات " م١٩٩٧"اعیین عام القومیة  لألخصائیین االجتم

األخالقیة لألخصائیین االجتماعیین في جمیع جوانب األداء المهني ومجاالت 
مجتمع الممارسة بما في ذلك ممارسة األخصائي لتحلیل سیاسات الرعایة 
االجتماعیة، وأوضح ذلك المیثاق بما ال یدع مجاًال للشك أن األخصائیین 

شركاء في تحقیق العدالة االجتماعیة من واقع مسئولیتهم عن االجتماعیین 
 ولیس العدالة االجتماعیة فحسب وإنما یعتبر )٢(الوصول بالمجتمع إلى الرفاهیة،

 التي بدأ یستخدمها االتجاهاتكذلك تحسین نوعیة الحیاة بمجمله من أحدث 
اد المجتمع األخصائیین االجتماعیین كعملیة هادفة تشمل محاوالت لمساعدة أفر

  )٣(.على المثابرة ومواصلة الحیاة

كذلك لم یقتصر دور األخصائي االجتماعي على تحلیل سیاسات الرعایة 
االجتماعیة، فقد تم توجیه الممارسة المهنیة لألخصائیین االجتماعیین ناحیة 
المجال السیاسي، وتنظیم استفاداتهم المهنیة من األداء السیاسي وفرص العمل 
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لمتاحة لهم فیه، بهدف تغییر تلك السیاسات، وهیكلة المؤسسات، القیادي ا
ومساعدة أفراد المجتمع، وتمكین الفئات الفقیرة والشرائح المهضومة من تحسین 
ظروفها المعیشیة، والحصول على الموارد والخدمات إلشباع احتیاجاتهم، ویرى 

الرعایة  مباشر بین سیاسات ارتباطاألخصائیین االجتماعیین أنه یوجد 
االجتماعیة ومشكالت العمالء، وعلیهم أن یعملوا جاهدین على تغییر السیاسات 

 یتعارض مع مصالح عمالئهم، حتى لو اتجاه أنها تعمل في اتضحالقائمة لو 
   )١(.كانت مرتبطة بالسلطة السیاسیة القائمة ما دامت تلحق الضرر بهم

و أداة هامة تستخدم من وأخیرًا فإن تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة ه
خالل أشخاص معدین إعدادًا علمیًا وعملیًا لمراجعة تلك السیاسات الصادرة عن 
المنظمات الحكومیة للوقوف على محتواها وعناصرها وركائزها ووظائفها 

   )٢(.وعائدها أو مدى تحقیقها ألهدافها من أجل تطویرها إلى األفضل

االجتماعیین في تحلیل سیاسات یتضح مما سبق أهمیة دور األخصائیین   
الرعایة االجتماعیة، فمحور تلك األهمیة هو أن األخصائیین االجتماعیین هم 
األقرب إلى المستفیدین من خدمات سیاسات الرعایة االجتماعیة وعلى عالقة 
مباشرة معهم، وبحكم تلك العالقة یصبحون على إطالع مباشر بإیجابیات 

خولهم ویجعل لهم دور مهم في تحلیلها، وما یجعل وسلبیات تلك السیاسات، ما ی
  .تحلیالتهم كذلك األقرب بین مختلف التحلیالت إلى الواقع

  :مناذج حتليل سياسات الرعاية االجتماعية: ًثامنا
إن الهدف من النموذج هو محاولة لفهم النظام ككل ولیس أجزائه 

 قرارات تتعلق ذالتخاالمنفصلة، ولفهم ذلك فإن النماذج یمكن استخدامها 
باألهداف المستقبلیة، فأفضل النماذج هي التي تمثل بدقة العملیات أو األحداث 

 قرارات أكثر صحة باتخاذ إلیها، ویسمح االنتباهالتي یسعى النموذج إلى جذب 
وأكثر دقة فیما یتعلق باألحداث المستقبلیة، وبذلك فإن الغرض العام للنموذج هو 

لظاهرة التي تمثلها نمط العالقات سواء الظاهریة أو تسهیل فهم دینامیكیات ا
الحسابیة، والتي توجد في بعض الطرق الخاصة بالتقلید، والنموذج الصالح 
لسیاسات الرعایة االجتماعیة یجب أن یعزز فهم العناصر العامة والوظائف 
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والدینامیكیات لتلك السیاسات، ویسهل تحلیلها وخاصة نتائجها والمساعدة في 
یرها كذلك، ومن ثم فإن أفضل نموذج هو الذي یوضح المداخل الموجهة تطو

لتلك السیاسات والمعلومات المرتبطة بها، ومجموعة التكنیكات الخاصة بالتنفیذ، 
  )١(:وذلك بهدف

 وضع سیاسات بدیلة مع تحدید معاییر لقیاس التكلفة والعائد لتكون كإطار -أ
  .موجهًا لصنع القرار

  .عن طریق مقارنة المدخالت بالمخرجات قیاس األهداف -ب

 تحدید المعلومات المطلوبة لتدعیم تحلیل تلك السیاسات كموجه للقرارات -ج
  .المستقبلیة فیما یتعلق باألنشطة التحلیلیة والبحثیة

 من ،ویمكن عرض ومناقشة نماذج تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة
  :خالل النماذج التالیة

  )٢(":م١٩٧٣ "David Gil"" نموذج دیفید جل -أ

ویتضمن هذا النموذج مجموعة من العناصر التي یتم في ضوئها تحلیل 
سیاسات الرعایة االجتماعیة، للوقوف على مسارات واتجاهات تلك السیاسات في 

  :تيوتتبلور عناصر هذا النموذج في األالمجتمع، 

  : مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة-١

  .جتمعیة التي تتعامل معها تلك السیاسات القضایا الم-

  . طبیعة هذه القضایا، ومجاالتها ونطاق تأثیرها-

 األسس النظریة والمفاهیم األیدیولوجیة التي تتصل بالجوانب الدینامیة لهذه -
  .القضایا

 ما األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لتلك -٢
  :السیاسات

  .اف تلك السیاسات تحدید أهد-

  . تحدید القیم المؤثرة والجوانب األیدیولوجیة التي تتصل بأهداف تلك السیاسات-
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  . اإلجراءات والتدابیر الجوهریة لتلك السیاسات-

 المستهدفین من تلك السیاسات من حیث الخصائص البیئیة والبیولوجیة -
  .والدیموجرافیة والثقافیة

بعد تنفیذ تلك السیاسات أي مناقشة العائد  اآلثار والنتائج التي تحققت -
  .والسیاسي االجتماعي، واالقتصادي،

  : الجوانب التطبیقیة لتلك السیاسات ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع-٣

 تحدید التغییرات في نوعیة الحیاة وتحسینها بالنسبة ألفراد المجتمع، والتطور -
  .ات والسلعفي الموارد المادیة وغیر المادیة، والخدم

  . التغییر في أدوار األفراد، والجماعات، والتنظیمات في المجتمع-

  . التغییر في توزیع الحقوق على األفراد والجماعات-

 عائد التغییر في الموارد على نوعیة حیاة المجتمع ككل وظروف معیشة -
  .األفراد، وعلى طبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع

قعة بین تلك السیاسات وبین القوى المؤثرة على وضع  التفاعالت المتو-٤
  :وتنفیذ هذه السیاسات

  . تحدید القوى المؤثرة على وضع وتنفیذ تلك السیاسات-

 تحدید الظروف البیئیة واالجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسة التي یكون لها -
 التأثیر تأثیر مباشر، وغیر مباشر على وضع وتنفیذ تلك السیاسات سواء كان هذا

  .بالسلب أو اإلیجاب

  : وضع سیاسة اجتماعیة بدیلة-٥

 التوصل إلى سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لها نفس أهداف السیاسات الحالیة، -
ویكون االختالف في أسالیب تحقیق األهداف أو أن یكون لها أهداف مختلفة ولكن 

  .تتبنى نفس القضایا التي تتبناها تلك السیاسات

  



 

 

 "Harry Specht" وهارى سبیكت Niel Gilbert نیل جلبرت  نموذج-ب
  )١(":م١٩٧٤"

ویتضمن هذا النموذج مجموعة من التساؤالت التي یرى أن اإلجابة 
وتتبلور تساؤالت هذا النموذج علیها تمثل تحلیل لسیاسات الرعایة االجتماعیة، 

  :في األتي

   ما هي أسس تخصیص المنافع أو الخدمات؟-١

المبادئ التي یتم في ضوئها تحدید فئات المنتفعین للمنافع حیث أن أحد 
أو الخدمات، هو مبدأ العمومیة في مقابل مبدأ الخصوصیة، وكذلك مبدأ إتاحة 

  .الخدمات لمن یریدها في مقابل إتاحة الخدمات لمن هو أحق بها

 ما هي أنواع المنافع أو الخدمات؟ هل هي عینیة أم نقدیة؟ وما هي مزایا -٢
  وب كل منها؟وعی

ویقصد طبیعة اإلمداد أو التزوید بالخدمات، والتحقق من استخدام المنافع 
  .وقد تكون هذه المنافع نقدیة أو قد تكون عینیة في شكل سلع وخدمات

  ما هي إستراتیجیات تقدیم الخدمات؟-٣

ویقصد األسلوب الذي یتم به تقدیم الخدمات، ولكل قضیة إستراتیجیة 
  . توصیل الخدمةمحددة لتقدیم أو

  ما هي طرق ومصادر التمویل المختلفة؟-٤

ویقصد طرق تمویل الخدمات التي تقدم من خالل تلك السیاسات أو 
  :وهنا تثار قضیة التمویل المناسب هل یكون المختلفة للتمویل، االختیارات

  ؟االثنین حكومي أم أهلي أم مزیج من -

   عام أم شخصي؟-

   مركزي أم ال مركزي؟-

  ني أم أجنبي؟ أم مزیج من تلك األنواع؟ وط-

                                                
(1) Donald E. Chambers: Social Policy and Social Programs - Method for the 

Practical Public Policy Analysis, New Jersey, Macmillan, 1986AD, P 56. 



 

 

  )١(":م١٩٨٦" "Donald E. Chamber" نموذج دونالد شامبیر -ج

 علیها االعتمادویتضمن هذا النموذج مجموعة من العناصر التي یمكن 
  :وتتبلور عناصر هذا النموذج في األتيفي تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة، 

 . األهداف واألغراض-١

 . وشروط استحقاق الخدمات قوانین-٢

 . أشكال المنافع أو الخدمات المقدمة-٣

 . البناء التنظیمي واإلداري المقدم للمنافع أو الخدمات-٤

 . طرق وأسالیب ومصادر التمویل-٥

  . التفاعالت بین العناصر السابقة والتأثیرات المتبادلة بینهم-٦

  )٢(":م١٩٩٤" "Mclnnis Dittrich" نموذج ماكلینز دیتریش -د

 اسمنموذجًا أطلق علیه " Mclnnis Dittrich"قدم ماكلینز دیتریش 
"Analysis" ، حیث یكون تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة في ضوء

  :المحكات اآلتیة

  ":Approach" االتجاه -١

  .ویشمل الطرق المستخدمة والقیم المرتبطة بتلك السیاسات

  ":Need" الحاجة -٢

  . التي تم التصدي لهاویشمل تحدید الحاجات

  ":Assessment" التقدیر -٣

  .ویشمل تحدید نواحي القوة والضعف بتلك السیاسات

  ":Logic" المنطق -٤

  .ومن خالله یتم تحدید العالقة بین الحاجة والوسیلة لحل المشكالت

  

                                                
(1) Donald E. Chambers: Op. Cit, P 56. 
(2) Mclnnis Dittrich and et. al: Policy Practice - Encyclopedia of Social Work, 

Washington, N.A.S.W, Vol. 3, 1995AD, P 1863. 



 

 

  ":Reaction" رد الفعل -٥

  .ویشمل تحدید ناتج تلك السیاسات

  ":Support" الدعم -٦

  .لدعم والتمویل المالي لتلك السیاساتویشمل ا

  ":Innoration" التحدید -٧

  .ویشمل مراجعة البرامج المنفذة للتك السیاسات

  ":Social Justice" العدالة االجتماعیة -٨

  .وتشمل تحدید القضایا الهامة المرتبطة بالعدالة االجتماعیة

  )١(":م١٩٩٤" "Demetrius Latridis" نموذج دیمترس التریدس -هـ

نموذجًا لتحلیل " Demetrius Latridis"قدم دیمترس التریدس 
وتتبلور عناصر ، "Science"سیاسات الرعایة االجتماعیة تحت مسمى العلم 

  :هذا النموذج في األتي

  : البیئة االجتماعیة والسیاسیة-١

والتي تشمل السیاق االجتماعي الذي یتضمن المشكالت التي تتعامل 
  . وإطارها األیدیولوجيمعها تلك السیاسات

  : أسباب المشكالت-٢

ویتضمن هذا العنصر تحدید أسباب المشكالت التي تتعامل معها تلك 
  .السیاسات للتعرف على المالمح األولیة لكیفیة الحل من قبل تلك السیاسات

  : مداخل التدخل-٣

ویشمل هذا العنصر السیاسات الحالیة التي تتعامل مع تلك المشكالت، 
  .ات التي تسعى إلشباعها، والسیاسات البدیلة وتأثیرهاوالحاج

  

  

                                                
(1) Mclnnis Dittrich and et. al: Op. Cit, P 1864. 



 

 

  : البرامج التنفیذیة-٤

ویشمل هذا العنصر برامج العمل، والموارد، وخطط السیاسات، فضًال 
  .عن محكات تقویم البرامج

  : خصائص التنفیذ-٥

 القائمین على تنفیذ تلك ا العنصر التدریب الذي خضع لهویشمل هذ
  .على األداءالسیاسات والرقابة 

  : تقویم الناتج-٦

ویشمل هذا العنصر مدى تحقیق األهداف واألغراض التي تسعى تلك 
  .السیاسات لتحقیقها

  : وضع التوصیات-٧

ویشمل هذا العنصر تحدید نواحي القوة والضعف، ومدى ارتباطها 
  .بالمشكالت التي تتعامل معها تلك السیاسات

  )١(":م٢٠٠٢" "M.C. Hoke Netad" نموذج هوكى نیستید - و

نموذجًا لتحلیل سیاسات " M.C. Hoke Nstad"قدم هوكي نیستید 
  : وتتبلور عناصر هذا النموذج في األتيالرعایة االجتماعیة، 

 التعرف على المشكالت االجتماعیة التي تتعامل معها سیاسات الرعایة -١
  :االجتماعیة

  السیاسات؟ ما هي المشكالت االجتماعیة التي تتعامل معها تلك -

   من المتأثر بتلك المشكالت؟-

  : فحص السیاسات التي تتعامل مع تلك المشكالت االجتماعیة-٢

   ما هي األهداف العامة واألهداف الخاصة لتلك السیاسات؟-

  :وتشمل هذه البنود ما هي بنود تلك السیاسات؟ -

 نوع الفوائد. 

                                                
(1) M.C. Hoke Nestad: Social Policy, Cleveland, Mandel School of Applied Social 

Sciences, 2002AD, P 12. 



 

 

 متطلبات وشروط اإلستحقاق واألهلیة. 

 مویل الحكومي أو التمویل األهليالتمویل سواء الت. 

  حكومیة، تطوعیة، كلیهما"اإلدارة." 

   من المستفید من تلك السیاسات؟-

  : تحلیل تلك السیاسات-٣

   ما هي ممیزات وعیوب تلك السیاسات؟-

  :ویشمل هذا العنصر ما هي درجة مالئمة برامج تلك السیاسات -

 ما هي درجة فاعلیة وتأثیر برامج تلك السیاسات؟  

 ما هي القضایا والموضوعات المتعلقة بتلك السیاسات، والواجب مناقشتها -
  وبحثها؟

  : التوصیات-٤

 ما هي األعمال المطلوبة لتحسین تلك السیاسات بما یتماشى والمشكالت التي -
  تتعامل معها؟

   ما هي أسباب ودواعي القیام بهذه األعمال؟ -

السابقة منطلقًا لها نموذج دیفید  الدراسة الحالیة من النماذج اختارتولقد 
لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة " م١٩٧٣ "David Gil""جل 

 الدراسة الحالیة لنموذج دیفید جل اختیارباألسرى المحررین، ویرجع سبب 
""David Gil" لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى " م١٩٧٣

 اختیارهالیة على مؤشرات موضوعیة في  الدراسة الحااستنادالمحررین إلى 
 بین النماذج المطروحة، االختیارللنموذج، حیث حكمت تلك المؤشرات عملیة 

  :تيوتتمثل تلك المؤشرات في األ

أي أن العناصر التي یتضمنها النموذج أمكن  "وكفاءتها كفایة المعلومات -أ
مع دقة وشمول هذه للدراسة الحالیة أن تجمع معلومات كافیة عن كل عنصر فیها 

  ".المعلومات



 

 

أي أنه یصلح للتطبیق على كل " أن یكون النموذج له بعد میداني أو تطبیقي -ب
  :"من

  . الواقع االقتصادي للمجتمع الفلسطیني-١

  . الواقع السیاسي للمجتمع الفلسطیني-٢

  . الواقع االجتماعي للمجتمع الفلسطیني-٣

، حیث یمكن من خالل النموذج "تخصصال" وجود إمكانیة للممارسة المهنیة -ج
 التعامل مع أداء المؤسسات المهنیة بإستراتیجیات وتكنیكات والتخطیط وبأدوار

  . المخطط

 إمكانیات الباحث وقدراته في استخدام مهاراته للتحلیل والكفاءة النظریة -د
  .والمعرفة بواقع المجتمع

 الدراسة الحالیة تندتاسوفیما یتعلق بالواقع السیاسي للمجتمع الفلسطیني 
 -م ١٩٩٤تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل الفترة "

على هذا الواقع في تقسیم فترة التحلیل إلى فترات تاریخیة ذات داللة " م٢٠١٤
 علیها في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى االعتمادفي التحلیل، یمكن 

تقسیم تبعًا للواقع السیاسي بالتحدید فیما یتعلق بالفترات المحررین، حیث جرى ال
  : والتي أنتجت بدورها تلك الفترات الرئاسیة ما یلي،الرئاسیة في هذا الواقع

  ".م٢٠٠٤"حتى " م١٩٩٤" الفترة من :الفترة األولى

  ".م٢٠١٤"حتى " م٢٠٠٥" الفترة من :الفترة الثانیة

لفلسطیني فترة بدایة تحلیل سیاسات أیضًا حدد الواقع السیاسي للمجتمع ا  
بشكل إلزامي للدراسة " م١٩٩٤"الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 

الحالیة، وهي الفترة التي أصبح فیها للمجتمع الفلسطیني سلطة وطنیة فلسطینیة 
 أوسلو للسالم، وبدورها مثلت السلطة الوطنیة الفلسطینیة مصدر اتفاقنتجت عن 

د لیس لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین فحسب التشریع فیما بع
" م١٩٩٤"وإنما لكافة فئات المجتمع الفلسطیني، أي أن بدایة التحلیل من عام 

لیس بسبب بدایة تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
المجتمع الفلسطیني فحسب وإنما بسبب نشأة مصدر التشریع في المجتمع 

  ".السلطة الوطنیة الفلسطینیة"الفلسطیني كذلك 



 

 

بتطبیق تلك المؤشرات على النماذج السابقة استطاعت الدراسة الحالیة 
 في تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة الستخدامهاختیار أفضل النماذج وأنسبها، 

یوضح بشكل مبسط " ٤ - ٣ - ٢"وفیما یلي جدول رقم لألسرى المحررین، 
  :ر النموذجطریقة اختیا

  " ٢"جدول رقم 

یوضح مدى صالحیة النموذج المستخدم في الدراسة من حیث كفایة المعلومات 
  )١(وكفاءتها

"١"رقم  "٢"رقم   "٣"رقم   "٤"رقم   "٥"رقم   "٦"رقم    

 م

النموذج     

 

 المؤشر

دیفید جل 
"م١٩٧٣"  

نیل جلبرت وهارى 
سبیكت 

"م١٩٧٤"  

مبیر دونالد شا
"م١٩٨٦"  

ماكلینز دیتریش 
"م١٩٩٤"  

دیمترس 
التریدس 

"م١٩٩٤"  

هوكى نیستید 
"م٢٠٠٢"  

الموقف 
العام من 
 النماذج

 ال ینطبق م ینطبق م ال ینطبق م ال ینطبق م ال ینطبق م ینطبق م

 السبب السبب السبب السبب السبب السبب

١ 

توافر 
البیانات 

والمعلومات 
الخاصة 
بكافة 

عناصر 
 النموذج

١ 

نقص في 
المعلومات 
الخاصة 
بطرق 
تمویل 

 الخدمات

١ 

صعوبة 
الحصول 

على 
المعلومات 
والبیانات 
الخاصة 
بطرق 
 التمویل

١ 

صعوبة 
التوصل 
لمعلومات 
دقیقة بشأن 

تحدید 
العالقة بین 

الحاجة 
 والوسیلة

١ 

سهولة 
الحصول 

على 
لومات المع

الخاصة 
بجمیع 
عناصر 
 النموذج

١ 

صعوبة 
الحصول 

على 
المعلومات 
والبیانات 
الخاصة 
بالقوى 
 المؤثرة

 أ
كفایة 

المعلومات 
 وكفاءتها

٢ 

القدرة على 
التوصل 
لمعلومات 
ذات كفاءة 

عالیة لجمیع 
عناصر 
 النموذج

٢ 

عدم كفاءة 
المعلومات 
المتوفرة 

 بإستراتیجیة
 تقدیم الخدمة

٢ 

المعلومات 
الخاصة 
بتفاعل 
عناصر 

ج النموذ
 غیر دقیقة

٢ 

نقص 
المعلومات 
الخاصة 
بالدعم 

 والتمویل

٢ 

دقة 
وشمولیة 

المعلومات 
والبیانات 
الخاصة 
بعناصر 
 النموذج

٢ 
اهمال 

 األیدیولوجیة

ینطبق 
المؤشر 

على 
النموذج 
األول 

والخامس 
 فقط

 

 

                                                
 .إعداد الباحث )١(



 

 

  " ٣"جدول رقم 

یوضح مدى صالحیة النموذج المستخدم في الدراسة من حیث إمكانیة التطبیق 
  )١(على الواقع الفلسطیني

"١"رقم  "٢"رقم   "٣"رقم   "٤"رقم   "٥"رقم   "٦"رقم    

 م

النموذج     

 
رالمؤش  

دیفید جل 
"م١٩٧٣"  

نیل جلبرت وهارى 
"م١٩٧٤"سبیكت   

دونالد شامبیر 
"م١٩٨٦"  

ماكلینز دیتریش 
"م١٩٩٤"  

دیمترس التریدس 
"م١٩٩٤"  

هوكى نیستید 
"م٢٠٠٢"  

الموقف 
العام من 
 النماذج

نطبقی م  ینطبق م ینطبق م ال ینطبق م ینطبق م ینطبق م 

 السبب السبب السبب السبب السبب السبب

١ 

ارتباط 
عناصر 
النموذج 
بالواقع 
السیاسي 

 الفلسطیني

١ 

توافق 
عناصر 

النموذج مع 
الواقع 
ي السیاس

 الفلسطیني

١ 
ارتباط 
النموذج 
بالتنظیم 

البیروقراطي 
 الفلسطیني

١ 
عدم توافق 
النموذج 
مع الواقع 
السیاسي 

 الفلسطیني

١ 
اهتمام 

النموذج بالبیئة 
المختلفة في 

كافة 
 المجتمعات

١ 

ارتباط 
عناصر 
النموذج 
بالواقع 
السیاسي 

 الفلسطیني
 ب

إمكانیة 
التطبیق 

على 
الواقع 

 الفلسطیني

٢ 

مراعاة 
النموذج 
للبعد 

االجتماعي 
یدعم 
سهولة 

یقهتطب  

٢ 

اهتمام 
النموذج 

باألیدیولوجیة 
 السائدة

٢ 

توافق 
النموذج مع 

الواقع 
السیاسي 

 الفلسطیني

٢ 

عدم 
مراعاة 
النموذج 
للبعد 

 االجتماعي

٢ 

اهتمام 
النموذج 
بالسیاسة 

االجتماعیة 
واألیدیولوجیة 

 السائدة

٢ 

مراعاة 
النموذج 
للبعد 

االجتماعي 
یدعم 
سهولة 
 تطبیقه

ینطبق 
المؤشر 

على 
النموذج 
األول 

والثاني 
والثالث 

والخامس 
والسادس 

 فقط
 

                                                
 .داد الباحثإع )١(



 

 

  "٤"جدول رقم 

ى صالحیة النموذج المستخدم في الدراسة من حیث إمكانیة یوضح مد
  )١( مهاراته في التحلیلاستخدامالممارسة المهنیة، وإمكانیة الباحث وقدرته في 

  "٦"رقم   "٥"رقم  "٤"رقم  "٣"رقم  "٢"رقم  "١"رقم 

 م

  النموذج 

  
 المؤشر

دیفید جل 
  "م١٩٧٣"

نیل جلبرت  
یكت وهارى سب

  "م١٩٧٤"

دونالد شامبیر 
  "م١٩٨٦"

ماكلینز دیتریش 
  "م١٩٩٤"

دیمترس التریدس 
  "م١٩٩٤"

هوكى نیستید 
  "م٢٠٠٢"

الموقف 
العام من 
 النماذج

 ینطبق م ینطبق م ینطبق م ینطبق م ینطبق م ینطبق م

 السبب السبب السبب السبب السبب ببالس

سهولة  ١
الممارسة 

 المهنیة

سهولة  ١
الممارسة 

 المهنیة

سهولة  ١
الممارسة 

 المهنیة

سهولة  ١
الممارسة 

 المهنیة

سهولة  ١
الممارسة 

 المهنیة

سهولة  ١
الممارسة 

 المهنیة

٢ 

إمكانیة 
التعامل مع 

أدوار 
 المخطط
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ًاملراحل التي مير بها الفرد حىت يصبح أسريا حمررا: ًأوال ً:  
ال یطلق مصطلح أسیر محرر على أي فرد من أفراد المجتمع الفلسطیني 

القرارات العسكریة، التوقیف، "إال بعد أن یكون قد مر بأربعة مراحل أساسیة 
، هذه المراحل تعطي للفرد في "المحاكمة وقضاء مدتها، واالتهامالتحقیق 

المجتمع الفلسطیني صفة األسیر المحرر وما تمثله هذه الصفة من مشكالت 
  .وصعوبات وتعقیدات لحاملها

 :  القرارات العسكریة-أ

دخل االحتالل الصهیوني في العدید من الحروب وهو یحمل معه 
لجندي الصهیوني بممارستها على أي التي تسمح ل" بالدفاع"تعلیمات ما یسمى 

أرض یسیطر علیها االحتالل الصهیوني، وتقضي تلك التعلیمات بالسماح ألي 
، ووفقًا لهذا القانون "قانون الدفاع" مخالفة حسب ارتكبجندي توقیف كل فرد 

یحق للجندي الصهیوني أن یدخل أي مكان ویوقف من یرید في وضح النهار، 
تدمیر منشآت أو "انون یقصد بها المخالفات العسكریة والمخالفة وفق هذا الق

، كذلك حدد هذا القانون " مع المقاومةاتصالمهاجمتها، قتل جنود، حیازة أسحلة، 
مكان المخالفات العسكریة في أي مكان یسیطر علیه االحتالل الصهیوني، بمعنى 

یها أن جندي االحتالل یستطیع أن یوقف أي فرد على األرض التي یسیطر عل
االحتالل الصهیوني، وجاء هذا القرار العسكري على شكل تعلیمات سمیت 

، والتي تم وضعها في القانون العسكري الصهیوني لمساعدة "تعلیمات الدفاع"بـ
جندي االحتالل الصهیوني في التصرف بحریة بتوقیف أي فرد من أفراد 

  )١(.المجتمع

ریع العدید من القوانین یستنتج مما سبق أن االحتالل الصهیوني قام بتش
 الدولیة وقوانین باالتفاقیاتالتي یستطیع من خاللها أن یفعل ما یرید دون التقید 

حقوق اإلنسان مثل القانون السابق، وذهب ضحیة لهذه القوانین الكثیر من أفراد 
المجتمع الذین لم یرتكبوا أي ذنب یذكر سوى محاولة الحكومات الصهیونیة 

الرأي العام الصهیوني باعتقال أكبر عدد ممكن من أفراد المتتالیة إرضاء 
المجتمع الفلسطیني، مخلفین بذلك للمجتمع الفلسطیني عدد كبیر من األسرى 

                                                
، غزة، جمعیة األسرى والمحررین المعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة: جهاد شعبان البطش )١(

 .٣٧م، ص ٢٠٠٧ومكتبة الیازجي، " حسام"



 

 

رین الذین یعانون من مشكالت صحیة واجتماعیة واقتصادیة ونفسیة رالمح
  .وتعلیمیة وغیرها من المشكالت

كریة التي تحاول من وتطبق قوات االحتالل مجموعة من القرارات العس
خاللها التحكم في حیاة أفراد المجتمع، بحیث توقف أي فرد من أفراد المجتمع 
دون إبالغه عن سبب التوقیف أو عرضه على قاضي، ویمكن منع الموقوف من 
لقاء محامیه كذلك، وال یلزم االحتالل بإبالغ عائلة الموقوف عن سبب التوقیف 

 امتدتلقرارات العسكریة عند قانون الدفاع بل ، ولم تتوقف ااالحتجازأو مكان 
والذي " ١٥٠٠"لكثیر من القوانین التي تشرع هذه القرارات، مثل القانون رقم 
یومًا دون " ١٨"یمنح االحتالل من خالله جنوده الحق في توقیف الفرد طوال 

السماح له برؤیة محامین، وكذلك من ضمن القوانین التي تشرع القرارات 
والذي یحدد مدة إجراء المحاكمة بعامین وقد " ١٥٣٠" القانون رقم العسكریة

  )١(.یبقیها مفتوحة

 :   التوقیف-ب

یعتبر التوقیف المرحلة الثانیة ضمن المراحل التي یمر بها األسیر 
 الفعلیة ألفراد المجتمع الصادر المعاناةالمحرر، وتعد هذه المرحلة أولى خطوات 

یف، لما تشمله من ممارسات غیر إنسانیة، بحقهم قرارات عسكریة بالتوق
والتوقیف ال یترك أثر سلبي على األسیر المحرر فحسب وإنما یمتد لیشمل أسرة 

 باقتحاماألسیر المحرر بالكامل، حیث أنه عادة ما تقوم قوات االحتالل الصهیوني 
، البولیسیةمنزل األسیر المحرر مصحوبة بأعداد  كبیرة من الجنود والكالب 

ذین یقتحمون المنزل إلجراء عملیة التوقیف وسط إطالق نار وصراخ الجنود وال
والكالب، مع العلم بأن دخول المنزل یكون دون سابق إنذار من خالل تفجیر 
األبواب، ومعظم حاالت التوقیف تتم في ساعات الیل المتأخرة، وتعد مرحلة 

هیوني لتسهیل توقیف التوقیف نتاج للقرارات العسكریة التي سنها االحتالل الص
 منهم واالنتقام بهدف ترهیبهم )٢(أفراد المجتمع الفلسطیني على جنود االحتالل،

  )٣(.وإفراغهم من محتواهم الوطني والسیاسي والنضالي والثقافي

                                                
، بیروت، مركز زیتونة معاناة األسیر الفلسطیني في معتقالت االحتالل الصهیوني: فراس أبوهالل )١(

 .٣٦م، ص ٢٠٠٩، شاراتواالستللدراسات 
 .٤٠، ص مرجع سبق ذكره، المعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة: جهاد شعبان البطش )٢(
قطاع "، القاهرة، جامعة الدول العربیة األسرى الفلسطینیون آالم وآمال: عبد الناصر عوني فروانة )٣(

 .٣١م، ص ٢٠١٥، "فلسطین واألراضي العربیة المحتلة



 

 

  )١(: صفات عملیة التوقیف-١

  .  تقیید ید الفرد بقیود بالستیكیة-

 .  عصب عیني الفرد بعصبة-

 . رد عن سبب توقیفهیتم إخبار الف  ال-

 .  ال یتم إخبار الفرد عن الجهة التي سینقل إلیها-

  .  یرافق توقیف الفرد العنف الجسدي واإلهانة-

 )٢(: أماكن التوقیف-٢

 .  الحواجز العسكریة-

 ."B.C" المناطق الخاضعة لسیطرة االحتالل كمناطق -

 .  الجسور-

 .  المعابر-

  .  المطارات-

 :  تصاحب عملیة التوقیف االنتهاكات التي-٣

أولى االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق الموقوف، تبدأ من 
لحظة التوقیف األولى والتي عادًة ما تجري وسط جو من الرعب واإلرهاق، 
سواء كان ذلك من خالل عملیة إطالق النار الكثیف وقنابل الصوت وفتح 

من خالل تعریض الموقوف وذویه في األبواب بتفجیرها وتدمیر الممتلكات، أو 
أغلب األحیان للضرب المبرح والشتم من قبل جنود االحتالل اللذین یسارعون 

   )٣(.إلى تكبیل یدي الموقوف ورجلیه وعصب عینیه
 
 

                                                
 .٣٩، ص مرجع سبق ذكره: فراس أبوهالل )١(
، رام اهللا، معهد الدراسات سلوواألسرى الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة بعد أ: عیسى قراقع )٢(

 .١٢٩م، ص ٢٠٠١الدولیة، 
، غزة، قسم االنتهاكات الصهیونیة لحقوق األسرى الفلسطینیین": حسام"جمعیة األسرى والمحررین  )٣(

 .٢م، ص ٢٠٠٥الدراسات والتوثیق، 



 

 

وثاني تلك االنتهاكات التي یتعرض لها الموقوف تتمثل بالقتل، حیث أكد 
بالقسم أنهم تعرضوا العدید من األسرى المحررین في شهادات مشفوعة 

   )١(.لمحاوالت قتل أثناء التوقیف

وثالث تلك االنتهاكات التي یتعرض لها الموقوف هي التعذیب، وكثیر 
من الموقوفین تعرضوا للتعذیب، ومثال واحد على ذلك أسیر محرر من سكان 

 واقتادوهمخیم العین قضاء نابلس، تم توقیفه في منزله حیث أیقظوه من النوم 
 مشیًا على األقدام وهو معصوب واقتادوه النوم ولم یسمحوا له بتبدیلها، بمالبس

 بضربه على وجهه وبطنه بأرجلهم، مما أدى إلى ااألعین مقید األیدي ثم قامو
تقیؤه دماء، ومن ثم أخذوه إلى مستوطنة مجاورة لمكان السكن، وبقي هناك لمدة 

مرحاض قبل نقله إلى ساعتین دون أن یسمح له بالعالج أو الذهاب إلى ال
   )٢(.المعتقل

وعملیة التوقیف ال یستثنى منها أحد في المجتمع الفلسطیني بحیث 
یمارسها االحتالل ضد جمیع أفراد المجتمع بمن فیهم النواب في المجلس 
التشریعي الفلسطیني المنتخبین من قبل المجتمع الفلسطیني، والوزراء كذلك وفي 

 جنیف الرابعة تنص اتفاقیةمن " ٣٣"ة فالمادة رقم  للقوانین الدولیانتهاكهذا 
علمًا بأن الوزراء والنواب "على حمایة األشخاص المدنیین في أوقات النزاع 

   )٣(".یشغلون حقائب مدنیة

 االحتاللویستنتج مما سبق بأن سیاسة التوقیف هي روتین بالنسبة لجنود 
 یعني ضرورة توفیر مزید وهذا یؤثر بالزیادة في أعداد األسرى المحررین، مما

 من قبل مؤسسات المجتمع الفلسطیني بقضیة هؤالء األسرى واالهتماممن العنایة 
المحررین، سواء على صعید المؤسسات المدنیة أو الحكومیة، وضرورة أن 

الصحیة، " باألسرى المحررین شامل لمختلف الجوانب االهتمامیكون هذا 
    ".االقتصادیة، النفسیة، االجتماعیة

  

  
                                                

 .٣٩، ص مرجع سبق ذكره: أبوهاللفراس  )١(
األسرى األطفال یقدمون شهادات مروعة عن تعذیبهم ": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٢(

 .١م، ص ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین والتنكیل بهم خالل توقیفهم
، رام اهللا، االنتهاكات الصهیونیة لحقوق اإلنسان الفلسطیني :الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن )٣(

 .٢م، ص ٢٠٠٦الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، 



 

 

 : أنواع التوقیف-٤

  :  التوقیف اإلداري-

وهو توقیف بدون تهمة أو محاكمة، ویعتمد على ما یسمى الملف 
السري، والتذرع بوجود أدلة سریة لدى جهاز األمن الصهیوني، فالملف السري 
هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات االحتالل إلى أفراد المجتمع، لیتم 

یفهم إداریًا لمدة مفتوحة، دون أدنى حق لهم في أي إجراءات قانونیة بموجبها توق
أو غیر " الهیئة حالیًا"أو توكیل محامي من وزارة شؤون األسرى والمحررین 

ذلك، ویقف هنا المحامي عاجز أمام هذا النوع من التوقیف التعسفي، حیث ال 
  )١(.یمكنه الدفاع عن موكله بسبب أن التهمة سریة

 : االحترازيف التوقی -

وهو ما یقوم به االحتالل الصهیوني من حمالت توقیف واسعة النطاق 
بین القیادات المهنیة والعمالیة والطالبیة، وكذلك األسرى المحررین، وتتم 
حمالت التوقیف هذه، قبیل األعیاد والمناسبات التي یحتفل بها االحتالل أو 

ن لالحتالل على أرض فلسطین، یستنكرها الفلسطینیون كذكرى إعالن قیام كیا
اسبات یتم إطالق سراح وذكرى صدور وعد بلفور، وبعد مرور هذه المن

  )٢(.حترازياالموقوفین 

 : اإلقامة الجبریة -

أمعن االحتالل في إلحاق الضرر بكثیر من أفراد المجتمع  الفلسطیني 
 ، مثلما حدث مع أحد األسرى المحررین والذي قضىاألسلوبمن خالل هذا 

وتفاجئ بعد خروجه بفرض االحتالل علیه سنة في المعتقالت الصهیونیة، " ٢٥"
  )٣(:شروط أربعة

  المثول خالل یومین من تاریخ اإلفراج أمام أقرب مركز شرطة من سكن
 . المحرر األسیر

                                                
، رام عشرون ألف قرار توقیف إداري منذ العام ألفین": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )١(

 .١م، ص ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین 
م، ٢٠١٣، رام اهللا، منظمة التحریر الفلسطینیة، واقع االعتقال في سیاسة االحتالل الصهیوني: سمیر نایفة )٢(

 .١٩ ص
فرضوا علیه اإلقامة الجبریة ومنع مغادرة البالد ": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٣(

م، ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"ون األسرى والمحررین ، رام اهللا، وزارة شؤوالمثول اسبوعیًا أمام مركز شرطي
 .٢ص 



 

 

  المثول مرة كل اسبوع أمام مركز الشرطة القریب من سكن األسیر
 . المحرر

 ممنوع من مغادرة البالد . 

 رض اإلقامة الجبریة داخل المنزل من الساعة التاسعة مساءًا وحتى ف
  . السادسة صباحًا

یستنتج مما سبق بأن األسیر المحرر حتى بعد إطالق سراحه تستمر معه 
رحلة المعاناة وغالبًا یتم توقیفه مرًة أخرى، لذلك من المفترض أن توفر الجهات 

طبیعتها عن باقي أفراد المجتمع المختصة تسهیالت لألسیر المحرر، تختلف في 
ألن الظروف التي یمر بها األسیر المحرر تعتبر أكثر تعقیدًا من تلك الظروف 

  . عمالتي یمر بها الفرد داخل المجت

  : واالتهام التحقیق -ج

وتعد هذه المرحلة الثالثة في رحلة الفرد وصوًال إلى األسیر المحرر، 
الة من عدم التوازن داخل الكائن الحي، وقد عرف العالم سیلي التحقیق بأنه ح

والتي یثیرها التباین الواقعي، أو المدرك ما بین مطالب البیئة وطاقة الكائن الحي 
ولعل التعذیب یعتبر العنوان األبرز لهذه  )١(في التغلب على هذه المطالب،

 أجهزة األمن الصهیونیة أبشع صور التعذیب ضد محققالمرحلة، بحیث یمارس 
، والتي ذهب ضحیتها واالتهام المجتمع الفلسطیني خالل مرحلة التحقیق أفراد

العدید من األفراد الذین أعادهم االحتالل إلى المجتمع إما قتلى أو معاقین أو 
 ویهدف االحتالل من وراء التعذیب أثناء مرحلة التحقیق )٢(أنهكتهم األمراض،

  )٣(: إلى تحقیق ما یليواالتهام

علومات استخباریة عن األوضاع السیاسیة والعسكریة  الحصول على م-١
 . للمنظمات

 .  الحصول على معلومات استخباریة وقائیة لنشاطات أفراد المنظمات-٢

 .  إضعاف قدرة الفرد على المقاومة أمام المحققین-٣

                                                
 .٩م، ص ٢٠٠٥، غزة، مطبعة األمل التجاریة، رحلة العذاب: خضر محمود عباس )١(
األسرى الفلسطینیون وجبروت التعذیب الصهیوني في المعتقالت ": حسام"جمعیة األسرى والمحررین  )٢(

 .٥م، ص ٢٠٠٥، غزة، قسم الدراسات والتوثیق، الصهیونیة
 .٥٤، ص مرجع سبق ذكره، المعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة: هاد شعبان البطشج )٣(



 

 

 تحویل الموقوف إلى مواطن مصاب بضرر یجعله ال یستطیع ممارسة نشاطه -٤
  . جه من المعتقلفي المنظمات بعد خرو

ویستخدم االحتالل العدید من أسالیب التعذیب المتبعة من قبل المحققون 
منها التعذیب بالضرب، والتعذیب بالوثاق والقید،  ،واالتهامأثناء مرحلة التحقیق 

والتعذیب بالتعلیق والربط والشبح، والتعذیب بالوقوف لفترة طویلة، والتعذیب 
 على األرض، والتعذیب في المناطق باالستلقاءذیب بالجلوس لفترة طویلة، والتع

الحساسة من الجسم، والتعذیب عبر الجروح أو اإلصابات أو األمراض، 
والتعذیب بالكهرباء أو الكي بأعقاب السجائر، والتعذیب بالتمارین الریاضیة 
المرهقة، والتعذیب بالكیس والخنق، والتعذیب بالماء البارد والساخن والتیارات 

التعذیب بالحرمان، والتعذیب ووائیة المضادة، والتعذیب بالهز والرجرجة، اله
بالتهدید والضغط النفسي، والتعذیب بالتهدید الجنسي للموقوف، والتعذیب بالتهدید 
بالقتل، وبالتهدید بهدم المنزل، بالتهدید باإلبعاد، بالتهدید بالمعتقل الحربي، 

  )١(.اء الحاجةوالتعذیب بالجمع بین تناول الطعام وقض

یستنتج من هذه األسالیب المتعلقة بالتعذیب التي یستخدمها المحققون مع 
أفراد المجتمع بأن كل منها یؤدي بالفرد إلى مشكالت مرضیة معینة مثل 
الغضروف، والقلب، والتشوهات، وضیق التنفس، وغیرها كثیر من األمراض، 

المحرر فور خروجه من وهذا ما یتطلب إجراء فحوصات طبیة شاملة لألسیر 
معتقالت االحتالل، لعالج ما یمكن عالجه خشیة من تفاقم األمور الصحیة 

  . لألسیر المحرر إن لم تكن قد تفاقمت أصًال وإیجاد الحلول لها

 :  المحاكم والمحاكمة-د

تعتبر المحكمة المرحلة الرابعة واألخیرة من المراحل التي یمر بها الفرد 
ویخرج الفرد " نادرًا" ررًا، بعدها إما یصدر حكم بالبراءة حتى یصبح أسیرًا مح

إلى المجتمع، أو یصدر حكم ضده بالسجن، ویحول على إثره إلى أحد المعتقالت 
  . ع كأسیر محررمالصهیونیة لقضاء فترة المحاكمة والخروج للمجت

 جنیف والمعاهدات والمواثیق التفاقیاتوتعتبر هذه المحاكم مخالفة 
وتشكلت هذه المحاكم من قضاة اتضح فیما بعد أنهم ضباط  سابقین في الدولیة، 

ال توجد "جهاز المخابرات الصهیوني، وقد شبه محامون هذه المحاكم بقولهم 
                                                

األسرى الفلسطینیون وجبروت التعذیب الصهیوني في المعتقالت ": حسام"جمعیة األسرى والمحررین  )١(
 .٢١، ص ، مرجع سبق ذكرهالصهیونیة



 

 

إمكانیة ألن یشعر اإلنسان بأن هذه محاكم مستقلة، فقضاة هذه المحاكم هم نفس 
 الفلسطیني األفراد الذین كانوا یركضون في النهار خلف أفراد المجتمع

، بمعنى أن نفس من نفذ عملیة التوقیف خلع البزة العسكریة، ولبس "العتقالهم
  )١(.ثوب القاضي لیصدر حكمه ضد الموقوف

ومدة االعتقال التي تحكم بها محاكم االحتالل ال تستند إلى قانون، فالحكم 
ضاع الذي سیناله الموقوف بالمحكمة یدخل في تحدیده عدة عوامل من بینها األو

السیاسیة القائمة، ومدى استقرار األوضاع األمنیة، وطبیعة الحالة السیاسیة، 
ودأبت قوات االحتالل الصهیوني على عقد المحاكم في معسكرات الجیش أو 

 هذه المحاكم انعقادعلى الحدود الدولیة أو داخل المعتقالت كي تسهل 
األمر إلى حد  ولم تتصف هذه المحاكم بأي نزاهة بل وصل )٢(العسكریة،

ممارسة جنود االحتالل للتعذیب بداخلها وأمام نظر القضاة، مثلما حدث مع 
الكثیر من الموقوفین، ومثال على ذلك تعرض إحدى الموقوفات ألكثر من مرة 

 واإلهانة في قاعة المحكمة، والشتم بألفاظ نابیة وبذیئة، وتم إطفاء لالعتداء
  )٣(. األلم الشدیدلتسبب على یدیها الكلبشةد السجائر بیدها داخل قاعة المحكمة وش

ووفقًا للمرحلة الرابعة واألخیرة من المراحل التي یمر بها الفرد حتى 
یتم إرسال الموقوف إلى أحد المعتقالت الصهیونیة التالیة یصبح أسیرًا محررًا، 

  :لقضاء فترة الحكم ومن ثم یطلق بعد ذلك سراحه

 :  معتقل عوفر-١

تقل لإلدارة العسكریة، وال یقدم في هذا المعتقل أي عالج یخضع هذا المع
وهو یعالج ألم الرأس والرشح، وال یصلح لعالج الضغط " األلكسول"سوى 

والسكري والبواسیر وسوى ذلك من األمراض، ولقد أدى هذا األمر إلى استفحال 
األمراض في هذا المعتقل وتحولها من أمراض بسیطة إلى أمراض 

  )٤(.مستعصیة

  :  معتقل الرملة-٢

                                                
 ٤٩، ص مرجع سبق ذكره، الصهیونیةالمعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت : جهاد شعبان البطش )١(
 .٢٩ ص: المرجع السابق )٢(
 على الموقوفة صمود كراجة وإطالق كلب على االعتداء": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٣(

 .١م، ص ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین أسیر خالل نقله بالبوسطة
، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، نا في معتقالت االحتالل الصهیونيأسرا: غادة فرید بدر )٤(

 .١٦١م، ص ٢٠٠٦



 

 

 واشتهر هذا المعتقل )١(وهو معتقل عبارة عن مركز تحقیق وتوقیف،   
بطریقة التعذیب المتبعة بداخله، حیث اتبع االحتالل اسلوب التعذیب بغرف الغاز 
بهذا المعتقل، وغرف الغاز تعرف باسم الزنزانة السامة، حیث یتم إدخال الفرد 

حضر السجان برمیًال من الغاز، ثم یفتح الغاز فترة إلى الغرفة ثم یقفل بابها، ثم ی
من الوقت، والموقوف یكون عاریًا تمامًا، وبعد أن یتم تعریضه للغاز یرشه 
السجانون بالماء البارد مما یتسبب في إصابة الجلد بحروق حادة وصعبة، وعادًة 

 وفي هذا )٢(ما یصاب الموقوف بأمراض رئویة وسعال وقئ وفقدان الوعي،
معتقل كذلك تحجب المعلومات الطبیة عن النزالء المرضى وال یعطى ال

الموقوف المریض أیة معلومات عن طبیعة المرض، ویبقى الموقوف تحت 
ضغط نفسي شدید نتیجة عدم معرفته بطبیعة مرضه الذي یعاني منه، وعملیة 

رون تشخیص األمراض في هذا السجن تأخذ وقتًا كبیرًا، ألن أطباء المعتقل ال یج
الفحوصات في الوقت المناسب، ویماطلون في ذلك إلى أن یستفحل المرض مما 

  )٣(.یؤدي إلى تفاقم الحاالت الصحیة، وعدم نجاعة العالج المعطى لهم

  : معتقل عسقالن -٣

یتمیز هذا المعتقل بزنازینه الرطبة التي ال یدخلها أشعة الشمس، 
وف فیها متر ونصف، وتقول والحرارة القاسیة التي ال تطاق، ویخصص للموق

عسقالن هو " بأم عیني" عن هذا المعتقل في كتابها " فلتسیاالنغر"المحامیة 
معتقل العقاب الخاص، والموقوفین الذین ینقلون إلیه سالمین منتصبي القامة، 

 وقتل في هذا المعتقل أكثر )٤(یصبحوا بعد بضعة أسابیع محطمین وال یتكلمون،
 واالعتداءاتوتعرض هذا المعتقل لكثیر من المداهمات  )٥(من ثمانون موقوف،

 وحسب محامي وزارة شؤون )٦(التي كانت تنفذها إدارة المعتقل ضد المعتقلین،
الذي سمحت له إدارة المعتقل بالدخول لداخل " الهیئة حالیًا"األسرى والمحررین 

                                                
 .٧٠، ص مرجع سبق ذكره، المعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة: جهاد شعبان البطش )١(
 .١٥٧، ص مرجع سبق ذكره: غادة فرید بدر )٢(
وضاع الصحیة لألسرى المرضى تزداد تدهورًا األ": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٣(

الهیئة "، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین  عن الحاالت الخطیرةلإلفراجوالمطالبة بحملة 
 .١م، ص ٢٠١١، "حالیًا

 .٤٤، ص مرجع سبق ذكره: سمیر نایفة )٤(
 .٥٥، ص مرجع سبق ذكره: غادة فرید بدر )٥(
 .٦٧، ص ، مرجع سبق ذكرهنیون في المعتقالت الصهیونیةالمعتقلون الفلسطی: جهاد شعبان البطش )٦(



 

 

ضد المعتقل، فإن إدارة المعتقل تفرض داخل هذا المعتقل عقوبات متعددة 
  )١(:منها ما یليالمعتقلین، 

 .  منع زیارات األهل-

 .  إغالق المعتقل الساعة الخامسة مساءًا، بدًال من الساعة السادسة مساءًا-

 .  منع الریاضة والتزاور داخل الغرف-

  .  تقلیص مدة الخروج إلى الفورة لساعة واحدة في الیوم-

 : معتقل المسكوبیة-٤

ن والمعتقلین إداریًا، وعانى األسرى یضم هذا المعتقل الموقوفی
المحررین داخل هذا المعتقل من وضع ضوء ساطع في أعلى كل زنزانة ویتم 

    )٢(.إنارته طوال اللیل، علمًا بأن الزنزانة مساحتها متر ونصف

 :  معتقل الجلمة-٥

یعتبر هذا المعتقل مركزًا من المراكز األمنیة التي تتصف بالخطورة 
ر في هذا المعتقل الحشرات بشكل كبیر جدًا، أما الطعام فیحتوي والسریة، وتنتش

عمدًا على قطع الخشب الصغیرة والمسامیر واألجسام الغریبة، وأدى هذا إلى 
حدوث صدامات عارمة بین الموقوفین وإدارة المعتقل سقط خاللها العدید من 
 الضحایا والجرحى بین صفوف الموقوفین، بسبب تعرضهم للضرب المبرح

  )٣(.والقمع الشدید

 :  معتقل حوارة-٦

ال یسمح داخل هذا المعتقل بالذهاب إلى دورة المیاه إال ثالث مرات في 
الیوم، ولم یكن هناك أي نوع من أنواع المراحیض داخل الغرف، بل كانت إدارة 
المعتقل تترك للموقوفین زجاجات فارغة داخل الغرف لقضاء الحاجة، وتتعمد 

   )٤(.الل فترات معینة حرمان الموقوفین من الطعامإدارة المعتقل خ

  
                                                

، رام اهللا، وزارة تهدید بإضراب مفتوح عن الطعام": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )١(
 .٣م، ص ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"شؤون األسرى والمحررین 

 .٤٣، ص مرجع سبق ذكره: ةسمیر نایف )٢(
 .١٤٥ ، صمرجع سبق ذكره: غادة فرید بدر )٣(
 .١٤٢ص : المرجع السابق )٤(



 

 

 :  معتقل مجدو-٧

یجبر نزالء هذا المعتقل بشكل متقطع على النوم دون فراش أو غطاء، 
كذلك تأمر إدارة المعتقل الموقوفین بوضع أیدیهم فوق رؤوسهم ویتم إجالسهم 

المعتقل والمیاه متربعي األرجل لساعات طویلة، وتعتبر التغذیة سیئة جدًا في هذا 
  )١(.شحیحة، وكثیرًا من األسرى فقدوا حیاتهم نتیجة التعذیب داخل هذا المعتقل

  : معتقل نفحة الصحراوي-٨

" المتعلمین والمثقفین والمبدعین"خصص هذا المعتقل للعناصر الخطرة 
حسب وصف االحتالل، وهو من أبشع المعتقالت على اإلطالق خصوصًا بما 

 كبیر وحرارة شدیدة، وسوء التهویة وقلة اإلنارة، كما مازدحایتصف فیه من 
 على األرض المبللة الرطبة، یجلسونیقضي المعتقلین فیه فترات طویلة وهم 

باإلضافة إلى التجویع واألمراض المتفشیة وغیاب العنایة الطبیة، ویصف هذا 
المعتقل  وتفرض إدارة هذا )٢(المعتقل بأنه صمم لقتل اإلنسان جسدیًا ومعنویًا،

عقوبات متعددة على نزالء هذا المعتقل تمثلت بفرض غرامات مالیة على كل 
، واالستفزازیة المفاجأة للغرف واالقتحاماتموقوف، والحرمان من الزیارات، 

وتفتیش الموقوفین بشكل مستمر وتعریتهم، وتقیید الموقوفین ووضعهم خارج 
  )٣(.الغرف لفترات طویلة

 :  معتقل تلموند-٩

قر هذا المعتقل إلى مقومات الحیاة التي یحتاجها البشر، فالطعام داخله یفت
 كمًا ونوعًا، ویفتقر إلى أي مواد أساسیة تساهم في بناء الجسم وحمایته، يءرد

 )٤(كما أن المعتقل یفتقر إلى التهویة والتدفئة ونسبة الرطوبة مرتفعة جدًا فیه،
  )٥(:بات ضد النزالء من بینهاوتمارس إدارة هذا المعتقل مجموعة من العقو

 .  منع إدخال المالبس إلى المعتقل من األهل للموقوفین-

                                                
 .١٤٣ص : المرجع السابق )١(
 .١٤٥ص : المرجع السابق )٢(
، رام اهللا، فرض عقوبات جماعیة على أسرى نفحة": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٣(

 .١م، ص ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین 
 .١٧١، ص مرجع سبق ذكره: غادة فرید بدر )٤(
األسیرة المحررة نیللي الصفدي زوجها الكفیف یقاد إلى ": الهیئة حالیًا"ارة شؤون األسرى والمحررین وز )٥(

، رام اهللا، وزارة شؤون عتقاله وشقیقها یعتقل قبل اإلفراج عنها بثالث أیامار سنوات من التحقیق بعد عش
 .٢م، ص ٢٠١١، "الهیئة حالیًا"األسرى والمحررین 



 

 

 .  منع إدخال الكتب-

  .  التفتیش العاري-

  ":أیلون" معتقل -١٠

كان هذا المعتقل عبارة عن إسطبل للخیول، حوله االحتالل الصهیوني 
ویة من زوایا هذا إلى معتقل العتقال الموقوفین من أفراد المجتمع، وفي كل زا

المعتقل توجد كامیرا، حتى في دورة المیاه، وغرفة المحامي، وغرفة الفورة، 
ویعاني المعتقلون في هذا المعتقل ظروف صعبة على صعید الغذاء والصحة 

  )١(.والعالج

  :  معتقل شطه-١١

موقع هذا المعتقل یجعل من العیش في الظروف الطبیعیة أمرًا صعبًا، 
الحرارة التي تصل بداخله إلى أكثر من أربعین درجة صیفًا،  درجة الرتفاع

  )٢(.فضًال عن جفاف الجو فهو یقع في منطقة منخفضة عن سطح البحر

  ":  بیت لید" معتقل كفاریونا -١٢

ساعة " ٢٣"، یقضي فیه الموقوف مدة  انتقاميیعتبر هذا المعتقل معتقل 
ي الماضي كان الكالم ممنوعًا داخل الزنزانة، وساعة واحدة للفسحة خارجها، وف

بین الموقوفین منعًا باتًا، وكانت تلك الظروف سببًا في محاوالت كثیرة للهرب 
  ) ٣(.من هذا المعتقل

  ": إیشل"  معتقل بئر السبع -١٣

 وسوء التغذیة سیدي الموقف في هذا المعتقل، إضافة االزدحامیعتبر 
ل العدید من اإلضرابات لذلك سؤ الرعایة الطبیة، ولقد شهد هذا المعتق

 وتمارس إدارة المعتقل عقوبات )٤(،واالزدحام بسبب سوء التغذیة واالضطرابات
شدیدة بحق الموقوفین بداخله، وجاءت هذه العقوبات ضمن الرسالة التي وجهها 
أحد المحامین إلى رئیس لجنة التحقیق الدولیة، والتي ذكر فیها أن إدارة المعتقل 

منعهم من الفسحة والشراء من الكنتینة داخل المعتقل، ومن تعاقب الموقوفین ب

                                                
 .١٦٧، ص  سبق ذكرهمرجع: غادة فرید بدر )١(
 .٧٤، ص مرجع سبق ذكره، المعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة: جهاد شعبان البطش )٢(
 .١٦٤، ص مرجع سبق ذكره: غادة فرید بدر )٣(
 .١٤٤ص : المرجع السابق )٤(



 

 

زیارة األهالي ومن لقاء محامیهم ورفضها إعطاءهم مالبس شتویة إال في وقت 
   )١(.متأخر من وقت الشتاء

وفیما یلي عرض لجملة من االنتهاكات الصحیة داخل المعتقالت كون 
تمثل هذه االنتهاكات فیما وتاإلهمال الطبي هو السمة األبرز لهذه المعتقالت، 

  )٢(:یلي

 اإلهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقدیم العالج للمحتاجین له أو عدم -١
إجراء العملیات الجراحیة للموقوفین المرضى، إال بعد قیام زمالء الموقوف 

  .المریض بأشكال من األسالیب االحتجاجیة من أجل تلبیة مطالبهم بذلك

 المناسب للموقوفین المرضى كًال حسب طبیعة مرضه،  عدم تقدیم العالج-٢
الج جمیع فالطبیب في المعتقالت الصهیونیة هو الطبیب الوحید في العالم الذي یع

 . أو بكأس ماء" Acamol"مول األمراض بكبسوالت األك

 داخل المعتقالت، كأطباء العیون واألسنان اختصاصیین عدم وجود أطباء -٣
 . رةواألنف واألذن والحنج

 تفتقر عیادات المعتقالت إلى وجود أطباء مناوبین لیًال لعالج الحاالت -٤
 . الطارئة

 عدم وجود مشرفین ومعالجین نفسیین، حیث یوجد العدید من الحاالت النفسیة -٥
 . التي بحاجة إلى إشراف خاص

 الخاصة، كاألطراف االحتیاجات عدم توافر األجهزة الطبیة المساعدة لذوي -٦
اعیة لفاقدي األطراف والنظارات الطبیة وأجهزة التنفس والبخاخات الصن

 .  القصبة الهوائیة المزمنةوالتهاباتلمرضى الربو 

 عدم تقدیم وجبات غذائیة صحیة مناسبة للموقوفین تتماشى مع األمراض -٧
  .منها كمرض السكري والضغط والكلى وغیرها المزمنة التي یعانون

بر عزل للمرضى المصابین بأمراض معدیة  عدم وجود غرف أو عنا-٨
 األمعاء الفیروسیة الحادة والمعدیة، وكذلك بعض األمراض المعدیة كالتهابات

                                                
 .٦٩، ص مرجع سبق ذكره، المعتقلون الفلسطینیون في المعتقالت الصهیونیة: جهاد شعبان البطش )١(
ترصد انتهاكات إدارات " الهیئة حالیًا"وزارة األسرى ": الهیئة حالیًا"ن األسرى والمحررین وزارة شؤو )٢(

، رام اهللا، وزارة شؤون  بالمقارنة مع القوانین الدولیةنالفلسطینییالمعتقالت الصهیونیة تجاه الموقوفین 
 .٣م، ص ٢٠٠٩، "الهیئة حالیًا"األسرى والمحررین 



 

 

 المرض بسرعة بین صفوف الموقوفین نظرًا بانتشاركالجرب، مما یهدد 
  .  الشدید داخل المعتقالتلالزدحام

ادة مما یشكل  عدم وجود غرف خاصة للموقوفین ذوي األمراض النفسیة الح-٩
 . تهدیدًا لحیاة زمالئهم

 نقل المرضى الموقوفین لتلقي العالج في المستشفیات وهم مكبلي األیدي - ١٠
واألرجل في سیارات شحن عدیمة التهویة، بدًال من نقلهم في سیارات إسعاف 

 . مجهزة ومریحة

 حرمان الموقوفین ذوي األمراض المزمنة من أدواتهم كنوع من أنواع - ١١
عقاب داخل المعتقل، باإلضافة لفحص الموقوفین المرضى بالمعاینة بالنظر، ال

 . وعدم لمسهم والحدیث معهم ومداواتهم من خلف شبك األبواب

 یعاني الموقوفین المرضى من ظروف اعتقال سیئة تتمثل بقلة التهویة - ١٢
د  الهائل، باإلضافة إلى النقص الشدید في مواواالكتظاظوالرطوبة الشدیدة 

 . التنظیف العامة وفي مواد المبیدات الحشریة

 اإلجراءات العقابیة بحق الموقوفین تزید من تدهور أحوالهم النفسیة، - ١٣
كالمماطلة في تقدیم العالج والنقل إلى المستشفیات الخارجیة والحرمان من 
الزیارات والتفتیشات اللیلیة المفاجئة وزج الموقوفین في زنازین العزل 

 . دي وإجبار الموقوفین على خلع مالبسهم بطریقة مهینةاإلنفرا

 مستشفى معتقل الرملة الذي ینقل إلیه الموقوفین المرضى للمقومات افتقار - ١٤
الطبیة والصحیة، حیث ال یختلف عن المعتقل نفسه في اإلجراءات والمعاملة 

 . القاسیة للموقوفین المرضى

أو أخصائیة أمراض نسائیة، إذ ال  تعاني األسیرات من عدم وجود أخصائي - ١٥
 وهن حوامل، اعتقلنیوجد لدیهم إال طبیب عام، خاصة من بین الموقوفات من 
  .وبحاجة إلى متابعة صحیة خاصة أثناء الحمل وعند الوالدة

 إجبار الموقوفات الحوامل على الوالدة وهن مقیدات األیدي، دون مراعاة - ١٦
 . ة منتهیة الصالحیة للموقوفینآالم المخاض والوالدة، وتقدیم أدوی



 

 

 الموقوف المریض أو الجریح لوضعه استجواب المحققین خالل استغالل - ١٧
الصحي، والضغط علیه من أجل انتزاع اعترافات منه وعدم تقدیم العالج له، 

  . واحتجازه في ظروف غیر صحیة تزید من تفاقم آالمه وتدهور وضعه الصحي

ت الصهیونیة تخرج أسرى محررین ویستنتج مما سبق أن المعتقال
منهكین تمامًا بعد قضاءهم لفترة محكومیاتهم، ففي هذه المعتقالت یعتبر اإلهمال 

 لحقوق اإلنسان، واإلمعان بإلحاق األذى، روتین واالمتهانالطبي، واإلذالل، 
طبیعي جدًا من قبل إدارة مصلحة المعتقالت الصهیونیة، وتهدف إدارة مصلحة 

 وراء ذلك ضمان أن األسیر المحرر بعد خروجه من المعتقل لن المعتقالت من
یلتحق ألي من التنظیمات الفلسطینیة بحیث سینشغل األسیر المحرر بالمشكالت 

  .التي سببها له األسر

  :تشريعات سياسات الرعاية االجتماعية املتعلقة باألسرى احملررين: ًثانيا

جذورها في عصور یة سیاسات الرعایة االجتماعلقد ضربت تشریعات 
مضت، فكانت األدیان تضع تلك التشریعات لتنظم حیاة أفراد المجتمعات، فوضع 
اإلسالم كمثال مجموعة من التشریعات التي تنظم الحیاة بین المسلمین سواء ورد 
ذلك في كتاب اهللا تعالى أو سنة رسوله علیه الصالة والسالم، ومنها على سبیل 

األسرة، والمواریث، واألخالق والقیم، فالتشریعات تعتبر المثال العبادات، ونظام 
بمثابة القواعد التي یقیس علیها المجتمع شئون حیاته وأسالیب بقائه واستمراره، 
وتعتبر كذلك أداة یمكن من خاللها تحقیق العدالة االجتماعیة وتحقیق مجتمع 

لیب استمراره  تلك القواعد تنظم أمور المجتمع وتحدد أسا)١(الكفایة والعدل،
وتعمل على تحقیق أهدافه، كما أنها الوسیلة التي یمكن عن طریقها تحدید أشكال 
العالقات التي یمكن أن تقوم في المجتمع، لذلك تأتي التشریعات كتعبیر عن 
ضمیر األمة وأخالقیاتها، وتعتبر كذلك أحد األدوات الرئیسیة التي یمكن عن 

 في المجتمع، ویحتاج المجتمع كل فترة زمنیة طریقها إحداث التغییرات المطلوبة
 )٢(.إلى صیاغة جدیدة لتلك التشریعات المعمول بها لتتناسب وتطورات الواقع

                                                
، خطیط االجتماعي ونموذج السیاسة االجتماعیة في المجتمع المصريالت: ماهر أبو المعاطي علي )١(

 .٣٢٥م، ص ٢٠٠٢القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 
م، ١٩٩٤، اإلسكندریة، بدون دار نشر، موضوعات أساسیة في العملیات التخطیطیة: سمیرة كامل محمد )٢(

 .١٩٠ص 



 

 

 التخطیط االجتماعي وسیاسات الرعایة اخصائیینوتأتي هنا مسئولیة 
االجتماعیة، تلك المسئولیة المتعلقة بمراجعة التشریعات ذات األثر االجتماعي 

ر، لتعدیلها بما یتماشى وتغیرات المجتمع، إلیجاد التناسق واالنسجام بین آن وآخ
باإلضافة لعدة اعتبارات یجب توافرها في التشریعات حتى  )١(مع تلك التغیرات،

  )٢(:عمتؤثر التأثیر الفعال في المجت

 التشریعات نتاج طبیعي لخبرة المجتمع بصیغتها في صورة محددات للعالقات -أ
ن، ولذلك یمكن أن تختلف التشریعات من مجتمع آلخر، وفي كما یجب أن تكو

نفس المجتمع من فترة زمنیة إلى فترة زمنیة أخرى، فیجب مراعاة تلك 
  .االختالفات

  :من عدة مصادر یجب أن تستمد تلك التشریعات جذورها -ب

 . الشرائع السماویة-١

 . الدساتیر-٢

  .  العرف والقیم السائدة-٣

   . مواقف الحیاة على مر السنین خبرة المجتمع في-٤

 وجهة نظر بعض المجتمعات المشهود لها بالتقدم في صیاغة مثل هذه -٥
  .األحكام

 یجب أن تكون تلك التشریعات من منطلق فلسفة واحدة، بحیث ال یكون بینها -ج
  .تعارض ولكن نوع من التناسق والتوازن

بیقها في العدید من  یجب أن تتصف بالشمولیة والعمومیة، بحیث یسهل تط-د
  .المواقف دون التحدید الدقیق لمواقف بعینها

 یجب أن تكون تلك التشریعات قابلة للتعدیل وفقًا لما تسفر عنه الممارسة - هـ
  .الفعلیة لها

                                                
مرجع ، تماعیة في المجتمع المصريالتخطیط االجتماعي ونموذج السیاسة االج: ماهر أبو المعاطي علي )١(

 .٣٣٣، ص سبق ذكره
التخطیط االجتماعي مدخل إلى القرن ": اإلعداد"، سمیرة كامل محمد "التقدیم"أحمد مصطفى خاطر  )٢(

 .٢١٩ : ٢١٨م، ص ص ١٩٩٨، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، الواحد والعشرین



 

 

وعلى صعید التشریعات الخاصة بسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
عات بتطور تاریخي، باألسرى المحررین في فلسطین، فلقد مرت تلك التشری

  : ویمكن عرضها وفقًا لذاك التطور مقسمة حسب الفترات التاریخیة التالیة

  ".م٢٠٠٤"حتى " م١٩٩٤"الفترة من : الفترة األولى

  ".م٢٠١٤"حتى " م٢٠٠٥"الفترة من : الفترة الثانیة

بحیث تحتوي كل فترة من الفترات مجموعة من العناصر التي توضح 
یاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین بشكل مفصل تشریعات س

  :وتتمثل هذه العناصر الموضحة لتلك التشریعات فیما یليفي فلسطین، 

  ".الدستور" القانون األساسي الفلسطیني -أ

  . قانون-ب

  . قرار بقانون-ج

  . مرسوم رئاسي-د

  . قرار رئاسي- هـ

  . قرار مجلس وزراء- و

  . قرار وزاري-ز

  .أو تعاقد اتفاق -ح

  ":م٢٠٠٤"حتى " م١٩٩٤"الفترة من : الفترة األولى

   :"الدستور" القانون األساسي الفلسطیني -أ

من المادة " ٢"سیما منه الفقرة رقم ، وال"م٢٠٠٢"ون األساسي لسنة  القان-١
  )١(".٢٢"رقم 

  

  

  
                                                

، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، "م٢٠٠٢"ألساسي لسنة القانون ا": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .١٢م، ص ٢٠٠٢العدد الممتاز األول، یولیو 



 

 

  :  قانون-ب

لفقرة رقم سیما منه ا وال)١(،"م١٩٩٨"لسنة " ٤"نیة رقم  قانون الخدمة المد-١
  )٣(".١٠٧" والمادة رقم )٢(،"٢٣"من المادة رقم " ١"

سیما منه المادة  وال)٤(، بشأن التعلیم العالي"م١٩٩٨"لسنة " ١١"رقم  قانون -٢
  )٧(".٢٨" والمادة رقم )٦(،"٥"من المادة رقم " ٢٠" والفقرة رقم )٥(،"٥"رقم 

سیما منه المادة ، وال"م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"رین رقم  قانون األسرى والمحر-٣
، والفقرة رقم "٣"من المادة رقم " ٦"والفقرة رقم " ٥"، والفقرة رقم "٢"رقم 

" ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٥"من المادة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"
  )٨(".١٠"، والمادة رقم "٩"، والمادة رقم "٨"من المادة رقم 

  : قرار بقانون-ج

نین متعلقة باألسرى المحررین خالل الفترة لم تصدر أیة قرارات بقوا
من فترتي التحلیل، وذلك بخالف الفترة  }"م٢٠٠٤"وحتى " م١٩٩٤"{األولى 
 من فترتي التحلیل، والتي صدر خاللها }"م٢٠١٤"وحتى " م٢٠٠٥"{الثانیة 

  .قرار بقانون متعلق باألسرى المحررین" ٢"عدد 

  : مرسوم رئاسي-د

تشكیل مجلس الوزراء بشأن " م١٩٩٨"سنة ل" ٢" مرسوم رئاسي رقم -١
   )٩(:"١"من المادة رقم " ٢٨"سیما منه الفقرة رقم ، وال"ة الثالثةالحكوم"

  :والتي تنص على ما یلي" ١"من المادة رقم " ٢٨"الفقرة رقم  -

 هشام عبد الرازق وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین/ اعتماد السید.  
                                                

، غزة، دیوان "م١٩٩٨"لسنة " ٤"قانون الخدمة المدنیة رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .٢٠م، ص ١٩٩٨الفتوى والتشریع، العدد الرابع والعشرون، یولیو 

 .٣٤  ص:المرجع السابق )٢(
 .٦٩ ص :المرجع السابق )٣(
، غزة،  بشأن التعلیم العالي"م١٩٩٨"لسنة " ١١"قانون رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٤(

 .٢٨م، ص ١٩٩٨دیوان الفتوى والتشریع، العدد السابع والعشرون، دیسمبر 
 .٣٢ ص :المرجع السابق )٥(
 .٣٥ ص :المرجع السابق )٦(
 .٤٥ ص :المرجع السابق )٧(
، غزة، "م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"قانون األسرى والمحررین رقم ": الجریدة الرسمیة"لفلسطینیة الوقائع ا )٨(

 .١٣ : ١٠ص  م، ص٢٠٠٥دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع والخمسون، إبریل 
، غزة، دیوان الفتوى "م١٩٩٨"لسنة " ٢"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٩(

 .١٠ : ٨م، ص ص ١٩٩٨العشرون، نوفمبر د السادس ووالتشریع، العد



 

 

لیس مجرد مرسوم لتشكیل " م١٩٩٨"لسنة " ٢"ویعتبر المرسوم رقم 
مجلس الوزراء، وإنما ینظر إلیه على أنه المرسوم الذي تم بموجبه إنشاء وزارة 

، كجهة رسمیة مختصة برعایة "الهیئة حالیًا"شؤون األسرى والمحررین 
" الهیئة حالیًا"األسرى المحررین، حیث أن وزارة شؤون األسرى والمحررین 

سوم، وتم تأسیسها بموجب هذا المرسوم، وتم اعتماد لم تكن قائمة قبل هذا المر
هشام عبد الرازق وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین في الحكومة الثالثة، / السید

الهیئة "عبد الرازق مؤسس وزارة شؤون األسرى والمحررین / ویعتبر السید
وأول وزیرًا لها، وبقي الوزیر عبد الرازق وزیرًا لشؤون األسرى " حالیًا

لمحررین لفترة زمنیة بلغت ستة سنوات، حیث اعتمد وزیرًا لشؤون األسرى وا
، ورئیسًا سابقًا لهیئة شؤون األسرى "م١٩٩٨"والمحررین في الحكومة الثالثة 

، والحكومة الخامسة "م٢٠٠٢"بدرجة وزیر " الوزارة سابقًا"والمحررین 
، وهو "م٢٠٠٣"، والحكومة الثامنة "م٢٠٠٣"، والحكومة السادسة "م٢٠٠٢"

ما انعكس على الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین، حیث استطاع 
الوزیر عبد الرازق أن یرتقي بالرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین 
وأن یضیف أشیاء كثیرة لمسها األسرى المحررین فعلیًا أبرزها، إقرار قانون 

   )١)(*(.أبو جهاد للتدریب المهنياألسرى والمحررین، وتأسیس كلیة الشهید 

 باإلضافة للعدید من المشاریع )**(وكذلك تأسیس استراحة الحریة،
  .المساندة في رعایة األسرى المحررین

  

                                                
كمؤسسة " م١٩٩٨" هي عبارة عن كلیة مهنیة تأسست في عام :كلیة الشهید أبو جهاد للتدریب المهني *)(

كهرباء عامة، كهرباء صناعیة، صیانة أجهزة "تدریبیة یقدم من خاللها العدید من البرامج التدریبیة المهنیة 
 سیارات، لغة عبریة، لغة انجلیزیة، التصمیم میكانیكا، كهرباء سیارات، ICDLب، خلویة، صیانة الحاسو

الجرافیكي، محاسبة لغیر المحاسبین، الضرائب، كتابة المشاریع، إدارة القوى البشریة، سكرتاریا تنفیذیة، 
وق ، والتي یفتقدها الس"دورة قص شعر، تكییف وتبرید، تشخیص أعطال السیارات باستخدام الحاسوب

الفلسطیني والذي یعاني من نقص في الكفاءات الفنیة والمدربة في العدید من المجاالت الضروریة والتي 
یستشعر بها المواطن العادي، ولعبت كلیة الشهید أبو جهاد منذ تأسیسها دورًا كبیرًا في خدمة قطاع األسرى 

حتالل ومن ذوي االحتیاجات المحررین بشكل خاص، إضافة إلى عائالت الشهداء والمتضررین من اال
الخاصة والطالب المتسربین من المدارس أو الذین لم یحالفهم الحظ في امتحانات الثانویة العامة بشكل عام، 
وذلك بإعادة تأهیلهم عن طریق عقد وتنفیذ البرامج التدریبیة المتخصصة والهادفة والموجهة خصیصًا لتالئم 

 . في القطاع المهني بأفضل الطرق وأكثرها كفاءةاحتیاجاتهم، وبالتالي بناء قدراتهم
م، ٢٠١٥ رام اهللا، كلیة الشهید أبو جهاد للتدریب المهني، ،عن الكلیة: كلیة الشهید أبو جهاد للتدریب المهني )١(

 .١ص 
 هي عبارة منتجع سیاحي على شاطئ بحر غزة تستخدم إیراداته المالیة في تقدیم الرعایة :استراحة الحریة(**) 

 .تماعیة لألسرى المحرریناالج



 

 

لوزراء بشأن تشكیل مجلس ا" م٢٠٠٢"لسنة " ٤" مرسوم رئاسي رقم -٢
  )١(":١"سیما منه المادة رقم ، وال"الحكومة الرابعة"

  :التي تنص على ما یليو" ١"المادة رقم  -

  بتشكیل مجلس الوزراء، " م١٩٩٨"لسنة " ٢"یعدل المرسوم الرئاسي رقم
 : وذلك على النحو التالي

 "نحو ال یشمل وزارة شؤون األسرى والمحررین."  

 تلك التشكیلة الوزاریة على نحو ال یشمل وزارة شؤون األسرى جاءت
لوزاریة إلغاء وزارة شؤون والمحررین، وهو ما یعني وفقًا لتلك التشكیلة ا

األسرى والمحررین حیث تم تحویلها آنذاك من وزارة لهیئة، وذلك ما أشار إلیه 
سیما منه المادة رقم ، وال"م٢٠٠٢"لسنة " ٩"اسي رقم فیما بعد المرسوم الرئ

، حیث أشار نصیًا بشكل مباشر وواضح وصریح وال لبس فیه إلى إلغاء "٤"
 :كما یلي ،رینوزارة شؤون األسرى والمحر

والتي " م٢٠٠٢"لسنة " ٩"من المرسوم الرئاسي رقم " ٤"المادة رقم  -
  :تنص على ما یلي

  تلغى وزارة شؤون األسرى والمحررین وكل ما یتعارض مع أحكام هذا
  .المرسوم

بشأن إنشاء هیئة عامة " م٢٠٠٢"لسنة " ٩" مرسوم رئاسي رقم -٣
" ٢"والفقرة رقم " ١"لفقرة رقم سیما منه الشؤون األسرى والمحررین، وال

، "٣"، والمادة رقم "٢"، والمادة رقم "١"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم 
  )٢(":٤"والمادة رقم 

  :والتي تنص على ما یلي" ١"من المادة رقم " ١"الفقرة رقم  -

  تنشأ هیئة عامة لشؤون األسرى والمحررین تكون لها الشخصیة
لیة والقانونیة الكاملة لمباشرة جمیع األعمال االعتباریة المستقلة واأله

  .والتصرفات التي تكفل تحقیق األغراض التي قامت من أجلها

                                                
، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٢"لسنة " ٤"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .١٠ : ٨ص  م، ص٢٠٠٢والتشریع، العدد الثاني واألربعون، یونیو 
الفتوى ، غزة، دیوان "م٢٠٠٢"لسنة " ٩"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٢٢ : ٢١م، ص ص ٢٠٠٢والتشریع، العدد الثاني واألربعون، یونیو 



 

 

 :والتي تنص على ما یلي" ١"من المادة رقم " ٢"الفقرة رقم  -

 تتبع الهیئة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة.  

 :والتي تنص على ما یلي" ١"من المادة رقم " ٣"الفقرة رقم  -

 تكون لها میزانیة مستقلة ضمن میزانیة السلطة الوطنیة الفلسطینیة.  

  :والتي تنص على ما یلي" ٢"المادة رقم  -

  تؤول جمیع الصالحیات والمسؤولیات المناطة بوزارة شؤون األسرى
والمحررین إلى هذه الهیئة، كما ینقل جمیع ممتلكات وموظفي الوزارة 

  .مالیة ووضعه الوظیفيإلى هذه الهیئة كًال حسب درجته ال

  :والتي تنص على ما یلي" ٣"المادة رقم  -

  یكون للهیئة رئیس یصدر بتعیینه وتحدید درجته قرار من رئیس السلطة
  .الوطنیة الفلسطینیة

  :والتي تنص على ما یلي" ٤"المادة رقم  -

  تلغى وزارة شؤون األسرى والمحررین وكل ما یتعارض مع أحكام هذا
  .المرسوم

لوزراء بشأن تشكیل مجلس ا" م٢٠٠٢"لسنة " ١٧"سوم رئاسي رقم  مر-٤
             من المادة " ١٣"سیما منه الفقرة رقم ، وال"الحكومة الخامسة"

  )١(":١"رقم 

  ":١"من المادة رقم " ١٣"الفقرة رقم  -

 هشام عبد الرازق وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین/ اعتماد السید.  

لوزاریة على نحو یشمل وزارة شؤون األسرى  تلك التشكیلة اوجاءت
، وهو ما یعني وفقًا لتلك التشكیلة الوزاریة آنذاك إعادة "الهیئة حالیًا"والمحررین 

بعد أن تم إلغائها وتحویلها " الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین 
رسوم من الم" ١"من المادة رقم " ١٣"لهیئة، وذلك ما أشارت إلیه الفقرة رقم 

، حیث أشارت تلك الفقرة نصیًا بشكل مباشر "م٢٠٠٢"لسنة " ١٧"الرئاسي رقم 
                                                

، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٢"لسنة " ١٧"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .٩ : ٨م، ص ص ٢٠٠٣والتشریع، العدد الخامس واألربعون، مایو 



 

 

وواضح وصریح وال لبس فیه إلى إعادة وزارة شؤون األسرى والمحررین 
لتكون ضمن التشكیلة الوزاریة لمجلس الوزراء بعد أن تم إلغائها " الهیئة حالیًا"

تم إلغاء الوزارة مرة " م٢٠١٤"وتحویلها لهیئة، علمًا أنه بعد ذلك وفي العام 
، وتحویلها لهیئة، وبقیت "م٢٠١٤"لسنة " ١٠"ثانیة وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 

  .حتى یومنا هذا هیئة

بشأن تشكیل مجلس الوزراء " م٢٠٠٣"لسنة " ٧" مرسوم رئاسي رقم -٥
  )١(":١"من المادة رقم " ١٣"، والسیما منه الفقرة رقم "الحكومة السادسة"

  ":١"من المادة رقم " ١٣"قرة رقم الف -

 هشام عبد الرازق وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین/ اعتماد السید.  

بشأن إعالن حالة الطوارئ " م٢٠٠٣"لسنة " ١٨" مرسوم رئاسي رقم -٦
" ٧"، والسیما منه الفقرة رقم "الحكومة السابعة"وتشكیل حكومة طوارئ 

  )٢(":٢"من المادة رقم 

  ":٢"من المادة رقم " ٧"الفقرة رقم  -

 وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین جواد الطیبي/اعتماد السید . 

جواد الطیبي وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین في / تم اعتماد السید
هشام عبد الرازق وزیر شؤون األسرى / الحكومة السابعة، خلفًا للسید

ًا لشؤون األسرى والمحررین في الحكومة السادسة، وبقي الوزیر الطیبي وزیر
، ولم یبقى الوزیر "م٢٠٠٣"والمحررین حتى تشكیل الحكومة الثامنة في العام 

المعتمد الطیبي وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین سوى أشهر قلیلة، وهو ما 
انعكس على الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین، فلم یضف الوزیر 

ن فعلیًا، وإنما أمضى طوال فترة اعتماده الطیبي شیئًا یلمسه األسرى المحرری
الهیئة "، بل أن الوزارة آنذاك "هشام عبد الرازق"على ما أسس الوزیر السابق 

/ من قبل السید" الحكومة السابعة"كانت تدار فعلیًا خالل هذه الشهور " حالیًا
" الحكومة السادسة"هشام عبد الرازق وزیر شؤون األسرى والمحررین السابق 

  ".الطیبي" بتكلیف من الوزیر المعتمد وذلك
                                                

، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٣"لسنة " ٧"وم رئاسي رقم مرس": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .١٢ : ١١م، ص ص ٢٠٠٣والتشریع، العدد السادس واألربعون، أغسطس 

، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٣"لسنة " ١٨"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(
 .٤٢ : ٤١م، ص ص ٢٠٠٤والتشریع، العدد الثامن واألربعون، ینایر 



 

 

بشأن تشكیل مجلس الوزراء " م٢٠٠٣"لسنة " ٢١" مرسوم رئاسي رقم -٧
  )١(":١"من المادة رقم " ١٣"، والسیما منه الفقرة رقم "الحكومة الثامنة"

  ":١"من المادة رقم " ١٣"الفقرة رقم  -

 محررینهشام عبد الرازق وزیرًا لشؤون األسرى وال/ اعتماد السید.  

  : قرار رئاسي-هـ

بشأن طوابع اإلیرادات، والسیما " م١٩٩٦"لسنة " ٢٠٠" قرار رئاسي رقم -١
  )٢(".٢"والمادة رقم " ١"منه المادة رقم 

بشأن تعیین رئیس للهیئة العامة " م٢٠٠٢"لسنة " ٨" قرار رئاسي رقم -٢
  )٣(".١"لشؤون األسرى والمحررین، والسیما منه المادة رقم 

 :ر مجلس وزراء قرا- و

بشأن نقل ملكیة كلیة " م٢٠٠٤"لسنة " ٧" قرار رئیس مجلس الوزراء رقم -١
، والمادة رقم "٢"، والمادة رقم "١"أبو جهاد للسیاقة، والسیما منه المادة رقم 

  )٤(".٥"، والمادة رقم "٤"، والمادة رقم "٣"

دة بشأن تخصیص مساع" م٢٠٠٤"لسنة " ٢٧" قرار مجلس الوزراء رقم -٢
مالیة لألسرى المحررین في اتفاق التبادل بین حزب اهللا اللبناني واالحتالل 

  )٥(".٣"، والمادة رقم "١"الصهیوني، والسیما منه المادة رقم 

بشأن إحالة " م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/١٥/٣٨" قرار مجلس الوزراء رقم -٣
لقراءة مالحظات مجلس الوزراء على مشروع قانون األسرى والمحررین بعد ا

  )٦(".١"الثانیة إلى المجلس التشریعي، والسیما منه المادة رقم 

                                                
، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٣"لسنة " ٢١"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٤٧ : ٤٦م، ص ص ٢٠٠٤والتشریع، العدد الثامن واألربعون، ینایر 
، غزة، دیوان الفتوى "م١٩٩٦"لسنة " ٢٠٠"قرار رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٥٨ : ٥٧م، ص ص ١٩٩٧ینایر والتشریع، 
، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٢"لسنة " ٨"قرار رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٣(

 .٢٨م، ص ٢٠٠٢والتشریع، العدد الثاني واألربعون، یونیو 
 ، غزة، دیوان"م٢٠٠٤"لسنة " ٧"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٤(

 .٢٠٨ : ٢٠٧م، ص ص ٢٠٠٤الفتوى والتشریع، العدد التاسع واألربعون، یونیو 
، غزة، دیوان "م٢٠٠٤"لسنة " ٢٧"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٥(

 .١٤٧م، ص ٢٠٠٤الفتوى والتشریع، العدد الخمسون، أغسطس 
، رام اهللا، "م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/١٥/٣٨"م قرار مجلس الوزراء رق: مجلس الوزراء الفلسطیني )٦(

 .١م، ص ٢٠٠٤األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

بشأن " م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/٠٣/٤٧" قرار مجلس الوزراء رقم -٤
والمحررین المصادقة على الهیكل التنظیمي والوظیفي لوزارة شؤون األسرى 

  )١(".١"سیما منه المادة رقم ، وال"الهیئة حالیًا"

بشأن ترخیص " م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/٠٨/٤٩"وزراء رقم  قرار مجلس ال-٥
نادي "ید أبو جهاد التابع لكلیة الشه" الدینمومیتر"مؤسسة فحص المركبات 

  )٢(".١"سیما منه المادة رقم ، وال"األسیر

بشأن تشكیل لجنة " م٢٠٠٤"لسنة " ٧٩" قرار رئیس مجلس الوزراء رقم -٦
والفقرة " ١"سیما منه الفقرة رقم سطینیة، والمنظمة التحریر الفلالتقاعد لمنتسبي 

  )٣(".١"من المادة رقم " ٢"رقم 

  : قرار وزاري-ز

بشأن نظام " م١٩٩٦"لسنة " ١" قرار وزیر البرید واالتصاالت رقم -١
، والفقرة رقم "١٦٤" والسیما منه المادة رقم )٤(االتصاالت السلكیة والالسلكیة،

  )٥(".١٦٤"من المادة رقم " ٤"

بشأن " م٢٠٠٤"لسنة " ٣٧٤"قرار وكیل وزارة الداخلیة المساعد رقم  -٢
  )٦(".إسكان الحجة رقیة"تسجیل جمعیة إسكان األسرى والمحررین 

  : اتفاق أو تعاقد-ح

الهیئة " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -١
  )٧(:ى ما یليوجامعة القدس المفتوحة، جرى ضمنها االتفاق عل" حالیًا

" م١٩٩٦ ینایر ١٦" بموجب االتفاق الذي تم بین الجامعة والبرنامج بتاریخ -
من رسوم الساعات المعتمدة لعدد %" ٥٠"والذي تبرعت الجامعة بموجبه بتقدیم 

                                                
، رام اهللا، "م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/٠٣/٤٧"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )١(

 .١م، ص ٢٠٠٤األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام اهللا، "م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/٠٨/٤٩"مجلس الوزراء رقم  قرار: مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(

 .١م، ص ٢٠٠٤األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، غزة، دیوان "م٢٠٠٤"لسنة " ٧٩"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٣(

 .٢٠٧ : ٢٠٦ ص ص م،٢٠٠٥الفتوى والتشریع، العدد الثاني والخمسون، ینایر 
، غزة، "م١٩٩٦"لسنة " ١"قرار وزیر البرید واالتصاالت رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٤(

 .٦م، ص ١٩٩٦رابع عشر، أغسطس دیوان الفتوى والتشریع، العدد ال
 .٥٤ ص :المرجع السابق )٥(
لسنة " ٣٧٤"اعد رقم قرار وكیل وزارة الداخلیة المس": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٦(

 .١٨٣م، ص ٢٠٠٥، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع والخمسون، إبریل "م٢٠٠٤"
" الهیئة حالیًا"اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین : جامعة القدس المفتوحة )٧(

 .٣ : ١م، ص ص ٢٠٠٠، رام اهللا، جامعة القدس المفتوحة، وجامعة القدس المفتوحة



 

 

المتبقیة من برنامج تأهیل %" ٥٠"دارس أسیر محرر حصلوا على الـ" ٢٠٠"
مطول حول هذه االتفاقیة تقرر األسرى المحررین، وبعد الشرح والنقاش ال

االستمرار في التزام الجامعة بهذه المنح، وذلك باإلبقاء على قیمة المبلغ اإلجمالي 
من رسوم الساعات %" ٢٥"ولكن بتغییر آلیة صرف المنحة للدارس، لتصبح 

  :كما هو في المثال التاليالمعتمدة التي یسجل لها في الفصل، 

 "تقدم من %" ٢٥"األسرى المحررین وتقدم من برنامج تأهیل %" ٥٠
یدفعها الدارس نفسه، وهكذا تصبح المنحة الكاملة %" ٢٥"الجامعة و

، وهذا یعني أن عدد المستفیدین من المنحة %"١٠٠"بدًال من %" ٧٥"
دارس من األسرى المحررین بدًال " ٤٠٠"التي تقدمها الجامعة سیصبح 

  .دارس" ٢٠٠"من 

، ویطبق على الدارسین الجدد "٩٩١٠"یة الفصل  یعمل بهذا االتفاق من بدا-
، أما بالنسبة "٩٩١٠"من المنحة بدایة الفصل %" ٧٥"الذین سیمنحون 

للدارسین اللذین حصلوا على منحة كاملة قبل الفصل الدراسي المشار إلیه 
   .فیستمرون بالحصول علیها

 التعلیمیة،  الجدد على المناطقللدارسین توزع المنح التي ستقدمها الجامعة -
حسب أعداد الحاصلین على المنحة الجزئیة من برنامج تأهیل األسرى 

  .المحررین

 على أن یكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي یسجل لها الدارس المحرر -
ساعات معتمدة في كل فصل، كشرط " ٩"الذي سیحصل على المنحة الكاملة، 

  .أساسي الستمرار حصوله على هذه المنحة

 في حالة تأجیل األسیر المحرر الدارس لدراسته أو استنكافه یفقد الدارس حقه -
في حصوله على المنحة الكاملة من الجامعة وبرنامج تأهیل األسرى المحررین، 

 .وإذا أراد الحصول على هذه المنحة علیه أن یتقدم بطلب

 . یعیدها إذا رسب األسیر المحرر الدارس في مادة، فعلیه دفع رسومها عندما-

 إذا رغب األسیر المحرر الدارس إعادة مادة لرفع معدله، فعلیه دفع رسومها -
  .عندما یعیدها



 

 

  ":م٢٠١٤"حتى " م٢٠٠٥"الفترة من : الفترة الثانیة

  ":الدستور" القانون األساسي الفلسطیني -أ

تتضمن مواد قانونیة متعلقة " دساتیر"لم تصدر أیة قوانین أساسیة 
من  }"م٢٠١٤"وحتى " م٢٠٠٥"{رین خالل الفترة الثانیة باألسرى المحر

 من }"م٢٠٠٤"وحتى " م١٩٩٤"{فترتي التحلیل، وذلك بخالف الفترة األولى 
تضمن " دستور"قانون أساسي " ١"فترتي التحلیل، والتي صدر خاللها عدد 

  .مادة قانونیة متعلقة باألسرى المحررین

  : قانون-ب

سیما منه المادة رقم ، وال"م٢٠٠٥"لسنة " ٧"لعام رقم  قانون التقاعد ا-١
"١(".١١٠(  

سیما ، وال"م٢٠٠٥"لسنة " ٨" قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم -٢
  )٢(".٢١٥"من المادة رقم " ٣"منه الفقرة رقم 

  : قرار بقانون-ج

بشأن تعدیل قانون األسرى " م٢٠١٣"لسنة " ١" قرار بقانون رقم -١
، والمادة "٤"سیما منه المادة رقم ، وال"م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"رین رقم والمحر

  )٣(".٩"، والمادة رقم "٧"، والمادة رقم "٦"، والمادة رقم "٥"رقم 

، بشأن إعفاء مركبات األسرى "م٢٠١٤"لسنة " ٥" قرار بقانون رقم -٢
 )٤(".١"سیما منه المادة رقم رسوم الجمركیة والضرائب، والالمحررین من ال

                                                
، غزة، دیوان "م٢٠٠٥"لسنة " ٧"قانون التقاعد العام رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٦٢ : ٦١م، ص ص ٢٠٠٥الفتوى والتشریع، العدد الخامس والخمسون، یونیو 
لسنة " ٨"قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم ": الجریدة الرسمیة"ة یالوقائع الفلسطین )٢(

 .٧٤م، ص ٢٠٠٥، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد السادس والخمسون، یونیو "م٢٠٠٥"
، رام اهللا، دیوان الفتوى "م٢٠١٣"لسنة " ١"قرار بقانون رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٣(

 .٩ : ٦م، ص ص ٢٠١٣والتشریع، العدد التاسع والتسعون، فبرایر 
، رام اهللا، دیوان الفتوى "م٢٠١٤"لسنة " ٥"قرار بقانون رقم ": لرسمیةالجریدة ا"الوقائع الفلسطینیة  )٤(

 .١٧م، ص ٢٠١٤والتشریع، العدد مئة وستة، أبریل 



 

 

  : رئاسي مرسوم-د

لوزراء بشأن تشكیل مجلس ا" م٢٠٠٥"لسنة " ٣" مرسوم رئاسي رقم -١
  )١(":١"من المادة رقم " ٢٢"سیما منه الفقرة رقم ، وال"الحكومة التاسعة"

  ":١"من المادة رقم " ٢٢"الفقرة رقم  -

 سفیان أبو زایدة وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین/ اعتماد السید.  

ن أبو زایدة وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین في سفیا/ تم اعتماد السید
هشام عبد الرازق وزیر شؤون األسرى / الحكومة التاسعة، خلفًا للسید

والمحررین في الحكومة الثامنة، وبقي الوزیر أبو زایدة وزیرًا لشؤون األسرى 
، أي ما یقارب العام "م٢٠٠٦"والمحررین حتى االنتخابات الفلسطینیة في العام 

بًا، وهو ما انعكس على الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین فلم تقری
یضف الوزیر أبو زایدة شیئا یلمسه األسرى المحررین فعلیًا، وإنما أمضى طوال 

  ".هشام عبد الرازق"فترة اعتماده على ما أسس الوزیر السابق 

اء لوزربشأن تشكیل مجلس ا" م٢٠٠٦"لسنة " ١٤" مرسوم رئاسي رقم -٢
  )٢(":١"من المادة رقم " ١٠"سیما منه الفقرة رقم ، وال"الحكومة العاشرة"

  ":١"من المادة رقم " ١٠"الفقرة رقم  -

 وصفي مصطفى عزت قبها وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  . والمحررین

وصفي قبها وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین في / تم اعتماد السید
سفیان أبو زایدة وزیر شؤون األسرى والمحررین /  للسیدالحكومة العاشرة، خلفًا

في الحكومة التاسعة، جاء الوزیر قبها في ظروف صعبة أعقبت االنتخابات ولم 
یمضي على اعتماده وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین سوى بضعة أشهر حتى 
اعتقله االحتالل الصهیوني ردًا على اختطاف الجندي الصهیوني جلعاد شالیط 

وزیر دولة في الحكومة "عاطف عدوان / في قطاع غزة، وبعدها كلف السید
حتى " الهیئة حالیًا"بتسییر أعمال وزارة شؤون األسرى والمحررین " العاشرة

                                                
، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٥"لسنة " ٣"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٥٢ : ٥١م، ص ص ٢٠٠٥والتشریع، العدد الرابع والخمسون، إبریل 
، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٦"لسنة " ١٤"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٦٣ : ٦١ص  م، ص٢٠٠٦والتشریع، العدد الرابع والستون، مایو 



 

 

، وهو ما انعكس على الرعایة "م٢٠٠٧"تشكیل الحكومة الحادیة عشر في العام 
عتمد قبها أو حتى االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین فلم تكن للوزیر الم

للوزیر المكلف عدوان أیة بصمات تذكر على صعید الرعایة االجتماعیة المقدمة 
لألسرى المحررین، وإنما مضى األمر طوال فترة اعتماده على ما أسس الوزیر 

  ".هشام عبد الرازق"األسبق 

بشأن تشكیل مجلس الوزراء " م٢٠٠٧"لسنة " ٦" مرسوم رئاسي رقم -٣
سیما منه الفقرة رقم ، وال" حكومة الوحدة الوطنیة-دیة عشر الحكومة الحا"
  )١(":١"من المادة رقم " ٧"

  ":١"من المادة رقم " ٧"الفقرة رقم  -

 سلیمان محمود موسى أبو سنینة وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
 .والمحررین

سلیمان أبو سنینة وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین / تم اعتماد السید
عاطف عدوان وزیر شؤون األسرى / ي الحكومة الحادیة عشر، خلفًا للسیدف

والمحررین المكلف في الحكومة العاشرة، وبقي الوزیر أبو سنینة وزیرًا لشؤون 
، ولم "م٢٠٠٧"األسرى والمحررین حتى تشكیل الحكومة الثانیة عشر في العام 

المحررین سوى ثالثة یبقى الوزیر المعتمد أبو سنینة وزیرًا لشؤون األسرى و
أشهر فقط، وهو ما انعكس على الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین، 
فلم یضف الوزیر أبو سنینة شیئا یلمسه األسرى المحررین فعلیًا، وإنما أمضى 

  ".هشام عبد الرازق"طوال فترة اعتماده على ما أسس الوزیر األسبق 

راء بشأن تشكیل مجلس الوز" م٢٠٠٧"لسنة " ١٣" مرسوم رئاسي رقم -٤
 من المادة رقم" ١٢" الفقرة رقم سیما منه، وال"الحكومة الثانیة عشر"
"٢(":١(  

  ":١"من المادة رقم " ١٢"الفقرة رقم  -

 أشرف عید محمد العجرمي وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  .والمحررین، ووزیرًا للشباب والریاضة

                                                
، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٧"لسنة " ٦"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٩ : ٨م، ص ص ٢٠٠٧د السبعون، مایو والتشریع، العد
، رام اهللا، دیوان "م٢٠٠٧"لسنة " ١٣"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .١١ : ١٠م، ص ص ٢٠٠٧الفتوى والتشریع، العدد الواحد والسبعون، أغسطس 



 

 

رسوم تشكیل بشأن تعدیل م" م٢٠٠٧"نة لس" ٢٩" مرسوم رئاسي رقم -٥
  )١(":١"من المادة رقم " ١٢"سیما منه الفقرة رقم مجلس الوزراء، وال

  ":١"من المادة رقم " ١٢"الفقرة رقم  -

 أشرف عید محمد العجرمي وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  . والمحررین

محررین أشرف العجرمي وزیرًا لشؤون األسرى وال/ تم اعتماد السید
سلیمان أبو سنینة وزیر شؤون األسرى / في الحكومة الثانیة عشر، خلفًا للسید

والمحررین في الحكومة الحادیة عشر، وبقي الوزیر أبو سنینة وزیرًا لشؤون 
، ولم "م٢٠٠٧"األسرى والمحررین حتى تشكیل الحكومة الثانیة عشر في العام 

ون األسرى والمحررین سوى عامین یبقى الوزیر المعتمد أبو سنینة وزیرًا لشؤ
فقط، وفیما یتعلق بالرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین، لم یضف 
الوزیر العجرمي شیئا یلمسه األسرى المحررین فعلیًا، وإنما أمضى طوال فترة 

  ".هشام عبد الرازق"اعتماده على ما أسس الوزیر األسبق 

بشأن تعدیل تشكیل مجلس " م٢٠٠٩"لسنة " ٣٣" مرسوم رئاسي رقم -٦
من المادة " ١"سیما منه الفقرة رقم ، وال"الحكومة الثالثة عشر"راء الوز
  )٢(":١"رقم 

  ":١"من المادة رقم " ١"الفقرة رقم  -

 عیسى أحمد عبد الحمید قراقع وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  . والمحررین

ألسرى والمحررین في عیسى قراقع وزیرًا لشؤون ا/ تم اعتماد السید
أشرف العجرمي وزیر شؤون األسرى / الحكومة الثالثة عشر، خلفًا للسید

والمحررین في الحكومة الثانیة عشر، وبقي الوزیر قراقع وزیرًا لشؤون األسرى 
والمحررین حتى یومنا هذا، حیث اعتمد بعدها وزیرًا لشؤون األسرى 

، والحكومة الخامسة عشر "م٢٠١٢"والمحررین في الحكومة الرابعة عشر 
، ورئیسًا حالیًا لهیئة شؤون "م٢٠١٣"، والحكومة السادسة عشر "م٢٠١٣"

                                                
، رام اهللا، دیوان "م٢٠٠٧"لسنة " ٢٩"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٣٩ : ٣٨م، ص ص ٢٠٠٧الفتوى والتشریع، العدد الثالث والسبعون، سبتمبر 
، رام اهللا، دیوان "م٢٠٠٩"لسنة " ٣٣"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٥٢م، ص ٢٠٠٩الفتوى والتشریع، العدد الثاني والثمانون، أغسطس 



 

 

، أي أنه قضى "م٢٠١٤"بدرجة وزیر " الوزارة سابقًا"األسرى والمحررین 
فترة زمنیة بلغت ستة سنوات معتمدًا فیها وزیرًا لشؤون األسرى والمحررین، 

یة المقدمة لألسرى المحررین، حیث وهو ما انعكس على الرعایة االجتماع
استطاع الوزیر قراقع أن یرتقي بالرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین 
وأن یضیف أشیاء كثیرة لمسها األسرى المحررین فعلیًا أبرزها، إجراء تعدیل 
جوهري على قانون األسرى والمحررین وإقرار التعدیل من قبل مجلس الوزراء 

ه من قبل الرئیس، وإحداث نقلة نوعیة في سلم الرواتب المقدمة والمصادقة علی
، وإحداث نقلة نوعیة في %"١٠٠"لعائالت األسرى ولألسرى المحررین بنسبة 

  .خدمات الرعایة االجتماعیة المقدمة لعائالت األسرى ولألسرى المحررین

بشأن اعتماد تشكیل مجلس " م٢٠١٢"لسنة " ٦" مرسوم رئاسي رقم -٧
من المادة " ١٥"سیما منه الفقرة رقم ، وال"الحكومة الرابعة عشر"ء راالوز
  )١(":١"رقم 

  ":١"من المادة رقم " ١٥"الفقرة رقم  -

 عیسى أحمد عبد الحمید قراقع وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  .والمحررین

بشأن اعتماد تشكیل مجلس " م٢٠١٣"لسنة " ٥" مرسوم رئاسي رقم -٨
من " ١٣"سیما منه الفقرة رقم ، وال"ومة الخامسة عشرالحك"راء الوز

  )٢(":١"المادة رقم 

  ":١"من المادة رقم " ١٣"الفقرة رقم  -

 عیسى أحمد عبد الحمید قراقع وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  .والمحررین

 

                                                
، رام اهللا، دیوان "م٢٠١٢"لسنة " ٦"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة "الوقائع الفلسطینیة )١(

 .٣٤م، ص ٢٠١٢الفتوى والتشریع، العدد السادس والتسعون، یونیو 
، رام اهللا، دیوان "م٢٠١٣"لسنة " ٥"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٩٨ : ٩٧م، ص ص ٢٠١٣ الفتوى والتشریع، العدد مئة وواحد، أغسطس



 

 

بشأن اعتماد تشكیل مجلس " م٢٠١٣"لسنة " ١٥" مرسوم رئاسي رقم -٩
من " ١٣"سیما منه الفقرة رقم ، وال"لسادسة عشرالحكومة ا"راء الوز

  )١(":١"المادة رقم 

  ":١"من المادة رقم " ١٣"الفقرة رقم  -

 عیسى أحمد عبد الحمید قراقع وزیرًا لشؤون األسرى / اعتماد السید
  .والمحررین

بشأن اعتماد تشكیل " م٢٠١٤"لسنة " ١٠" مرسوم رئاسي رقم -١٠
سیما منه المادة رقم ، وال"لوفاق الوطنيحكومة ا"ر الحكومة السابعة عش

"٢(":١(  

  :والتي تنص على ما یلي" ١"المادة رقم  -

  ،على النحو اعتماد تشكیل مجلس الوزراء من السادة التالیة أسمائهم
 : التالي

 "نحو ال یشمل وزارة شؤون األسرى والمحررین."  

سرى  تلك التشكیلة الوزاریة على نحو ال یشمل وزارة شؤون األجاءت
والمحررین، وهو ما یعني وفقًا لتلك التشكیلة الوزاریة إلغاء وزارة شؤون 
األسرى والمحررین حیث تم تحویلها من وزارة لهیئة، وذلك ما أشار إلیه فیما 

" ٢"سیما منه الفقرة رقم ، وال"م٢٠١٤"لسنة " ١٦"سي رقم بعد المرسوم الرئا
شار ضمنیًا إلى إلغاء وزارة شؤون ، حیث أ"٤"، والمادة رقم "٣"من المادة رقم 

  :كما یلياألسرى والمحررین وتحویلها لهیئة، 

" ١٦"من المرسوم الرئاسي رقم " ٣"من المادة رقم " ٢" الفقرة رقم -
  :والتي تنص على ما یلي" م٢٠١٤"لسنة 

  تتولى الهیئة كافة المهام والصالحیات المنوطة بوزارة شؤون األسرى
  .ها في القوانین والتشریعات النافذةوالمحررین المنصوص علی

                                                
، رام اهللا، دیوان "٢٠١٣"لسنة " ١٥"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٢٦ : ٢٥م، ص ص ٢٠١٣، أكتوبر واثنانالفتوى والتشریع، العدد مئة 
وان ، رام اهللا، دی"م٢٠١٤"لسنة " ١٠"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٥٤م، ص ٢٠١٤الفتوى والتشریع، العدد مئة وثمانیة، یولیو 



 

 

والتي " م٢٠١٤"لسنة " ١٦"من المرسوم الرئاسي رقم " ٤"المادة رقم  -
  :تنص على ما یلي

  تؤول للهیئة كافة الموجودات والحقوق المالیة والعینیة والعائدة لوزارة
شؤون األسرى والمحررین بما في ذلك الموازنة المخصصة لها، وینقل 

زارة شؤون األسرى والمحررین إلى الهیئة كًال حسب جمیع موظفي و
  .درجته الوظیفیة والمالیة

شؤون بشأن إنشاء هیئة " م٢٠١٤"لسنة " ١٦" مرسوم رئاسي رقم -١١
من " ٢"والفقرة رقم " ١"سیما منه الفقرة رقم األسرى والمحررین، وال

من " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٢"المادة رقم 
من " ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٤"، والمادة رقم "٣"المادة رقم 
  )١(":٥"المادة رقم 

  :والتي تنص على ما یلي" ٢"من المادة رقم " ١"الفقرة رقم  -

  هیئة شؤون األسرى "تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هیئة تسمى
المالي واإلداري ، تتمتع بالشخصیة االعتباریة واالستقالل "والمحررین

واألهلیة القانونیة لمباشرة جمیع األعمال والتصرفات لتحقیق أهدافها، 
بما في ذلك تملك األموال المنقولة وغیر المنقولة، تتبع منظمة التحریر 

  .الفلسطینیة

  :والتي تنص على ما یلي" ٢"من المادة رقم " ٢"الفقرة رقم  -

 ینة القدس، ولها أن تتخذ مقرات یكون المركز الرئیس الدائم للهیئة في مد
مؤقتة في مدینتي رام اهللا وغزة، وإنشاء فروع ومكاتب لها في أیة 

  .محافظات أخرى داخل فلسطین وخارجها

  :والتي تنص على ما یلي" ٣"من المادة رقم " ١"الفقرة رقم  -

 تعنى الهیئة بشؤون األسرى والمحررین.  

  

  
                                                

، رام اهللا، دیوان "م٢٠١٤"لسنة " ١٦"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .١١ : ١٠م، ص ص ٢٠١٤الفتوى والتشریع، العدد مئة وتسعة، أكتوبر 



 

 

  :التي تنص على ما یليو" ٣"من المادة رقم " ٢"الفقرة رقم  -

  تتولى الهیئة كافة المهام والصالحیات المنوطة بوزارة شؤون األسرى
  .والمحررین المنصوص علیها في القوانین والتشریعات النافذة

  :والتي تنص على ما یلي" ٣"من المادة رقم " ٣"الفقرة رقم  -

 تحدد آلیة عمل الهیئة بموجب نظام یصدر عن الرئیس.  

  :والتي تنص على ما یلي" ٤"م المادة رق -

  تؤول للهیئة كافة الموجودات والحقوق المالیة والعینیة والعائدة لوزارة
شؤون األسرى والمحررین بما في ذلك الموازنة المخصصة لها، وینقل 
جمیع موظفي وزارة شؤون األسرى والمحررین إلى الهیئة كًال حسب 

  .درجته الوظیفیة والمالیة

   :والتي تنص على ما یلي" ٥"من المادة رقم " ١"الفقرة رقم  -

  یكون للهیئة رئیس یدیر كافة شؤونها، یصدر قرار من الرئیس بتعیینه
  . وتحدید درجته

  :والتي تنص على ما یلي" ٥"من المادة رقم " ٢"الفقرة رقم  -

  یساعد رئیس الهیئة في مهامه عدد كاف من الموظفین یتم تعیینهم وفقًا
 .الخدمة المدنیةألحكام قانون 

  : قرار رئاسي-هـ

 ترفیع أسرى محررین، بشأن" م٢٠١٢"لسنة " ٢٥٦" قرار رئاسي رقم -١
   )١(".١"سیما منه المادة رقم وال

عیسى قراقع / بشأن تعیین السید" م٢٠١٤"لسنة " ١٠٣" قرار رئاسي رقم -٢
  )٢(".١"سیما منه المادة رقم ئة شؤون األسرى والمحررین، والرئیسًا لهی

  

                                                
، رام اهللا، دیوان الرئاسة "م٢٠١٢"لسنة " ٢٥٦"قرار رئاسي رقم : دیوان الرئاسة الفلسطینیة )١(

 .٤ : ١ص  م، ص٢٠١٢الفلسطینیة، 
، رام اهللا، دیوان "م٢٠١٤"لسنة " ١٠٣"قرار رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .٧٢م، ص ٢٠١٤الفتوى والتشریع، العدد مئة وتسعة، أكتوبر 



 

 

  : قرار مجلس وزراء- و

بشأن دعم األسرى " م٢٠٠٥"لسنة " ٢٤" قرار مجلس الوزراء رقم -١
، "١"سیما منه المادة رقم عتقالت االحتالل الصهیوني، والالمحررین من م

   )١(".٢"والمادة رقم 

بشأن " م٢٠٠٥"لسنة " ق.أ/و.م.ر/٠١/٣٣" قرار رئیس مجلس الوزراء رقم -٢
ررین في الوظائف صة لدراسة استیعاب األسرى المحتشكیل لجنة وزاریة خا

  )٢(".٢"، والمادة رقم "١"سیما منه المادة رقم الحكومیة، وال

بشأن دعم األسرى " م٢٠٠٥"لسنة " ٨٠" قرار مجلس الوزراء رقم -٣
سیما منه المادة رقم ، وال"م٢٠٠٥ یونیو ٢"م بتاریخ المحررین المفرج عنه

  )٣(".٢"، والمادة رقم "١"

بشأن المصادقة على " م٢٠٠٥"لسنة " ٩٣" قرار مجلس الوزراء رقم -٤
قدمة للمواطنین توصیات اللجنة الوزاریة الخاصة بإدارة المساعدات الم

" ١١"والفقرة رقم " ١٠"والفقرة رقم " ٩"سیما منه الفقرة رقم المحتاجین، وال
   )٤(".١"من المادة رقم 

بشأن تقدیم الدعم المالي " م٢٠٠٥"لسنة " ١٢٦" قرار مجلس الوزراء رقم -٥
، "١"سیما منه المادة رقم طالب في الجامعات المحلیة، واللألسرى المحررین ال

   )٥(".٢"والمادة رقم 

بشأن نظام احتساب مدة " م٢٠٠٥"لسنة " ٢٣٩" قرار مجلس الوزراء رقم -٦
 مدةالخدمة السابقة لموظفي منظمة التحریر الفلسطینیة وفصائلها المعتمدة و

، "٣"، والمادة رقم "٢"سیما منه المادة رقم األسر لألسرى المحررین، وال
، والفقرة "٤"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"والفقرة رقم 

                                                
، غزة، دیوان "م٢٠٠٥"لسنة " ٢٤"لس الوزراء رقم قرار مج": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .١٣٩م، ص ٢٠٠٥الفتوى والتشریع، سبتمبر 
، رام اهللا، "م٢٠٠٥"لسنة " ق.أ/و.م.ر/٠١/٣٣"قرار رئیس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(

 .١م، ص ٢٠٠٥األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، غزة، دیوان "م٢٠٠٥"لسنة " ٨٠"قرار مجلس الوزراء رقم ": یةالجریدة الرسم"الوقائع الفلسطینیة  )٣(

 .٥٣٥م، ص ٢٠٠٥الفتوى والتشریع، العدد الثالث والستون، إبریل 
، غزة، دیوان "م٢٠٠٥"لسنة " ٩٣"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٤(

 .٥٧٨ : ٥٧٦ص  ، صم٢٠٠٦الفتوى والتشریع، العدد الثالث والستون، إبریل 
، غزة، دیوان "م٢٠٠٥"لسنة " ١٢٦"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٥(

 .٦٣٦م، ص ٢٠٠٦الفتوى والتشریع، العدد الثالث والستون، إبریل  



 

 

" ٥"والفقرة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"رقم 
  )١(".٧"المادة رقم ، و"٦"، والمادة رقم "٥"من المادة رقم 

بشأن استیعاب األسرى " م٢٠٠٦"لسنة " ٤٣" قرار مجلس الوزراء رقم -٧
" ٢"والفقرة رقم " ١"سیما منه الفقرة رقم حررین في الوظائف الحكومیة، والالم

  )٢(".١"من المادة رقم 

المعدل لقرار مجلس " م٢٠٠٦"لسنة " ١٠٣" قرار مجلس الوزراء رقم -٨
الشهادات غیر الفلسطینیة، بشأن معادلة " م٢٠٠٦"لسنة " ٢٥"الوزراء رقم 

  )٣(".٥"سیما منه المادة رقم وال

بشأن المصادقة على " م٢٠٠٦"لسنة " ١٥٩" قرار مجلس الوزراء رقم -٩
 داخل توفیر وظائف لألسرى المحررین الذین أمضوا أكثر من خمس سنوات

  )٤(".١"سیما منه المادة رقم المعتقالت الصهیونیة، وال

بشأن " م٢٠٠٨"لسنة " ف.س/و.م/١٥/٥٥/١٢" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٠
، "الهیئة حالیًا"والمحررین المصادقة على هیكلیة وزارة شؤون األسرى 

  )٥(".١"سیما منه المادة رقم وال

بنظام احتساب مدة " م٢٠٠٨"لسنة " ٢٠" قرار مجلس الوزراء رقم - ١١
ر الفلسطینیة وفصائلها المعتمدة ومدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحری

" ١"، والفقرة رقم "٢"سیما منه المادة رقم األسر لألسرى المحررین، وال
والفقرة " ٥"والفقرة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم 

والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٣"من المادة رقم " ٧"والفقرة رقم " ٦"رقم 
" ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٤"ادة رقم من الم" ٢"

" ١"، والفقرة رقم "٦"، والمادة رقم "٥"من المادة رقم " ٤"والفقرة رقم 
                                                

ان ، غزة، دیو"م٢٠٠٥"لسنة " ٢٣٩"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .٤٢١ : ٤١٨م، ص ص ٢٠٠٦الفتوى والتشریع، العدد الرابع والستون، مایو  

، غزة، دیوان "م٢٠٠٦"لسنة " ٤٣"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(
 .٨٩م، ص ٢٠٠٧الفتوى والتشریع، العدد الثامن والستون، مارس 

، غزة، دیوان "م٢٠٠٦"لسنة " ١٠٣"رار مجلس الوزراء رقم ق": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٣(
 .١٥٩ : ١٥٨م، ص ص ٢٠٠٧الفتوى والتشریع، العدد الثامن والستون، مارس 

، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٦"لسنة " ١٥٩"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٤(
 .٢ : ١م، ص ص ٢٠٠٦لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

، رام "م٢٠٠٨"لسنة " ف.س/و.م/١٥/٥٥/١٢"قرار مجلس الوزراء رقم : راء الفلسطینيمجلس الوز )٥(
 .١م، ص ٢٠٠٨اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

والفقرة " ٥"والفقرة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم 
، والمادة رقم "٩ "، والمادة رقم"٨"، والمادة رقم "٧"من المادة رقم " ٦"رقم 

   )١(".١٢"، والمادة رقم "١١"والمادة رقم " ١٠"

بشأن صرف مبلغ مالي " م٢٠٠٨"لسنة " ٣٧" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٢
سیما منه المادة رقم ، وال"الهیئة حالیًا"والمحررین لوزارة شؤون األسرى 

"٢(".١(  

  فروقاتبشأن صرف" م٢٠٠٨"لسنة " ٢٤٧" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٣
  )٣(".١"سیما منه المادة رقم رواتب األسرى المحررین، وال

بشأن األسرى " م٢٠٠٨"لسنة " ٣٦٩" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٤
سیما منه المادة م من المعتقالت الصهیونیة، والالمحررین الذین تم اطالق سراحه

  )٤(".١"رقم 

م المعاییر بشأن نظا" م٢٠٠٩"لسنة " ٥" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٥
، والفقرة "١"سیما منه المادة رقم لعلیا لألسرى المحررین، والالخاصة بالفئة ا

، والمادة رقم "٣"، والمادة رقم "٢"من المادة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"رقم 
  )٥(".٥"، والمادة رقم "٤"

بشأن " م٢٠٠٩"لسنة " ف.س/و.م/١٠/٣٠/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٦
خاصة باألسرى فنیة لدراسة طلبات الترقیة إلى الفئة العلیا التشكیل لجنة 

  )٦(".١"من المادة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"سیما منه الفقرة رقم المحررین، وال

بشأن نظام تأمین " م٢٠٠٩"لسنة " ١٦٥" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٧
" ٢"والفقرة رقم " ١"سیما منه الفقرة رقم وظائف لألسرى المحررین، وال

                                                
، رام اهللا، "م٢٠٠٨"لسنة " ٢٠"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(

 .٦٥ : ٦٠م، ص ص ٢٠١٠ والثمانون، یونیو دیوان الفتوى والتشریع، العدد السادس
، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٨"لسنة " ٣٧"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(

 .٣٣م، ص ٢٠٠٨لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٨"لسنة " ٢٤٧"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٣(

 .٢٥م، ص ٢٠٠٨زراء الفلسطیني، لمجلس الو
، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٨"لسنة " ٣٦٩"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٤(

 .٢٦م، ص ٢٠٠٨لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام اهللا، دیوان "م٢٠٠٩"لسنة " ٥"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٥(

 .١٠٤ : ١٠٢م، ص ص ٢٠٠٩لتشریع، العدد الثالث والثمانون، نوفمبر الفتوى وا
، رام "م٢٠٠٩"لسنة " ف.س/و.م/١٠/٣٠/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٦(

 .١م، ص ٢٠٠٩اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

من المادة " ٦"والفقرة رقم " ٥"والفقرة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"والفقرة رقم 
  )١(".٢"، والمادة رقم "١"رقم 

بشأن استیعاب عدد من " م٢٠٠٩"لسنة " ١٧٧" قرار مجلس الوزراء رقم - ١٨
   )٢(".١"سیما منه المادة رقم المحررین بشكل استثنائي، والاألسرى 

بشأن " م٢٠١٠"لسنة " هـ.إ/و.م/٢/١٧٢/١١" رقم  قرار مجلس الوزراء- ١٩
سیما منه  على بند التشغیل المؤقت، والالموافقة على تشغیل أسرى محررین

  )٣(".١"المادة رقم 

بشأن " م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/٠٨/٤٥/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٠
" ١٩"رین رقم تشكیل لجنة خاصة لدراسة مشاریع أنظمة قانون األسرى والمحر

  )٤(".٢"، والمادة رقم "١"سیما منه المادة رقم ، وال"م٢٠٠٤"لسنة 

بشأن " م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/١٠/٥٤/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢١
المصادقة على توصیات اللجنة الخاصة لدراسة مشاریع أنظمة قانون األسرى 

منه المادة في اجتماعها السابع، والسیما " م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"والمحررین رقم 
  )٥(".١"من المادة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "١"رقم 

بنظام إعفاء األسرى " م٢٠١٠"لسنة " ١٩" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٢
الصحي والدورات المحررین من رسوم التعلیم المدرسي والجامعي والتأمین 

والفقرة " ٣" والفقرة رقم "٢"والفقرة رقم " ١"سیما منه الفقرة رقم التأهیلیة، وال
والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"والفقرة رقم ، "٢"من المادة رقم " ٤"رقم 

، "٩"، والمادة رقم "٨"، والمادة رقم "٦"والمادة رقم ، "٥"من المادة رقم " ٣"
من المادة رقم " ١"، والفقرة رقم "١١"، والمادة رقم "١٠"والمادة رقم 

"٦(".١٢(   

                                                
، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٩"نة لس" ١٦٥"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )١(

 .٣١ : ٣٠م، ص ص ٢٠٠٩لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٩"لسنة " ١٧٧"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(

 .٢٨م، ص ٢٠٠٩لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، غزة، "م٢٠١٠"لسنة " هـ.إ/و.م/٢/١٧٢/١١"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٣(

 .١م، ص ٢٠١٠األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/٠٨/٤٥/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٤(

 .١م، ص ٢٠١٠اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/١٠/٥٤/١٣" الوزراء رقم قرار مجلس: مجلس الوزراء الفلسطیني )٥(

 .٢ : ١م، ص ص ٢٠١٠اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام اهللا، "م٢٠١٠"لسنة " ١٩"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٦(

 .٥ : ١ م، ص ص٢٠١١دیوان الفتوى والتشریع، العدد التسعون، مارس 



 

 

، بشأن "م٢٠١١"لسنة " هـ.إ/و.م/٠٤/٢٢٧/١١"جلس الوزراء رقم  قرار م- ٢٣
تشغیل األسرى المحررین الذین أمضوا في معتقالت االحتالل الصهیوني مدة 

  )١(".١"سیما منه المادة رقم ونصف إلى أقل من خمس سنوات، والأربع سنوات 

بشأن " م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٨/٧٨/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٤
زراعي لألسرى المحررین، شكیل لجنة خاصة لدراسة مشروع التمویل الت

   )٢(".٢"، والمادة رقم "١"سیما منه المادة رقم وال

" م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٢/١٠٢/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٥
، "A4"بشأن الترفیع المالي لموظفین من األسرى المحررین لدرجة مدیر عام 

  )٣(".١"رقم سیما منه المادة وال

" م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٥/١١٣/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٦
بشأن تشكیل لجنة فنیة لتقدیم تصور شامل حول مشروع التمویل الزراعي 

  )٤(".٢"، والمادة رقم "١"لألسرى المحررین، والسیما منه المادة رقم 

" م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/١٢٢/١٣" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٧
هلین في الوظائف بشأن إعطاء األولویة لألسیرات واألسرى المحررین المؤ

  )٥(".٢"، والمادة رقم "١"سیما منه المادة رقم الشاغرة، وال

بشأن " م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/٠٥/١٤" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٨
لسنة " ١٩"إحالة مشروع قانون معدل لقانون األسرى والمحررین رقم 

  )٦(".١"سیما منه المادة رقم لى فخامة رئیس دولة فلسطین، والإ" م٢٠٠٤"

                                                
، غزة، "م٢٠١١"لسنة " هـ.إ/و.م/٠٤/٢٢٧/١١"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )١(

 .١م، ص ٢٠١١األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/٠٨/٧٨/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(

 .١م، ص ٢٠١١الوزراء الفلسطیني، اهللا، األمانة العامة لمجلس 
، "م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٢/١٠٢/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٣(

 .١م، ص ٢٠١١رام اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، "م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٥/١١٣/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٤(

 .١م، ص ٢٠١١ اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، رام
، "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/١٢٢/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٥(

 .١م، ص ٢٠١٢رام اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/٠٥/١٤"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٦(

 .١م، ص ٢٠١٢اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

بشأن " م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠٧/١٩/١٤" قرار مجلس الوزراء رقم - ٢٩
خصصات األسرى تشكیل لجنة لوضع آلیات ومعاییر محددة لصرف م

  )١(".١"سیما منه المادة رقم المحررین، وال

، "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/٢٠/١٤" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٠
بشأن المصادقة على توصیات اللجنة االجتماعیة الوزاریة الدائمة بشأن آلیات 

  )٢(".١"سیما منه المادة رقم حررین، والتشغیل األسرى الم

بشأن " م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠٢/٣٢/١٤" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣١
ت ومعاییر محددة لصرف المصادقة على توصیات اللجنة الوزاریة لوضع آلیا

   )٣(".١"سیما منه المادة رقم خصصات األسرى المحررین، والم

بشأن " م٢٠١٣"لسنة " ح.ر/و.م/٠٢/١٠/١٥" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٢
سیما منه رى المحررین، والتشكیل لجنة وزاریة لدراسة قضایا األسرى واألس

   )٤(".٢"، والمادة رقم "١"المادة رقم 

بنظام تأمین الوظائف " م٢٠١٣"لسنة " ١٥"لس الوزراء رقم  قرار مج- ٣٣
والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٢"سیما منه المادة رقم ررین، واللألسرى المح

، "٤"، والمادة رقم "٣"، والمادة رقم "٢"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"
والفقرة " ١"ة رقم ، والفقر"٤"من المادة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"والفقرة رقم 

، والفقرة رقم "٦"، والمادة رقم "٥"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"رقم 
من " ٥"والفقرة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"

والفقرة " ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٧"، والمادة رقم "٦"المادة رقم 
، والمادة رقم "٨"من المادة رقم " ٥"والفقرة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"رقم 

، "٩"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "٩"
" ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "١١"، والمادة رقم "١٠"والمادة رقم 
 "٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "١٢"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم 

                                                
، رام "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠٧/١٩/١٤"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )١(

 .١م، ص ٢٠١٢اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/٢٠/١٤"مجلس الوزراء رقم قرار : مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(

 .٢ : ١م، ص ص ٢٠١٢اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠٢/٣٢/١٤"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٣(

 .١م، ص ٢٠١٢اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
، رام "م٢٠١٣"لسنة " ح.ر/و.م/٠٢/١٠/١٥"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٤(

 .١م، ص ٢٠١٣اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

" ٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "١٣"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم 
، "١٥"، والمادة رقم "١٤"من المادة رقم " ٤"والفقرة رقم " ٣"والفقرة رقم 
، "١٦"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"والفقرة رقم 
والفقرة " ٣" والفقرة رقم "٢"والفقرة رقم " ١"، والفقرة رقم "١٧"والمادة رقم 

  )١(.، والملحق"١٩"، والمادة رقم "١٨"من المادة رقم " ٤"رقم 

بشأن " م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٥/١٤/١٦" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٤
تشكیل لجنة خاصة لدراسة طلبات تغطیة تكالیف عملیة زراعة أطفال األنابیب 

، والمادة "١"نه المادة رقم سیما مسرى واألسرى المحررین، واللزوجات األ
  )٢(".٢"رقم 

بشأن " م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٤/١٨/١٦" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٥
سیما منه المادة ي الوظیفة العمومیة مالیًا، والترقیة األسرى المحررین العاملین ف

  )٣(".١"رقم 

بشأن " م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/١٣/١٨/١٦" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٦
سیما منه المادة رقم محررین من رسوم الجمارك، والعفاء مركبات األسرى الإ
  )٤(".٢"، والمادة رقم "١"

بشأن " م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٦/٣١/١٦" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٧
 لزوجات تخصیص مبلغ مالي لتغطیة تكالیف عملیات زراعة أطفال األنابیب

  )٥(".١"رقم سیما منه المادة األسرى المحررین، ال

بشأن " م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٣/٠٤/١٧" قرار مجلس الوزراء رقم - ٣٨
، "م٢٠١٣"لسنة " ١٥"ررین رقم تعدیل نظام تأمین الوظائف لألسرى المح

  )٦(".١"سیما منه المادة رقم ال

  
                                                

، رام اهللا، "م٢٠١٣"لسنة " ١٥"قرار مجلس الوزراء رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )١(
 .٥٠ : ٤٣م، ص ص ٢٠١٣العدد مئة وثالثة، دیسمبر دیوان الفتوى والتشریع، 

، رام "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٥/١٤/١٦"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٢(
 .١م، ص ٢٠١٤اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

، رام "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٤/١٨/١٦"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٣(
 .١م، ص ٢٠١٤اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

، رام "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/١٣/١٨/١٦"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٤(
 .٢ : ١م، ص ص ٢٠١٤اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

، رام "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٦/٣١/١٦"راء رقم قرار مجلس الوز: مجلس الوزراء الفلسطیني )٥(
 .١م، ص ٢٠١٤اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

، رام "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٣/٠٤/١٧"قرار مجلس الوزراء رقم : مجلس الوزراء الفلسطیني )٦(
 .١م، ص ٢٠١٤اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

  : قرار وزاري- ز

بشأن تسجیل " ٢٠١١"لسنة " ٢٨" قرار وزیر الداخلیة واألمن الوطني رقم -١
  )١(.یة رابطة األسرى المحررینجمع

بشأن اعتماد الشهادات " م٢٠١٢"لسنة " ٦" قرار وزیر التعلیم العالي رقم -٢
سیما منه الفقرة حتالل للطلبة الفلسطینیین، الالجامعیة الصادرة عن جامعات اال

  )٢(".٢"من المادة رقم " ٣"والفقرة رقم " ٢"والفقرة رقم " ١"رقم 

  : اتفاق أو تعاقد-ح

 عقد اتفاقیة تنسیق وتعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -١
وبرنامج غزة للصحة النفسیة، جرى ضمنها االتفاق على ما " الهیئة حالیًا"

  )٣(:یلي

" الهیئة حالیًا" إجراء تنسیق وتعاون ما بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -
  .وبرنامج غزة للصحة النفسیة

  . والتعاون في مجال اإلشراف المهني أن یكون التنسیق-

  . أن یكون اإلشراف المهني مرة واحدة أسبوعیًا-

  . أن یحدد الموعد بناءًا على تنسیق فیما بین البرنامج والوزارة-

 أن یستقبل برنامج غزة للصحة النفسیة الحاالت المرضیة من األسرى -
  .المحررین

یل من وزارة شؤون األسرى  أن یكون مرفق مع الحالة المرضیة نموذج تحو-
  ".الهیئة حالیًا"والمحررین 

 

                                                
، غزة، "٢٠١١"لسنة " ٢٨"قرار وزیر الداخلیة واألمن الوطني رقم : ة واألمن الوطنيوزیر الداخلی )١(

 .٧م، ص ٢٠١١وزارة الداخلیة واألمن الوطني، 
، رام اهللا، "م٢٠١٢"لسنة " ٦"قرار وزیر التعلیم العالي رقم ": الجریدة الرسمیة"الوقائع الفلسطینیة  )٢(

 .١١٤ : ١١٣م، ص ص ٢٠١٢ون، دیسمبر دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثامن والتسع
اتفاقیة تنسیق وتعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین : برنامج غزة للصحة النفسیة )٣(

 .١م، ص ٢٠٠٨، غزة، برنامج غزة للصحة النفسیة، وبرنامج غزة للصحة النفسیة" الهیئة حالیًا"



 

 

" الهیئة حالیًا" عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى -٢
  )١(:والمحررین وجامعة األمة، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي

 .منحة جامعیة لألسیر المحرر%" ٥٠" أن تمنح جامعة األمة ما قیمته -

أو برنامج تأهیل " الهیئة حالیًا"ون األسرى والمحررین  أن تغطي وزارة شؤ-
  . المتبقیة%" ٥٠"األسرى المحررین الـ

 یندرج ذلك من قبل جامعة األمة ضمن التزامات الجامعات الفلسطینیة األخرى -
 .تجاه األسرى المحررین

  . ولكن بما یتوافق ونظام جامعة األمة-

الهیئة "ؤون األسرى والمحررین  عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة ش-٣
  )٢(:ومركز ضحایا التعذیب، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

بتحویل الحاالت " الهیئة حالیًا" أن تقوم وزارة شؤون األسرى والمحررین -
  .الصعبة من األسرى المحررین لمركز ضحایا التعذیب

الزمة لوزارة شؤون  أن یقوم مركز ضحایا التعذیب بتقدیم االستشارات ال-
بخصوص الحاالت الصعبة من األسرى " الهیئة حالیًا"األسرى والمحررین 

  .المحررین

الهیئة " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -٤
  )٣(:وجمعیة الوداد الخیریة، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

الهیئة "ارة شؤون األسرى والمحررین  مشاركة جمعیة الوداد الخیریة لوز-
في تقدیم الخدمات لألسرى المحررین، ضمن قاعدة أن الخدمات التي " حالیًا

تقدمها جمعیة الوداد الخیریة، مقاربة في طبیعتها لما تقوم وزارة شؤون األسرى 
  .بتقدیمه لألسرى المحررین من خدمات" الهیئة حالیًا"والمحررین 

                                                
، والمحررین وجامعة األمة" الهیئة حالیًا"رى اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األس: جامعة األمة )١(

 .٢ : ١م، ص ص ٢٠٠٩غزة، جامعة األمة، 
التقریر الربعي الثالث للعام األول من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )٢(

رام اهللا، ، "م٢٠١٠ فبرایر ٢٨"ولغایة " م٢٠٠٩ دیسمبر ١"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٣١م، ص ٢٠١٠األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى ": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٣(
الهیئة "، غزة، وزارة شؤون األسرى والمحررین وجمعیة الوداد الخیریة" الهیئة حالیًا"والمحررین 

 .٢ : ١ص ص م، ٢٠١٠، "حالیًا



 

 

  ".م٢٠١٠"ة في خدمة األسرى المحررین خالل العام  تنسیق جهود المشارك-

الهیئة " أن تشارك جمعیة الوداد الخیریة وزارة شؤون األسرى والمحررین -
  في تقدیم         " حالیًا

  .الخدمات لألسرى المحررین، خاصة ما یتعلق منها بالدعم النفسي

ر ما بین جمعیة  تقوم اإلدارة العامة لشؤون األسرى والمحررین بفتح خط مباش-
الوداد الخیریة ودائرة الرعایة واإلرشاد بوزارة شؤون األسرى والمحررین 

  ".الهیئة حالیًا"

 هدف الخط المباشر تحقیق أكبر قدر استفادة ممكن لألسرى المحررین من -
  .الخدمات المقدمة

الهیئة " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -٥
   )١(:وجمعیة الخدمة العامة، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

 منح تخفیض لرسوم العالج في مستشفى الخدمة العامة، لكل من یبرز بطاقة -
لكافة ذوي األسرى داخل " الهیئة حالیًا"األسیر التي ستصدرها الوزارة 

  .المعتقالت

 وثمن الدواء، بشكل  ستقوم جمعیة الخدمة العامة باعتماد تخفیض رسوم العالج-
، وذلك عبر المخاطبة الرسمیة بهذا كبیر للحاالت الفقیرة من ذوي األسرى

  ".الهیئة حالیًا"الخصوص من طرف وزارة شؤون األسرى والمحررین 

 یمكن لذوي األسرى والذین یعانون من أوضاع اقتصادیة صعبة جدًا، وعبر -
" الهیئة حالیًا"المحررین المراسالت الرسمیة من طرف وزارة شؤون األسرى و

االستفادة من الخدمات المجانیة من دواء وإجراء عملیات جراحیة، وذلك عبر 
صندوق المریض الفقیر الخاص بجمعیة الخدمة العامة شریطة أن ال یزید عدد 

  .هذه االستفادات عن الرقم الذي ستحدده الجمعیة

یة صعبة، االستفادة من  یحق لألسرى المحررین الذین یعانون أوضاعًا اقتصاد-
الخدمات السابقة أعاله وذلك عبر مخاطبة رسمیة بهذا الخصوص من قبل وزارة 

  ".الهیئة حالیًا"شؤون األسرى والمحررین 
                                                

اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى ": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )١(
الهیئة "، غزة، وزارة شؤون األسرى والمحررین وجمعیة الخدمة العامة" الهیئة حالیًا"والمحررین 

 .٣ : ١م، ص ص ٢٠١٠، "حالیًا



 

 

الهیئة " عقد اتفاقیة شراء خدمة بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -٦
  )١(:ومركز الشخص المهم، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

 شراء خدمة التدریب المهني لألسرى المحررین من مركز الشخص المهم، من -
  ".الهیئة حالیًا"قبل وزارة شؤون األسرى والمحررین 

 بموجب ذلك یقوم مركز الشخص المهم بعقد دورة تدریبیة مهنیة لألسرى -
  .المحررین

  .أسیرًا محررًا" ٤٠٠" على أن یستفید من تلك االتفاقیة عدد -

الهیئة "تفاقیة شراء خدمة بین وزارة شؤون األسرى والمحررین  عقد ا-٧
  )٢(:ومدرسة طولكرم لتعلیم السیاقة، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

 شراء خدمة تعلیم السیاقة من مدرسة طولكرم لألسرى المحررین ، من قبل -
  ".الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین 

 مدرسة طولكرم لتعلیم السیاقة بتدریب األسرى المحررین  بموجب ذلك تقوم-
  .على سیاقة الشحن الخفیف

  . أسیرًا محررًا" ١٨" على أن یستفید من تلك االتفاقیة عدد -

الهیئة " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -٨
فاق على ما ، جرى ضمنها االت"إذاعة مسموعة"وأثیر صوت األقصى " حالیًا
  )٣(:یلي

  .عبر أثیر صوت األقصى" الحریة موعدنا" تقدیم برنامج مسموع بعنوان -

 یستند في تقدیم هذا البرنامج بشكل كبیر على األسرى المحررین بحكم تجربتهم -
  .االعتقالیة

 أن یكون هدف البرنامج إبراز اإلنجازات واإلخفاقات في ملف األسرى -
  .والمحررین

                                                
التقریر الربعي األول للعام الثالث من ": دة األداء الحكومياإلدارة العامة لجو"دائرة البرنامج الحكومي  )١(

، رام اهللا، "م٢٠١١ مایو ٣١"ولغایة " م٢٠١١ أغسطس ٢٠"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٤١م، ص ٢٠١١األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 .٤١ص : المرجع السابق )٢(
اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى ": یًاالهیئة حال"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٣(

، "الهیئة حالیًا"، غزة، وزارة شؤون األسرى والمحررین وأثیر صوت األقصى" الهیئة حالیًا"والمحررین 
 .٣ : ١م، ص ص ٢٠١١



 

 

رة البرنامج قائمة على استضافة نخبة من المختصین والمسئولین  أن تكون فك-
  .في هذه القضیة وكذلك أهالي األسرى المحررین

 أن یكون موعد البرنامج كل یوم أربعاء من الساعة الرابعة مساءًا وحتى -
  .الساعة الخامسة مساءًا

د أبو فؤا/ األسیر المحرر" أن یكون البرنامج من إعداد وتقدیم أسیر محرر -
  ".نار

الهیئة " أن یكون البرنامج تحت إشراف وزارة شؤون األسرى والمحررین -
  ".حالیًا

الهیئة " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -٩
وشركة توزیع كهرباء محافظات غزة، جرى ضمنها االتفاق على ما " حالیًا
   )١(:یلي

حافظات غزة بإعفاء األسرى المحررین ضمن  أن تقوم شركة توزیع كهرباء م-
من رسوم االشتراك الكهربائي %" ٥٠"صفقة وفاء األحرار من ما قیمته 

  .المنزلي

 أن تقوم شركة توزیع كهرباء محافظات غزة بإعفاء كامل لألسرى المحررین -
  .من الرسوم التطویریة المطلوبة

سبق على األسرى  ستقوم شركة توزیع كهرباء محافظات غزة بتطبیق ما -
  ".م٢٠١١ ینایر ١"المحررین من بعد تاریخ 

الهیئة " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین -١٠
   )٢(:وبرنامج غزة للصحة النفسیة، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

  إمكانیة قیام برنامج غزة للصحة النفسیة بتدریب طاقم من وزارة شؤون-
  .بطریقة نظریة وعملیة" الهیئة حالیًا"األسرى والمحررین 

                                                
اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین : شركة توزیع كهرباء محافظات غزة )١(

، غزة، شركة توزیع كهرباء محافظات غزة، وشركة توزیع كهرباء محافظات غزة" الهیئة حالیًا"
 .١م، ص ٢٠١١

اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى ": الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین  )٢(
، غزة، وزارة شؤون األسرى والمحررین وبرنامج غزة للصحة النفسیة" الهیئة حالیًا"والمحررین 

 .٤ : ١م، ص ص ٢٠١٢، "الهیئة حالیًا"



 

 

 إمكانیة تحویل بعض األسرى المحررین المرضى من قبل وزارة شؤون -
للتعامل معهم في برنامج غزة للصحة " الهیئة حالیًا"األسرى والمحررین 

 .النفسیة

 . عقد دورات لألسرى المحررین من قبل برنامج غزة للصحة النفسیة-

والبرنامج في سبیل استصدار كتاب " الهیئة حالیًا"تعاون فیما بین الوزارة  ال-
 .لتوثیق جرائم الحرب وتعذیب األسرى في معتقالت االحتالل الصهیوني

والبرنامج في مجال معرض األسرى " الهیئة حالیًا" التعاون فیما بین الوزارة -
 . والتراث

 علیه، والخاص باستصدار كتاب وفیما یتعلق بالبند الرابع مما تم االتفاق
لتوثیق جرائم االحتالل وتعذیب األسرى في معتقالت االحتالل الصهیوني، یعتمد 
على شهادات األسرى المحررین في إعداد مثل تلك األعمال، كأحد الركائز 
األساسیة إلتمامها ونجاحها، وذلك بحكم التجربة االعتقالیة التي مر بها األسرى 

  .شتهم لقضایا االعتقال والتي من بینها قضیة التعذیبالمحررین، ومعای

كذلك فیما یتعلق بالبند الخامس مما تم االتفاق علیه، والخاص بالتعاون 
والبرنامج في مجال معرض األسرى والتراث، " الهیئة حالیًا"فیما بین الوزارة 

انت یعتمد على األعمال التي أعدها األسرى المحررین داخل المعتقالت، سواء ك
رسومات أو أشكال ومجسمات تجسد كمثال المسجد األقصى وخارطة فلسطین 
وغیرها من شبیه تلك األمور التراثیة، ذات الصناعة الیدویة، والتي قام األسرى 

  . بأنفسهم داخل المعتقالت فترة اعتقالهمبإنتاجهاالمحررین 

الهیئة  " عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین-١١
  )١(:وسلطة الطاقة والموارد الطبیعیة، جرى ضمنها االتفاق على ما یلي" حالیًا

 أن تقوم سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة بمنح خصم متمیز لألسرى المحررین -
  .من المبالغ المتراكمة علیهم

 أن یتعاون األسرى المحررین مع شركة الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد -
، فیما یتعلق بطریقة الدفع الجدیدة وهي التسدید اآللي أو تركیب عداد الطبیعیة

  .مسبق الدفع
                                                

الهیئة "اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى والمحررین : سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة )١(
 .٢م، ص ٢٠١٣، غزة، سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة، وسلطة الطاقة والموارد الطبیعیة" حالیًا



 

 

ًالوزارة سابقا"هيئة شؤون األسرى واحملررين : ًثالثا
":  

  )١(: عن هیئة شؤون األسرى والمحررین-أ

إحدى مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة ولها كیانها المستقل، تأسست 
م رئاسي من الرئیس الشهید یاسر عرفات كوزارة ، وفقًا لمرسو"م١٩٩٨"عام 

رئیسیة من وزارات السلطة الوطنیة الفلسطینیة، للعنایة بشؤون األسرى 
والمعتقلین الذین یتم اعتقالهم من قبل قوات االحتالل الصهیوني على مدار العقود 

  .المتتالیة للقضیة الفلسطینیة نتیجة خلفیاتهم الوطنیة ومقاومتهم لالحتالل

، صدر مرسوم رئاسي من الرئیس محمود "م٢٠١٤ مایو ٢٩"بتاریخ و
عباس یقضى بتحویل وزارة شؤون األسرى والمحررین إلى هیئة شؤون 
األسرى والمحررین، وتتبع مباشرة إلى منظمة التحریر الفلسطینیة، ووفقا لهذا 
المرسوم تصبح الهیئة إحدى مكونات منظمة التحریر، وعین الوزیر عیسى 

  . كأول رئیس للهیئةقراقع

ویختص عمل الهیئة بفئة األسرى والمحررین وذویهم، وذلك بتحمل 
مسؤولیات القیام بواجباتهم اإلنسانیة والوطنیة واألخالقیة واالجتماعیة والقانونیة 

  .والسیاسیة على كافة األصعدة والمستویات

وتحمل الهیئة رسالة واضحة، حیث تسعى من أجل تحریر كافة األسرى 
لفلسطینیین والعرب من سجون ومعتقالت االحتالل الصهیوني، وذلك بالحفاظ ا

على قضیتهم حیة في كافة المحافل المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، وجعلها أولویة 
وطنیة ألي حلول مستقبلیة، وتقدیم الخدمات المناسبة لهم، وتوفیر حیاة كریمة 

  .لألسرى والمحررین وذویهم

  )٢(:لهیئة شؤون األسرى والمحرریننظام األساسي  ال-ب

 :لمقدمة ا-١

منذ بدایة االحتالل الصهیوني للضفة الغربیة وقطاع غزة عام 
 والزالت نالفلسطینیی من اآلالف، اعتقلت سلطات االحتالل مئات "م١٩٦٧"

  .االعتقاالت مستمرة، وتطال كافة فئات المجتمع الفلسطیني
                                                

 .١م، ص ٢٠١٥ اهللا، هیئة شؤون األسرى والمحررین، ، رامعن الهیئة: هیئة شؤون األسرى والمحررین )١(
، رام اهللا، هیئة شؤون النظام األساسي لهیئة شؤون األسرى والمحررین: هیئة شؤون األسرى والمحررین )٢(

 .٢٣ : ١م، ص ص ٢٠١٥األسرى والمحررین، 



 

 

ى نكبة إنسانیة للمجتمع وتشكل حمالت االعتقاالت ومعاناة االسر
الفلسطیني، لما تترك سیاسة االعتقاالت من آثار اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة 

  .وصحیة على حیاة األسرى وعائالتهم ومستقبلهم

لقد تشكلت هیئة شؤون األسرى والمحررین بموجب مرسوم رئاسي 
 صادر عن سیادة الرئیس محمود عباس رئیس دولة" م٢٠١٤ مایو ٢٩"بتاریخ 

فلسطین ورئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، بحیث تم بموجبه 
إنشاء هیئة مستقلة إداریًا ومالیًا تتبع لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ویصادق رئیس 

  .دولة فلسطین ورئیس اللجنة التنفیذیة على نظامها األساسي

لتشریعات النافذة أنشئت الهیئة لتتولى كافة المهام المنصوص علیها في ا
والتي كانت منوطة بوزارة األسرى والمحررین، وتحقیق أهدافها المتعلقة 
برعایة األسرى القابعین في سجون االحتالل الصهیوني وأسرهم، واألسرى 
المحررین، والعمل على إبراز قضیة األسرى والدفاع عنها في كافة المحافل 

البنود السبعة التي تضمنها المرسوم الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة، كما جاء في 
  .الرئاسي بهذا الخصوص

تعمل الهیئة وفق مبدأ ومفاهیم التخطیط االستراتیجي متوسط المدى 
والذي تبنى علیه الخطط التنفیذیة السنویة لتمكینها من خدمة قطاع األسرى 
وذویهم، والمحررین وضمان مستوى الئق من الحیاة الكریمة لهم ولعائالتهم، 

 وإداراتهالقیام بمهامها على أكمل وجه، بحیث یمكن للهیئة ووحداتها التنظیمیة وا
العامة وبالتعاون مع المجلس االستشاري تصمیم البرامج والمشاریع المناسبة 
التي تستجیب للظروف واالحتیاجات وتنسجم مع األهداف لتحقیق رسالتها 

  .ملورؤیتها وزیادة الكفاءة والفعالیة المؤسسیة في الع

إن الهیئة كمرجعیة وطنیة وقانونیة لألسرى تعمل وفق منظومة 
التشریعات واألنظمة والقوانین الساریة، التي تتیح لها حیزًا هامًا في عالقاتها مع 
مجمل المؤسسات العاملة في حقل األسرى، مما یمكنها من تطویر عملها 

 موضوعیا في القیام وخدماتها على كافة المستویات المجتمعیة، مما یعطیها بعدًا
  .بأدوارها األساسیة على الصعیدین الرسمي واألهلي



 

 

وبناًء علیه، فإن الهیئة تتعاون وتنسق مع كافة المؤسسات ذات العالقة 
بما یحقق ویخدم أهدافها، ویسهل عملها ودورها في تقدیم خدماتها وتحقیق 

 .رسالتها

 الغایات واألهداف، الرسالة صفة الهیئة، القوانین واألنظمة،" الفصل الثاني -٢
  ":والرؤیة

  "اسم الهیئة، صفتها وتبعیتها: "والتي تنص على ما یلي" ٣"المادة رقم  -

  هیئة شؤون األسرى والمحررین"االسم المعتمد للهیئة هو ."  

  تتمتع الهیئة باالستقاللیة بموجب اختصاصها الوظیفي، وبالشخصیة
ة جمیع األعمال والتصرفات لتحقیق االعتباریة واألهلیة القانونیة لمباشر

  .أهدافها، بما في ذلك تملك األموال المنقولة وغیر المنقولة

  دون المساس باختصاصها الوظیفي، تتبع الهیئة لمنظمة التحریر
الفلسطینیة وتكون مرجعیتها اإلداریة والمالیة الصندوق القومي 

  .الفلسطیني

  وطة بوزارة شؤون األسرى  كافة المهام والصالحیات المنالهیئةتتولى
  .والمحررین سابقًا والمنصوص علیها في القوانین والتشریعات النافذة

  تؤول للهیئة كافة الموجودات والحقوق المالیة والعینیة والعائدة لوزارة
  .شؤون األسرى والمحررین سابقًا بما في ذلك الموازنة المخصصة لها

  "مقر الهیئة، الفروع والمكاتب": والتي تنص على ما یلي" ٤" المادة رقم -

  یكون المركز الرئیس الدائم للهیئة في مدینة القدس، ولها أن تتخذ مقرات
ومكاتب لها / فروع/مؤقتة في مدینتي رام اهللا وغزة، وإنشاء مدیریات

  .في أي محافظة أخرى داخل فلسطین وخارجها

  "شعار الهیئة: "والتي تنص على ما یلي" ٥" المادة رقم -

 مد الهیئة شعار منظمة التحریر الفلسطینیة بصفتها الممثل الشرعي تعت
الوحید للشعب الفلسطیني باإلضافة إلى الشعار الخاص بهیئة شؤون 

 .األسرى والمحررین كما هو مرفق في النظام



 

 

  

  یستخدم اسم وشعار الهیئة في المراسالت الرسمیة وكافة إصدارات
  .ومخاطبات الهیئة مع كافة الجهات

القوانین واألنظمة التي تنظم : "والتي تنص على ما یلي" ٦" المادة رقم -
  "عمل الهیئة

  ،تعتبر المواد الواردة في أحكام هذا النظام، والقوانین، والقرارات بقانون
واألنظمة، واللوائح، والقرارات، والتعدیالت التي تمت المصادقة علیها 

رئیس الفلسطیني، رئیس المتعلقة باألسرى والمحررین الصادرة من ال
اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، ومجلس الوزراء 
الفلسطیني، والمجلس التشریعي الفلسطیني، المنشورة في الوقائع 

  .الفلسطینیة األساس الذي ینظم عمل الهیئة

  تعتبر القوانین والقرارات واألنظمة الصادرة من مجلس الوزراء
  :وتشمل محررین جزءًا ال یتجزأ من النظام،المتعلقة باألسرى وال

  م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"قانون األسرى والمحررین رقم."  

  بشأن تعدیل قانون األسرى " م٢٠١٣"لسنة " ١"قرار بقانون رقم
  ".م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"والمحررین رقم 

  م٢٠٠٤"لسنة " ١٤"قانون دعم األسرى في السجون الصهیونیة رقم."  

 لسنة " ١٢" بالفئة العلیا لألسرى المحررین رقم نظام المعاییر الخاصة
  ".م٢٠٠٩"



 

 

  بنظام تأمین المتطلبات " م٢٠١٠"لسنة " ٢٢"قرار مجلس الوزراء رقم
  .القانونیة لألسرى

  بنظام صرف راتب " م٢٠١٠"لسنة " ٢٣"قرار مجلس الوزراء رقم
  .شهري لألسیر

  ن بشأن نظام تأمی" م٢٠١٠"لسنة " ٢١"قرار مجلس الوزراء رقم
  .احتیاجات األسرى داخل السجون الصهیونیة

  بشأن نظام إعفاء " م٢٠١٠"لسنة " ١٩"قرار مجلس الوزراء رقم
األسرى المحررین من رسوم التعلیم المدرسي والجامعي والتأمین 

  .الصحي والدورات التأهیلیة

  م٢٠١٣"لسنة " ح.ر/و.م/١٣/٠٩/١٦"قرار مجلس الوزراء رقم "
إعفاء األسرى المحررین من رسوم التعلیم بشأن نظام معدل لنظام 

" ١٩"المدرسي والجامعي والتأمین الصحي والدورات التأهیلیة رقم 
  ".م٢٠١٠"لعام 

  بنظام تأمین الوظائف " م٢٠١٣"لسنة " ١٥"قرار مجلس الوزراء رقم
 .لألسرى المحررین

  بشأن المصادقة " م٢٠١٥"لسنة " ٣٦/١٧"قرار مجلس الوزراء رقم
" ١٥" المعدل لنظام تأمین الوظائف لألسرى المحررین رقم على النظام

 ".م٢٠١٣"لسنة 

  م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/١٢٢/١٣"قرار مجلس الوزراء رقم "
بشأن إعطاء األولویة لألسیرات واألسرى المحررین المؤهلین 
والمدرجین على نظام الراتب المقطوع والذین تنطبق علیهم شروط 

 .سسات السلطة الوطنیة الفلسطینیةالوظائف الشاغرة في مؤ

  م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٧/٢٢/١٦"قرار مجلس الوزراء رقم "
بشأن إعفاء مركبات األسرى المحررین من الرسوم الجمركیة ومن 

  .الضرائب

  أي قرار بقانون، أو قوانین، أو مراسیم، أو قرارات أخرى صادرة أو
  . ستصدر من الجهات المختصة بحسب األصول



 

 

 أحكام هذا النظام بما ال یتعارض مع المواد والنصوص الواردة تسري 
  .أعاله" ٢"في البند رقم 

  تعدیل مواد وأحكام هذا النظام أو وقف العمل بأي منها أو تعطیل نفاذ
هذا النظام، ال یتم إال بتوصیة من رئیس الهیئة وبمصادقة الرئیس 

  . الفلسطینیةالفلسطیني، رئیس اللجنة  التنفیذیة لمنظمة التحریر

  "الرؤیة: "والتي تنص على ما یلي" ٧" المادة رقم -

  ،تتطلع الهیئة إلى عالم خال من المعتقلین السیاسیین وأسرى الحرب
وإلى مجتمع ال یعاقب المناضلین جراء نضالهم من أجل الحریة وحقوق 
اإلنسان باالعتقال والسجن والتعذیب واالنتهاكات المخالفة للشرائع 

  .ة واألخالقیة والمنافیة لقیم العدالة والثقافة اإلنسانیةاإلنسانی

  "الرسالة: "والتي تنص على ما یلي" ٨" المادة رقم -

  :تتمثل رسالة الهیئة في

  أن تبني قضیة األسرى الفلسطینیین والعرب ورعایتهم والدفاع عنها
وق یشكل التزامًا وطنیًا، وقانونیًا، وإنسانیًا، وأخالقیًا ینسجم مع الحق

 .المشروعة للشعب الفلسطیني واالتفاقیات والقرارات الدولیة

  التأكید على عدالة قضیة األسرى والمعتقلین الفلسطینیین القابعین في
سجون االحتالل الصهیوني، والتي تنبع من عدالة القضیة الفلسطینیة 

  .والحقوق المشروعة التي یناضلون من أجلها

 ب من سجون االحتالل جزء من حق تحریر األسرى الفلسطینیین والعر
تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، وتحقیق أهدافه المشروعة للحریة 

 .واالستقالل والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  مشروعیة نضال األسرى الفلسطینیین تنبع من كونهم أسرى حركة
 .ت الصلةتحرر وطني تنطبق علیهم االتفاقیات والمعاهدات الدولیة ذا

  وجوب تدخل المجتمع الدولي للقیام بدوره والتزاماته، من أجل مواجهة
االنتهاكات والخروقات الصهیونیة لحقوق المعتقلین الفلسطینیین، وفق 
قواعد وأحكام القانون الدولي، ورفع المعاناة عنهم والعمل على إطالق 

 .سراحهم



 

 

 ون حقوق اإلنسان أن المعتقلین الفلسطینیین هم مناضلوا حریة یحترم
ویستحقون التمتع بها، وهم قوة مجتمعیة منتجة ومبدعة قادرة على 

 .المساهمة في بناء مجتمع حر ودیمقراطي

  "غایات وأهداف الهیئة: "والتي تنص على ما یلي" ٩" المادة رقم -

 :تسعى الهیئة لتحقیق الغایات واألهداف التالیة

 بما یحفظ لهم لمحررینتوفیر الرعایة لألسرى وأسرهم ولألسرى ا 
  :كرامتهم اإلنسانیة

 توفیر الدعم المالي واإلنساني لألسرى داخل السجون ورعایة أسرهم.  

  دعم وإعالة األسرى المحررین العاطلین عن العمل وتحسین ظروفهم
  .المعیشیة

  متابعة الوضع الصحي لألسرى المرضى وتوفیر العالج الطبي الممكن
 .لهم

 لألسرى المحررین وعائالتهم من خالل خدمات توفیر الرعایة الصحیة 
  .التأمین الصحي الحكومي

 تأهیل وإعادة دمج األسرى المحررین في المجتمع الفلسطیني:  

  تعزیز القدرات والمؤهالت العلمیة واألكادیمیة لألسرى المحررین في
  .مختلف التخصصات

 ي تمكین األسرى المحررین من امتالك المهارات المهنیة الالزمة ف
  .مختلف المجاالت المهنیة

  تمكین األسرى المحررین من إنشاء وتطویر مشاریع صغیرة توفر لهم
  .فرص عمل

  توفیر اإلرشاد المهني واالجتماعي لألسرى المحررین وتسهیل
 .حصولهم على فرصة عمل

 الدعم القانوني لألسرى:  

 توفیر الدفاع القانوني لألسرى وحمایة حقوقهم الفردیة والجماعیة. 



 

 

  توثیق االنتهاكات الجسیمة لالحتالل الصهیوني، المرتكبة بحق األسرى
والمخالفة للقانون الدولي اإلنساني، ومواثیق حقوق اإلنسان والقیم 

 . اإلنسانیة

  إصدار األبحاث القانونیة والمواد الدعویة المكتوبة والمرئیة
 . والمسموعة، بشأن أوضاع األسرى وظروفهم وحقوقهم

 سرى وحقوقهم والدفاع عنها وتمثیلهم أمام الهیئات طرح قضایا األ
  .الدولیة

 حشد الدعم والمناصرة لقضیة األسرى:  

  توفیر المساندة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة الرسمیة واألهلیة إلطالق
 .سراح األسرى

  التشبیك والتعاون مع المؤسسات الحقوقیة واإلنسانیة لترسیخ الوعي
 .بقضیة األسرى وحقوقهم

 نظیم ومتابعة التدخالت القانونیة والسیاسیة لدى الدول والهیئات الدولیة ت
 .لمساندة قضیة األسرى على كافة المستویات

  واإلعالمیة والثقافیة والجماهیریةتنظیم الحمالت واألنشطة الشعبیة 
 .المساندة لألسرى وحقوقهم

  تنسیق المناصرة الدولیة وتبادل المعلومات المتعلقة باألسرى
 .اإلحصائیات ونشرها بالتعاون مع المؤسسات الحكومیة واألهلیةو

التطویر اإلداري والبنیوي : "والتي تنص على ما یلي" ١٠" المادة رقم -
  "للهیئة

  تقوم الهیئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعادة تشكیل بنیة وزارة
شؤون األسرى والمحررین، بما یخدم دورها واختصاصها الوظیفي، 

 .  ینسجم مع القوانین واألصول التنظیمیة والمهنیةوبما

  "آلیة تقدیم خدمات الهیئة: "والتي تنص على ما یلي" ١١" المادة رقم -

  تقدم الهیئة بحكم اختصاصها الوظیفي الخدمات المقرة في القوانین
واألنظمة والقرارات والمراسیم الصادرة من الجهات المختصة لألسرى 



 

 

 حسب الشروط والمعاییر واآللیات الموضحة والمحررین وعائالتهم
 .فیها، ووفق اإلجراءات التنفیذیة المعتمدة من قبل الهیئة

  ":البنیة التنظیمیة والوظیفیة للهیئة" الفصل الثالث -٣

  "الهیكل التنظیمي للهیئة: "والتي تنص على ما یلي" ١٢" المادة رقم -

 تتشكل الهیكلیة األساسیة للهیئة من : 

 یئةرئیس اله. 

 رئیس دیوان رئیس الهیئة. 

 نائب رئیس الهیئة بدرجة وكیل. 

 ثالثة مساعدین بدرجة وكیل مساعد : 

  في المحافظات الشمالیةالهیئةمساعد رئیس  .  

 مساعد رئیس الهیئة في المحافظات الجنوبیة .  

 مساعد رئیس الهیئة للسیاسات والتخطیط. 

 مستشارون بحسب الحاجة. 

 تسعى لتحقیق أهداف الهیئة وتنفذ برامجها عدد من اإلدارات العامة 
وتتولى مهمات إدارة الشؤون اإلداریة، والمالیة، والقانونیة، والخدمیة، 
وبرامج رعایة وتأهیل األسرى المحررین، والعالقات العامة واإلعالم، 
وشؤون الموظفین، والجمعیات والمشاریع المساندة ونظم المعلومات 

 . والمصادر وغیرها

 الوحدات التنظیمیة  المتخصصة في متابعة العالقات الدولیة عدد من 
وحمالت المناصرة، والدراسات والتوثیق واإلحصاء، النشاطات والعمل 
الجماهیري، والرقابة الداخلیة، والنوع االجتماعي واألسیرات، وشؤون 

 .القدس، والتنسیق مع المؤسسات الرسمیة وغیرها

 ن ممثلین منتدبین عن وزارات مجلس استشاري مكون من عدد كاف م
حكومیة ومؤسسات أهلیة، وكفاءات وخبراء وأسرى وأسیرات 

 . محررین



 

 

  اإلدارات والوحدات والمساعدین مسئوليتحدد مهام وصالحیات 
والمستشارین والمجلس االستشاري في اللوائح الداخلیة في الهیكلیة 

 .التفصیلیة واللوائح التنفیذیة

 ل تنظیمي وتوصیف لكافة الوظائف المدرجة على تقوم الهیئة بإعداد هیك
الهیكل، یشمل الواجبات والمسؤولیات والمؤهالت الالزمة لكل موقع 
بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة بما یعكس طبیعة األنشطة التي تقوم 

 .بها الهیئة

  لرئیس الهیئة مراجعة الهیكل التنظیمي واقتراح تعدیالت بما ینسجم مع
 . ویسهم في تحقیق الغایات واألهداف االستراتیجیة للهیئةاالستراتیجیة

  تدار كل إدارة عامة، ووحدة تنظیمیة، ودائرة من قبل موظف مؤهل
  .ومتخصص ذي كفاءة عالیة ووفق النظام

  یتم اعتماد الهیكلیة األساسیة من قبل رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة
  .التحریر الفلسطینیة

مهام وصالحیات رئیس : " تنص على ما یليوالتي" ١٣"المادة رقم  -
  "الهیئة

  :یتولى رئیس الهیئة القیام بالمهام والمسؤولیات والصالحیات التالیة

  ،اإلشراف على رسم السیاسات ووضع االستراتیجیات الخاصة بالهیئة
وعرضها على اإلدارات العامة والوحدات والمساعدین والمستشارین 

  .ووضع التوصیات بشأنهاوالمجلس االستشاري، لنقاشها 

  اعتماد الخطط االستراتیجیة والتنفیذیة والبرامج، المعدة من قبل
  .اإلدارات والوحدات التنظیمیة

  إبرام العقود واالتفاقیات الخاصة بعمل الهیئة سواء مع المؤسسات
  .والشركات واألفراد

 اعتماد األنظمة والسیاسات الداخلیة والهیكلیة التفصیلیة للهیئة. 

 المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ثیل الهیئة لدى الجهات الرسمیة واألهلیةتم 
  .أو انتداب من یقوم عنه في تلك المهام/ و



 

 

  متابعة قضایا األسرى المعتقلین واألسرى المحررین على المستوى
  .المحلي واإلقلیمي والدولي وتمثیل الهیئة لدى المؤسسات الدولیة

االستعانة بالخبراء : "لى ما یليوالتي تنص ع" ١٥" المادة رقم -
  "والمستشارین

  لرئیس الهیئة أن یستعین بالخبراء والمستشارین لمساعدة الهیئة في
األمور والمسائل التي تتطلب مؤهالت وخبرات خاصة لتقدیم الدعم 

 . الفني والقانوني الالزم

  لرئیس الهیئة التعاقد مع الخبراء والمستشارین حسب مقتضى الحاجة
  .وافر المخصصات واالرتباط المالي في الموازنة المعتمدةبعد ت

مسؤولیات اإلدارات والوحدات : "والتي تنص على ما یلي" ١٧" المادة رقم -
  "التنظیمیة

  :تتولى اإلدارات والوحدات التنظیمیة المهام والصالحیات التالیة

 تنفیذ الخطط والسیاسات والتعلیمات المعتمدة من قبل رئیس الهیئة.  

مهام وصالحیات المجلس : "والتي تنص على ما یلي" ٢٠" المادة رقم -
  "االستشاري

  :یقوم المجلس االستشاري بالمهام والصالحیات التالیة

  مراجعة الخطط واالستراتیجیات والقضایا المعدة من قبل الهیئة وتقدیم
  .األفكار والمقترحات للتطویر والتحسین

 اریة المصغرة لمعالجة المسائل المشاركة في اللجان الفنیة االستش
 .والقضایا الطارئة وتقدیم مقترحات للحلول واالستراتیجیات الممكنة

  تقدیم األفكار والمقترحات التي من شأنها تحسین جودة العملیات
  .سرى والمحررین وعائالتهموالخدمات المقدمة لأل

  

  

  



 

 

  ":مالیة الهیئة" الفصل الرابع -٤

  "موازنة الهیئة: "نص على ما یليوالتي ت" ٢٢" المادة رقم -

  یكون للهیئة موازنة سنویة مستقلة ضمن موازنة الصندوق القومي
  .الفلسطیني یتم إعدادها بالتنسیق مع الجهات المختصة

  تبدأ السنة المالیة للهیئة في األول من ینایر وتنتهي في الحادي والثالثین
  .من دیسمبر من كل سنة میالدیة

 عفاءات والتسهیالت التي تتمتع بها الوزارات والهیئات تتمتع الهیئة باإل
  .والمؤسسات والدوائر الحكومیة

  تعفى الهیئة وأعمالها وأنشطتها من الضرائب والرسوم والعوائد بما في
  .ذلك كافة األجهزة واألدوات والمعدات والمواد الخام

  "الموارد المالیة: "والتي تنص على ما یلي" ٢٣" المادة رقم -

  :ون الموارد المالیة للهیئة من المصادر التالیةتتك

  المبالغ التي تخصصها الحكومة للهیئة ضمن موازنة الصندوق القومي
  .الفلسطیني

  المساعدات والتبرعات والمنح والهبات غیر المشروطة التي تحصل
  .علیها الهیئة

 الرسوم التي یمكن أن تتقاضاها الهیئة بموجب قوانین وأنظمة مقرة.  

 ائد التي تتقاضاها الهیئة لقاء استخدام مرافقها، وحصیلة بیع العو
  .موجوداتها، وعوائد أموالها

  أیة موارد أخرى یتم اعتمادها من قبل الرئیس الفلسطیني رئیس اللجنة
  .التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  ":أحكام انتقالیة وختامیة" الفصل الخامس -٥

  "نقل الموجودات والموظفین: "على ما یليوالتي تنص " ٢٩" المادة رقم -

  تؤول للهیئة كافة الموجودات والحقوق المالیة والعینیة العائدة لوزارة
شؤون األسرى والمحررین بما في ذلك الموازنة المخصصة لها، وینقل 



 

 

جمیع موظفي وزارة شؤون األسرى والمحررین إلى الهیئة كًال حسب 
  .درجته الوظیفیة والمالیة

  "التعدیل، اإلضافة واإللغاء: "والتي تنص على ما یلي" ٣١"دة رقم  الما-

  یحق للهیئة مراجعة مواد النظام األساسي، والقوانین والقرارات
واألنظمة المتعلقة باألسرى والمحررین وتقدیم مقترح بالتعدیل أو 

  .اإلضافة أو اإللغاء واعتماد التعدیالت من قبل الجهة المختصة

  )١(: تقدمها هیئة شؤون األسرى والمحررین الخدمات التي-ج

  : الخدمات القانونیة-١

  : اإلدارة العامة المقدمة للخدمة-

 اإلدارة العامة للشؤون القانونیة.  

  : وصف الخدمة المقدمة-

 المتابعة القانونیة لألسرى منذ االعتقال وحتى اإلفراج. 

 المتابعة الطبیة. 

 متابعة االنتهاكات. 

 ارئة والخاصةمتابعة الحاالت الط .  

 متابعة الملفات في المحاكم الصهیونیة. 

 الزیارة الدوریة لألسرى. 

 متابعة محاكم الثلث.  

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

 أن یكون أسیرًا.  

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم  الخدمة-

 حسب طبیعة الحالة.  

                                                
وزراء الفلسطیني، ، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس الدلیل الخدمات الحكومیة: مجلس الوزراء الفلسطیني )١(

 .٩ : ١م، ص ص ٢٠١٥



 

 

  : خدمات مادیة لألسرى وعائالتهم-٢

  : للخدمة اإلدارة العامة المقدمة-

 اإلدارة العامة لشؤون األسرى والمحررین.  

  : وصف الخدمة المقدمة-

 صرف راتب معین لألسیر، حسب مدة محكومیته وعدد أفراد عائلته. 

 دفع الكنتینة)*(. 

 دفع غرامات عن األسرى. 

 تسدید األقساط الجامعیة. 

 صرف راتب البطالة لألسیر المحرر، حسب مدة محكومیته. 

 دوالر " ١٠٢"ألسرى داخل المعتقالت بواقع صرف بدل مالبس ل
 .أمریكي، مرتین خالل العام

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

 أن یكون أسیر.  

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم الخدمة-

  وشهادة الصلیب األحمر األصلیة، والئحة "األب، األم"صورة الهویة ،
  . البنكياالتهام الصادرة من محكمة االحتالل، ورقم الحساب

  : خدمة التدریب المهني لألسیر المحرر-٣

  :اإلدارة العامة المقدمة للخدمة -

 امج تأهیل األسرى المحرریناإلدارة العامة لبرن.  

  

  

                                                
 هي عبارة عن المكان الذي یشتري منه األسرى داخل المعتقالت حاجاتهم، تلك الحاجات التي ال :الكنتینة )*(

 تقدمها إدارة مصلحة المعتقالت الصهیونیة لهم من طعام وما شابه، وإنما تتعاقد إدارة مصلحة المعتقالت
 . خاصة لتقدیم تلك الحاجات لألسرى وبأسعار باهظة الثمنالصهیونیة مع شركات صهیونیة



 

 

  : وصف الخدمة المقدمة-

  تأهیل األسیر المحرر تأهیًال مادیًا، واجتماعیًا، ونفسیًا، وذلك من
 :خالل

 ندفع األقساط الجامعیة لألسرى المحرری. 

  تدریب األسرى المحررین، في مراكز تدریبیة خاصة بالتأهیل في العدید
 .من المجاالت

 منح األسرى المحررین قروض طویلة األمد بدون فوائد. 

  :شروط الحصول على الخدمة المقدمة -

  أن یكون المتقدم بطلب االنتفاع من خدمة التدریب المهني أسیرًا مناضًال
 .حتالل مدة سنة على األقلمحررًا، قضى في معتقالت اال

  أن تتوفر لدى طالب خدمة التدریب المهني حاجة حقیقیة للحصول على
 .الخدمة

  أن یلتحق طالب خدمة التدریب المهني في الدورة المطلوبة، خالل مدة
ثالث سنوات بالحد األقصى من تاریخ اإلفراج عنه من معتقالت 

 .االحتالل

 سات ووزارات السلطة الوطنیة أن ال یكون المنتفع موظفًا في مؤس
 .الفلسطینیة، أو أجهزتها األمنیة، أو مؤسسات المجتمع المدني

  ،أن تكون الدورة المطلوبة مالئمة لحاجات طالب خدمة التدریب المهني
 .وأن تكون هذه الدورة مالئمة لحاجة السوق كذلك

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم الخدمة-

 األحمر، وصورة  عن بطاقة الهویة شهادة اعتقال صادرة من الصلیب 
  .الشخصیة، وأي وثائق أخرى من متطلبات الحصول على الخدمة

  : خدمة التأمین الصحي-٤

  : اإلدارة العامة المقدمة للخدمة-

 اإلدارة العامة لبرنامج تأهیل األسرى المحررین.  



 

 

  : وصف الخدمة المقدمة-

  محررین أو  األسرى أنفسهم، سواء كانواباسمإصدار تأمین صحي 
 .معتقلین

 یضاف ذوي األسرى والمحررین إلى التأمین كمرافقین. 

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

  األسیر أو األسیرة داخل المعتقالت الصهیونیة، یتم إصدار التأمین
الصحي لهم بعد اعتمادهم المالي من قبل الهیئة، وتحویل الراتب لذویهم 

 .تبواعتمادهم على برنامج الروا

  األسیر أو األسیرة المحررین ومدة اعتقالهم خمس سنوات فما فوق، یتم
إصدار تأمین صحي لهم بعد اعتمادهم المالي من قبل الهیئة على نظام 

 .السلف، واعتمادهم على برنامج نظام السلف

  األسیر أو األسیرة المحررین ومدة اعتقالهم أقل من خمس سنوات، یتم
الرواتب، طلب "فحص ومراجعة البرامج إصدار التأمین لهم بعد 

، وإن لم یكن معتمد على هذه البرامج، تعتمد ورقة الصلیب "التأهیل
 .األحمر مصدقة بتاریخ حدیث

  األسرى المحررین ومدة اعتقالهم أقل من خمس سنوات، واألسیرات
وقد " لیسوا على نظام السلف"اللواتي قضین أقل من ثالث سنوات، 

لتأمین الصحي لمدة عام، یتم التجدید لهم استثنائیًا بناءًا انتفعوا من خدمة ا
 .على تقریر اللجنة الطبیة في وزارة الصحة فقط

  األسیر الموظف مدني أو عسكري ال یحق له إصدار أو تجدید تأمین
 .صحي من الهیئة إطالقًا

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم الخدمة-

 ،وشهادة الصلیب األحمر صورة هویة األسیر أو األسیرة والمرافقین 
  .مصدقة بتاریخ حدیث، لمعرفة أنه مازال برهن االعتقال أم ال

  

  



 

 

  : خدمة التشغیل ودعم األجور-٥

  :اإلدارة العامة المقدمة للخدمة -

 اإلدارة العامة لدائرة العمل والتشغیل.  

  : وصف الخدمة المقدمة-

 تطلباتم من الحد األدنى لتأمین المحررین لألسرى عمل فرص توفیر 
وعائلته، مع الحرص على المساهمة جزئیًا  لألسیر المحرر الحیاة

باألجور المقدمة من المشغل لألسیر المحرر، لتشجیع المشغلون داخل 
 .المجتمع على تشغیل األسرى المحررین

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

  ١٢"أن یكون أسیرًا محررًا أمضى مدة اعتقال ال تقل عن سنة كاملة "
 .شهرًا

 أن یكون عاطًال عن العمل. 

  أن یكون حاصًال على مؤهل جامعي أو دبلوم، أو یكون مؤهًال بدورة
 .تدریبیة مهنیة

  السلف"أن ال یكون یتقاضى راتبًا على نظام البطالة الدائمة." 

 أن ال یكون مضى على فترة اإلفراج عنه أكثر من ثالث سنوات. 

 ض مشاریع من خالل البرنامجأن ال یكون قد حصل على خدمة قر. 

  :الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة -

  صورة عن الهویة الشخصیة، وصورة عن الشهادة الجامعیة أو الدورة
التدریبیة، وصورة عن الخبرات العملیة، وصورة عن بطاقة رقم 

  .الحساب البنكي

  : خدمة قروض األسرى المحررین-٦

  :ة اإلدارة العامة المقدمة للخدم-

 اإلدارة العامة لشؤون األسرى والمحررین.  



 

 

  : وصف الخدمة المقدمة-

 تسهیل حصول األسرى المحررین على القروض. 

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

 سقف القرض: 

  دوالر " ١٠٫٠٠٠"یكون بتمویل بحد أقصى للقرض الواحد بمبلغ
 .أمریكي

 مدة سداد القرض: 

  لة فترة السماح حسب دراسة شهرًا، شام" ٣٦"تكون بحد أقصى
 .المشروع

  بحیث ال تزید فترة السماح على ثالثة شهور، ویتم التسدید من خالل
 .أقساط شهریة متساویة

 الفوائد السنویة والعموالت: 

  لصالح البنك، وتحسب %" ٣٫٥"تكون الفوائد السنویة على القرض
 .على أساس الفائدة الثابتة سنویًا

 "تاریخ منح القرض، وتحسب على رصید عمولة سنویة من %" ٠٫٥
 .القرض القائم سنویًا، وتقتطع مقدمًا عند منح القرض

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم الخدمة-

  قسیمة الراتب، وشیكات تحصیل بقیمة الدفعات، وشیك ضمان بقیمة
موظف سلطة " ٢"القرض الممنوح بدون تاریخ، وتوفیر كفیل عدد 

كان المقترض موظف وله راتب محمول وطنیة مصنف ومثبت، إال إذا 
 بكفیل واحد، وكمبیالة وعقد القرض، االكتفاءعلى بنك الرفاه فیتم 

مساهمة من المقترض في المشروع كحد أدنى، وتأمین على %" ١٠"و
  .الحیاة یقدمه البنك مجانًا للمقترض

  

  



 

 

  : خدمة التعلیم الجامعي لألسرى المحررین-٧

  :خدمة اإلدارة العامة المقدمة لل-

 اإلدارة العامة لبرنامج تأهیل األسرى المحررین.  

  : وصف الخدمة المقدمة-

  هي إحدى الخدمات التي یقدمها برنامج تأهیل األسرى المحررین، والتي
تعنى بالتعلیم الجامعي لألسرى المحررین، أو أبناء األسرى داخل 
المعتقالت، بهدف جعل األسرى المحررین من معتقالت االحتالل 

صهیوني فاعلین اقتصادیًا واجتماعیًا، ویساهمون في عملیة بناء وتنمیة ال
 .وطنهم، كما ساهموا بتضحیاتهم ومعاناتهم على طریق التحریر

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

  أن یكون المتقدم للخدمة أسیرًا محررًا، قضى في معتقالت االحتالل مدة
 .ال تقل عن عام

 حقًا بجامعة أو كلیة محلیةأن یكون المتقدم ملت. 

  ساعات بنجاح على األقل على حسابه " ٩"أن یكون المتقدم قد أنهى عدد
الخاص، وبمعدل تراكمي ال یقل عن الحد األدنى للتخرج المسموح به 

 .في الجامعة الملتحق بها

  ساعات للملتحق في برنامج الدبلوم، وإنما یتم " ٩"ال یشترط دراسة عدد
 .ول فصل دراسيقبول طلبه من أ

  حسب نسبة التخصص في "تغطي الدائرة رسوم الساعات الدراسیة فقط
رسوم التسجیل، "، ویتحمل الطالب الرسوم األخرى "الجدول الملحق

 ".لخإالمكتبة، اإلنترنت، مجلس الطلبة، 

  ال تغطي الدائرة أیة رسوم عن مواد معادة نتیجة الرسوب، أو تغییر
ن جامعة إلى جامعة أخرى أو من تخصص م"مسار الدراسة سواء كان 

 ".إلى تخصص آخر

  ال تغطي الدائرة فرق التعلیم الموازي، وإنما یعامل المنتفع من الخدمة
 .حسب قیمة الساعة المعتمدة للطالب العادي



 

 

  ویتحمل الطالب النسبة "حسب التخصص"تغطي الدائرة نسبة محددة ،
 .المستحقة علیه

  فوق الحد األدنى للتخرج خالل كل فترة وجوب بقاء المعدل التراكمي
الدراسة، وفي أي فصل دراسي یقل فیه المعدل التراكمي عن الحد 
األدنى للتخرج، تجمد المنحة، وال تعود إال إذا أحضر كشف عالمات من 

 .الجامعة یثبت عودة المعدل التراكمي كما هو مطلوب

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم الخدمة-

 لفتح ملف التأهیلالوثائق المطلوبة : 

  ورقة صلیب أحمر مصدقة ومختومة حسب األصول، وصورة عن
  .الهویة الشخصیة

 الوثائق المطلوبة لفتح ملف التعلیم: 

  ،كشف عالمات من الجامعة المعنیة للمنتفعین من درجة البكالوریوس
 .وشهادة قبول من الكلیة للمنتفعین من درجة الدبلوم

  :بناء األسرى خدمة التعلیم الجامعي أل-٨

  :اإلدارة العامة المقدمة للخدمة -

 اإلدارة العامة لبرنامج تأهیل األسرى المحررین.  

  : وصف الخدمة المقدمة-

 خدمة التعلیم الجامعي ألبناء األسرى. 

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

  ة ألسیر مناضل داخل معتقالت االحتالل، / بن اأن یكون المتقدم للخدمة
 .سنوات" ٥"سنة، وأمضى منها ما ال یقل عن " ٢٠"بما ال یقل عن محكوم 

 أن یكون المتقدم ملتحقًا بجامعة أو كلیة محلیة. 

  ساعات بنجاح على األقل على حسابه " ٩"أن یكون المتقدم قد أنهى عدد
الخاص، وبمعدل تراكمي ال یقل عن الحد األدنى للتخرج المسموح به في 

 .الجامعة الملتحق بها



 

 

 ساعات للملتحق في برنامج الدبلوم، وإنما یتم " ٩" یشترط دراسة عدد ال
 .قبول طلبه من أول فصل دراسي

  تغطي الدائرة رسوم الساعات الدراسیة فقط، ویتحمل الطالب الرسوم
 ".لخإرسوم التسجیل، المكتبة، اإلنترنت، مجلس الطلبة، "األخرى 

 ة الرسوب أو تغییر مسار ال تغطي الدائرة أیة رسوم عن مواد معادة نتیج
من جامعة إلى جامعة أخرى، أو من تخصص إلى "الدراسة سواء كان 

 ".خرآتخصص 

  ال تغطي الدائرة فرق التعلیم الموازي، وإنما یعامل المنتفع من الخدمة
 .حسب قیمة الساعة المعتمدة للطالب العادي

 لب لكل التخصصات، ویتحمل الطا%" ٨٠"تغطي الدائرة نسبة محددة بـ
 .النسبة المستحقة علیه

  وجوب بقاء المعدل التراكمي فوق الحد األدنى للتخرج خالل كل فترة
الدراسة، وفي أي فصل دراسي یقل فیه المعدل التراكمي عن الحد األدنى 
للتخرج، تجمد المنحة، وال تعود إال إذا أحضر كشف عالمات من الجامعة 

 .یثبت عودة المعدل التراكمي كما هو مطلوب

  یستفید المنتفع من هذه الخدمة ما دام الوالد داخل المعتقل، ویفقد المنتفع حقه
  .في االنتفاع حین خروج الوالد من المعتقل

  : الوثائق المطلوبة لتقدیم الخدمة-

 الوثائق المطلوبة لفتح ملف التأهیل: 

  ورقة صلیب أحمر مصدقة ومختومة حسب األصول بدایة كل فصل
  .هویة الشخصیة بدایة كل فصل دراسيدراسي، وصورة عن ال

 الوثائق المطلوبة لفتح ملف التعلیم: 

  ،كشف عالمات من الجامعة المعنیة للمنتفعین من درجة البكالوریوس
  .وشهادة قبول من الكلیة للمنتفعین من درجة الدبلوم

  : خدمة منحة اإلفراج والغرامة-٩

  : اإلدارة العامة المقدمة للخدمة-

 ة لشؤون األسرى والمحرریناإلدارة العام.  



 

 

  : وصف الخدمة المقدمة-

 ،وتعویضه )*(صرف مبلغ مالي لمساعدة األسیر المحرر كمنحة إفراج 
 )*(*.المدفوعة من قبله عن الغرامة المالیة

  : شروط الحصول على الخدمة المقدمة-

 معتقل لمدة معینة تحدد وفقًا لطبیعة الحالة. 

  :مة الوثائق المطلوبة لتقدیم الخد-

 الوثائق المطلوبة لملف دفع غرامة: 

  ورقة صلیب أحمر عن أخر اعتقال بتاریخ اإلفراج، والئحة اتهام أو
  .قرار حكم، وصورة هویة المستفید، وشیك الغرامة األصلي

 الوثائق المطلوبة لملف الحصول على منحة إفراج: 

  ورقة صلیب أحمر عن أخر اعتقال بتاریخ اإلفراج، والئحة اتهام أو
  .قرار حكم، وصورة هویة المستفید، وصورة بطاقة البنك

باإلضافة للخدمات السابقة التي تقدمها هیئة شؤون األسرى والمحررین 
تقدم الهیئة مجموعة من الخدمات لمجتمع األسرى والمحررین وذویهم، 

   )١(:الموسمیة المتنوعة

اإلجراءات  تسجیل ذوي األسرى واألسرى المحررین لمنحة الحج، ومتابعة -١
  .المتعلقة بذلك

                                                
 هي عبارة عن منحة مالیة تقدم من الرئیس لألسیر المحرر بعد اإلفراج عنه من معتقالت :منحة إفراج )*(

، وتقدم تلك المنحة للمفرج عنهم حدیثًا "منحة الرئیس"االحتالل مباشرة، وتعرف فیما بین األسرى المحررین بـ
د سنوات األسر التي قضاها األسیر المحرر في المعتقالت الصهیونیة، والهدف من تلك المنحة منح وحسب عد

األسیر المحرر مساعدة مالیة یقوى من خاللها على ترتیب أموره بعد التحرر، وغالبًا ما یقوم مجلس الوزراء 
ون األسرى والمحررین ولیس مؤسسة الرئاسة بتقدیم تلك المنحة لألسرى المحررین عن طریق وزارة شؤ

، والسبب في ذلك أنها في كثیر من األحیان یتأخر صرفها لألسرى المحررین من قبل مؤسسة "الهیئة حالیًا"
سنوات بعد إطالق سراح األسیر المحرر من المعتقالت " ٥"الرئاسة لفترات زمنیة طویلة قد تمتد لعدد 

 .لمعالجتها" الهیئة حالیًا"لوزارة الصهیونیة، وبالتالي یتدخل مجلس الوزراء من خالل ا
 هي عبارة عن حكم مالي على األسیر المحرر صادر عن المحكمة الصهیونیة بجانب الحكم :الغرامة المالیة *)*(

وغرامة " حكم زمني"سنوات " ٦"الزمني، وكمثال توضیحي على ذلك أسیر محرر حكم علیه مدة اعتقال عدد 
، فتتدخل هنا هیئة شؤون األسرى والمحررین لتعویض األسیر " ماليحكم"دوالر أمریكي " ٣،٠٠٠"مالیة 

المحرر عن المبلغ المالي الذي دفعه، ویكون ذلك التعویض إما بتغطیة كامل الغرامة المالیة أو بتغطیة جزء منها 
 .كمساهمة من قبل الهیئة

ألسرى والمحررین،  غزة، هیئة شؤون اخدمات موسمیة متنوعة،: هیئة شؤون األسرى والمحررین) ١(
 .١م، ص ٢٠١٥



 

 

وفقًا     تسجیل ذوي األسرى واألسرى المحررین للحصول على قطعة أرض،-٢
  .لشروط معینة وبالتنسیق مع وزارة اإلسكان 

 توزیع طرود غذائیة ومساعدات عینیة على ذوي األسرى واألسرى -٣
  .المحررین، على مدار العام وفي المناسبات الخاصة 

یر واألسیر المحرر بفتح حساب مصرفي مجاني، في أي  مساعدة ذوي األس-٤
  .من البنوك العاملة بهدف تحویل مخصصاته المالیة 

 تعدیل المخصصات المالیة لألسرى ممن أمضوا أكثر من خمس سنوات، -٥
  .حسب القانون المتبع بذلك 

 تحویل راتب األسیر المتوفى إلى راتب شهید لتخفیف العبء المالي على -٦
مؤسسة أسر الشهداء واألسرى "وذلك بالتنسیق مع المؤسسة المعنیة أسرته، 

  ".والجرحى

 تقدیم اإلفادات لذوي األسرى واألسرى المحررین، لتسهیل إجراءاتهم -٧
  .ومعامالتهم في المؤسسات المختلفة 

إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار العمل نماذج من  -د
  :الحكومي

برز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار  فیما یلي عرض أل-١
" م٢٠٠٨ یونیو ١٦"الحكومة الثانیة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

، على صعید القطاع السیاسي في مجال األسرى "م٢٠٠٨ سبتمبر ١٦"ولغایة 
والمحررین، وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال الشباب والریاضة وكذلك 

   :الممجال اإلع

  )١(: على صعید القطاع السیاسي في مجال األسرى والمحررین-

 صرف مستحقات مالیة لألسرى المحررین. 

                                                
التقریر الربعي األول للعام الثاني من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )١(

رام اهللا،  ،"م٢٠٠٨سبتمبر١٦"ولغایة" م٢٠٠٨یونیو١٦"عمل الحكومة الفلسطینیة الثانیة عشر
 .٥٦ص  م،٢٠٠٨ األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني،



 

 

  أسیرًا محررًا، وذلك بإصدار حوالة " ٣٥١١"تقدیم خدمة التعلیم لعدد
جامعیة لكل طالب عن الفصل األول من العام الدراسي في كافة 

 .الجامعات المحلیة

 لصحفیة ونشرها عبر وسائل اإلعالم المختلفةإعداد عشرات التقاریر ا. 

 من تسكین موظفي الهیئة على الهیكلیة المقرة من قبل مجلس االنتهاء 
اعتمادًا مالیًا لموظفي العقود " ٤٠"الوزراء، إلى جانب توفیر عدد 

 .وغیرهم، ومن ثم تثبیتهم على الشواغر داخل الهیكلیة

 سرى والمحررین، یتضمن إعداد موقع إلكتروني خاص بهیئة شؤون األ
معلومات وتقاریر خاصة باألسرى والمحررین ونشاطات الهیئة، 

  ."www.freedom.ps"والموقع هو 

  )١(: على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال الشباب والریاضة-

 ة وجابت متابعة مهرجان مسیرة الدراجات التي انطلقت من قلقیلی
  .المحافظات الشمالیة، تحت شعار نعم لكسر الحصار وتحریر األسرى

  )٢(: على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال اإلعالم-

  في محافظات الوطن حول " مسئولحوار مع "عقد ثمانیة حلقات من
  .األسرى والمحررین

  )٣(: أبرز الصعوبات والتحدیات فیما یتعلق باألسرى المحررین-

 عدم توفر میزانیة كافیة لبرامج تأهیل األسرى المحررین بكافة أنواعها.  

 أبرز التوصیات والمقترحات على الصعیدین الوطني والسیاسي فیما یتعلق -
  )٤(:باألسرى المحررین

  تكثیف الضغوطات على االحتالل الصهیوني بما یضمن اإلفراج عن
  .كافة األسرى من المعتقالت الصهیونیة

                                                
 .٧٤ ص: المرجع السابق )١(
 .٨٠  ص:المرجع السابق )٢(
 .٩٦  ص:المرجع السابق )٣(
 .٩٧ ص :المرجع السابق )٤(



 

 

یئة شؤون األسرى والمحررین في إطار الحكومة لثالثة شهور  رؤیة ه-
  )١(:قادمة

  أسیرًا " ٦٥٠"تقدیم خدمات التدریب المهني والدعم األسري لعدد
  . من هذه الخدمةلالنتفاعمحررًا، مسجلین 

 تفعیل خدمة القرض.  

  صرف كافة مستحقات الجامعات والمؤسسات التعلیمیة، وتزوید تلك
  .الجدیدة المتبعة في خدمة التعلیمالجامعات باآللیات 

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٢
" م٢٠٠٩ مایو ١٩"الحكومة الثالثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

، على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في "م٢٠٠٩ أغسطس ٣١"ولغایة 
الم وكذلك مجال دعم ومساندة األسرى مجال دعم وتطویر الثقافة واإلع

  :المحررین

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم وتطویر الثقافة -
  )٢(:واإلعالم

  دعم مكتبات األسرى والمحررین، وجمع األعمال األدبیة لألسرى
  .والمحررین ونشرها

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم ومساندة األسرى -
  )٣(:المحررین

  م٢٠٠٩ نوفمبر ٢٩" لعقد مؤتمر دولي یوم ماليتخصیص مبلغ" ،
لمناصرة أسرى ومعتقلي القضیة الفلسطینیة في السجون والمعتقالت 

تشكیل ضغط دولي إقلیمي من أجل اإلفراج  الصهیونیة، یهدف إلى
 .الكامل عن كافة األسرى الفلسطینیین دون قید أو شرط

                                                
 .١٠١ص  :المرجع السابق )١(
التقریر الربعي األول للعام األول من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )٢(

، رام اهللا، "م٢٠٠٩ أغسطس ١٩"ولغایة " م٢٠٠٩ مایو ١٩"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٢٨م، ص ٢٠٠٩األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 .٣٤ : ٣٢ ص ص: المرجع السابق )٣(



 

 

  أسیرًا محررًا، وإعداد وتدقیق قوائم " ٤٩٩"لعدد تقدیم اإلرشاد المهني
المنتفعین لتعزیز القدرات التعلیمیة لألسرى المحررین، وقد تم إصدار 

أسیرًا محررًا " ٥٥٠" عدد والتحاقحوالة مالیة جامعیة، " ٩٠٠"عدد 
طالب جدید من األسرى " ١٠٠"بالفصل الصیفي، وحصول عدد 

 .المحررین على خدمة التعلیم

 ة األسرى الموقوفین في مراكز التوقیف قانونیًا، حیث تم متابعة متابع
منهم، ومتابعة األسرى " ٧"أسیرًا واإلفراج عن عدد " ١٩٠"عدد 

أسیرًا " ٢٥٧"الموقوفین في محاكم التمدید، حیث تم متابعة عدد 
 .أسیرًا منهم" ٢٧"واإلفراج عن عدد 

  أسیرًا محررًا" ١٢٥"إنهاء ملفات عدد.)*( 

 ٧" واإلفراج عن عدد )*(*أسیرًا أمام لجان الثلث،" ١١١"ة عدد متابع "
 .منهم

  مدیریات، وإعداد تقریر تقییمي حول أداء المدیریات " ٨"زیارة عدد
 لهن، وإعداد خطة عمل الهیئة على مدى العامین االحتیاجاتوتمدید 
 .القادمین

  منها" ١٢"شكوى من المواطنین، ومعالجة عدد " ٢٥"استقبال عدد. 

  لصرف المعامالت المالیة داخل "بیسان"استحداث برنامج مالي جدید ،
 .هیئة شؤون األسرى والمحررین

  إعداد وتدقیق قوائم المنتفعین على نظام السلف، فهناك أسرى محررین
" ٥٧"سنوات فأكثر یتلقون راتبًا دائمًا، وتم اعتماد عدد " ٥"قضوا عدد 

 .أسیرًا محررًا جدیدًا

                                                
هو عبارة عن مصطلح یطلق على ملفات األسرى المحررین العالقة التي یبت في أمرها، حیث : إنهاء ملفات )*(

التي تكون عالقة منذ فترة من الزمن، إما لها استحقاق مالي أو تقییم أو توجد الكثیر من ملفات األسرى المحررین 
 .تثبیت حالة أو تثبیت درجة، وبالتالي تكون تلك الملفات بحاجة للبت فیها وإنهائها من قبل الجهات المختصة

راج لها بعد  هي عبارة عن تلك اللجان التي یسمح االحتالل الصهیوني لألسیر بتقدیم طلب إف:لجان الثلث *)*(
قضاء ثلثي مدة الحكم الصادر ضده، ویقدم الطلب إلى لجان تسمى لجان الثلث، أي إعفاء ثلث مدة الحكم بعد 
قضاء الثلثین، وكمثال على التمییز العنصري الصهیوني یطبق ذلك على السجناء الیهود، فیما تقابل بالرفض 

لك اللجان إال في حاالت نادرة جدًا، كذلك طلبات اإلفراج طلبات اإلفراج التي یتقدم بها األسرى الفلسطینیین لت
المقدمة للجان الثلث تعرف بتكلفتها المادیة المرتفعة، وألن الرد معروف مسبقًا على تلك الطلبات في جمیعها إال 

 .ما ندر، فال یقدم الطلب ألي أسیر، ویقتصر األمر على بعض الحاالت فقط



 

 

 لتكریم األدباء من األسرى المحررین، بحضور كبار إقامة مهرجان 
  .أدباء األسرى المحررین وذویهم

 أبرز التوصیات على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم ومساندة -
  )١(:األسرى المحررین

 دعم األسرى المحررین بإیجاد وظائف لهم للتقلیل من حدة البطالة بینهم.  

إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار  وفیما یلي عرض ألبرز -٣
" م٢٠٠٩ سبتمبر ٦"الحكومة الثالثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

، على صعید قطاع الحكم في مجال اإلصالح "م٢٠٠٩ نوفمبر ٣٠"ولغایة 
اإلداري وإصالح إدارة الخدمة المدنیة، وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال 

  :ثقافة واإلعالم وكذلك مجال دعم ومساندة األسرى المحرریندعم وتطویر ال

 على صعید قطاع الحكم في مجال اإلصالح اإلداري وإصالح إدارة الخدمة -
  )٢(:المدنیة

  المشاركة في الخطة الوطنیة للتشریع، وإجراء دراسة قانونیة شاملة لعدة
ررین رقم مواضیع، منها مشروع الالئحة التنفیذیة لقانون األسرى والمح

  ".م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم وتطویر الثقافة -
  )٣(:واإلعالم

  تأسیس لجنة وطنیة آلداب المعتقالت، وتشكیل لجنة قراءة لألعمال
  .األدبیة لألسرى والمحررین

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم ومساندة األسرى -
  )٤(:رینالمحر

  ٢٣٠"أسیرًا محررًا، وإلحاق عدد " ١٨٠"تقدیم اإلرشاد المهني لعدد "
 .دورة تدریبیة في مختلف المحافظات" ٢١"أسیرًا محررًا في عدد 

                                                
 .٣٤ ص: المرجع السابق )١(
التقریر الربعي الثاني للعام األول من ": األمانة العامة لجودة األداء الحكومي"رنامج الحكومي دائرة الب )٢(

، رام اهللا، "م٢٠٠٩ نوفمبر ٣٠"ولغایة " م٢٠٠٩ سبتمبر ٦"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .١١م، ص ٢٠٠٩األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 .٢٣ ص: المرجع السابق )٣(
 .٢٦ ص: جع السابقالمر )٤(



 

 

  طلبًا من مختلف المدیریات، وإعداد وتدقیق قوائم " ٤٧"استقبال عدد
منتفعًا " ٢٣"حوالة جامعیة من المنتفعین، وزیارة عدد " ٢٠٠٠"عدد 

 .ومتقدمًا للخدمة للتأكد من توفر الشروط المطلوبة للحصول على قرض

  أسیرًا من الموقوفین في مراكز التحقیق قانونیًا " ١٠٢"متابعة عدد
أسیرًا من " ١٩٤"منهم، ومتابعة عدد " ١٣"واإلفراج عن عدد 

 .منهم" ٢١"الموقوفین في محاكم التمدید واإلفراج عن عدد 

  أسیرًا محررًا" ٨٧"إنهاء ملفات عدد. 

  أسیرًا أمام محاكم االستئناف، ومتابعة عدد " ١٦"تقدیم استئناف لعدد
 .منهم" ٣"أسیرًا أمام لجان الثلث، حیث تم إطالق سراح عدد " ٨٢"

  شكوى منها" ١٥"شكوى ومعالجة عدد " ٢٠"استقبال عدد. 

  أسیرًا محررًا لهم مستحقات قدیمة، وانتفاع عدد " ١١٨٧"انتفاع عدد
بطاقة تأمین " ٨٢٠"أسیرًا من منحة اإلفراج، وإصدار عدد " ٥٠٠"

  .صحي جدیدة

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٤
" م٢٠٠٩ دیسمبر ١"الحكومة الثالثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

اعیة في مجال ، على صعید قطاع التنمیة االجتم"م٢٠١٠ فبرایر ٢٨"ولغایة 
  )١(:دعم ومساندة األسرى المحررین

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم ومساندة األسرى -
  :المحررین

  ٩"أسیرًا محررًا، وعقد عدد " ٥٠٠"تقدیم اإلرشاد المهني لعدد "
 .أسیرًا محررًا" ٨٧"دورات تدریب مهني استفاد منها عدد 

  طلبًا یجري صرفها، " ١٢٠" وعدد قرضًا جدیدًا،" ٣١"صرف عدد
 .أسیرًا محررًا من خدمة التعلیم" ١٦١"واستفاد عدد 

                                                
التقریر الربعي الثالث للعام األول من ": األمانة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )١(

، مرجع "م٢٠١٠ فبرایر ٢٨"ولغایة " م٢٠٠٩ دیسمبر ١"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٣٢ : ٣١سبق ذكره، ص ص 



 

 

  أسیرًا من األسرى الموقوفین في مراكز التحقیق " ١٦٠"متابعة عدد
 .منهم" ٣٣"قانونیًا، واإلفراج عن عدد 

  أسیرًا من األسرى الموقوفین في محاكم التمدید، " ١٨٢"متابعة عدد
 .منهم" ٣٣"واإلفراج عن عدد 

  شكوى مقدمة لهیئة شؤون األسرى والمحررین" ١٨"معالجة عدد. 

  الراتب الدائم"أسیرًا محررًا على نظام السلف " ١٣٢"اعتماد عدد." 
  إقامة حفل تكریم لألسرى المحررین من القدس والجوالن واألراضي

، ممن أمضوا فترات طویلة داخل "م١٩٤٨"الفلسطینیة المحتلة عام 
 . الصهیونیةالمعتقالت

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٥
" م٢٠٠٩ مایو ١٩"الحكومة الثالثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

، على صعید قطاع الحكم في مجال اإلصالح "م٢٠١٠ مایو ١٩"ولغایة 
 شؤون مدینة القدس  المالي، وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجالواالستقرار

  :وكذلك في مجال دعم ومساندة األسرى المحررین

  )١(: الماليواالستقرار على صعید قطاع الحكم في مجال اإلصالح -
 متابعة ملفات معامالت األسرى والمحررین المالیة.  

  )٢(:على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال شؤون مدینة القدس -
  یة لفصل واحد في الجامعات الفلسطینیة، منحة دراس" ١٢"تقدیم عدد

طالب وطالبة من أبناء األسرى والمحررین في مدینة " ١٢"لعدد 
 .القدس

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم ومساندة األسرى -
  )٣(:المحررین

  ،دعوة كافة منظمات حقوق اإلنسان الدولیة والمحلیة للتدخل الفوري
اإلنفرادي وتحسین ظروف األسرى لحین اإلفراج إلنهاء حالة العزل 

 .عنهم
                                                

التقریر السنوي للعام األول من عمل ": عامة لجودة األداء الحكومياإلدارة ال"دائرة البرنامج الحكومي  )١(
، رام اهللا، األمانة "م٢٠١٠ مایو ١٩"ولغایة " م٢٠٠٩ مایو ١٩"الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٤١م، ص ٢٠١٠العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 .٧٣ ص: المرجع السابق )٢(
 .٧٧ : ٧٦ ص ص: المرجع السابق )٣(



 

 

  تحقیق استفادة لألسرى المحررین من خدمة اإلرشاد المهني بواقع عدد
أسیرًا محررًا، " ١٢٩"أسیرًا محررًا، والدعم األسري لعدد " ١٣٩٩"

أسیرًا محررًا، " ٣٦٧"دورة تدریبیة بمشاركة عدد " ٣٥"وتنظیم عدد 
 . محررًا على أدوات ومعدات مختلفةأسیرًا" ٤٨"وحصول عدد 

  أسیرًا محررًا من القروض في إنشاء مشاریع انتاجیة" ٣٧"انتفاع عدد. 

  منهم" ٥٣"أسیرًا، حیث تم اإلفراج عن عدد " ٤٤٢"متابعة عدد. 

  أسیرًا من األسرى الموقوفین في مراكز التحقیق " ٨٢٨"متابعة عدد
 .منهم" ٩٠"قانونیًا، واإلفراج عن عدد 

 أسیرًا محررًا" ٤٤٠"هاء ملفات عدد إن. 

  منهم" ٢"أسیرًا، واإلفراج عن عدد " ٣٦"تقدیم استئناف لعدد . 

  دعوى أمام المحاكم إلنهاء حالة العزل، حیث تم " ١٥"تقدیم عدد
 .منهم" ٢"اإلفراج عن عدد 

  أسیرًا محررًا توفوا كشهداء، كي یتم صرف راتب " ٣٠"اعتماد عدد
  .شهید بشكل شهري لهم

 تقدیم منح إفراج.  

  تنظیم حفل استقبال لألسیرات المحررات، وحفل تكریم األسرى
  .سنة داخل األسر" ٢٠"المحررین الذین أمضوا أكثر من 

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٦
 "م٢٠١٠ مایو ١٩"الحكومة الثالثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

، على صعید قطاع الحكم في مجال المعلومات "م٢٠١٠ أغسطس ٣١"ولغایة 
  :واإلحصاء، وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال الثقافة والتراث

  )١(: على صعید قطاع الحكم في مجال المعلومات واإلحصاء-

  تشكیل مجموعات عمل بین الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
لعدل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون ووزارة الثقافة، ووزارة ا

  .االجتماعیة، وهیئة شؤون األسرى والمحررین
                                                

التقریر الربعي األول للعام الثاني من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"امج الحكومي دائرة البرن )١(
، رام اهللا، "م٢٠١٠ أغسطس ٣١"ولغایة " م٢٠١٠ مایو ١٩"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 

 .١٩م، ص ٢٠١٠األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

  )١(: على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال الثقافة والتراث-

 إقامة معرض أشغال یدویة لألسرى والمحررین. 

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٧
" م٢٠١٠ سبتمبر ١"الثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین الحكومة الث

قطاع الحكم المواقف السیاسیة، و، على صعید "م٢٠١٠ نوفمبر ٣٠"ولغایة 
في مجال المعلومات واإلحصاء، وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم 
وتمكین األسرى المحررین، وقطاع التنمیة االقتصادیة في مجال الزراعة 

  :نمیة الریفیةوالت

  )٢(: على صعید المواقف السیاسیة-

  مطالبة المؤسسات المدافعة عن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، العمل
على إلزام االحتالل الصهیوني باإلفراج عن األسرى وفي مقدمتهم 

  .األسرى األطفال

  )٣(: على صعید قطاع الحكم في مجال المعلومات واإلحصاء-

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني تشكیل مجموعات عمل بین
ووزارة الثقافة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون 
االجتماعیة، وهیئة شؤون األسرى والمحررین، ووزارة االقتصاد 

  .الوطني

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم وتمكین األسرى -
  )٤(:المحررین

  أسیرًا محررًا، وحصول عدد " ١٦٢"تقدیم اإلرشاد المهني لعدد
 .أسیرًا محررًا على دورات مهنیة" ١٤١"

 ١٣٧"، وصرف عدد أسیرًا محررًا" ٦٤" لعدد  الماليلدعمتقدیم ا "
   .أسیرًا محررًا" ١٣٧"قرض استفاد منها عدد 

                                                
 .٢٩ ص: المرجع السابق )١(
التقریر الربعي الثاني للعام الثاني من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"برنامج الحكومي دائرة ال )٢(

، رام اهللا، "م٢٠١٠ نوفمبر ٣٠"ولغایة " م٢٠١٠ سبتمبر ١"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٨م، ص ٢٠١٠األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني،

 .٢٠ ص :المرجع السابق )٣(
 .٢٥  :٢٤  ص ص:جع السابقالمر )٤(



 

 

  منتفعًا جدد بخدمة التعلیم" ٣٢"التحاق عدد. 

  في مراكز التحقیق أسیرًا من األسرى الموقوفین " ٢٠٨"متابعة عدد
  .منهم" ٢٩"قانونیًا، واإلفراج عن عدد 

  أسیرًا من األسرى الموقوفین في محاكم التمدید، " ٢٨٩"متابعة عدد
 .منهم" ٤٣"واإلفراج عن عدد 

  ،إنجاز هیكلیة واضحة ومكتملة لهیئة شؤون األسرى والمحررین
الهیكلیة وتسكین الموظفین القدامى، والمثبتین غیر المسكنین، واعتماد 

موظفین بالتنسیق مع دیوان " ١٠"من دیوان الموظفین، وتدریب عدد 
 .الموظفین

 أسیرًا محررًا" ٣٠٢"یمة لعدد تحویل المستحقات القد. 

  اعتماد راتب بطالة لألسرى المحررین المنتفعین الذین أمضوا أقل من
 .أسیرًا محررًا" ٥٣٠"أعوام، والبالغ عددهم " ٥"

  سیرًا ومحررًا مكرمة ملكیة لهم وعائالتهم، ألداء أ" ١٠٠٠"إعطاء عدد
  .فریضة الحج ضمن معاییر وضعتها الهیئة

 أبرز الصعوبات والتحدیات على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال -
  )١(:دعم وتمكین األسرى المحررین

  عدم وجود نظام محوسب متكامل، وقاعدة بیانات یتم فیها تخزین بیانات
سرى المحررین، وحفظ تفاصیل الخدمات التي تقدمها األسرى واأل

  .الهیئة للمنتفعین

  عدم توفر نظام أرشفة سواء نظام یدوي أو نظام إلكتروني، ویعود ذلك
  .لقیود مفروضة من قبل الموازنة

  )٢(: على صعید قطاع التنمیة االقتصادیة في مجال الزراعة والتنمیة الریفیة-

 ي لألسرى المحررینصیاغة مشروع للتمویل الزراع.  

                                                
 .٣٩ ص :المرجع السابق )١(
 .٥٠ ص :المرجع السابق )٢(



 

 

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٨
" م٢٠١٠ مایو ١٩"الحكومة الثالثة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

على صعید قطاع الحكم في مجال التنمیة  ،"م٢٠١١ مایو ١٩"ولغایة 
   :عم األسرى المحرریناإلداریة، وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال د

  )١(: على صعید قطاع الحكم في مجال التنمیة اإلداریة-

  المشاركة في العدید من اللجان ومنها لجنة تعدیل قانون األسرى
  ".م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"والمحررین رقم 

  )٢(: على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم األسرى المحررین-

 ٩٧"أسیرًا محررًا، ومشاركة عدد " ١٤٠ "تقدیم اإلرشاد المهني لعدد "
أسیرًا محررًا " ٧٦"أسیرًا محررًا في دورات مهنیة، وحصول عدد 

 .على خدمة التعلیم

  أسیرًا" ٢١"اإلفراج عن عدد. 

 تحویل منح اإلفراج للمنتفعین. 

 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في إطار -٩
" م٢٠١١ مایو ٢٠"شر خالل فترة عملها الواقعة ما بین الحكومة الثالثة ع

، على صعید قطاع الحكم في مجال اإلعالم، "م٢٠١١ أغسطس ٣١"ولغایة 
  :وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم وتمكین األسرى المحررین

  )٣(: على صعید قطاع الحكم في مجال اإلعالم-

 ایا األسرى ن حول قضئولیعقد مؤتمرات صحفیة مع أحد المس
 .المحررین

 إبراز قضایا األسرى واألسیرات المحررین.  

                                                
التقریر السنوي للعام الثاني من عمل ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )١(

، رام اهللا، األمانة "م٢٠١١ مایو ١٩"ولغایة " م٢٠١٠ مایو ١٩"الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٤٧م، ص ٢٠١٠مة لمجلس الوزراء الفلسطیني، العا

 .٦٢ : ٦١ ص ص :المرجع السابق )٢(
التقریر الربعي األول للعام الثالث من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )٣(

مرجع ، "م٢٠١١ أغسطس ٣١"ولغایة " م٢٠١١ مایو ٢٠"عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 
 .٢٦ه، ص سبق ذكر



 

 

 على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم وتمكین األسرى -
  )١(:المحررین

  توقیع مذكرة تفاهم لعالج وتأهیل األسرى المحررین مع مركز عالج
 وتأهیل ضحایا التعذیب، وتم تنفیذ دورة تدریبیة لكادر البرنامج في

 .الهیئة

 القیام بزیارات عمل رسمیة لكًال من: 
 مدرسة طولكرم لتعلیم السیاقة. 
  أسیرًا محررًا في مجاالت مهنیة " ٣٥"كلیة هشام حجاوي لتخریج عدد

 .مختلفة
  هیئة األعمال الخیریة اإلماراتیة في جنین لتوفیر الدعم في مجال تشغیل

 .األسرى المحررین
 اح، والخلیل، لتوضیح آلیة تعبئة جامعات القدس، وبیت لحم، والنج

 .المطالبة المالیة

  أسیرًا محررًا على اإلرشاد المهني، وافتتاح عدد " ٢٨"حصول عدد
الخلیل، بیت لحم، رام "دورة تدریب مهني في أربعة محافظات " ٤٢"

أسیرًا محررًا على دورات تدریب " ٤٢"، وحصول عدد "اهللا، نابلس
 .مهني تخرجوا منها بنجاح

  قرض لألسرى المحررین، واستمرار الخصم من " ١٥"عدد صرف
مقترضًا من األسرى المحررین في قطاع غزة، وتحویل " ١٢٠"عدد 

ملفات المقترضین المتعثرین من األسرى المحررین إلى البنوك 
 .لمتابعتها

  م ٢٠١٠"تجهیز مطالبات مالیة للفصل الثاني من العام الدراسي- 
حوالة " ١٣٩٥"، وإصدار وتوزیع عدد منتفعًا" ٩٢٧"لعدد " م٢٠١١

 - م ٢٠١١"جامعیة على الجامعات للفصل األول من العام الدراسي 
 ".م٢٠١٢

  تأمین صحي" ١٠٣٦"إصدار وتجدید عدد. 

  منهم خالل " ٦٧"أسیرًا، حیث تم اإلفراج عن عدد " ٣٧٢"متابعة عدد
 .هذه المرحلة

                                                
 .٤٢ : ٤١ ص ص: المرجع السابق )١(



 

 

  مراكز التحقیق أسیرًا من األسرى الموقوفین في " ٢٦٣"متابعة عدد
 .منهم" ٣٦"قانونیًا، واإلفراج عن عدد 

  إدخال الملفات المؤرشفة في الهیئة على برنامج وفق تسلسل رقمي
معتمد، واستقبال فریق من دیوان الرقابة المالیة واإلداریة وطاقم التدقیق 

 .الداخلي وتوفیر كافة المتطلبات

  لملكیة المخصصة مقعد من حجاج المكرمة ا" ٤٠٠"إعداد قوائم لعدد
من خادم الحرمین الشریفین لألسرى المحررین وعائالتهم، ألداء 

  .فریضة الحج ضمن معاییر تم وضعها من قبل الهیئة
أبرز الصعوبات والتحدیات على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال  -

 )١(:دعم وتمكین األسرى المحررین
 ت، یتم فیها تخزین بیانات عدم وجود نظام محوسب متكامل وقاعدة بیانا

األسرى واألسرى المحررین، وحفظ تفاصیل الخدمات التي تقدمها 
 .وهیئة شؤون األسرى والمحررین للمنتفعین

 أبرز التوصیات على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم وتمكین -
 )٢(:األسرى المحررین

  االنتظار المتعلقة تحویل مبالغ مالیة من وزارة المالیة، لصرف قوائم
 المالیة الخاصة بهیئة شؤون وااللتزاماتبشیكات الغرامة ومنح اإلفراج 

  .األسرى والمحررین
 وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في -١٠

 سبتمبر ١٩"إطار الحكومة السادسة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 
، على صعید قطاع التنمیة "م٢٠١٣ دیسمبر ١٩"ولغایة " م٢٠١٣

  :االجتماعیة في مجال دعم األسرى المحررین

  : على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم األسرى المحررین-

  وفرص العمل لدیهم تأهیل األسرى المحررین أكادیمیًا لتعزیز قدراتهم
 )٣(.في المستقبل

 ٤(.محررینالمصادقة على نظام تأمین الوظائف لألسرى ال(  

                                                
 .٦٢ ص: المرجع السابق )١(
 .٦٤ ص: المرجع السابق )٢(
التقریر الربعي األول للعام األول من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )٣(

رام ، "م٢٠١٣ دیسمبر ١٩"ولغایة " م٢٠١٣ سبتمبر ١٩"عمل الحكومة الفلسطینیة السادسة عشر 
 .٤م، ص ٢٠١٣اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 .٢٣ ص: المرجع السابق )٤(



 

 

  )١(: إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها-

  أسیرًا محررًا على خدمة التدریب المهني بما یتوافق " ١٦"حصل عدد
  .اراتهم واحتیاجات سوق العملمع مه

 تعثرة لمحفظة القروضتسدید قروض م. 

  وخدماتیة، لألسرى قروض تجاریة، وصناعیة، " ٧"صرف عدد
 .المحررین

  أسیرًا محررًا بالجامعات في الفصل الدراسي األول" ٧٨"التحاق عدد. 

  أسیرًا منهم" ٨٣"أسیرًا حیث تم اإلفراج عن عدد " ٦٧٠"متابعة عدد.  
  اعتماد أسرى محررین على نظام السلف، ممن لدیهم عجز طبي

  .سنوات" ٥"وأمضوا أقل من عدد 

ألسرى  أبرز التوصیات على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم ا-
  )٢(:المحررین

  زیادة التحویالت المالیة، لتغطیة االلتزامات المالیة المترتبة تجاه
 .األسرى المحررین

  زیادة حصة المتأخرات القدیمة ومستحقات األسرى المحررین القدامى
  .من موازنة الصرف، إلنهاء الملف وإغالقه

 تفعیل النظام المحوسب لبیانات األسرى المحررین.  
 یلي عرض ألبرز إنجازات هیئة شؤون األسرى والمحررین في  وفیما-١١

 دیسمبر ١٩"إطار الحكومة السادسة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 
، على صعید المواقف السیاسیة، "م٢٠١٤ مارس ١٩"ولغایة " م٢٠١٣

  :وقطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم األسرى المحررین

  )٣(:سیة في مجال األسرى المحررین على صعید المواقف السیا-

  دعوة كافة المؤسسات الدولیة والمنظمات الصحیة والقانونیة وحقوق
اإلنسان، بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولیاتها القانونیة 
                                                

 .٢٧ ص: المرجع السابق )١(
 .٣١ ص: المرجع السابق )٢(
التقریر الربعي الثاني للعام األول من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"دائرة البرنامج الحكومي  )٣(

، رام "م٢٠١٤ مارس ١٩"ولغایة " م٢٠١٣ دیسمبر ١٩"شر عمل الحكومة الفلسطینیة السادسة ع
 .٩م، ص ٢٠١٤ اهللا، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني،



 

 

سیما نتهاكاته بحق األسرى، الواألخالقیة، إلجبار االحتالل على وقف ا
م الصحي المتدهور، المرضى منهم واإلفراج عنهم فورًا في ظل وضعه

وسیاسة اإلهمال الطبي التي یمارسها االحتالل بحقهم، ورفضه تقدیم 
العالج الالزم لهم، وتحمیل االحتالل المسؤولیة عن حیاة وصحة 
األسرى المرضى وانتهاكاته لألعراف والقوانین الدولیة واإلنسانیة 

 .بشأنهم

 مساعدة لألسرى التنسیق مع ووزارة الصحة ووزارة المالیة لتقدیم ال
  .واألسرى المحررین الذین یعانون من مشاكل في اإلنجاب

  )١(: على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم األسرى المحررین-

  هنيأسیرًا محررًا على خدمة التدریب الم" ٣١"حصل عدد.  

 روض المستحقة على المقترضینتحصیل الق.  

 وزارة المالیةرة بالمتابعة مع تحصیل القروض المتعث.  

 شاریع جدیدة لألسرى المحررینصرف قروض م.  

 ین مستحقاتهم المالیة الشهریةتلقي كافة األسرى والمحرر.  

  ٥"من األسرى المحررین، الذین أمضوا عدد " ١١٠"اعتماد عدد "
 .سنوات فأكثر ضمن نظام السلف، وصرفت رواتبهم

  ممن أمضوا أقل من أسیرًا محررًا على نظام البطالة، " ٤٢"اعتماد عدد
 .سنوات" ٥"عدد 

  أسیرًا منهم" ٣٨"ملف تمدید وإطالق سراح عدد " ٥٣٨"متابعة عدد.  

  : إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها-

  تعدیل قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء مركبات األسرى المحررین من
 )٢(.رسوم الجمارك

 ٣(.اركالمصادقة على إعفاء مركبات األسرى المحررین من الجم( 
                                                

 .٣٤ : ٣٣ص ص : المرجع السابق )١(
 .٥ص : المرجع السابق )٢(
 .٢٧ص : المرجع السابق )٣(



 

 

  توقیع ملحق اتفاقیة القروض بین الهیئة والبنك الوطني، لصرف قروض
لقروض الضامنة في البنك بدون فوائد أو عموالت، باستخدام میزانیة ا

  )١(.الوطني

  تخصیص مبلغ مالي للجنة الخاصة لدراسة طلبات تغطیة تكالیف عملیة
 )٢(.زراعة أطفال األنابیب لزوجات األسرى المحررین

برز التوصیات على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم األسرى  أ-
  )٣(:المحررین

  زیادة حصة المتأخرات القدیمة ومستحقات األسرى المحررین القدامى
  .من موازنة الصرف إلنهاء الملف وإغالقه

 تفعیل النظام المحوسب لبیانات األسرى المحررین.  

یئة شؤون األسرى والمحررین في  وفیما یلي عرض ألبرز إنجازات ه-١٢
 مارس ١٩"إطار الحكومة السادسة عشر خالل فترة عملها الواقعة ما بین 

، على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة "م٢٠١٤ یونیو ١٩"ولغایة " م٢٠١٤
  :في مجال دعم األسرى المحررین

  )٤(: على صعید قطاع التنمیة االجتماعیة في مجال دعم األسرى المحررین-

 أسیرًا محررًا على خدمة التدریب المهني" ١٦"صل عدد ح. 

  وخدماتیة لألسرى قروض تجاریة، وصناعیة" ٥"صرف عدد ،
 .المحررین

 رة بالمتابعة مع وزارة المالیةتحصیل القروض المتعث. 

 اریع جدیدة لألسرى المحررینصرف قروض مش. 

 نح إفراج لألسرى المحررینصرف م. 

 یة لألسرى المحررینمات المالصرف جزء من الغرا. 
                                                

 .٥ص : المرجع السابق )١(
 .٢٧ص : المرجع السابق )٢(
 .٣٧ ص: المرجع السابق )٣(
التقریر الربعي الثالث للعام األول من ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"كومي دائرة البرنامج الح )٤(

، رام اهللا، "م٢٠١٤ یونیو ١٩"ولغایة " م٢٠١٤ مارس ١٩"عمل الحكومة الفلسطینیة السادسة عشر 
 .٢٦ : ٢٥م، ص ص  ٢٠١٤األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

 وفرص العمل لدیهم تأهیل األسرى المحررین أكادیمیًا، لتعزیز قدراتهم 
  .في المستقبل

  : إضافة إلى عدد من النشاطات أبرزها-

  أسیرًا " ١١٩"أسیرًا، حیث تم اإلفراج عن عدد " ٧٨٩"متابعة عدد
 )١(.منهم

 عة المصادقة على تخصیص مبلغ مالي لتغطیة تكالیف عملیات زرا
  )٢(.أطفال األنابیب لزوجات األسرى المحررین

                                                
 .٢٦ص  :المرجع السابق )١(
 .٤ص  :السابقالمرجع  )٢(



 

 

  

  

  
 
 

  

  ثاني البابال
 االسرتاتيجية املنهجية واإلطار التطبيقي للدراسة

  .االجراءات المنهجیة للدراسة: الفصل الرابع

  .نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشتها: الفصل الخامس

  .استخالصات الدراسة: الفصل السادس
 



 

 

  

  

  

  الفصل الرابع

  جراءات املنهجية للدراسةاإل
  .نوع الدراسة: أوًال

  .منهج الدراسة: ثانیًا

  .أدوات الدراسة: ثالثًا

  .مجاالت الدراسة: رابعًا

  .أسالیب التحلیل المستخدمة في الدراسة: خامسًا

  .الصعوبات التي واجهت الباحث وأسالیب التغلب علیها: سادسًا

  

  

  

  

  
 
 
 



 

 

  :نوع الدراسة: ًأوال
راسة من الدراسات الوصفیة، ویطلق علیها دراسة وصفیة تعد هذه الد

ألنها تستهدف تقریر خصائص ظاهرة معینة أو موقف یغلب علیه صفة التحدید 
، وتحدید مجاالت "تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین"

، اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل فترتي التحلیل
د األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات تحدیو

وتحدید ، الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین خالل فترتي التحلیل
الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین 

تحدید التفاعالت  ولتحلیل،ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل فترتي ا
المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین والقوى 

وصوًال المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل فترتي التحلیل، 
محاولة التوصل لمقترحات سیاسات بدیلة لألسرى المحررین، شأنها تطویر إلى 

، وتعتمد على  یتالءم وحاجات مجتمع األسرى المحررینالسیاسات القائمة بما
 النتائج، وتصل عن الستخالصجمع البیانات والحقائق وتحلیلها وتفسیرها 

طریق ذلك إلى إصدار التعمیمات بشأن الموقف أو الظاهرة التي یقوم الباحث 
  .بدراستها

  :منهج الدراسة: ًثانيا
ر من منهج بحثي طبقًا لطبیعة الدراسة،            تعتمد الدراسة الحالیة على أكث

  : تيالمناهج البحثیة المستخدمة في األوتتمثل 

  : منهج دراسة الحالة-أ

والحالة هنا تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 
، والتي تشمل مسحًا شامًال "م٢٠١٤ - م ١٩٩٤"في فلسطین خالل فترة التحلیل 

  :تيلین في األممثتشریعًا، " ٩٠"لعدد 

 ".دستور"قانون أساسي فلسطیني " ١" عدد -١

 . قانون" ٥" عدد -٢

 . قرار بقانون" ٢" عدد -٣



 

 

 .مرسوم رئاسي" ١٨" عدد -٤

 .قرار رئاسي" ٤" عدد -٥

 .قرار مجلس وزراء" ٤٤" عدد -٦

 . قرار وزاري" ٤" عدد -٧

  .اتفاق أو تعاقد" ١٢" عدد -٨

  : منهج المسح االجتماعي-ب

  :لكل مند الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالحصر الشامل، تعتم

المقر الرئیسي لهیئة شؤون األسرى والمحررین في قطاع غزة، بن ی المسئول-١
  .مسئول" ٥٠"والبالغ عددهم 

 الخبراء بسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین الذین -٢
  )*(.خبیر" ١٥"، والبالغ عددهم حددتهم هیئة شؤون األسرى والمحررین

  :أدوات الدراسة: ًثالثا
وهي عبارة عن األدوات التي یعتمد علیها الباحث في حصوله على 
البیانات المتعلقة بسیاسات الرعایة االجتماعیة الخاصة باألسرى المحررین، 

اعتمدت الدراسة على األدوات  مع نوع الدراسة وأهدافها وفروضها، واتساقًا
  :ةالتالی

  : دلیل تحلیل مضمون-أ

كأداة مستخدمة مع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
، بغرض الحصول على "م٢٠١٤ - م ١٩٩٤"باألسرى المحررین خالل الفترة 

  :اآلتیةوتم تصمیم األداة وفقًا للخطوات البیانات الالزمة لتحلیل تلك السیاسات، 

  : مكونات دلیل تحلیل المضمون-١

  : حدید المشكلة أو الموضوع ت-

أي تحلیل تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
  .فلسطین

                                                
 .٤٤٨، ص )٥( ملحق رقم ،مرفق أسماء السادة الخبراء (*)



 

 

  : تحدید مجتمع البحث-

التي تخضع للتحلیل، ویتحدد مجتمع البحث وهو المادة الخاصة بالدراسة 
لهذه الدراسة في جمیع التشریعات المرتبطة بالرعایة االجتماعیة لألسرى 

ویبلغ عددها " م٢٠١٤ -  ١٩٩٤"ن في فلسطین الصادرة خالل الفترة المحرری
  : وتوزیعها كالتاليتشریع، " ٩٠"

  

  قانون أساسي فلسطیني " ١"عدد
  ".دستور"

  قانون" ٥"عدد .  

  قرار بقانون" ٢"عدد .  

  مرسوم رئاسي" ١٨"عدد.  

  قرار رئاسي" ٤"عدد.  

  قرار مجلس وزراء" ٤٤"عدد.  

  قرار وزاري" ٤"عدد .  

 اتفاق أو تعاقد" ١٢"د عد.  



 

 

  "٥"جدول رقم 

یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
  فلسطین طبقًا لتاریخ إصدارها

القانون األساسي 
الفلسطیني 

"الدستور"  
قرار  قانون

 بقانون
مرسوم 
 رئاسي

قرار 
مجلس 
 وزراء

قرار 
 وزاري

 أو اتفاق
 تعاقد

     نوع 
 التشریع

 
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد  التاریخ

م١٩٩٤  - - - - - - - 
م١٩٩٥  - - - - - - - 
م١٩٩٦  - - - - ١ - ١ 
م١٩٩٧  - - - - - - - 
م١٩٩٨  - ١ - ٢ - - - 

م١٩٩٩  - - - - - - - 

م٢٠٠٠  - - - - - - - 

م٢٠٠١  - - - - - - - 

م٢٠٠٢  ١ ٣ - - ١ - - 

م٢٠٠٣  - - - ٣ - - - 

م٢٠٠٤  - ١ ٦ - - - ١ 

م٢٠٠٥  - ٦ - ١ - ٢ - 

م٢٠٠٦  - - - ٣ - ١ - 

م٢٠٠٧  - - - ٣ - - - 

م٢٠٠٨  - - - - - ٥ - 

م٢٠٠٩  - - - ٤  ١ - 
م٢٠١٠  - - - - - ٤ - 
م٢٠١١  - - - - - ١ ٤ 

م٢٠١٢  - - - ١ ٥ ١ ١ 

م٢٠١٣  - - ٢ - ٢ ١ - 
م٢٠١٤  - - ٥ ١ ٢ ١ - 

 ٤ ٤٤ ٤ ١٨ ٢ ٥ ١ المجموع
المجموع 

 ٩٠ الكلي



 

 

  : اختیار وتحدید وحدة التحلیل-

وهي وحدة اإلحصاء أو العدد، وهي أصغر وحدة في عملیة التحلیل، وتم 
تحدیدها في دلیل تحلیل المضمون، وقد شملت مجموعة من المتغیرات المعبرة 
 عن واقع سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین في الفترة

 ".م٢٠١٤ -  ١٩٩٤"من 

  : اختیار الفترة الزمنیة -

كما والتي تم تقسیمها إلى مرحلتین، " م٢٠١٤ - ١٩٩٤"وهي الفترة من 
 :یلي

  م٢٠٠٤ -  ١٩٩٤"المرحلة األولى."  

  م٢٠١٤ - ٢٠٠٥"المرحلة الثانیة." 

  : فئات التحلیل-

وتتضمن وهي الفئات التي تساعد في تصنیف الوحدات وتنظیمها، 
 :التالیةالفئات 

 فئة الشكل.  

  ،تيوتشمل األفئة المضمون: 

  مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  .فلسطین

  األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات
  .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

 عیة لألسرى المحررین الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتما
  .ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع

  التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین
  .والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات

  

  



 

 

  : بناء الفئات-

تم بناء الفئات المستخدمة في التحلیل بطریقة البناء الكمي، وهو نظام 
رمیز حیث یأخذ ظهور كل وحدة أو فئة تكرار واحد مستخدمًا في ذلك القیاس الت

 .الفئوي، مما یساعد على إجراء العملیات الحسابیة

  : صدق األداة-٢

من أعضاء هیئة التدریس بكلیة " ٢٠"حیث تم عرض األداة على عدد 
 الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان، إلبداء الرأي في صالحیة األداة من حیث

السالمة اللغویة للعبارات من ناحیة وارتباطها بمتغیرات الدراسة من ناحیة 
، وقد تم حذف بعض %"٨٠"أخرى، وقد تم االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل عن 

العبارات وإعادة صیاغة البعض، وبناًء على ذلك تم صیاغة االستمارة في 
  .صورتها النهائیة

  : ثبات األداة-٣

ساب ثبات دلیل تحلیل المضمون على معامل ثبات اعتمد الباحث في ح
تشریعات " ٥" حیث قام الباحث بتحلیل مضمون عدد )١(،"Holstiy"هولستي 

 المحررین في فلسطین خالل ىمن تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسر
  :تيمتمثلة تلك التشریعات في األ، "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"الفترة 

  .قانون" ١" عدد -

  .قرار بقانون" ١" عدد -

  .مرسوم رئاسي" ١" عدد -

  .قرار رئاسي" ١" عدد -

  .قرار مجلس وزراء" ١" عدد -

بحیث تمثل تلك التشریعات الخمسة المراحل الزمنیة المختلفة المستخدمة 
في الدراسة، وقد استعان الباحث بزمیل آخر، حیث قام بتحلیل مضمون نفس 
                                                
(1) Oleholstiy: Content Analysis for Social Sciences and Humanities, Reading 

Mass, Addison - Wesley, 1973. 
ت مشكالت وقضایا خدمات الرعایة االجتماعیة كتوجهات الستراتیجیا: ، طلعت مصطفى السروجينقًال عن

، مجلة كلیة اآلداب، "م١٩٩٩ -م ١٩٨٠"، دراسة لتحلیل مضمون برید األهرام بحوث التخطیط االجتماعي
  .٣٧٧م، ص ١٩٩٩جامعة حلوان، العدد الخامس، ینایر 



 

 

صل إلیها الباحث، ثم قام بتطبیق معادلة عینة الثبات دون علمه بالنتائج التي تو
  :كما هي موضحة فیما یليلحساب الثبات، " Holstiy"هولستي 

   ت٢
  = معامل الثبات -

  ٢ن + ١ن

  :تمثل كل منها ما یلي، "٢ن"و" ١ن"و" ت"حیث أن 

  .عدد الحاالت التي اتفق علیها الباحثان" ت "-

  .عدد حاالت الباحث األول" ١ن "-

  .االت الباحث الثانيعدد ح" ٢ن "-

، وهو معامل ثبات مقبول ویمكن "٠٫٨٠= "وكان معامل الثبات 
  .االعتماد على نتائجه، وبذلك أصبح دلیل تحلیل المضمون في صورته النهائیة

 : استمارة استبیان-ب

ن، بغرض الحصول على البیانات الالزمة یكأداة مستخدمة مع المسئول
  :اآلتیة األداة وفقًا للخطوات وتم تصمیملتحلیل تلك السیاسات، 

ن حول تحلیل سیاسات الرعایة یـ قام الباحث بتصمیم استمارة استبیان المسئول١
، "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین خالل الفترة 

  :وذلك من خالل

  . الرجوع إلى التراث النظري-

  . الرجوع إلى اإلطار التصوري الموجه للدراسة-

الرجوع إلى الدراسات المتصلة لتحدید العبارات التي ترتبط بكل متغیر من  -
  . المتغیرات الخاصة بالدراسة

      :  ثبات األداة-٢

لقیم الثبات " ألفا ـ كرونباخ"تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات 
ات من مفرد" ١٠"لعینة قوامها  ، وذلكنیالمسئولالتقدیریة الستمارة استبیان 

  :وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالين، یلمسئولا

  



 

 

  "٦"جدول رقم 

الستمارة استبیان " ألفا ـ كرونباخ"یوضح نتائج الثبات باستخدام معامل 
  "١٠= ن "ن یالمسئول

  "ألفا ـ كرونباخ"معامل   المتغیرات  م
  ٠٫٨٧  ن ككلیثبات استمارة استبیان المسئول  ١

ابق أن معظم معامالت الثبات الستمارة استبیان ویتضح من الجدول الس
ن ككل تتمتع بدرجة عالیة من الثبات، وبذلك یمكن االعتماد على نتائجها یالمسئول

   .وأصبحت األداة في صورتها النهائیة

  :  صدق األداة-٣

ن ككل تم حساب معامالت یالختبار صدق استمارة استبیان المسئول
  :كما یليئي،  الصدق الظاهري، والصدق اإلحصا

  : الصدق الظاهري-

من أعضاء هیئة التدریس بكلیة  "٢٠"حیث تم عرض األداة على عدد 
الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان، إلبداء الرأي في صالحیة األداة من حیث 
السالمة اللغویة للعبارات من ناحیة وارتباطها بمتغیرات الدراسة من ناحیة 

، وقد تم حذف بعض %"٨٠"بة اتفاق ال تقل عن أخرى، وقد تم االعتماد على نس
العبارات وإعادة صیاغة البعض، وبناًء على ذلك تم صیاغة االستمارة في 

  .صورتها النهائیة

  : الصدق اإلحصائي-

قیمة معامالت الصدق اإلحصائي الستمارة " ٧"یبین الجدول رقم 
جذر التربیعي ن ككل، ویعرف معامل الصدق اإلحصائي بأنه الیاستبیان المسئول

  .لمعامل الثبات

  "٧"جدول رقم 

  "١٠= ن "ن ییوضح معامالت الصدق اإلحصائي الستمارة استبیان المسئول
   الذاتيالصدق معامل  المتغیرات  م
  ٠٫٩٣٣  ن ككلیاستمارة استبیان المسئول  ١



 

 

ویتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل الصدق اإلحصائي الستمارة 
، وتعد هذه القیم مرتفعة ومقبولة وتفي "٠٫٩٣٣"كل بلغت ن كیاستبیان المسئول

  .بأغراض الدراسة

 : دلیل مقابلة شبه مقننة للخبراء-ج

كأداة مستخدمة مع الخبراء، بغرض الحصول على البیانات الالزمة 
  :اآلتیةوتم تصمیم األداة وفقًا للخطوات لتحلیل تلك السیاسات، 

ه مقننة للخبراء حول تحلیل سیاسات  قام الباحث بتصمیم دلیل مقابلة شب-١
 - م ١٩٩٤"الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین خالل الفترة 

   :وذلك من خاللفي صورته األولیة، " م٢٠١٤

  . الرجوع إلى التراث النظري-

  . الرجوع إلى اإلطار التصوري الموجه للدراسة-

 التي ترتبط بكل متغیر من  الرجوع إلى الدراسات المتصلة لتحدید العبارات-
  . المتغیرات الخاصة بالدراسة

  : صدق األداة-٢

حیث تم عرض ، للخبراءتم حساب الصدق الظاهري لدلیل المقابلة شبه المقننة 
من أعضاء هیئة التدریس بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة  "٢٠" على عدد األداة

المة اللغویة للعبارات من حلوان، إلبداء الرأي في صالحیة األداة من حیث الس
ناحیة وارتباطها بمتغیرات الدراسة من ناحیة أخرى، وقد تم االعتماد على نسبة 

، وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صیاغة البعض، %"٨٠"اتفاق ال تقل عن 
  .وبناًء على ذلك تم صیاغة االستمارة في صورتها النهائیة

  : ثبات األداة-٣

للخبراء، وذلك لوبة لدلیل المقابلة شبه المقننة تم تحدید األسئلة المط
مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین، وتحدید لتحدید 

األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة 
ایة االجتماعیة لألسرى المحررین، وتحدید الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرع

االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع، وتحدید 
التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین والقوى 



 

 

المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات، وتحدید مقترحات وضع 
  .سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین

  :جماالت الدراسة: ًارابع
  : المجال المكاني-أ

  . دولة فلسطین- قطاع غزة 

  :المجال البشري -ب

ن بالمقر الرئیسي لهیئة شؤون األسرى والمحررین في قطاع ی جمیع المسئول-١
وتتمثل مبررات اختیار المجال البشري فیما مسئول، " ٥٠"غزة، والبالغ عددهم 

  :یلي

ین األداة التنفیذیة الرسمیة والرئیسیة  كون هیئة شؤون األسرى والمحرر-
المستخدمة في تنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین 

  .واإلشراف على تنفیذها كذلك، ویقع على كاهلها العبء األكبر في ذلك

 استعداد هیئة شؤون األسرى والمحررین للتعاون مع الباحث من أجل إتمام هذه -
  .الدراسة

تعتبر هیئة شؤون األسرى والمحررین بمثابة المظلة الجامعة والممثلة لجمیع  -
األسرى المحررین، الذین ما أن یطلق سراحهم من المعتقالت الصهیونیة حتى 

 .یصبح الشخص منهم فور الیوم التالي إلطالق سراحه مسئول من الهیئة

ى المحررین والذین  الخبراء في سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسر-٢
 خبیر،" ١٥"قامت هیئة شؤون األسرى والمحررین بتحدیدهم، والبالغ عددهم 

  )*(:وهم

  ".أسیر محرر" مدیر عام هیئة شؤون األسرى والمحررین -

  ".أسیر محرر" نائب مدیر دائرة المشاریع بهیئة شؤون األسرى والمحررین -

  ".أسیر محرر"غزة لشؤون قطاع ة القدس المفتوحة  نائب رئیس جامع-

  ".أسیر محرر" "حسام" نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة األسرى والمحررین -

                                                
  .الخبراءمرتبة أبجدیًا وفقًا ألسماء السادة األساتذة  ) *(



 

 

  ".أسیر محرر" مدیر دائرة القانون الدولي بهیئة شؤون األسرى والمحررین -

 مدیر الدائرة اإلعالمیة بمفوضیة األسرى والمحررین بحركة التحریر الوطني -
  ".أسیر محرر" "فتح"الفلسطیني 

أسیر "ة األسیرة بقطاع غزةسق مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الوطنی من-
  "محرر

  ".أسیر محرر" لواء شرطة متقاعد -

أسیر "ون األسرى والمحررین رئیس وحدة الدراسات والتوثیق بهیئة شؤ-
  "محرر

  ".أسیر محرر" عمید عسكري متقاعد -

  ".أسیر محرر" مدیر المكتب اإلعالمي لمنظمة أنصار األسرى -

 مدیر عام برنامج تأهیل األسرى المحررین بهیئة شؤون األسرى والمحررین -
  ".أسیر محرر"

  ".أسیر محرر"والمحررین سابقًا  وكیل هیئة شؤون األسرى -

  ".أسیر محرر" لواء عسكري متقاعد -

  "أسیرة محررة"الشؤون االجتماعیة  مدیر عام دائرة الدراسات والنشر بوزارة -

  :ي المجال الزمن-ج

  : الفترة الزمنیة لتطبیق أدوات الدراسة-١

دلیل "بدأ الباحث بجمع البیانات من میدان الدراسة بواسطة ثالث أدوات 
 ١٥"، وذلك بتاریخ "تحلیل مضمون، استمارة استبیان، دلیل مقابلة شبه مقننة

 من مرحلة جمع البیانات من میدان الدراسة بواسطة وانتهى، "م٢٠١٦مارس 
  ".م٢٠١٦ مایو ٢٤"الثة بتاریخ األدوات الث

  : الفترة الزمنیة للتحلیل-٢

الفترة الزمنیة لتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین   
یم وتم تقس، "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"في فلسطین، تحددت في الفترة الممتدة ما بین 

  :نیتلك الفترة الزمنیة إلى فترت



 

 

  ".م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤" الفترة األولى الممتدة ما بین -

  ".م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥" الفترة الثانیة الممتدة ما بین -

  :أساليب التحليل املستخدمة يف الدراسة: ًخامسا
  :  أسلوب التحلیل الكیفي-أ

  .بما یتناسب وطبیعة موضوع الدراسة

  : أسلوب التحلیل الكمي-ب

باستخدام برنامج وذلك تم معالجة البیانات من خالل الحاسب اآللي 
"SPSS .V. 17.0 " ،وقد طبقت األسالیب الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

  :اإلحصائیة التالیة

 . التكرارات والنسب المئویة-١

  : المتوسط الحسابي-٢

 :وقد تم حسابه للمقیاس الثالثي عن طریق

  ن  / ١ x" ال"ك  + ٢ x" إلى حد ما"ك  + ٣ x" نعم"ك = الحسابي المتوسط 

أبعاد سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى مستوى كیفیة الحكم على  -
 :المحررین في فلسطین

سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى أبعاد یمكن الحكم على مستوى 
المحررین في فلسطین باستخدام المتوسط الحسابي، حیث تكون بدایة ونهایة 

درجة "، ال "درجتین"، إلى حد ما " درجاتةثالث"فئات المقیاس الثالثي نعم 
تم ترمیز وإدخال البیانات إلى الحاسب اآللي، ولتحدید طول خالیا  ،"واحدة

  أقل قیمة-أكبر قیمة = ، تم حساب المدى "الحدود الدنیا والعلیا"المقیاس الثالثي 
، ثم تقسیمه على عدد خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة "٢ = ١ - ٣"

افة هذه القیمة إلى أقل قیمة في ، وبعد ذلك تم إض"٠٫٦٧ = ٣ / ٢"المصحح 
المقیاس أو بدایة المقیاس وهي الواحد الصحیح وذلك لتحدید الحد األعلى لهذه 

  ":٨"وهكذا أصبح طول الخالیا كما یلي في الجدول رقم الخلیة، 

  



 

 

  "٨"جدول رقم 

  یوضح مستویات المتوسطات الحسابیة

 مستوى منخفض ١٫٦٧ -  ١  بینة المتوسط للعبارة أو البعدإذا تراوحت قیم

 مستوى متوسط ٢٫٣٥ - ١٫٦٧  بین أكثر منة المتوسط للعبارة أو البعدإذا تراوحت قیم

 مستوى مرتفع ٣ - ٢٫٣٥  بین أكثر منة المتوسط للعبارة أو البعدإذا تراوحت قیم

  :  االنحراف المعیاري-٣

ویفید في معرفة مدى تشتت أو عدم تشتت استجابات المبحوثین، كما 
، حیث أنه في حالة تساوي الحسابياعد في ترتیب العبارات مع المتوسط یس

 فإن العبارة التي انحرافها المعیاري أقل تأخذ الحسابيالعبارات في المتوسط 
 .األعلىالترتیب 

  :  المدى-٤

 .ویتم حسابه من خالل الفرق بین أكبر قیمة وأقل قیمة

  : "Holstiy" معامل ثبات هولستي -٥

  . ثبات دلیل تحلیل المضمونوذلك لحساب

  ":كرونباخ. ألفا "معامل ثبات  -٦

  .لقیم الثبات التقدیریة ألدوات الدراسة

  ":Chi-Square "الفارقة ٢ كا-٧

 معرفة الفروق وداللتها اإلحصائیة بینفروض الدراسة، ووذلك الختبار 
 .مراحل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین

   :"Independent - Samples T-Test"لعینتین مستقلتین  " ت" اختبار -٨

وذلك لمعرفة الفروق وداللتها اإلحصائیة بین المبحوثین، وذلك في 
مراحل تحلیل سیاسات  "المتغیرات التي تقسم المبحوثین إلى مجموعتین فقط مثل

  .الرعایة االجتماعیة لألسري المحررین
 



 

 

  : األعمدة التكراریة-٩

  .لك لوصف استجابات المبحوثین في أشكال بیانیةوذ

  :الصعوبات التي واجهت الباحث وأساليب التغلب عليها: ًسادسا
 ضرورة استدعى صعوبة جمع المادة العلمیة وعدم وفرة المراجع، مما -أ

  .تخصیص مزید من الوقت في سبیل تذلیل هذه الصعوبة

الجتماعیة المتعلقة  صعوبة الحصول على تشریعات سیاسات الرعایة ا-ب
باألسرى المحررین، وذلك كون أن دیوان الفتوى والتشریع الفلسطیني یعتبر 
بمثابة أرشیف لمختلف التشریعات ولیس فقط للتشریعات الخاصة بسیاسات 
الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین، وهو األمر الذي فرض 

لسلطة الوطنیة الفلسطینیة في ضرورة مراجعة جمیع التشریعات الصادرة عن ا
سبیل البحث فیما بینها عن التشریعات الخاصة بسیاسات الرعایة االجتماعیة 
المتعلقة باألسرى المحررین من أجل حصرها، األمر الذي جعل من عملیة 
البحث والتدقیق في تشریعات دیوان الفتوى والتشریع عملیة غیر سهلة ورفع 

  .سقف مدتها الزمنیة

البعض من اإلجابة على أسئلة أدوات جمع البیانات، األمر الذي تطلب  تخوف -ج
مزید من الجهد في سبیل إقناع البعض بسریة بیانات أدوات جمع البیانات، وأنها 

  .لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 صعوبة تحدید موعد مع الخبراء تحدیدًا، لتطبیق دلیل المقابلة شبه المقننة -د
 كًال منهم، تم التغلب على هذه الصعوبة من خالل النشغاالتمعهم، نظرًا 

  .تخصیص المزید من الوقت لتطبیق دلیل المقابلة شبه المقننة

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل اخلامس

  ومناقشتها نتائج الدراسة امليدانية
  .وصف مجتمع الدراسة: أوًال

في تحلیل تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین : ثانیًا
  .فلسطین

مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في : ثالثًا
  .ن والخبراءیفلسطین، من وجهة نظر المسئول

  

  

  

  



 

 

  :وصف جمتمع الدراسة: ًأوال
 : وصف تحلیل المضمون-أ

  "فئة الشكل"

توضح الوصف العام لتشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 
  )م٢٠١٤ - م ١٩٩٤(لسطین خالل فترة التحلیل في ف

  :  نوع التشریع- ١

  )٩(جدول رقم 

یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
  )٩٠=ن( فلسطین طبقًا لنوع التشریع

  %  ك  نوع التشریع  م

 ١٫١ ١  "الدستور"القانون األساسي الفلسطیني  ١
 ٥٫٦ ٥  قانون ٢
 ٢٫٢ ٢  نونقرار بقا ٣
 ٢٠ ١٨  مرسوم رئاسي  ٤
 ٤٫٤ ٤  قرار رئاسي  ٥
 ٤٨٫٩ ٤٤  قرار مجلس وزراء  ٦
 ٤٫٤ ٤  قرار وزاري  ٧
 ١٣٫٣ ١٢  اتفاق أو تعاقد  ٨

 ١٠٠ ٩٠ المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

أكبر نسبة من تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 
، %)٤٨٫٩(قرار مجلس وزراء بنسبة ع تمثلت في في فلسطین طبقًا لنوع التشری

، ثم %)١٣٫٣(، یلیها اتفاق أو تعاقد بنسبة %)٢٠(ثم مرسوم رئاسي بنسبة 
، ثم %)٤٫٤(، یلیها قرار رئاسي وقرار وزاري بنسبة %)٥٫٦(قانون بنسبة 

بنسبة " الدستور"، یلیها القانون األساسي الفلسطیني %)٢٫٢(قرار بقانون بنسبة 
 یتضح من النسب السابقة أن قرارات مجلس الوزراء جاءت في ،%)١٫١(



 

 

المرتبة األولى، ویرجع ذلك إلى الطریقة المتبعة في إتخاذ القرار داخل الهیكل 
الحكومي، فجمیع الوزراء ال یتخذون قرارات من تلقاء أنفسهم كي تصنف فیما 

اء كل بعد تحت بند قرار وزاري، وإنما یعقد اجتماع حكومي لمجلس الوزر
أسبوع وفي العادة یكون یوم الثالثاء من كل أسبوع، خالل هذا االجتماع تصدر 
غالبیة القرارات تحت بند قرار مجلس وزراء، وهو األمر الذي رفع نسبة 
قرارات مجلس الوزراء وعلى النقیض في المقابل حیث خفض نسبة القرارات 

األساسي الفلسطیني الوزاریة، یتضح أیضًا من النسب السابقة أن القانون 
جاء في المرتبة األخیرة، ویرجع ذلك إلى طبیعة القانون األساسي " الدستور"

والذي یعتبر عقد اجتماعي بین الحاكم والشعب یستمر " الدستور"الفلسطیني 
  .لفترات زمنیة طویلة مقارنة في باقي التشریعات

  : مراحل اإلصدار - ٢

  )١٠(جدول رقم 

سات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في یوضح توزیع تشریعات سیا
  )٩٠=ن( فلسطین طبقًا للمراحل الزمنیة

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  المجموع
   مراحل السیاسة                                م  )٩٠=ن(

     نوع التشریع
  %  ك  %  ك  %  ك

 ١٫١ ١ - - ٤٫٥  ١  "الدستور"ساسي الفلسطیني القانون األ ١
 ٥٫٦ ٥ ٢٫٩ ٢ ١٣٫٦ ٣  قانون ٢
 ٢٫٢ ٢ ٢٫٩ ٢ - -  قرار بقانون ٣
 ٢٠  ١٨  ١٦٫٢  ١١  ٣١٫٨ ٧  مرسوم رئاسي  ٤
 ٤٫٤  ٤  ٢٫٩  ٢  ٩٫١  ٢  قرار رئاسي  ٥
 ٤٨٫٩  ٤٤  ٥٥٫٩  ٣٨  ٢٧٫٣  ٦  قرار مجلس وزراء  ٦
 ٤٫٤  ٤  ٢٫٩  ٢  ٩٫١  ٢  قرار وزاري  ٧
 ١٣٫٣  ١٢  ١٦٫٢  ١١  ٤٫٥  ١  عاقداتفاق أو ت  ٨

 ١٠٠ ٩٠ ١٠٠ ٦٨ ١٠٠ ٢٢ المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

أكبر نسبة من تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 
، ثم %)٣١٫٨(مرسوم رئاسي بنسبة في فلسطین بالمرحلة األولى تمثلت في 

، ثم قرار %)١٣٫٦(سبة ، یلیها قانون بن%)٢٧٫٣(قرار مجلس وزراء بنسبة 
، یلیها القانون األساسي الفلسطیني %)٩٫١(رئاسي وقرار وزاري بنسبة 



 

 

مرسوم ال، یتضح مما سبق أن %)٤٫٥(واتفاق أو تعاقد بنسبة " الدستور"
الرئاسي جاء في الترتیب األول، ویرجع السبب في ذلك إلى طبیعة الواقع الذي 

لك المرحلة انتفاضة األقصى، والتي كان سائد في تلك المرحلة، حیث عاصرت ت
كانت سببًا في رفع وتیرة المراسیم الرئاسیة والتدخل المباشر من قبل السلطة 
الرئاسیة في مختلف األصعدة ولیس على صعید سیاسات الرعایة االجتماعیة 

  .لألسرى المحررین فقط

بینما أكبر نسبة من تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
قرار مجلس وزراء بنسبة في ررین في فلسطین بالمرحلة الثانیة تمثلت المح

، یلیها قانون %)١٦٫٢(، ثم مرسوم رئاسي واتفاق أو تعاقد بنسبة %)٥٥٫٩(
، على عكس %)٢٫٩(وقرار بقانون وقرار رئاسي وقرار وزاري بنسبة 

المرحلة األولى كانت المرحلة الثانیة حیث تقدم قرار مجلس الوزراء على 
المرسوم الرئاسي لیصبح في الترتیب األول، ویرجع السبب في ذلك إلى عودة 
مجلس الوزراء كسلطة تنفیذیة إلى تصدر المشهد في تقدیم خدمات الرعایة بعد 

  .هدوء انتفاضة األقصى

     

  



 

 ٤٨٥

  

  :  مستوى اإلصدار- ٣

  )١١(جدول رقم 

  )٩٠=ن( ین في فلسطین طبقًا لمستوى إصدارهایوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحرر

  الدستور
  )١( = ن

  قانون
  )٥( = ن

  قرار بقانون 
  )٢( = ن

مرسوم 
رئاسي 

  )١٨=(ن

  قرار رئاسي
  )٤( =  ن

قرار مجلس 
وزراء 

  )٤٤=(ن

  قرار وزاري
  )٤( =  ن

  اتفاق أو تعاقد 
  )١٢( = ن

  المجموع
  )٩٠( = ن

  م
       التشریع

  اإلصدار
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٣٫٣  ٣٠  -  -  -  -  -  - ١٠٠ ٤ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٥ ١٠٠ ١  الرئیس ١
  ٤٨٫٩  ٤٤  -  -  -  -  ١٠٠  ٤٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  رئیس الوزراء ٢
  ٣٫٣  ٣  -  -  ٧٥  ٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  وزیر  ٣
  ١٤٫٤  ١٣  ١٠٠  ١٢  ٢٥  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  وكیل وزارة  ٤

 ١٠٠ ٩٠ ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٥ ١٠٠ ١ المجموع

  



 

٤٨٦  

  :یوضح الجدول السابق أن -

أكبر نسبة من تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 
 تمثلت في تشریعات مستوى رئیس الوزراء في فلسطین طبقًا لمستوى إصدارها

، یلیها مستوى %)٣٣٫٣(ة ، ثم مستوى رئیس الدولة بنسب%)٤٨٫٩(بنسبة 
، یتضح مما %)٣٫٣(، ثم مستوى وزیر بنسبة %)١٤٫٤(وكیل وزارة بنسبة 

سبق أن التشریعات التي صدرت عن مجلس الوزراء جاءت في الترتیب األول 
وسبق أن تم توضیح سبب ذلك، ولكن الالفت في هذا الجدول هو أن التشریعات 

یب التشریعات الصادرة عن الوزیر الصادرة عن وكیل الوزارة سبقت في الترت
نفسه، ویرجع ذلك ومن خالل اإلطالع على تلك التشریعات إلى أن الحاالت التي 
تم إتخاذ قرارات فیها وهي قلیلة على مستوى الوزارات ولیس على مستوى 

 القرارات عن وكیل الوزارة ولیس الوزیر، تلكمجلس الوزراء كانت تصدر 
ات كانت تقر وتصدر من قبل وكیل الوزارة ولیس كذلك االتفاقیات والتعاقد

الوزیر، وهو األمر الذي جعل ترتیب وكیل الوزارة یسبق ترتیب الوزیر في 
  .مستوى إصدار التشریعات

 :نیوصف المسئول -ب

  : المتغیرات الكمیة -١

  )١٢(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن حسب المتغیرات الكمیة ییوضح توزیع المسئول

  __  ن  المتغیرات الكمیة  م

  س
σ  

  ٧  ٤٤  ٥٠  السن  ١
  ٤  ١٥  ٥٠ عدد سنوات الخبرة  ٢
  ١  ٣  ٢٩  عدد الدورات التدریبیة  ٣

  : الجدول السابق أن یوضح-

 سنوات، ) ٧(سنة، وبانحراف معیاري ) ٤٤(ن یمتوسط سن المسئول
ن هم من كبار السن، وینعكس ذلك على یوهو ما یظهر أن معظم المسئول
  .الخبرة كما هو ظاهر في اآلتي



 

٤٨٧  

 سنة، وبانحراف معیاري ) ١٥(ن یمتوسط عدد سنوات خبرة المسئول
ن على قدر من الخبرة ینعكس یسنوات، یتضح مما سبق أن المسئول) ٤(

بشكل إیجابي على تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
 .المحررین

 ن ثالث دورات، وبانحراف یمتوسط عدد الدورات التدریبیة للمسئول
واحدة تقریبًا، األمر الذي یتطلب مزید من االهتمام من معیاري دورة 

 .نیقبل الجهات المختصة بأمر الدورات التدریبیة للمسئول

  :  النوع-٢

  )١٣(جدول رقم 

  )٥٠=ن( ن حسب النوعییوضح توزیع المسئول

  %  ك  النوع  م

  ٨٠  ٤٠  ذكر  ١
  ٢٠  ١٠ أنثى  ٢

 ١٠٠ ٥٠  المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

، بینما نسبة اإلناث %)٨٠(ن ذكور بنسبة یبة من المسئولأكبر نس
، ویرجع ذلك إلى المبدأ المتبع في التوظیف داخل هیئة شؤون األسرى %)٢٠(

ن من مجتمع األسرى المحررین كونهم أقدر یوالمحررین حیث غالبیة المسئول
على تقدیم الخدمات لألسرى المحررین لمرورهم بنفس التجربة، ومن المتعارف 
علیه أن مجتمع األسرى المحررین أساسًا هو مجتمع ذكوري إال ما ندر لعدد من 

ن داخل هیئة شؤون األسرى ی بالتالي على مجتمع المسئولانعكساإلناث، وهو ما 
والمحررین، وتتشابه الدراسة الحالیة فیما سبق مع دراسة الزهراء أبو علي 

ات الرعایة االجتماعیة ، والتي تطرقت لتحلیل سیاس"م٢٠١٣"محمد أبو علي 
  .ن من مجتمع المرأةیللمرأة في مصر، حیث أظهرت النتائج أن غالبیة المسئول

  

  



 

٤٨٨  

  :  الحالة االجتماعیة-٣

  )١٤(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن حسب الحالة االجتماعیة ییوضح توزیع المسئول

  %  ك  الحالة االجتماعیة  م

  ١٠٠  ٥٠  متزوج  ١
 ١٠٠ ٥٠  المجموع

  :بق أن یوضح الجدول السا-

 االستقرارن متزوجین، وهذا یشیر إلى حالة یمن المسئول%) ١٠٠(نسبة 
  .ن، ما ینعكس باإلیجاب على آرائهم المقدمة للدراسةیالتي یعیشها المسئول

  :  المؤهل العلمي-٤

  )١٥(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن حسب المؤهل العلمي ییوضح توزیع المسئول

  %  ك  المؤهل العلمي  م

  ٧٠  ٣٥  مؤهل جامعي  ١
  ٨  ٤  دبلوم دراسات علیا  ٢
  ١٦  ٨  ماجستیر  ٣
  ٦  ٣  دكتوراه  ٤

 ١٠٠ ٥٠  المجموع

  :یوضح الجدول السابق أن -

، ثم %)٧٠(ن حاصلین على مؤهل جامعي بنسبة یأكبر نسبة من المسئول
، یلیها الحاصلین على دبلوم دراسات %)١٦(الحاصلین على ماجستیر بنسبة 

، یتضح مما سبق أن %)٦(على دكتوراه بنسبة ، ثم الحاصلین %)٨(علیا بنسبة 
ن على قدر عالي من التعلیم، األمر الذي ینعكس على األداء في تقدیم یالمسئول

  .خدمات الرعایة االجتماعیة لمجتمع األسرى المحررین

  



 

٤٨٩  

  :  الوظیفة-٥

  )١٦(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن حسب الوظیفة ییوضح توزیع المسئول

  %  ك  الوظیفة  م

  ٥٤  ٢٧  مدیر  ١
  ١٨  ٩  نائب مدیر  ٢
  ٤  ٢  رئیس شعبة  ٣
  ١٠  ٥  رئیس قسم  ٤
  ٨  ٤  باحث اجتماعي  ٥
  ٢  ١  مبرمج حاسب  ٦
  ٤  ٢  إداري  ٧

 ١٠٠ ٥٠  المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

، ثم نائب مدیر %)٥٤(ن وظیفتهم مدیر بنسبة یأكبر نسبة من المسئول
 اجتماعي بنسبة ، ثم باحث%)١٠(، یلیها رئیس قسم بنسبة %)١٨(بنسبة 

، %)٢(، ثم مبرمج حاسب بنسبة %)٤(، یلیها رئیس شعبة وإداري بنسبة %)٨(
ن على درجات وظیفیة مرتفعة ویعود ذلك ییتضح مما سبق أن معظم المسئول

أوًال إلى مستواهم التعلیمي حیث یتم ترقیتهم على الدرجة العلمیة الحاصلین 
یة الفلسطینیة لسنوات األسر داخل  السلطة الوطناحتسابعلیها، وثانیًا إلى 

المعتقالت لألسرى المحررین كسنوات خدمة تضاف إلى سنوات الخدمة الفعلیة 
في الوظیفة، ولكن ال یعني ذلك أن كًال منهم مدیر إلدارة داخل هیئة شؤون 

قسیمة "األسرى والمحررین أو نائب مدیر، فاألمر له عالقة بالجانب المالي 
نه على عالقة بأن یكون كًال منهم مدیر إلدارة داخل الهیئة أكثر من كو" الراتب

  .لمجرد أنه حصل على درجة مدیر



 

٤٩٠  

  :  الحصول على دورات تدریبیة في مجال األسرى المحررین-٦

  )١٧(جدول رقم 

ن حسب الحصول على دورات تدریبیة في مجال ییوضح توزیع المسئول
  )٥٠=ن(األسرى المحررین 

  %  ك  یبیةالحصول على دورات تدر  م

  ٥٨  ٢٩  نعم  ١
  ٤٢  ٢١ ال  ٢

 ١٠٠ ٥٠  المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

ن حاصلین على دورات تدریبیة في مجال یمن المسئول%) ٥٨(نسبة 
األسرى المحررین، على الرغم من أنها نسبة تجاوزت النصف إال أن هناك نسبة 

حررین، وهي غیر حاصلین على دورات تدریبیة في مجال األسرى الم%) ٤٢(
حیث عدم " م٢٠١٠"أیضًا نسبة لیست هینة تتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود 

ن على حضور الدورات التدریبیة، وهو ما یحتاج لوقفة من قبل یحرص المسئول
  .االختصاصالجهات ذات 

  :  الدورات التدریبیة-٧

  )١٨(جدول رقم 

لوا علیها في مجال ن حسب الدورات التدریبیة التي حصییوضح توزیع المسئول
  )٢٩=ن(األسرى المحررین 

  %  ك  الدورات التدریبیة  م

  ٨٢٫٨  ٢٤  دورة عن اإلرشاد والتأهیل النفسي  ١
  ٦٥٫٥  ١٩  دورة عن العالج الجماعي  ٢
  ٧٥٫٩  ٢٢  دورة عن كیفیة التعامل مع األسرى المحررین  ٣
  ٢٧٫٦  ٨  دورة عن حقوق اإلنسان واتفاقیة جنیف  ٤
  ٥٨٫٦  ١٧  ل مع األسرى في ظل القانون الدوليدورة عن التعام  ٥
  ٥١٫٧  ١٥  دورة عن كیفیة حل الصراعات  ٦
  ٣١  ٩  دورة عن التكافل االجتماعي  ٧
  ٣٧٫٩  ١١  دورة عن كیفیة استخدام الكمبیوتر  ٨



 

٤٩١  

  : یوضح الجدول السابق أن-

ن حاصلین على دورة عن اإلرشاد والتأهیل یأكبر نسبة من المسئول
، ثم الحاصلین على دورة عن كیفیة التعامل مع األسرى %)٨٢٫٨(النفسي بنسبة 

، یلیها الحاصلین على دورة عن العالج الجماعي %)٧٥٫٩(المحررین بنسبة 
، ثم الحاصلین على دورة عن التعامل مع األسرى في ظل %)٦٥٫٥(بنسبة 

، یلیها الحاصلین على دورة عن كیفیة حل %)٥٨٫٦(القانون الدولي بنسبة 
، ثم الحاصلین على دورة عن كیفیة استخدام %)٥١٫٧(ت بنسبة الصراعا

، یلیها الحاصلین على دورة عن التكافل االجتماعي %)٣٧٫٩(الكمبیوتر بنسبة 
، ثم الحاصلین على دورة عن حقوق اإلنسان واتفاقیة جنیف بنسبة %)٣١(بنسبة 

یبیة ن في تنویع الدورات التدری، یتضح مما سبق اهتمام المسئول%)٢٧٫٦(
  .الحاصلین علیها، وهو ما یكسبهم مزید من الخبرات في جوانب مختلفة

  :  االستفادة من الدورات التدریبیة-٨

  )١٩(جدول رقم 

ن حسب االستفادة من الدورات التدریبیة التي حصلوا ییوضح توزیع المسئول
  )٢٩=ن(علیها في مجال األسرى المحررین 

  %  ك  االستفادة من الدورات التدریبیة  م

  ١٠٠  ٢٩  نعم  ١
  -  - ال  ٢

 ١٠٠ ٢٩  المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

ن استفادوا من الدورات التدریبیة التي یمن المسئول%) ١٠٠(نسبة 
حصلوا علیها في مجال األسرى المحررین، ویعكس ذلك كفاءة القائمین على هذه 

  .ن في االستفادة منهایالدورات، وكذلك رغبة المسئول

  

  

  



 

٤٩٢  

 :ف الخبراء وص-ج

  :  المتغیرات الكمیة-١

  )٢٠(جدول رقم 

  )١٥=ن(یوضح توزیع الخبراء حسب المتغیرات الكمیة 

  __  المتغیرات الكمیة  م

  س
σ  

  ٨  ٤٩  السن  ١
  ٣  ١٨ عدد سنوات الخبرة  ٢

  : یوضح الجدول السابق أن-

  سنوات تقریبًا، ) ٨(سنة وبانحراف معیاري ) ٤٩(متوسط سن الخبراء
 بتجارب وخبرات ان الخبراء من كبار السن، وبالتالي مروویظهر ذلك أ

 .كثیرة شأنها إثراء الدراسة الحالیة

  ٣(سنة وبانحراف معیاري ) ١٨(متوسط عدد سنوات خبرة الخبراء (
سنوات تقریبًا، ویعتبر ذلك عدد سنوات خبرة لیست بالهینة، وینعكس ذلك 

  .یة لألسرى المحررینأیضًا على نتائج تحلیل سیاسات الرعایة االجتماع

  : النوع -٢

  )٢١(جدول رقم 

  )١٥=ن(یوضح توزیع الخبراء حسب النوع 

  %  ك  النوع  م

  ٩٣٫٣  ١٤  ذكر  ١
  ٦٫٧  ١ أنثى  ٢

 ١٠٠ ١٥  المجموع

  

  

  



 

٤٩٣  

  : یوضح الجدول السابق أن-

، بینما نسبة اإلناث %)٩٣٫٣(أكبر نسبة من الخبراء ذكور بنسبة   
ن حسب ییحه في سیاق توزیع المسئول، ویرجع ذلك كما سبق توض%)٦٫٧(

 منه الخبراء هو انبثقالنوع، إلى أنه مجتمع األسرى المحررین أساسًا الذي 
  .مجتمع ذكوري إال ما ندر لبعض حاالت من اإلناث

  :  الحالة االجتماعیة-٣

  )٢٢(جدول رقم 

  )١٥=ن(یوضح توزیع الخبراء حسب الحالة االجتماعیة 

  %  ك  الحالة االجتماعیة  م

  ٩٣٫٣  ١٤  متزوج  ١
  ٦٫٧  ١  أعزب  ٢

 ١٠٠ ١٥  المجموع

  : یوضح الجدول السابق أن-

، بینما نسبة غیر %)٩٣٫٣(أكبر نسبة من الخبراء متزوجین بنسبة 
 التي یعیشها الخبراء، والتي االستقرار، ویظهر ذلك حالة %)٦٫٧(المتزوجین 

  .تنعكس باإلیجاب على نتائج الدراسة

  :  المؤهل العلمي-٤

  )٢٣(دول رقم ج

  )١٥=ن(یوضح توزیع الخبراء حسب المؤهل العلمي 

  %  ك  المؤهل العلمي  م

  ٦٠  ٩  مؤهل جامعي  ١
  ٢٠  ٣  ماجستیر  ٢
  ٢٠  ٣  دكتوراه  ٣

 ١٠٠ ١٥  المجموع

  



 

٤٩٤  

  : یوضح الجدول السابق أن-

، بینما %)٦٠(أكبر نسبة من الخبراء حاصلین على مؤهل جامعي بنسبة 
على ماجستیر، وحاصلین على دكتوراه، ویظهر منهم حاصلین %) ٢٠(نسبة 

ذلك أن الخبراء على مستوى عالي من التعلیم، وبالتالي یتمتعون بقدرات علمیة 
  .ومعرفیة ومهاریة شأنها أن تجعل من آرائهم أكثر دقة وموضوعیة

  :  الوظیفة-٥
  ) ٢٤(جدول رقم 

  )١٥=ن(یوضح توزیع الخبراء حسب الوظیفة 
  %  ك  الوظیفة  م
  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"یر عام هیئة شؤون األسرى والمحررین مد  ١
نائب مدیر دائرة المشاریع بهیئة شؤون األسرى والمحررین   ٢

  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"

لشؤون قطاع غزة   نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة   ٣
  ٦٫٧  ١  "أسیر محرر"

" حسام"نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة األسرى والمحررین   ٤
  ٦٫٧  ١ "حررأسیر م"

مدیر دائرة القانون الدولي بهیئة شؤون األسرى والمحررین   ٥
  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"

مدیر الدائرة اإلعالمیة بمفوضیة األسرى والمحررین بحركة   ٦
  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر" "فتح"التحریر الوطني الفلسطیني 

منسق مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الوطنیة األسیرة بقطاع   ٧
  ٦٫٧  ١ "یر محررأس"غزة 

  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"لواء شرطة متقاعد   ٨
رئیس وحدة الدراسات والتوثیق بهیئة شؤون األسرى   ٩

  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"والمحررین 
  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"عمید عسكري متقاعد   ١٠
أسیر "مدیر المكتب اإلعالمي لمنظمة أنصار األسرى   ١١

  ٦٫٧  ١ "محرر

یل األسرى المحررین بهیئة شؤون مدیر عام برنامج تأه  ١٢
  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"األسرى والمحررین 

  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"وكیل هیئة شؤون األسرى والمحررین سابقًا   ١٣
  ٦٫٧  ١ "أسیر محرر"لواء عسكري متقاعد   ١٤

مدیر عام دائرة الدراسات والنشر بوزارة الشؤون االجتماعیة   ١٥
  ٦٫٧  ١ "أسیرة محررة"

 ١٠٠ ١٥  المجموع



 

٤٩٥  

  : یوضح الجدول السابق أن-

   :كما یلينسبة الخبراء حسب الوظیفة تساوت فیما بینهم، 

  ٦٫٧(بنسبة  "أسیر محرر"مدیر عام هیئة شؤون األسرى والمحررین.(% 
  أسیر محرر"نائب مدیر دائرة المشاریع بهیئة شؤون األسرى والمحررین" 

 %).٦٫٧(بنسبة 

 بنسبة  "أسیر محرر"لشؤون قطاع غزة  نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة
)٦٫٧.(% 

  أسیر محرر" "حسام"نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة األسرى والمحررین" 
 %).٦٫٧(بنسبة 

  أسیر محرر"مدیر دائرة القانون الدولي بهیئة شؤون األسرى والمحررین" 
 %).٦٫٧(بنسبة 

 حریر الوطني مدیر الدائرة اإلعالمیة بمفوضیة األسرى والمحررین بحركة الت
 %).٦٫٧(بنسبة  "أسیر محرر" "فتح"الفلسطیني 

  أسیر "منسق مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الوطنیة األسیرة بقطاع غزة
 %).٦٫٧(بنسبة  "محرر

  ٦٫٧(بنسبة  "أسیر محرر"لواء شرطة متقاعد.(% 

  أسیر "رئیس وحدة الدراسات والتوثیق بهیئة شؤون األسرى والمحررین
 %).٦٫٧(بنسبة  "محرر

  ٦٫٧(بنسبة  "أسیر محرر"عمید عسكري متقاعد.(% 

  ٦٫٧(بنسبة  "أسیر محرر"مدیر المكتب اإلعالمي لمنظمة أنصار األسرى(%. 

  مدیر عام برنامج تأهیل األسرى المحررین بهیئة شؤون األسرى والمحررین
 %).٦٫٧(بنسبة  "أسیر محرر"

  ٦٫٧(بنسبة  "حررأسیر م"وكیل هیئة شؤون األسرى والمحررین سابقًا.(% 
  ٦٫٧(لواء عسكري بنسبة ".أسیر محرر"لواء عسكري متقاعد .(%  

  أسیرة "مدیر عام دائرة الدراسات والنشر بوزارة الشؤون االجتماعیة
 %).٦٫٧(بنسبة  "محررة

ویظهر ذلك تنوع خبرات الخبراء بتنوع مجاالت عملهم، مع العلم أن 
  .جمیعهم أسرى محررین أیضًا



 

٤٩٦  

ليل تشريعات سياسات الرعاية االجتماعية لألسرى احملررين حت: ًثانيا
  :يف فلسطني

  "فئة المضمون"
  :  مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین-أ

 مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین  -١
  :كما یوضحها تحلیل المضمون

  )٢٥(جدول رقم 
یوضح مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 

  فلسطین خالل مراحل التحلیل كما یوضحها تحلیل المضمون
  المرحلة األولى

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(
  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  موعالمج
    المراحل                                    م  )٩٠=ن(

       العبارات
  %  ك  %  ك  %  ك

ور        ١ ع ف دمج األسرى المحررین في المجتم
  ٩٤٫٤  ٨٥  ٩٧٫١  ٦٦  ٨٦٫٤  ١٩  التحرر

  ٨٧٫٨  ٧٩  ٨٩٫٧  ٦١  ٨١٫٨  ١٨  ما یعرف بصدمة التحرر مواجهة  ٢

وزة       ٣ االت المع تقدیم معونات اجتماعیة للح
  ٦٢٫٢  ٥٦  ٧٣٫٥  ٥٠  ٢٧٫٣  ٦  من األسرى المحررین

مان اجتم      ٤ اش ض دیم مع رى  تق اعي لألس
  ٤٠  ٣٦  ٤٤٫١  ٣٠  ٢٧٫٣  ٦  المحررین

ة  ٥ عوبات مواجه راط ص رى  انخ األس
  ٨٨٫٩  ٨٠  ٩٥٫٦  ٦٥  ٦٨٫٢  ١٥  في الحیاة العامة المحررین

رى       ٦ ة باألس ات خاص دة بیان وفیر قاع ت
  ٢٥٫٦  ٢٣  ٢٥  ١٧  ٢٧٫٣  ٦  المحررین

المساهمة في إعداد أخصائیین مدربین في      ٧
  ٣٢٫٢  ٢٩  ٢٦٫٥  ١٨  ٥٠  ١١  ررینالمؤسسات المختصة باألسرى المح

رى       ٨ ي لألس ستوى المهن سین الم تح
  ٤٣٫٣  ٣٩  ٤١٫٢  ٢٨  ٥٠  ١١  المحررین

تحسین كفاءة المؤسسات العاملة في مجال      ٩
  ٥٠  ٤٥  ٤٧٫١  ٣٢  ٥٩٫١  ١٣  األسرى المحررین

  ٦٠  ٥٤  ٦٧٫٦  ٤٦  ٣٦٫٤  ٨  توفیر سكن مالئم لألسرى المحررین  ١٠

ر   ١١ ات األس ات حاج د أولوی ى تحدی
  ٨٨٫٩  ٨٠  ٩٨٫٥  ٦٧  ٥٩٫١  ١٣  المحررین

صحیة لألسرى         ١٢ تحسین مستوى الرعایة ال
  ٥٥٫٦  ٥٠  ٦١٫٨  ٤٢  ٣٦٫٤  ٨  المحررین

  ٦٠٫٧  ٦٥٦  ٦٤  ٥٢٢  ٥٠٫٨  ١٣٤  المتغیر ككل

  



 

٤٩٧  

  : یوضح الجدول السابق أن-

        سطین ي فل مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف
 :یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یليبالمرحلة األولى كما 

ور التحرر              ع ف ي المجتم ج األسرى المحررین ف ب دم جاء في بدایة الترتی
سبة  ة %)٨٦٫٤(بن م مواجه سبة     ، ث رر بن صدمة التح رف ب ا یع ، %)٨١٫٨(م

ود           ه دراسة إسالم محم ا أكدت ع م اني م ب األول والث ن  " م٢٠٠٧"ویتفق الترتی م
ج األسرى     ة دون     حیث العمل على دم ع والحیلول ي المجتم رابهم المحررین ف  اغت

ة صعوبات         ا مواجه  األسرى  انخراط وتعرضهم لما یعرف بصدمة التحرر، یلیه
اة العا  ي الحی ررین ف سبة المح ة بن ررین  ال%) ٦٨٫٢(م رى المح یما وأن األس س

دا   انكاوا لین ة یوش ي دراس اء ف ا ج ًا لم " م٢٠٠٥" "Yoshikawa Lynda"وفق
ین       تأثروا برسائل مخ  ن ب تقالت وم رة المع م خب ا به ار تلفة تركته ا   اآلث ي تركته  الت

ة        سیة متمثل تقالت مشكالت نف االنطواء بهم خبرات المع اب  ب ن   واالكتئ ا م  وغیره
ار رى       اآلث ال األس ي مج ة ف سات العامل اءة المؤس سین كف ا تح دة، یلیه  المعق

سبة   ررین بن رى المح ات األس ات حاج د أولوی م ، %)٥٩٫١(المحررین، وتحدی ث
رى     صة باألس سات المخت ي المؤس دربین ف صائیین م داد أخ ي إع ساهمة ف الم

سئول       فها للم ي وص ة ف ة الحالی ه الدراس ا أكدت ع م ق م ا یتف و م ررین وه ن یالمح
سین      ة، وتح ى دورات تدریبی لة عل ر حاص نهم غی ة م ست هین سبة لی ود ن بوج

سبة    ررین بن رى المح ي لألس ستوى المهن كن م %)٥٠(الم وفیر س ا ت م ، یلیه الئ
سبة     لألسرى المحررین، وتحسین مستوى الرعایة الصحیة لألسرى المحررین بن

، ثم تقدیم معونات اجتماعیة للحاالت المعوزة من األسرى المحررین،  %)٣٦٫٤(
ات خاصة            دة بیان وفیر قاع وتقدیم معاش ضمان اجتماعي لألسرى المحررین، وت

  %).٢٧٫٣(باألسرى المحررین بنسبة 

   سطین     مجاالت اهتمام س ي فل یاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف
 :بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

اء     ررین ج رى المح ات األس ات حاج د أولوی سابق أن تحدی دول ال ین الج یب
ي              %) ٩٨٫٥(بنسبة   ج األسرى المحررین ف م دم ى، ث ة األول س المرحل ى عك عل

سبة   المجتمع فور التحرر ب    د الناصر ذكي          %) ٩٧٫١(ن ه دراسة عب ا أكدت وهو م
ا       " م٢٠٠٨" ع، یلیه ي المجتم دمجهم ف ررین ل رى المح ل األس ادة تأهی ث إع حی

ة عوبات مواجه راط ص ررین  انخ رى المح سبة     األس ة بن اة العام ي الحی ف



 

٤٩٨  

سبة    ، ثم مواجهة%)٩٥٫٦( دیم   %)٨٩٫٧(ما یعرف بصدمة التحرر بن ا تق ، یلیه
م  %)٧٣٫٥(لحاالت المعوزة من األسرى المحررین بنسبة معونات اجتماعیة ل  ، ث

سبة   ررین بن رى المح م لألس كن مالئ وفیر س ستوى %)٦٧٫٦(ت سین م ا تح ، یلیه
سبة       ررین بن رى المح صحیة لألس ة ال اءة   %)٦١٫٨(الرعای سین كف م تح ، ث

سبة        رى المحررین بن ي مجال األس ة ف دیم  %)٤٧٫١(المؤسسات العامل ا تق ، یلیه
مان   اش ض سبة   مع ررین بن رى المح اعي لألس سین  %)٤٤٫١(اجتم م تح ، ث

داد   %)٤١٫٢(المستوى المهني لألسرى المحررین بنسبة     ي إع ، یلیها المساهمة ف
سبة      ررین بن رى المح صة باألس سات المخت ي المؤس دربین ف صائیین م أخ

سبة    %)٢٦٫٥( ررین بن ة باألسرى المح ات خاص دة بیان وفیر قاع م ت %) ٢٥(، ث
ع ا     ز           ویتفق ذلك م ة التركی ضًا لیظهر أهمی ى أی ة األول ي المرحل ر ف ب األخی لترتی

  .على توفیر قاعدة بیانات خاصة باألسرى المحررین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٩٩  

  :نی مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول-٢
  )٥٠=ن( نیة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئولیوضح مجاالت اهتمام سیاسات الرعای )٢٦(جدول رقم 

  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 
  م  ال   إلى حد ما  نعم  ال   إلى حد ما  نعم

  مجتمع الدراسة                                       
    

  %  ك  %  ك  %  ك   العبارات          
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  ريالمعیا

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

ه          ١ دة محكومیت سب م رر ح ب لألسیر المح رف رات ص
  ١  ٠٫٣٩  ٢٫٨٨  ٢  ١  ٨  ٤  ٩٠  ٤٥  ٥  ٠٫٤٩  ٢٫٧٤  ٢  ١  ٢٢  ١١  ٧٦  ٣٨  وعدد أفراد أسرته

  ٦  ٠٫٧٨  ٢٫٤  ١٨  ٩  ٢٤  ١٢  ٥٨  ٢٩  ٧  ٠٫٦  ٢٫٦٢  ٦  ٣  ٢٦  ١٣  ٦٨  ٣٤  صحي لألسرى المحررین تأمین توفیر  ٢
  ١٢  ٠٫٦٥  ١٫٥٢  ٥٦  ٢٨  ٣٦  ١٨  ٨  ٤  ١١  ٠٫٨٥  ١٫٦٦  ٥٨  ٢٩  ١٨  ٩  ٢٤  ١٢  توفیر سكن مناسب لألسرى المحررین   ٣
  ١٠  ٠٫٨٢  ٢٫٠٦  ٣٠  ١٥  ٣٤  ١٧  ٣٦  ١٨  ٣  ٠٫٤٦  ٢٫٧٨  ٢  ١  ١٨  ٩  ٨٠  ٤٠  لألسرى المحررین التدریب المهني الالزم توفیر  ٤
  ٨  ٠٫٨  ٢٫٢٤  ٢٢  ١١  ٣٢  ١٦  ٤٦  ٢٣  ٦  ٠٫٥١  ٢٫٧  ٢  ١  ٢٦  ١٣  ٧٢  ٣٦  األسرى المحررین على قروض میسرة صولح  ٥

صول  ٦ ررین ح رى المح دعم األس ى ال الزم عل  ال
  ٢  ٠٫٦١  ٢٫٧٢  ٨  ٤  ١٢  ٦  ٨٠  ٤٠  ١  ٠٫٣٦  ٢٫٩  ٢  ١  ٦  ٣  ٩٢  ٤٦  م الجامعيیلاللتحاق بالتعل

  ٣  ٠٫٥٦  ٢٫٦٦  ٤  ٢  ٢٦  ١٣  ٧٠  ٣٥  ٤  ٠٫٥٢  ٢٫٧٦  ٤  ٢  ١٦  ٨  ٨٠  ٤٠  لألسرى المحررین  منحة إفراج تقدیم  ٧

تعویض األسرى المحررین مالیًا عن الغرامات المالیة   ٨
  ٧  ٠٫٧٢  ٢٫٢٦  ١٦  ٨  ٤٢  ٢١  ٤٢  ٢١  ١٠  ٠٫٦٧  ٢٫٤  ١٠  ٥  ٤٠  ٢٠  ٥٠  ٢٥  التي دفعوها في المعتقالت

صول   ٩ ة   ح ادات الالزم ى اإلف ررین عل رى المح األس
  ٤  ٠٫٧  ٢٫٥٨  ١٢  ٦  ١٨  ٩  ٧٠  ٣٥  ٢  ٠٫٤٥  ٢٫٨  ٢  ١  ١٦  ٨  ٨٢  ٤١   المؤسسات المختلفةلتسهیل إجراءاتهم ومعامالتهم في

صول   ١٠ شكل        ح ج ب ى منحة الح ررین عل رى المح األس
  ٥  ٠٫٥٨  ٢٫٥٤  ٤  ٢  ٣٨  ١٩  ٥٨  ٢٩  ١٢  ٠  ١  ١٠٠  ٥٠  -  -  -  -  عادل

تشجیع القطاع الخاص على تشغیل األسرى المحررین   ١١
  ١١  ٠٫٧٥  ١٫٩٢  ٣٢  ١٦  ٤٤  ٢٢  ٢٤  ١٢  ٩  ٠٫٧٣  ٢٫٤٤  ١٤  ٧  ٢٨  ١٤  ٥٨  ٢٩  بواسطة دعم األجور

صحي           ١٢ أمین ال ى الت ررین إل إضافة ذوي األسرى المح
  ٩  ٠٫٨٨  ٢٫٢  ٣٠  ١٥  ٢٠  ١٠  ٥٠  ٢٥  ٨  ٠٫٧  ٢٫٦  ١٢  ٦  ١٦  ٨  ٧٢  ٣٦  كمرافقین

 مستوى  ٠٫٢٨  ٢٫٤٥ المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٤  ٢٫٣٣    مرتفع

  متوسط



 

٥٠٠  

  : یوضح الجدول السابق أن-

    ام سیاس االت اهتم ي     مج ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

 الالزم على الدعم األسرى المحررین یشیر الجدول السابق إلى أن حصول
ه    )٢٫٩(لاللتحاق بالتعلیم الجامعي جاء بمتوسط حسابي     ا أكدت ع م  وهو ما یتفق م

بأن خدمات الرعایة في مجال التعلیم حققت درجة      " م٢٠١٠"دراسة مي محمود    
ة،             ال دراستهم الجامعی ى إكم ة ساعدت األسرى المحررین عل عالیة من اإلیجابی
ة         ادات الالزم ى اإلف ررین عل رى المح صول األس اني ح ب الث ي الترتی اء ف وج

ي     ة بمتوسط حسابي         لتسهیل إجراءاتهم ومعامالتهم ف ، )٢٫٨( المؤسسات المختلف
وفیر    ث ت ب الثال ي الترتی اء ف م ج الزم   ث ي ال دریب المهن ررین  الت رى المح لألس

 ). ٢٫٧٨(بمتوسط حسابي 

ب    كن مناس وفیر س شر ت ادي ع ب الح اء الترتی ب ج ة الترتی ي نهای وجاء ف
سابي   ط ح ررین بمتوس رى المح ة  ) ١٫٦٦(لألس ائج المرحل ع نت ق م ا یتف و م وه

ة      ات الرعای ال سیاس ى إهم شیر إل ا ی ضمون مم ل الم حها تحلی ا یوض ى كم األول
وفیر سكن                 ى ألمر ت ة األول سطین بالمرحل ي فل االجتماعیة لألسرى المحررین ف

صول  شر ح اني ع ب الث ي الترتی اء ف ررین، وج رى المح ب لألس رى  مناس األس
شكل عادل بمتوسط حسابي            ج ب ي ذ ) ١(المحررین على منحة الح ك أن  وال یعن ل

صود      ا المق ادل وإنم شكل ع ج ب ة الح ى منح صلوا عل م یح ررین ل رى المح األس
سئول    دم           یبإجابة جمیع الم ة الترتیب هو ع ي نهای ا ف ال ومجیئه رة ب ذه الفق ن ه ن ع

 . وجود منحة الحج خالل هذه المرحلة من األساس

االت           ام لمج ط الع ى أن المتوس شیر إل ه ت د أن نتائج دول نج النظر للج وب
ام ة   اهتم سطین بالمرحل ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای  سیاس

سئول     ددها الم ا یح ى كم غ یاألول ا     ) ٢٫٤٥(ن بل س رض ع یعك دل مرتف و مع وه
ة لألسرى المحررین             یالمسئول ة االجتماعی ام سیاسات الرعای ن عن مجاالت اهتم

  . بالمرحلة األولى

  

  



 

٥٠١  

      ة لأل ة االجتماعی ات الرعای ام سیاس االت اهتم ي   مج ررین ف رى المح س
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

دة          سب م رر ح یر المح ب لألس رف رات سابق أن ص دول ال د الج یؤك
ب    )٢٫٨٨(محكومیته وعدد أفراد أسرته جاء بمتوسط حسابي         ي الترتی ، وجاء ف

دعم   الثاني حصول األسرى المحررین  ى ال الزم  عل ا   ال لتعلیم الجامعي  لاللتحاق ب
م جاء         ) ٢٫٧٢(بمتوسط حسابي    ى، ث ة األول ي المرحل وذلك على عكس ما جاء ف

سابي    ط ح ررین بمتوس رى المح راج لألس ة إف دیم منح ث تق ب الثال ي الترتی ف
)٢٫٦٦ .( 

شجیع القطاع الخاص         وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الحادي عشر ت
م ا   ، )١٫٩٢(ألجور بمتوسط حسابي    على تشغیل األسرى المحررین بواسطة دع

وفیر سكن مناسب لألسرى المحررین بمتوسط           اني عشر ت وجاء في الترتیب الث
ل        ) ١٫٥٢(حسابي   على عكس ما جاء في نتائج المرحلة الثانیة كما یوضحها تحلی

 .المضمون

االت         ام لمج ط الع ى أن المتوس شیر إل ه ت د أن نتائج دول نج النظر للج وب
ة ات الرعای ام سیاس ة  اهتم سطین بالمرحل ي فل ررین ف رى المح ة لألس  االجتماعی

س       ) ٢٫٣٣(ن بلغ   یالثانیة كما یحددها المسئول    ى عك ك عل دل متوسط وذل وهو مع
صار      ال الح دم إغف ب ع سیاق یج ذا ال ي ه ى، وف ة األول ي المرحل اء ف ا ج م
ة         ة بالمرحل ة مقارن ذه المرحل الل ه ه خ غ ذروت ذي بل صهیوني ال صادي ال االقت

ك   ى وذل م       األول دول رق ائج الج ه نت ا أكدت ع م ق م ا یتف ح  " ٥٨"م ذي یوض وال
ذ سیاسات       ي صنع وتنفی الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر ف

سئول   ددها الم ا یح ررین كم رى المح ة لألس ة االجتماعی اء یالرعای ث ج ن، حی
ب بالمرتب    ات الترتی ي نهای ى ف ة األول صهیوني بالمرحل صادي ال صار االقت ة الح

ة             ب بالمرتب دایات الترتی ي ب ة جاء ف ة الثانی ا بالمرحل الثامنة من حیث التأثیر، بینم
  . الثانیة من حیث التأثیر

  

  

  



 

٥٠٢  

 مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین -٣
  :كما یحددها الخبراء

  )٢٧(جدول رقم 

لألسرى المحررین في یوضح مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة 
  )١٥=ن( فلسطین كما یحددها الخبراء

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

ي    ١ ررین ف رى المح راك األس إش
  ٦  ٦٠  ٩  ٤  ٣٣٫٣  ٥ المناسبات الوطنیة واالجتماعیة

٢  
ي   ررین ف رى المح راك األس إش

سیا داف ال ع أه ة ووض سات الوطنی
 تربویة للمجتمع

٣  ٨٠  ١٢  ٣  ٤٠  ٦  

ي       ٣ سبوها ف ي اكت راتهم الت ق خب توثی
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٥  ٢٦٫٧  ٤ السجون ونشرها

ع      ٤ دمج األسرى المحررین في المجتم
  ٣  ٨٠  ١٢  ٢  ٤٦٫٧  ٧  والعمل التطوعي

  ١  ٩٣٫٣  ١٤  ٤  ٣٣٫٣  ٥  الوحدة الوطنیة وإنهاء االنقسام  ٥

را   ٦ ام بخب ي  االهتم رى ف ت األس
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٣  ٤٠  ٦  التكافل االجتماعي فترات الحروب

٧  
دیم       ي تق إشراك األسرى المحررین ف
ن    ضررة م ات المت ة للفئ الرعای

  االحتالل
٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٤  ٣٣٫٣  ٥  

  ٦  ٦٠  ٩  ١  ٥٣٫٣  ٨  دعم األسرى المحررین المرضي  ٨

رى      ٩ ة لألس ة والحمای وفیر الرعای ت
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٣  ٤٠  ٦  المحررین

ن     ١٠ ررین م رى المح ر األس اء أس إعف
  ٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٥  ٢٦٫٧  ٤  الرسوم المدرسیة والجامعیة

  : یوضح الجدول السابق أن-

         ي ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ام سیاس االت اهتم مج
 : ، تمثلت فیما یلي الخبراء بالمرحلة األولى كما یحددهافلسطین

سبة  جاء في بدایة الترتیب دعم األسرى الم      %) ٥٣٫٣(حررین المرضى بن
ن         ر م سببت بكثی ویرجع ذلك إلى الظروف الصحیة السیئة داخل المعتقالت التي ت
ة                   ع سیاسات الرعای ا دف د التحرر مم ع بع ى المجتم ا إل األمراض لألسرى حملوه



 

٥٠٣  

ع              ي المجتم ج األسرى المحررین ف م دم إلى دعم األسرى المحررین المرضى، ث
سبة    وعي بن ل التط ي     %)٤٦٫٧(والعم ررین ف رى المح راك األس ا إش ، یلیه

رات األسرى            ام بخب ع، واالهتم ة للمجتم داف تربوی ة ووضع أه السیاسات الوطنی
رى    ة لألس ة والحمای وفیر الرعای روب، وت رات الح اعي فت ل االجتم ي التكاف ف
ن          ات المتضررة م ة للفئ دیم الرعای المحررین، وإشراك األسرى المحررین في تق

سبة    ة       %)٤٠(االحتالل بن ي المناسبات الوطنی م إشراك األسرى المحررین ف ، ث
سبة   سام بن اء االنق ة وإنه دة الوطنی ة، والوح ق %)٣٣٫٣(واالجتماعی ا توثی ، یلیه

خبراتهم التي اكتسبوها في السجون ونشرها، وإعفاء أسر األسرى المحررین من         
  %). ٢٦٫٧(الرسوم المدرسیة والجامعیة بنسبة 

     ات ام سیاس االت اهتم ي     مج ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی الرعای
 : ، تمثلت فیما یلي الخبراء بالمرحلة الثانیة كما یحددهافلسطین

سبة       اءوا بن سام ج اء االنق ة وإنه دة الوطنی سابق أن الوح دول ال ین الج یب
صف   %) ٩٣٫٣( ث ع ى حی ة األول ي المرحل اء ف ا ج س م ى عك سامعل  االنق

رات األسرى     الفلسطیني بالمرحلة الثانیة وكان ال   ام بخب م االهتم سمة األبرز لها، ث
سبة          ا إشراك األسرى    %)٨٦٫٧(في التكافل االجتماعي فترات الحروب بن ، یلیه

ج األسرى          المحررین في السیاسات الوطنیة ووضع أهداف تربویة للمجتمع، ودم
سبة     وعي بن ل التط ع والعم ي المجتم ررین ف رى  %)٨٠(المح راك األس م إش ، ث

ي تق ررین ف ر  المح اء أس تالل، وإعف ن االح ضررة م ات المت ة للفئ دیم الرعای
سبة      ة بن یة والجامعی وم المدرس ن الرس ررین م رى المح ا %)٦٦٫٧(األس ، یلیه

ة    ة والحمای وفیر الرعای شرها، وت سجون ون ي ال سبوها ف ي اكت راتهم الت ق خب توثی
سبة    ررین بن رى المح ي     %)٧٣٫٣(لألس ررین ف رى المح راك األس م إش ، ث

بات سبة  المناس ى بن ررین المرض رى المح م األس ة، ودع ة واالجتماعی  الوطنی
)٦٠ .(%  

  

  

  

  

  



 

٥٠٤  

سیاسات             -ب ة ل أثیرات الجوهری األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والت
  : الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  "أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین"

ات الرعا-١ داف سیاس ا   أه سطین كم ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ی
  :یوضحها تحلیل المضمون

  ) ٢٨(جدول رقم 

یوضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 
  خالل مراحل التحلیل كما یوضحها تحلیل المضمون

  لمرحلة األولىا
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

  المراحل                                        
  العبارات        

  %  ك  %  ك  %  ك

١  
ة   رى  دعم وإعال ررین  األس اطلین  المح  العمل  عن  الع

  ظروفهم المعیشیة وتحسین
٧٥٫٦  ٦٨  ٧٢٫١  ٤٩  ٨٦٫٤  ١٩  

  ٣١٫١  ٢٨  ٢٩٫٤  ٢٠  ٣٦٫٤  ٨  توعیة األسرى المحررین وتثقیفهم  ٢

٣  
ررین  لألسرى الصحیة الرعایة توفیر ائالتهم  المح  وع

  الصحي الحكومي التأمین خدمات خالل من
٤٦٫٧  ٤٢  ٥٢٫٩  ٣٦  ٢٧٫٣  ٦  

٤  
تحویل الفئات المستهلكة والقادرة على اإلنتاج إلى فئات 

  منتجة
٦٣٫٣  ٥٧  ٦٧٫٦  ٤٦  ٥٠  ١١  

٥  
 تعزیز القدرات والمؤهالت العلمیة واألكادیمیة لألسرى

  مختلف التخصصات في المحررین
٤٠  ٣٦  ٤١٫٢  ٢٨  ٣٦٫٤  ٨  

٦  
ررین    رى المح ة األس دماجتهیئ یط  لالن ي المح  ف

  االجتماعي
٩٤٫٤  ٨٥  ٩٧٫١  ٦٦  ٨٦٫٤  ١٩  

٧  
 المهنیة المهارات امتالك من المحررین األسرى تمكین

  المجاالت المهنیة مختلف في الالزمة
٤٣٫٣  ٣٩  ٤١٫٢  ٢٨  ٥٠  ١١  

٨  
ذة ل      سات المنف ین المؤس سیق ب ة  التن سیاسات الرعای

  االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین
٦٠  ٥٤  ٥٨٫٨  ٤٠  ٦٣٫٦  ١٤  

٩  
رى          ة لألس ة بالخدمات المقدم ات متعلق إنشاء قاعدة بیان

  المحررین
٢٥٫٦  ٢٣  ٢٥  ١٧  ٢٧٫٣  ٦  

  ٩٢٫٢  ٨٣  ٩٨٫٥  ٦٧  ٧٢٫٧  ١٦  تحسین نوعیة الخدمات المقدمة لألسرى المحررین  ١٠

١١  
شاء  نم المحررین األسرى تمكین  مشاریع  وتطویر  إن

  فرص عمل لهم توفر صغیرة
٥٠  ٤٥  ٥١٫٥  ٣٥  ٤٥٫٥  ١٠  

  ١٨٫٩  ١٧  ١٩٫١  ١٣  ١٨٫٢  ٤  توفیر برامج ترویحیة لألسرى المحررین  ١٢

١٣  
 المحررین لألسرى واالجتماعي المهني اإلرشاد توفیر

  فرصة عمل على حصولهم وتسهیل
٤٣٫٣  ٣٩  ٤١٫٢  ٢٨  ٥٠  ١١  

  ٥٢٫٦  ٦١٦  ٥٣٫٥  ٤٧٣  ٥٠  ١٤٣  المتغیر ككل



 

٥٠٥  

  : یوضح الجدول السابق أن-

        سطین ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای داف سیاس أه
 :بالمرحلة األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

 العمل عن العاطلین المحررین األسرى دعم وإعالة جاء في بدایة الترتیب
سین ق    وتح ا یتف و م شیة وه روفهم المعی عبان    ظ اء ش ة دع ه دراس ا أكدت ع م م

دیهم ظروف اقتصادیة مناسبة،         " م٢٠١٣" بأن األسرى المحررین أظهروا أن ل
م  %)٨٦٫٤( في المحیط االجتماعي بنسبة    لالندماجوتهیئة األسرى المحررین     ، ث

سبة        ررین بن رى المح ة لألس دمات المقدم ة الخ سین نوعی ا  %)٧٢٫٧(تح ، یلیه
ین المؤسسات المنف     سیق ب رى     التن ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی سیاسات الرعای ذة ل

اج          %)٦٣٫٦(المحررین بنسبة    ى اإلنت ادرة عل ستهلكة والق ات الم ل الفئ م تحوی ، ث
ین     ات منتجة، وتمك ى فئ ن  المحررین  األسرى  إل تالك  م ارات  ام ة  المه  المهنی

ة  ي  الالزم ف  ف وفیر    مختل ة، وت ي  اإلرشاد  المجاالت المهنی اعي  المهن  واالجتم
سهیل  المحررین  رىلألس  ى  حصولهم  وت سبة     عل ا  %)٥٠(فرصة عمل بن ، یلیه

ن  المحررین  األسرى تمكین شاء  م شاریع  وتطویر  إن وفر  صغیرة  م م  ت فرص   له
درات        %)٤٥٫٥(عمل بنسبة    ز الق ، ثم توعیة األسرى المحررین وتثقیفهم، وتعزی

ة لألسرى     ة واألكادیمی ي  المحررین  والمؤهالت العلمی صات   ف ف التخص مختل
وفیر  %)٣٦٫٤(نسبة ب ا ت ة  ، یلیه  وعائالتهم  المحررین  لألسرى  الصحیة  الرعای

ن الل م دمات خ أمین خ ة   الت ات متعلق دة بیان شاء قاع ومي، وإن صحي الحك ال
سبة     ررین بن رى المح ة لألس دمات المقدم رامج   %)٢٧٫٣(بالخ وفیر ب م ت ، ث

سبة  ررین بن رى المح ة لألس ك %) ١٨٫٢(ترویحی ون تل ي أن تك ن الطبیع وم
ك    ي ذل ن ال یعن ات، ولك ن أولوی بقها م ا س ل م ي ظ ب ف ة الترتی ي نهای رامج ف الب

  .إهمالها لما لها من تأثیر إیجابي على الجانب النفسي لألسرى المحررین

        سطین ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای داف سیاس أه
 : بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

ش رى      ی ة لألس دمات المقدم ة الخ سین نوعی ى أن تح سابق إل دول ال یر الج
سبة      اب          %) ٩٨٫٥(المحررین جاء بن د دی ه دراسة خال ا أكدت ع م ق م ا یتف وهو م

ازات  " ٢٠١٢" نحهم امتی الل م ن خ ررین م رى المح اع األس ز أوض ث تعزی حی
م    دني، ث ع الم سات المجتم ة ومؤس سات الحكوم ي مؤس ول ف ار المعق من اإلط ض

سبة  لالندماجة األسرى المحررین  تهیئ و  %) ٩٧٫١( في المحیط االجتماعي بن وه



 

٥٠٦  

حها              ا یوض ى كم ة األول ائج المرحل ي نت ا جاء ف ع م ب م ث الترتی ن حی ق م ا یتف م
ة      م وإعال ا دع ل المضمون، یلیه اطلین  المحررین  األسرى  تحلی ن  الع  العمل  ع

سین سبة    وتح شیة بن روفهم المعی ات الم    %)٧٢٫١(ظ ل الفئ م تحوی ستهلكة ، ث
سبة        ة بن ات منتج ى فئ اج إل ى اإلنت ادرة عل ین   %)٦٧٫٦(والق سیق ب ا التن ، یلیه

ررین      رى المح ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی سیاسات الرعای ذة ل سات المنف المؤس
ن  وعائالتهم  المحررین  لألسرى الصحیة الرعایة ، ثم توفیر%)٥٨٫٨(بنسبة   م
ین %)٥٢٫٩(الصحي الحكومي بنسبة  التأمین خدمات خالل  األسرى  ، یلیها تمك

ن  المحررین  شاء  م شاریع  وتطویر  إن وفر  صغیرة  م م  ت سبة     له فرص عمل بن
ارات  امتالك من المحررین األسرى ، ثم تمكین%)٥١٫٥( ة  المه ة  المهنی  الالزم

ة         مختلف في ة واألكادیمی درات والمؤهالت العلمی ز الق ة، وتعزی المجاالت المهنی
رى ررین لألس ي المح ف التخ ف وفیرمختل صات، وت اد ص ي اإلرش  المهن

اعي  سهیل  المحررین  لألسرى  واالجتم ى  حصولهم  وت سبة     عل فرصة عمل بن
شاء  %)٢٩٫٤(، یلیها توعیة األسرى المحررین وتثقیفهم بنسبة  %)٤١٫٢( ، ثم إن

سبة         ة لألسرى المحررین بن ا  %)٢٥(قاعدة بیانات متعلقة بالخدمات المقدم ، یلیه
رى ة لألس رامج ترویحی وفیر ب سبة ت ررین بن ن %) ١٩٫١( المح ق م ا یتف و م وه

ل      حها تحلی ا یوض ى كم ة األول ائج المرحل ي نت اء ف ا ج ع م ب م ث الترتی حی
 .المضمون

  

  

  

  



 

٥٠٧  

   :نی أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول-٢
   )٢٩(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن یرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئولیوضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألس
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

  مجتمع الدراسة                                        م  ال  إلى حد ما  نعم  ال  إلى حد ما  نعم
   العبارات     

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
الترتیبالمعیاري

ررین      ١ رى المح ة األس ن   دعم وإعال اطلین ع الع
  ٥  ٠٫٧١  ٢٫٣  ١٤  ٧  ٤٢  ٢١  ٤٤  ٢٢  ٥  ٠٫٥٨  ٢٫٤٨  ٤  ٢  ٤٤  ٢٢  ٥٢  ٢٦  العمل وتحسین ظروفهم المعیشیة

٢  
ررین   رى المح صحیة لألس ة ال وفیر الرعای ت

ن  ائالتهم م صحي  وع أمین ال دمات الت الل خ خ
  الحكومي

٣  ٠٫٧٣  ٢٫٣٨  ١٤  ٧  ٣٤  ١٧  ٥٢  ٢٦  ١  ٠٫٥٣  ٢٫٦٤  ٢  ١  ٣٢  ١٦  ٦٦  ٣٣  

تعزیز القدرات والمؤهالت العلمیة واألكادیمیة        ٣
  ٦  ٠٫٧  ٢٫٢٨  ١٤  ٧  ٤٤  ٢٢  ٤٢  ٢١  ٦  ٠٫٦١  ٢٫٤٦  ٦  ٣  ٤٢  ٢١  ٥٢  ٢٦  لألسرى المحررین في مختلف التخصصات

متالك المهارات تمكین األسرى المحررین من ا  ٤
  ١٠  ٠٫٧٤  ٢٫١  ٢٢  ١١  ٤٦  ٢٣  ٣٢  ١٦  ٨  ٠٫٦١  ٢٫٤  ٦  ٣  ٤٨  ٢٤  ٤٦  ٢٣  المهنیة الالزمة في مختلف المجاالت المهنیة

ویر     ٥ شاء وتط ن إن ررین م رى المح ین األس تمك
  ٥  ٠٫٧١  ٢٫٣  ١٤  ٧  ٤٢  ٢١  ٤٤  ٢٢  ٢  ٠٫٥٣  ٢٫٦  ٢  ١  ٣٦  ١٨  ٦٢  ٣١  مشاریع صغیرة توفر لهم فرص عمل

اد   ٦ وفیر اإلرش رى   ت اعي لألس ي واالجتم  المهن
  ٨  ٠٫٧٤  ٢٫٢٢  ١٨  ٩  ٤٢  ٢١  ٤٠  ٢٠  ٧  ٠٫٥٧  ٢٫٤٢  ٤  ٢  ٥٠  ٢٥  ٤٦  ٢٣  المحررین وتسهیل حصولهم على فرصة عمل

تحویل األسرى المحررین من فئة مستهلكة لفئة   ٧
  ٩  ٠٫٧٧  ٢٫١٨  ٢٢  ١١  ٣٨  ١٩  ٤٠  ٢٠  ٩  ٠٫٦٦  ٢٫٣٦  ١٠  ٥  ٤٤  ٢٢  ٤٦  ٢٣  منتجة

روض    ٨ ررین ق رى المح نح األس د م ة األم  طویل
  ١٢  ٠٫٧٩  ١٫٩  ٣٦  ١٨  ٣٨  ١٩  ٢٦  ١٣  ١٤  ٠٫٨٢  ٢٫١٦  ٢٦  ١٣  ٣٢  ١٦  ٤٢  ٢١  بدون فوائد

ات   ٩ ة  إنشاء قاعدة بیان ة  إلكترونی رى   متعلق باألس
  ٧  ٠٫٨  ٢٫٢٦  ٢٢  ١١  ٣٠  ١٥  ٤٨  ٢٤  ١٣  ٠٫٧٩  ٢٫٢٢  ٢٢  ١١  ٣٤  ١٧  ٤٤  ٢٢  المحررین

ى       ١٠ ررین عل رى المح دریب األس ل وت تأهی
  ٤  ٠٫٦٨  ٢٫٣  ١٢  ٦  ٤٦  ٢٣  ٤٢  ٢١  ٣  ٠٫٥٨  ٢٫٥  ٤  ٢  ٤٢  ٢١  ٥٤  ٢٧  تنمیة مجتمعهمالمشاركة في بناء و



 

٥٠٨  

  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 
  مجتمع الدراسة                                        م  ال  إلى حد ما  نعم  ال  إلى حد ما  نعم

   العبارات     
  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
الترتیبالمعیاري

اع     ١١ ومي والقط اع الحك ین القط ة ب د العالق توطی
  ١١  ٠٫٧٥  ٢٫٠٨  ٢٤  ١٢  ٤٤  ٢٢  ٣٢  ١٦  ١١  ٠٫٦٨  ٢٫٣٢  ١٢  ٦  ٤٤  ٢٢  ٤٤  ٢٢  الخاص في مجال رعایة األسرى المحررین

  ١  ٠٫٦٨  ٢٫٥٤  ١٠  ٥  ٢٦  ١٣  ٦٤  ٣٢  ٤  ٠٫٦١  ٢٫٥  ٦  ٣  ٣٨  ١٩  ٥٦  ٢٨  ضمان مستوى معیشي الئق لألسرى المحررین  ١٢

ة    ١٣ ق بالرعای ل متعل شریعي متكام ار ت وفیر إط ت
  ٣  ٠٫٧٣  ٢٫٣٨  ١٤  ٧  ٣٤  ١٧  ٥٢  ٢٦  ١٢  ٠٫٦٤  ٢٫٢٨  ١٠  ٥  ٥٢  ٢٦  ٣٨  ١٩  االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین

صة    ١٤ سات المخت ة للمؤس ل اإلداری تطویر الهیاك
  ٢  ٠٫٧٦  ٢٫٤٢  ١٦  ٨  ٢٦  ١٣  ٥٨  ٢٩  ١٠  ٠٫٧٥  ٢٫٣٤  ١٦  ٨  ٣٤  ١٧  ٥٠  ٢٥  نبرعایة األسرى المحرری

 مستوى  ٠٫٣٥  ٢٫٤ المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٤٨  ٢٫٢٦    مرتفع

  متوسط



 

٥٠٩ 
 

  :یوضح الجدول السابق أن -

  أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
   :، تمثلت فیما یلينیبالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

یبین الجدول السابق أن توفیر الرعایة الصحیة لألسرى المحررین 
وعائالتهم من خالل خدمات التأمین الصحي الحكومي جاء بمتوسط حسابي 

ویرجع ذلك إلى األمراض التي أصابت األسرى المحررین داخل ) ٢٫٦٤(
المعتقالت وحملوها للمجتمع وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة جهاد شعبان 

أن األوضاع الصحیة داخل المعتقالت تسببت بإصابة األسرى " م٢٠٠٦"
بأمراض مختلفة بشكل فردي وجماعي، وجاء في الترتیب الثاني تمكین األسرى 
المحررین من إنشاء وتطویر مشاریع صغیرة توفر لهم فرص عمل بمتوسط 

، ثم جاء في الترتیب الثالث تأهیل وتدریب األسرى المحررین )٢٫٦(حسابي 
 ). ٢٫٥(ى المشاركة في بناء وتنمیة مجتمعهم بمتوسط حسابي عل

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الثاني عشر توفیر إطار تشریعي 
متكامل متعلق بالرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

 قةمتعل إلكترونیة ، وجاء في الترتیب الثالث عشر إنشاء قاعدة بیانات)٢٫٢٨(
وما سبق جاء في نهایات ترتیب ) ٢٫٢٢(باألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

نتائج عدیدة سابقة على صعید الدراسة الحالیة على الرغم من األهمیة التي یمثلها 
إنشاء قاعدة بیانات إلكترونیة، ثم جاء في الترتیب الرابع عشر منح األسرى 

وهو ما ) ٢٫١٦(ط حسابي المحررین قروض طویلة األمد بدون فوائد بمتوس
بأن خدمة القروض التي توفرها " م٢٠١٠"یتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود 

 . الهیئة لیست كافیة وال تشبع احتیاجات األسرى المحررین

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام ألهداف 
ن بالمرحلة األولى سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطی

ن عن یوهو معدل مرتفع یعكس رضا المسئول) ٢٫٤(ن بلغ یكما یحددها المسئول
  . أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة األولى

  

  



 

٥١٠ 
 

  أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
 :  فیما یلي، تمثلتنیبالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

یشیر الجدول السابق إلى أن ضمان مستوى معیشي الئق لألسرى 
وهو ما یتفق مع ما جاء في بدایات ) ٢٫٥٤(المحررین جاء بمتوسط حسابي 

نتائج المرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، وجاء في الترتیب الثاني 
 المحررین بمتوسط تطویر الهیاكل اإلداریة للمؤسسات المختصة برعایة األسرى

، ثم جاء في الترتیب الثالث توفیر الرعایة الصحیة لألسرى )٢٫٤٢(حسابي 
المحررین وعائالتهم من خالل خدمات التأمین الصحي الحكومي، وتوفیر إطار 
تشریعي متكامل متعلق بالرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین بمتوسط 

 ). ٢٫٣٨(حسابي 

تیب جاء الترتیب الحادي عشر توطید العالقة بین وجاء في نهایة التر
القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال رعایة األسرى المحررین بمتوسط 

، وجاء في الترتیب الثاني عشر منح األسرى المحررین قروض )٢٫٠٨(حسابي 
وهو ما یتفق من حیث الترتیب ) ١٫٩(طویلة األمد بدون فوائد بمتوسط حسابي 

ن على الرغم من أهمیة یفي نتائج المرحلة األولى كما یحددها المسئولمع ما جاء 
 المعیشي لألسرى المحررین من خالل تأسیس االستقرارهكذا أمر في تحقیق 

 . مشاریع تضمن لهم دخل دائم إال أنه جاء في نهایة الترتیب

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام ألهداف 
لرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة الثانیة كما سیاسات ا

وهو معدل متوسط وذلك على عكس ما جاء ) ٢٫٢٦(ن بلغ ییحددها المسئول
ن بمعدل أقل من المرحلة األولى عن ییعكس رضا المسئولوبالمرحلة األولى 

 . نیةأهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة الثا

  

  

  

  

  



 

٥١١ 
 

 أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما -٣
   :یحددها الخبراء

  ) ٣٠(جدول رقم 

 كما یوضح أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
  )١٥=ن( الخبراء یحددها

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

ظ للمحررین         ١ توفیر فرص عمل تحف
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٣  ٤٠  ٦ كرامتهم

  ٣  ٨٠  ١٢  ٥  ٢٦٫٧  ٤ توفیر فرص للتعلیم األكادیمي  ٢

ل لفرص    یعلتوفیر الت   ٣ م المهني للتأهی
  ٦  ٦٠  ٩  ١  ٥٣٫٣  ٨ العمل

صحي      ٤ أمین ال امج الت ق برن تطبی
  ٣  ٨٠  ١٢  ٢  ٤٦٫٧  ٧  ررینبهدف المتابعة الصحیة للمح

اة      ٥ ي الحی رر ف یر المح ج األس دم
  ١  ١٠٠  ١٥  ٢  ٤٦٫٧  ٧  المجتمعیة

م     ٦ ررین وذویه رى المح ة األس حمای
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٣  ٤٠  ٦  من تأثیرات الحروب

٧  
تحقیق الوحدة الوطنیة والتغلب على     
عید  ى ص ه عل سام وتأثیرات االنق

  األسرى المحررین
٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٤  ٣٣٫٣  ٥  

ي مجال      توحید    ٨ المؤسسات العاملة ف
  ٧  ٥٣٫٣  ٨  ٦  ٢٠  ٣  األسرى المحررین

ررین    ٩ رى المح اء باألس االرتق
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٣  ٤٠  ٦  اقتصادیًا

رى    ١٠ ة لألس ة والحمای وفیر الرعای ت
  ٦  ٦٠  ٩  ٥  ٢٦٫٧  ٤  المحررین وأسرهم

  :یوضح الجدول السابق أن -

  فلسطینأهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
  : ، تمثلت فیما یلي الخبراءبالمرحلة األولى كما یحددها

یؤكد الجدول السابق أن توفیر التعلیم المهني للتأهیل لفرص العمل جاء 
وهو ما یتفق من حیث الترتیب مع ما جاء في نتائج المرحلة %) ٥٣٫٣(بنسبة 

 بهدف األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، ثم تطبیق برنامج التأمین الصحي



 

٥١٢ 
 

المتابعة الصحیة للمحررین، ودمج األسیر المحرر في الحیاة المجتمعیة بنسبة 
أیضًا یتفق ما سبق من حیث الترتیب فیما یتعلق بالدمج مع ما جاء  %)٤٦٫٧(

في نتائج المرحلة األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، یلیها توفیر فرص عمل 
حررین وذویهم من تأثیرات تحفظ للمحررین كرامتهم، وحمایة األسرى الم

، ثم تحقیق %)٤٠(الحروب، واالرتقاء باألسرى المحررین اقتصادیًا بنسبة 
الوحدة الوطنیة والتغلب على االنقسام وتأثیراته على صعید األسرى المحررین 

، یلیها توفیر فرص للتعلیم األكادیمي، وتوفیر الرعایة والحمایة %)٣٣٫٣(بنسبة 
ا أكدته دراسة وهو ما یتفق مع م%) ٢٦٫٧(هم بنسبة لألسرى المحررین وأسر

 حیث توفیر الدعم والمساندة االجتماعیة واالقتصادیة "م٢٠٠٤"أنور سعدي 
لیس لألسرى المحررین فحسب وإنما كذلك ألبنائهم خاصة ذوي الدخل المحدود 

  %). ٢٠(منهم، ثم توحید المؤسسات العاملة في مجال األسرى المحررین بنسبة 

 ف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطینأهدا 
  : ، تمثلت فیما یلي الخبراءبالمرحلة الثانیة كما یحددها

جاء في بدایة الترتیب دمج األسیر المحرر في الحیاة المجتمعیة بنسبة 
وهو ما یتفق من حیث الترتیب مع ما جاء في بدایات نتائج المرحلة %) ١٠٠(

حها تحلیل المضمون، ثم حمایة األسرى المحررین وذویهم من الثانیة كما یوض
، %)٨٦٫٧(تأثیرات الحروب، واالرتقاء باألسرى المحررین اقتصادیًا بنسبة 

یلیها توفیر فرص للتعلیم األكادیمي، وتطبیق برنامج التأمین الصحي بهدف 
، ثم توفیر فرص عمل تحفظ %)٨٠(المتابعة الصحیة للمحررین بنسبة 

، یلیها تحقیق الوحدة الوطنیة والتغلب على %)٧٣٫٣(ین كرامتهم بنسبة للمحرر
، ثم توحید %)٦٦٫٧(االنقسام وتأثیراته على صعید األسرى المحررین بنسبة 

، یلیها توفیر %)٥٣٫٣(المؤسسات العاملة في مجال األسرى المحررین بنسبة 
ایة لألسرى التعلیم المهني للتأهیل لفرص العمل، وتوفیر الرعایة والحم

وهو ما یتفق على صعید حاجة أسرة األسیر %) ٦٠(المحررین وأسرهم بنسبة 
بأن األسرة التي یمر " م٢٠١٠"المحرر للرعایة مع ما أكدته دراسة أحمد جمیل

 تعیش ظروف اقتصادیة سیئة من الناحیة االعتقالأحد أفرادها بتجربة 
  .االقتصادیة

  

  



 

٥١٣ 
 

عایة االجتماعیة لألسرى المحررین في  القیم التي تتضمنها سیاسات الر-١
  :فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون

  )٣١(جدول رقم 

یوضح القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
  فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)١٩٩٤ : 

٢٠٠٤(  
  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠٠٥ : 

٢٠١٤(  
  )٦٨=ن(

  المجموع
  المراحل                               م  )٩٠=ن(

       العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٧٣٫٣  ٦٦  ٧٧٫٩  ٥٣  ٥٩٫١  ١٣  تحقیق المساواة  ١
  ٥٧٫٨  ٥٢  ٥٤٫٤  ٣٧  ٦٨٫٢  ١٥  تحقیق الدیمقراطیة  ٢
  ٧٣٫٣  ٦٦  ٧٧٫٩  ٥٣  ٥٩٫١  ١٣  تحقیق العدالة االجتماعیة  ٣
  ٧٢٫٢  ٦٥  ٧٣٫٥  ٥٠  ٦٨٫٢  ١٥  تحقیق المسئولیة االجتماعیة  ٤
  ٨١٫١  ٧٣  ٨٣٫٨  ٥٧  ٧٢٫٧  ١٦  تحقیق االستقاللیة  ٥
  ٧١٫١  ٦٤  ٧٠٫٦  ٤٨  ٧٢٫٧  ١٦  تحقیق التقدیر االجتماعي  ٦
  ٦٨٫٩  ٦٢  ٧٠٫٦  ٤٨  ٦٣٫٦  ١٤  تحقیق االعتماد على الذات  ٧
  ٧١٫١  ٦٤  ٧٦٫٥  ٥٢  ٥٤٫٥  ١٢  تحقیق حق تقریر المصیر  ٨

  ٧١٫١  ٥١٢  ٧٣٫٢  ٣٩٨  ٦٤٫٨  ١١٤  المتغیر ككل

  : یوضح الجدول السابق أن-

  القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  : فلسطین بالمرحلة األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

جاء في بدایة الترتیب تحقیق االستقاللیة، وتحقیق التقدیر االجتماعي 
ة، وتحقیق المسئولیة االجتماعیة بنسبة ، ثم تحقیق الدیمقراطی%)٧٢٫٧(بنسبة 

بأن الخدمات " م٢٠١٠"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود %) ٦٨٫٢(
المقدمة لألسرى المحررین ساهمت في إكسابهم مهارات ساعدتهم على تحقیق 

سیما وأن  ال%)٦٣٫٦(، یلیها تحقیق االعتماد على الذات بنسبة االستقاللیة
" Weis Andrea"فقًا لما جاء في دراسة وایس أندریا األسرى المحررین و

تركت لهم تجربة األسر آثار سلبیة تمثلت بعض هذه اآلثار بذكریات " م٢٠٠٨"
خاصة وأحاسیس تتعلق بالذات، ثم تحقیق المساواة، وتحقیق العدالة االجتماعیة 

  %).٥٤٫٥(، یلیها تحقیق حق تقریر المصیر بنسبة %)٥٩٫١(بنسبة 



 

٥١٤ 
 

 ي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في القیم الت
  : فلسطین بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

، ثم %)٨٣٫٨(یبین الجدول السابق أن تحقیق االستقاللیة جاء بنسبة 
، یلیها تحقیق حق %)٧٧٫٩(تحقیق المساواة، وتحقیق العدالة االجتماعیة بنسبة 

، ثم تحقیق المسئولیة االجتماعیة بنسبة %)٧٦٫٥(تقریر المصیر بنسبة 
 االعتقالوالتي بجانب سیاسات الرعایة االجتماعیة ساهمت تجربة %) ٧٣٫٥(

 یعزز االعتقالبأن " ٢٠٠٧"في تعزیزها وفقًا لما أكدته دراسة إسالم محمود 
حقیق االعتماد على المسئولیة االجتماعیة، یلیها تحقیق التقدیر االجتماعي، وت

  %).٥٤٫٤(، ثم تحقیق الدیمقراطیة بنسبة %)٧٠٫٦(الذات بنسبة 



 

٥١٥ 
 

  

  :نی القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول-٢

   )٣٢(جدول رقم 

  )٥٠=ن( نی فلسطین كما یحددها المسئولیوضح القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

إلى حد   نعم
  م  الإلى حد ما  نعم  ال  ما

   مجتمع الدراسة                 
  

  العبارات   
  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  لترتیبا  المعیاري

  ٤  ٠٫٦٥  ٢٫٣٢  ١٠  ٥  ٤٨  ٢٤  ٤٢  ٢١  ٤  ٠٫٦  ٢٫٣٦  ٦  ٣  ٥٢  ٢٦  ٤٢  ٢١  العدالة االجتماعیة تحقیق  ١
  ٦  ٠٫٧٤  ٢٫٢٢  ١٨  ٩  ٤٢  ٢١  ٤٠  ٢٠  ٦  ٠٫٦١  ٢٫٣  ٨  ٤  ٥٤  ٢٧  ٣٨  ١٩  االعتماد على الذات تحقیق  ٢
  ٢  ٠٫٧٥  ٢٫٣٦  ١٦  ٨  ٣٢  ١٦  ٥٢  ٢٦  ٨  ٠٫٦٨  ٢٫٢٢  ١٤  ٧  ٥٠  ٢٥  ٣٦  ١٨  تحقیق االستقاللیة  ٣
  ٧  ٠٫٧٢  ٢٫١٨  ١٨  ٩  ٤٦  ٢٣  ٣٦  ١٨  ٧  ٠٫٦  ٢٫٢٦  ٨  ٤  ٥٨  ٢٩  ٣٤  ١٧  تحقیق المساواة  ٤
  ٦  ٠٫٧٤  ٢٫٢٢  ١٨  ٩  ٤٢  ٢١  ٤٠  ٢٠  ٥  ٠٫٦٢  ٢٫٣٢  ٨  ٤  ٥٢  ٢٦  ٤٠  ٢٠  حق تقریر المصیر تحقیق  ٥
  ١  ٠٫٧٣  ٢٫٣٨  ١٤  ٧  ٣٤  ١٧  ٥٢  ٢٦  ٣  ٠٫٦١  ٢٫٤٢  ٦  ٣  ٤٦  ٢٣  ٤٨  ٢٤  تحقیق التقدیر االجتماعي  ٦
  ٥  ٠٫٦٨  ٢٫٣  ١٢  ٦  ٤٦  ٢٣  ٤٢  ٢١  ١  ٠٫٥  ٢٫٤٤  -  -  ٥٦  ٢٨  ٤٤  ٢٢  تحقیق الدیمقراطیة  ٧
  ٣  ٠٫٧٥  ٢٫٣٤  ١٦  ٨  ٣٤  ١٧  ٥٠  ٢٥  ٢  ٠٫٥٨  ٢٫٤٤  ٤  ٢  ٤٨  ٢٤  ٤٨  ٢٤  المسئولیة االجتماعیة تحقیق  ٨

 مستوى  ٠٫٤٨  ٢٫٣٥ المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٥٥  ٢٫٢٩    مرتفع

  متوسط



 

٥١٦ 

  :بق أن یوضح الجدول السا-

  القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

یشیر الجدول السابق إلى أن تحقیق الدیمقراطیة جاء بمتوسط حسابي 
سط حسابي المسئولیة االجتماعیة بمتو ، وجاء في الترتیب الثاني تحقیق)٢٫٤٤(
، ثم جاء في الترتیب الثالث تحقیق التقدیر االجتماعي بمتوسط حسابي )٢٫٤٤(
بأن األسرى " م٢٠١٣"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة خالد دیاب ) ٢٫٤٢(

المحررین یحظون بالتقدیر االجتماعي ویرجع ذلك إلى تضحیة األسرى 
 . المحررین بالغالي والنفیس من أجل وطنهم وقضیتهم

اء في نهایة الترتیب جاء الترتیب السابع تحقیق المساواة بمتوسط وج
، وجاء في الترتیب الثامن تحقیق االستقاللیة بمتوسط حسابي )٢٫٢٦(حسابي 

على الرغم من أن نتائج تحلیل المضمون للمرحلة األولى والدراسات ) ٢٫٢٢(
 . السابقة تؤكد عكس ذلك

ى أن المتوسط العام للقیم التي وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إل
تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

وهو معدل مرتفع یعكس رضا ) ٢٫٣٥(ن بلغ یاألولى كما یحددها المسئول
ن عن القیم التي تضمنتها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى یالمسئول

  . ألولىالمحررین في فلسطین بالمرحلة ا

  القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

یؤكد الجدول السابق أن تحقیق التقدیر االجتماعي جاء بمتوسط حسابي 
ن األسرى بأ" م٢٠١٣"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة دعاء شعبان ) ٢٫٣٨(

المحررین یحظون بالتقدیر االجتماعي ویرجع ذلك للمعاملة سواء على المستوى 
الرسمي كالمؤسسات والهیئات أو حتى على المستوى الشعبي من المواطنین، 

، ثم جاء في )٢٫٣٦(وجاء في الترتیب الثاني تحقیق االستقاللیة بمتوسط حسابي 
 ). ٢٫٣٤(یة بمتوسط حسابي المسئولیة االجتماع الترتیب الثالث تحقیق



 

٥١٧ 

االعتماد على  وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب السادس تحقیق
، وجاء في الترتیب )٢٫٢٢(حق تقریر المصیر بمتوسط حسابي  الذات، وتحقیق

 ). ٢٫١٨(السابع تحقیق المساواة بمتوسط حسابي 

 التي وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للقیم
تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

وهو معدل متوسط على عكس ما جاء ) ٢٫٢٩(ن بلغ یالثانیة كما یحددها المسئول
في المرحلة األولى، وما یتفق أیضًا مع ما جاء سابقًا من معدالت معبرة عن آراء 

التوضیح یجب عدم إغفال الظروف ن للمرحلة الثانیة، وكما سبق یالمسئول
االقتصادیة والسیاسیة التي عایشتها سیاسات الرعایة االجتماعیة خالل هذه 

  .  السیاسي الفلسطینيواالنقسامالمرحلة حیث الحصار االقتصادي الصهیوني 

 القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في -٣
  :اءفلسطین كما یحددها الخبر

   )٣٣(جدول رقم 

یوضح القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
  )١٥=ن( فلسطین كما یحددها الخبراء

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

شعر المح   ١ ة لت ة الوطنی یم االعتباری رر الق
  ٣  ٨٦٫٧  ١٣  ٣  ٤٦٫٧  ٧  بقیمته واحترامه

  ٤  ٨٠  ١٢  ٢  ٥٣٫٣  ٨ القیم اإلنسانیة تكفل للمحرر الحیاة الكریمة  ٢

ة     ٣ اح والحری ة االنفت سبب حال الق ب األخ
  ٢  ٩٣٫٣  ١٤  ٤  ٤٠  ٦ واألسیر منقطع عن المجتمع لفترات طویلة

٤  
ن     ك م ر ذل وطن یعتب اریخي لل اء الت االنتم

د األ   ر لیبتع داف األس ضایاه   أه ن ق یر ع س
  الوطنیة

١  ١٠٠  ١٥  ١  ٨٠  ١٢  

  ٦  ٦٦٫٧  ١٠  ٥  ٣٣٫٣  ٥  االجتماعي  بالتعاملالعمل والمساواة  ٥
  ٥  ٧٣٫٣  ١١  ٤  ٤٠  ٦  التكافل االجتماعي  ٦
  ٣  ٨٦٫٧  ١٣  ٥  ٣٣٫٣  ٥  الوحدة الوطنیة واالنتماء للوطن واألسرة  ٧
  ٧  ٦٠  ٩  ٦  ٢٦٫٧  ٤  تحقیق االعتماد على الذات  ٨
  ٤  ٨٠  ١٢  ٤  ٤٠  ٦  تماعیةالمسئولیة االج  ٩

  ٦  ٦٦٫٧  ١٠  ٣  ٤٦٫٧  ٧  التقدیر االجتماعي  ١٠



 

٥١٨ 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  :، تمثلت فیما یلي الخبراء بالمرحلة األولى كما یحددهافلسطین

 یعتبر ذلك من أهداف االنتماء التاریخي للوطن جاء في بدایة الترتیب
وهو ما یتفق مع ما %) ٨٠(األسر لیبتعد األسیر عن قضایاه الوطنیة بنسبة 

بأن االحتالل حاول جعل المعتقالت عقابًا " م٢٠٠٦"أكدته دراسة جهاد شعبان 
لألسیر ینتج عنه تحطیم روحه الوطنیة، ثم القیم اإلنسانیة تكفل للمحرر الحیاة 

لیها القیم االعتباریة الوطنیة لتشعر المحرر بقیمته ، ی%)٥٣٫٣(الكریمة بنسبة 
، ثم األخالق بسبب حالة %)٤٦٫٧(واحترامه، والتقدیر االجتماعي بنسبة 

االنفتاح والحریة واألسیر منقطع عن المجتمع لفترات طویلة، والتكافل 
، یلیها العمل والمساواة %)٤٠(االجتماعي، والمسئولیة االجتماعیة بنسبة 

 االجتماعي، العمل والمساواة بالتعامل االجتماعي، والوحدة الوطنیة بالتعامل
، ثم تحقیق االعتماد على الذات بنسبة %)٣٣٫٣(واالنتماء للوطن واألسرة بنسبة 

)٢٦٫٧ .(%  

  القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
 :مثلت فیما یلي، ت الخبراء بالمرحلة الثانیة كما یحددهافلسطین

جاء في بدایة الترتیب االنتماء التاریخي للوطن یعتبر ذلك من أهداف 
وهو ما یتفق مع نتائج %) ١٠٠(األسر لیبتعد األسیر عن قضایاه الوطنیة بنسبة 

المرحلة األولى، ثم األخالق بسبب حالة االنفتاح والحریة واألسیر منقطع عن 
، یلیها القیم االعتباریة الوطنیة لتشعر %)٩٣٫٣(المجتمع لفترات طویلة بنسبة 

المحرر بقیمته واحترامه، والوحدة الوطنیة واالنتماء للوطن واألسرة بنسبة 
، ثم القیم اإلنسانیة تكفل للمحرر الحیاة الكریمة، والمسئولیة %)٨٦٫٧(

، ثم العمل %)٧٣٫٣(، یلیها التكافل االجتماعي بنسبة %)٨٠(االجتماعیة بنسبة 
، یلیها %)٦٦٫٧(ة بالتعامل االجتماعي، والتقدیر االجتماعي بنسبة والمساوا

  %).٦٠(تحقیق االعتماد على الذات بنسبة 

  

  

  



 

٥١٩ 

  "إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین"

 إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما -١
  :یوضحها تحلیل المضمون

  )٣٤(ول رقم جد

یوضح إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 
  كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
   المراحل                                         م  )٩٠=ن(

     العبارات
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٥١٫١  ٤٦  ٤٤٫١  ٣٠  ٧٢٫٧  ١٦  إصدار لوائح لتنظیم العمل  ١

٢  
یة  المهني التدریب مرشد یقدم ات  توص  للجه

ة  المختصة، ع  بأهلی ة  الجسدیة  المنتف  والذهنی
  التدریب المهني خدمة من لالستفادة

٢٨٫٩  ٢٦  ٢٣٫٥  ١٦  ٤٥٫٥  ١٠  

  ٨١٫١  ٧٣  ٨٩٫٧  ٦١  ٥٤٫٥  ١٢  تسهیل إجراءات الحصول على الخدمات  ٣

٤  

 التدریب رسوم المهني التدریب منحة تغطي
صیة،  واألدوات اءاً  الشخ ى  بن د  عل ذ  عق  تنفی

األصول  وفق للتدریب المنفذة الجهة مع یبرم
  المتبعة

٢٨٫٩  ٢٦  ٢٣٫٥  ١٦  ٤٥٫٥  ١٠  

 ال عسكري أو مدني الموظف المحرر األسیر  ٥
  ٤٦٫٧  ٤٢  ٥٢٫٩  ٣٦  ٢٧٫٣  ٦  تأمین صحي تجدید أو إصدار له یحق

سات      ٦ ة بالمؤس ل المتبع وائح العم ویر ل تط
  ٥٦٫٧  ٥١  ٥٧٫٤  ٣٩  ٥٤٫٥  ١٢  العاملة في مجال رعایة األسرى المحررین

٧  

اذج  ب  نم دمات  طل ة  خ ة  الرعای  االجتماعی
 شؤون لهیئة اإللكتروني الموقع على متوفرة

رى  ررین   األس والمح
"www.freedom.ps"  

٤١٫١  ٣٧  ٤١٫٢  ٢٨  ٤٠٫٩  ٩  

  ٧٧٫٨  ٧٠  ٨٠٫٩  ٥٥  ٦٨٫٢  ١٥  تنظیم العمل والوظائف في اإلدارات المعنیة  ٨

٩  
ات    ى سیاس شرفة عل ان الم ل اللج یم عم تنظ
رى    ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی الرعای

  المحررین
٥٦٫٧  ٥١  ٤٧٫١  ٣٢  ٨٦٫٤  ١٩  

  ٥٢٫١  ٤٢٢  ٥١٫١  ٣١٣  ٥٥٫١  ١٠٩  المتغیر ككل

  

  

  

  



 

٥٢٠ 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
  :بالمرحلة األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

یشیر الجدول السابق إلى أن تنظیم عمل اللجان المشرفة على سیاسات 
وهو ما %) ٨٦٫٤(تعلقة باألسرى المحررین جاء بنسبة الرعایة االجتماعیة الم

یتفق مع ما أكدته تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
لسنة " ٧٩"فلسطین بالمرحلة األولى ومثال لذلك قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن تشكیل لجنة التقاعد، ثم إصدار لوائح لتنظیم العمل بنسبة " م٢٠٠٤"
، یلیها تنظیم العمل والوظائف في اإلدارات المعنیة بنسبة %)٧٢٫٧(
، ثم تسهیل إجراءات الحصول على الخدمات، وتطویر لوائح العمل %)٦٨٫٢(

المتبعة بالمؤسسات العاملة في مجال رعایة األسرى المحررین بنسبة 
 المختصة بأهلیة للجهات توصیة المهني التدریب مرشد ، یلیها یقدم%)٥٤٫٥(

 منحة التدریب المهني، وتغطي خدمة من لالستفادة والذهنیة الجسدیة تفعالمن
 یبرم تنفیذ عقد على بناءًا الشخصیة، و واألدوات التدریب رسوم المهني التدریب

 ، ثم نماذج%)٤٥٫٥(األصول المتبعة بنسبة  وفق للتدریب المنفذة الجهة مع
 شؤون لهیئة إللكترونيا الموقع على متوفرة االجتماعیة الرعایة خدمات طلب

 ، یلیها األسیر%)٤٠٫٩(بنسبة " www.freedom.ps"والمحررین  األسرى
تأمین صحي  تجدید أو إصدار له یحق ال عسكري أو مدني الموظف المحرر
  %).٢٧٫٣(بنسبة 

 اسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین إجراءات سی
  :بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

یؤكد الجدول السابق أن تسهیل إجراءات الحصول على الخدمات جاء 
بأن " م٢٠١٠"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود %) ٨٩٫٧(بنسبة 

ا بشكل فوري وفي أقل وقت ممكن، ثم تنظیم العمل الخدمات یتم الحصول علیه
وهو ما یتفق مع ما أكدته %) ٨٠٫٩(والوظائف في اإلدارات المعنیة بنسبة 

تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 
بنظام تأمین " م٢٠١٣"لسنة " ١٥"الثانیة ومثال ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 

ئف لألسرى المحررین، یلیها تطویر لوائح العمل المتبعة بالمؤسسات الوظا
 المحرر ، ثم األسیر%)٥٧٫٤(العاملة في مجال رعایة األسرى المحررین بنسبة 



 

٥٢١ 

تأمین صحي بنسبة  تجدید أو إصدار له یحق ال عسكري أو مدني الموظف
جتماعیة ، یلیها تنظیم عمل اللجان المشرفة على سیاسات الرعایة اال%)٥٢٫٩(

، ثم إصدار لوائح لتنظیم العمل %)٤٧٫١(المتعلقة باألسرى المحررین بنسبة 
 على متوفرة االجتماعیة الرعایة خدمات طلب ، یلیها نماذج%)٤٤٫١(بنسبة 
" www.freedom.ps"والمحررین  األسرى شؤون لهیئة اإللكتروني الموقع
وهو ما یتفق من حیث الترتیب مع ما أكدته نتائج تحلیل %) ٤١٫٢(بنسبة 

 للجهات توصیة المهني التدریب مرشد المضمون للمرحلة األولى، ثم یقدم
التدریب المهني،  خدمة من لالستفادة والذهنیة الجسدیة المنتفع بأهلیة المختصة

 عقد على الشخصیة بناءًا واألدوات التدریب رسوم المهني یبالتدر منحة وتغطي
  %).٢٣٫٥(األصول المتبعة بنسبة  وفق للتدریب المنفذة الجهة مع یبرم تنفیذ

  

  



 

٥٢٢ 

  :نی إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول-٢
   )٣٥(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن یاالجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئولیوضح إجراءات سیاسات الرعایة 
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

  مجتمع الدراسة                                    م  ال  ى حد ماإل  نعم  الإلى حد ما  نعم
  العبارات     

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتیبالمعیاري

١  
ات    یة للجه ي توص دریب المهن د الت دم مرش یق
ة   سدیة والذهنی ع الج ة المنتف صة، بأهلی المخت

  التدریب المهني خدمة لالستفادة من
١٠  ٠٫٨٩  ٢٫٢٢  ٣٠  ١٥  ١٨  ٩  ٥٢  ٢٦  ٩  ٠٫٧٤  ٢٫٥  ١٤  ٧  ٢٢  ١١  ٦٤  ٣٢  

٢  
دریب       وم الت ي رس دریب المهن ة الت ي منح تغط

صیة،  رم       واألدوات الشخ ذ یب د تنفی ى عق اءًا عل بن
  مع الجهة المنفذة للتدریب وفق األصول المتبعة

١١  ٠٫٨٧  ٢٫١٨  ٣٠  ١٥  ٢٢  ١١  ٤٨  ٢٤  ٧  ٠٫٦٨  ٢٫٥٤  ١٠  ٥  ٢٦  ١٣  ٦٤  ٣٢  

  ١٢  ٠٫٩٥  ٢  ٤٤  ٢٢  ١٢  ٦  ٤٤  ٢٢  ١٢  ٠٫٨٢  ٢٫٣٤  ٢٢  ١١  ٢٢  ١١  ٥٦  ٢٨  یتم تجدید التأمین الصحي لألسرى المحررین  ٣

رر   ٤ یر المح دني أو األس ف م سكري ال  الموظ  ع
  ١٤  ٠٫٩١  ١٫٧  ٦٠  ٣٠  ١٠  ٥  ٣٠  ١٥  ١٥  ٠٫٩٣  ١٫٧  ٦٢  ٣١  ٦  ٣  ٣٢  ١٦  یحق له إصدار أو تجدید تأمین صحي

٥  
وفرة        ة مت نماذج طلب خدمات الرعایة االجتماعی
رى     ؤون األس ة ش ي لهیئ ع اإللكترون ى الموق عل

  "www.freedom.ps" حررینوالم
١٣  ٠٫٨٣  ١٫٨٢  ٤٤  ٢٢  ٣٠  ١٥  ٢٦  ١٣  ١٤  ٠٫٨  ١٫٧٦  ٤٦  ٢٣  ٣٢  ١٦  ٢٢  ١١  

٦  
وم صون یق شروط  المخت ة ال ص ومطابق  بفح

ح    ي المرش ا ف ب توفره ى   الواج صول عل للح
  الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

٩  ٠٫٧٨  ٢٫٣٨  ١٨  ٩  ٢٦  ١٣  ٥٦  ٢٨  ٨  ٠٫٥٨  ٢٫٥٢  ٤  ٢  ٤٠  ٢٠  ٥٦  ٢٨  

٧  

 میعلالت خدمة المنتفع من األسیر المحرر یتواصل
ه،       ي مدیریت یم ف سم التعل یس ق ع رئ ر    م د تغیی عن

ة نموذج      جامعته أو تغییر تخصصه، ویقوم بتعبئ
  "تغییر جامعة أو تخصص"

٦  ٠٫٧٣  ٢٫٤٦  ١٤  ٧  ٢٦  ١٣  ٦٠  ٣٠  ٥  ٠٫٥٣  ٢٫٦٢  ٢  ١  ٣٤  ١٧  ٦٤  ٣٢  



 

٥٢٣ 

  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 
  مجتمع الدراسة                                    م  ال  ى حد ماإل  نعم  الإلى حد ما  نعم

  العبارات     
  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتیبالمعیاري

رر  األ  ٨ یم     سیر المح ة التعل ع من خدم غ  المنتف  یبل
  ٣  ٠٫٦٧  ٢٫٦٢  ١٠  ٥  ١٨  ٩  ٧٢  ٣٦  ١  ٠٫٤٥  ٢٫٨  ٢  ١  ١٦  ٨  ٨٢  ٤١  مدیریته عند تأجیله لفصل دراسي أو أكثر

٩  
في حال  األسیر المحرر المنتفع من خدمة التعلیم

ي أو    عدم إبالغ صل دراس مدیریته عند تأجیله لف
  أكثر، یعتبر مستنكفًا

٤  ٠٫٧  ٢٫٥٦  ١٢  ٦  ٢٠  ١٠  ٦٨  ٣٤  ٤  ٠٫٦٣  ٢٫٦٦  ٨  ٤  ١٨  ٩  ٧٤  ٣٧  

١٠  
ة             ن الرعای ع م راد المجتم ن أف ال ینتفع أي فرد م
ي    ررین إال ف رى المح ة لألس ة المقدم االجتماعی

  حال انطبقت علیه شروط األسیر المحرر
١١  ٠٫٨٧  ٢٫١٨  ٣٠  ١٥  ٢٢  ١١  ٤٨  ٢٤  ١٣  ٠٫٨١  ٢٫٢  ٢٤  ١٢  ٣٢  ١٦  ٤٤  ٢٢  

١١  

رر   یر مح ع أي أس ة    ال ینتف دمات الرعای ن خ م
ي    ررین إال ف رى المح ة لألس ة المقدم االجتماعی
ة      ى الخدم حال انطبقت علیه شروط الحصول عل

  المراد االنتفاع منها

١  ٠٫٥٢  ٢٫٧٦  ٤  ٢  ١٦  ٨  ٨٠  ٤٠  ٢  ٠٫٤٩  ٢٫٨  ٤  ٢  ١٢  ٦  ٨٤  ٤٢  

ى     ١٢ ررین عل رى المح صول األس راءات ح إج
  ٢  ٠٫٤٨  ٢٫٦٦  -  -  ٣٤  ١٧  ٦٦  ٣٣  ٣  ٠٫٥١  ٢٫٦٨  ٢  ١  ٢٨  ١٤  ٧٠  ٣٥  الرعایة االجتماعیة الالزمة سهلة

١٣  
ررین     یتم تعدیل رى المح صول األس إجراءات ح

ة   ة االجتماعی ى الرعای ا    عل رأت علیه ا ط كلم
  مشكلة ما

٧  ٠٫٥٧  ٢٫٤٢  ٤  ٢  ٥٠  ٢٥  ٤٦  ٢٣  ٦  ٠٫٥  ٢٫٥٦  -  -  ٤٤  ٢٢  ٥٦  ٢٨  

١٤  
ة    ة االجتماعی ات الرعای راءات سیاس ضع إج تخ

ات  المتعلقة باألسرى المحررین   للرقابة من الجه
  المختصة

٨  ٠٫٦٧  ٢٫٣٨  ١٠  ٥  ٤٢  ٢١  ٤٨  ٢٤  ١٠  ٠٫٦٤  ٢٫٤٤  ٨  ٤  ٤٠  ٢٠  ٥٢  ٢٦  

ررین        ١٥ رى المح صة باألس تلتزم المؤسسات المخت
  ٥  ٠٫٥٨  ٢٫٥  ٤  ٢  ٤٢  ٢١  ٥٤  ٢٧  ١١  ٠٫٥٧  ٢٫٤٢  ٤  ٢  ٥٠  ٢٥  ٤٦  ٢٣  بإجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة المقرة

 مستوى  ٠٫٢٩  ٢٫٤٤  المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٣٦  ٢٫٣٢    رتفعم

  متوسط
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  :یوضح الجدول السابق أن -

  إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
  : ، تمثلت فیما یلينیبالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

 یبلغ المنتفع من خدمة التعلیم األسیر المحرر یبین الجدول السابق أن
، )٢٫٨(صل دراسي أو أكثر قد جاءت بمتوسط حسابي مدیریته عند تأجیله لف

من خدمات الرعایة االجتماعیة  وجاء في الترتیب الثاني ال ینتفع أي أسیر محرر
المقدمة لألسرى المحررین إال في حال انطبقت علیه شروط الحصول على 

، ثم جاء في الترتیب الثالث )٢٫٨(الخدمة المراد االنتفاع منها بمتوسط حسابي 
راءات حصول األسرى المحررین على الرعایة االجتماعیة الالزمة سهلة إج

وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون ) ٢٫٦٨(بمتوسط حسابي 
 . للمرحلة األولى بأن إجراءات الحصول على الخدمات سهلة

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الثالث عشر ال ینتفع أي فرد من 
ع من الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین إال في حال أفراد المجتم

، وجاء في الترتیب )٢٫٢(انطبقت علیه شروط األسیر المحرر بمتوسط حسابي 
الرابع عشر نماذج طلب خدمات الرعایة االجتماعیة متوفرة على الموقع 

بمتوسط " www.freedom.ps" اإللكتروني لهیئة شؤون األسرى والمحررین
وهو ما یتفق من حیث الترتیب مع ما أكدته نتائج تحلیل ) ١٫٧٦(حسابي 

المضمون للمرحلة األولى، ثم جاء في الترتیب الخامس عشر األسیر المحرر 
الموظف مدني أو عسكري ال یحق له إصدار أو تجدید تأمین صحي بمتوسط 

بق في نهایة الترتیب ألن بعض األسرى وجاء البند السا) ١٫٧(حسابي 
 في مؤقتةالمحررین من الموظفین على الكادر العسكري یواجهون صعوبات 

 تأمین صحي عسكري ولحین تسویة تلك الصعوبات التي تحول دون استصدار
الحصول على التأمین الصحي العسكري تجد هیئة شؤون األسرى والمحررین 

إلى خرق القاعدة السابقة بإصدار تأمین  هكذا أمر الستدراكنفسها مضطرة 
 . صحي مؤقت

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام إلجراءات 
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة األولى 



 

٥٢٥ 
 

ن عن یوهو معدل مرتفع یعكس رضا المسئول) ٢٫٤٤(ن بلغ یكما یحددها المسئول
  .  سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة األولىإجراءات

  إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
  : ، تمثلت فیما یلينیبالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

جاء في الترتیب األول ال ینتفع أي أسیر محرر من خدمات الرعایة 
لألسرى المحررین إال في حال انطبقت علیه شروط االجتماعیة المقدمة 

، وجاء في )٢٫٧٦(الحصول على الخدمة المراد االنتفاع منها بمتوسط حسابي 
الترتیب الثاني إجراءات حصول األسرى المحررین على الرعایة االجتماعیة 

وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل ) ٢٫٦٦(الالزمة سهلة بمتوسط حسابي 
ضمون للمرحلة الثانیة بأن إجراءات الحصول على الخدمات سهلة، ثم تحلیل الم

مدیریته عند  یبلغ المنتفع من خدمة التعلیم جاء في الترتیب الثالث األسیر المحرر
 ). ٢٫٦٢(تأجیله لفصل دراسي أو أكثر بمتوسط حسابي 

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الثاني عشر یتم تجدید التأمین 
، وجاء في الترتیب الثالث عشر )٢(ألسرى المحررین بمتوسط حسابي الصحي ل

نماذج طلب خدمات الرعایة االجتماعیة متوفرة على الموقع اإللكتروني لهیئة 
) ١٫٨٢(بمتوسط حسابي " www.freedom.ps" شؤون األسرى والمحررین

 دلیل تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة، ثم جاء في وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج
الترتیب الرابع عشر األسیر المحرر الموظف مدني أو عسكري ال یحق له 

وهو ما یتفق مع ما أكدته ) ١٫٧(إصدار أو تجدید تأمین صحي بمتوسط حسابي 
 . نتائج المرحلة األولى وسبق أن تم توضیح السبب

یر إلى أن المتوسط العام إلجراءات وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تش
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة الثانیة كما 

وهو معدل متوسط على عكس ما جاء في ) ٢٫٣٢(ن بلغ ییحددها المسئول
ن بمعدل أقل من المرحلة األولى عن یالمرحلة األولى، ویعكس رضا المسئول

  .  االجتماعیة بالمرحلة الثانیةإجراءات سیاسات الرعایة

  

  

  



 

٥٢٦ 
 

 إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما -٣
  :یحددها الخبراء

  )٣٦(جدول رقم 

یوضح إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما 
  )١٥=ن(یحددها الخبراء 

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

ن    ١ وع م ز بن سیاسیة تتمی راءات ال اإلج
  ٥  ٧٣٫٣  ١١  ٥  ٤٦٫٧  ٧ المساواة تبعًا للقانون

ة    ٢ ان المركزی شكیل اللج راءات ت إج
  ٣  ٨٦٫٧  ١٣  ٤  ٥٣٫٣  ٨ والوظیفیة

ن       ٣ دعم م ى ال صول عل راءات الح إج
  ٢  ٩٣٫٣  ١٤  ٦  ٤٠  ٦ صاحب القرار

ان   ٤ ات للج وفیر اإلمكانی راءات ت إج
  ١  ١٠٠  ١٥  ١  ٨٠  ١٢  المركزیة

٥  
رى     ؤون األس ة ش راءات هیئ إج
ة     ي برعای تم األساس ررین المه والمح

  األسرى
٤  ٨٠  ١٢  ٥  ٤٦٫٧  ٧  

٦  
رى     تراك األس ة باش راءات المتعلق اإلج
ة     ط الخاص ع الخط ي وض ررین ف المح

  بهم
٥  ٧٣٫٣  ١١  ٦  ٤٠  ٦  

٧  
راءات المتع  القوانین اإلج ة ب لق

دیم     رى وتق ة باألس شریعات الخاص والت
  الخدمات لهم

٢  ٩٣٫٣  ١٤  ٣  ٦٠  ٩  

ع المحررین          ٨ ة م الل الهیئ المتابعة من خ
  ٤  ٨٠  ١٢  ٢  ٦٦٫٧  ١٠  في المشاریع الصغیرة

  : یوضح الجدول السابق أن-

  إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
  :، تمثلت فیما یلي الخبراءما یحددهابالمرحلة األولى ك

یشیر الجدول السابق إلى أن إجراءات توفیر اإلمكانیات للجان المركزیة 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة %) ٨٠(جاءت بنسبة 

األولى حیث تنظیم عمل اللجان المشرفة على سیاسات الرعایة االجتماعیة 
المتابعة من خالل الهیئة مع المحررین في المشاریع لألسرى المحررین، ثم 

، یلیها اإلجراءات المتعلقة بالقوانین والتشریعات %)٦٦٫٧(الصغیرة بنسبة 
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وهو ما یتفق مع ما أكدته %) ٦٠(الخاصة باألسرى وتقدیم الخدمات لهم بنسبة 
ر نتائج تحلیل المضمون للمرحلة األولى حیث إصدار لوائح لتنظیم العمل وتطوی

لوائح العمل المتبعة بالمؤسسات العملة في مجال رعایة األسرى المحررین 
وتسهیل إجراءات الحصول على الخدمات، ثم إجراءات تشكیل اللجان المركزیة 

، یلیها اإلجراءات السیاسیة تتمیز بنوع من المساواة %)٥٣٫٣(والوظیفیة بنسبة 
ررین المهتم األساسي برعایة تبعًا للقانون، وإجراءات هیئة شؤون األسرى والمح

، ثم إجراءات الحصول على الدعم من صاحب القرار، %)٤٦٫٧(األسرى بنسبة 
واإلجراءات المتعلقة باشتراك األسرى المحررین في وضع الخطط الخاصة بهم 

وهو ما یشیر إلى ضرورة تعزیز دور األسرى المحررین في %) ٤٠(بنسبة 
  . المشاركة بوضع الخطط الخاصة بهم

  إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین
  :، تمثلت فیما یلي الخبراءبالمرحلة الثانیة كما یحددها

یؤكد الجدول السابق أن إجراءات توفیر اإلمكانیات للجان المركزیة 
وهو ما یتفق مع ما أكدته تشریعات سیاسات الرعایة %) ١٠٠(جاءت بنسبة 

رى المحررین في فلسطین بالمرحلة الثانیة ومثال ذلك قرار االجتماعیة لألس
بشأن تشكیل لجنة " م٢٠١٤"لسنة " خ.ر/و.م/٠٥/١٤/١٦"مجلس الوزراء رقم 

خاصة لدراسة طلبات تغطیة تكالیف عملیات زراعة أطفال األنابیب لزوجات 
" ٠٦/٣١/١٦"األسرى واألسرى المحررین ومن ثم قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن تخصیص مبلغ مالي لتغطیة تكالیف زراعة أطفال " م٢٠١٤"لسنة 
األنابیب لزوجات األسرى المحررین ویتضح مما سبق أنه تم تشكیل اللجنة وفق 
القرار األول ومن ثم تم توفیر اإلمكانیات المالیة التي تحتاجها اللجنة وفقًا للقرار 

ى الدعم من صاحب الثاني ووفقًا لما أقرته اللجنة، ثم إجراءات الحصول عل
القرار، واإلجراءات المتعلقة بالقوانین والتشریعات الخاصة باألسرى وتقدیم 

، یلیها إجراءات تشكیل اللجان المركزیة %)٩٣٫٣(الخدمات لهم بنسبة 
، ثم إجراءات هیئة شؤون األسرى والمحررین %)٨٦٫٧(والوظیفیة بنسبة 

خالل الهیئة مع المحررین في المهتم األساسي برعایة األسرى، والمتابعة من 
، یلیها اإلجراءات السیاسیة تتمیز بنوع من %)٨٠(المشاریع الصغیرة بنسبة 

المساواة تبعًا للقانون، واإلجراءات المتعلقة باشتراك األسرى المحررین في 
  %). ٧٣٫٣(وضع الخطط الخاصة بهم بنسبة 
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سرى المحررین في  الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لأل-١
  :فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون

  )٣٧(جدول رقم 
یوضح الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 

  في فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون
  المرحلة األولى

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  
  )٢٢=ن(

  مرحلة الثانیةال
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

      المراحل                         
       العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧٤٫٤  ٦٧  ٦٦٫٢  ٤٥  ١٠٠  ٢٢  األسرى المحررین  ١
  ٣٤٫٤  ٣١  ٣٢٫٤  ٢٢  ٤٠٫٩  ٩  األسرى المحررین عائالت  ٢

  ٥٤٫٤  ٩٨  ٤٩٫٣  ٦٧  ٧٠٫٥  ٣١  المتغیر ككل

  : یوضح الجدول السابق أن-

 جتماعیة لألسرى المحررین في الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة اال
 :فلسطین بالمرحلة األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

ویعتبر ذلك %) ١٠٠(جاء في بدایة الترتیب األسرى المحررین بنسبة 
من البدیهیات بأن تكون فئة األسرى المحررین هي الفئة األولى المستهدفة من 

األسرى  مة لألسرى المحررین، ثم عائالتسیاسات الرعایة االجتماعیة المقد
وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة أحمد جمیل %) ٤٠٫٩(المحررین بنسبة 

 تواجه مشكالت االعتقالبأن األسرة التي یمر أحد أفرادها بتجربة " م٢٠١٠"
اقتصادیة، األمر الذي جعل من عائالت األسرى المحررین أحد الفئات المستهدفة 

  .یة االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررینمن سیاسات الرعا

  الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
 :فلسطین بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

، %)٦٦٫٢(یبین الجدول السابق أن فئة األسرى المحررین جاءت بنسبة 
وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة %) ٣٢٫٤(ن بنسبة األسرى المحرری ثم عائالت

 تركت أثر سلبي لالعتقالبأن اآلثار النفسیة واالجتماعیة " م٢٠١٠"أمل عدنان 
على الوضع االقتصادي لعائالت األسرى، األمر الذي جعل من عائالت األسرى 
المحررین أحد الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة المقدمة 

  .سرى المحررینلأل



 

٥٢٩ 
 

  

  

  :نی الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول-٢

  )٣٨(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن ییوضح الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

  نعم
إلى حد 

  ما
  م  الإلى حد ما  نعم  ال

  جتمع الدراسة                    م
   العبارات  

  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الترتیب
  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

  ١  ٠٫٦٧  ٢٫٦  ١٠  ٥  ٢٠  ١٠  ٧٠  ٣٥  ٢  ٠٫٦  ٢٫٦٢  ٦  ٣  ٢٦  ١٣  ٦٨  ٣٤  األسرى المحررین  ١
  ٢  ٠٫٧٨  ٢٫٢٨  ٢٠  ١٠  ٣٢  ١٦  ٤٨  ٢٤  ١  ٠٫٦٣  ٢٫٦٦  ٨  ٤  ١٨  ٩  ٧٤  ٣٧  عائالت األسرى المحررین  ٢

  ٠٫٤٣  ٢٫٦٤ المتغیر ككل
 مستوى
  مرتفع

  ٠٫٥١  ٢٫٤٤  
 مستوى
  مرتفع



 

٥٣٠ 
 

  : یوضح الجدول السابق أن-

 یة االجتماعیة لألسرى المحررین في الفئات المستهدفة من سیاسات الرعا
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

یشیر الجدول السابق إلى أن فئة عائالت األسرى المحررین جاءت 
، وجاء في الترتیب الثاني األسرى المحررین بمتوسط )٢٫٦٦(بمتوسط حسابي 

ضمون للمرحلة األولى وكذلك نتائج دلیل ، إال أن نتائج تحلیل الم)٢٫٦٢(حسابي 
 .الخبراء تثبت عكس ذلك

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للفئات 
المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 

وهو معدل مرتفع یعكس ) ٢٫٦٤(ن بلغ یبالمرحلة األولى كما یحددها المسئول
ن عن الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة بالمرحلة یا المسئولرض

 . األولى

  الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

توسط حسابي یؤكد الجدول السابق أن فئة األسرى المحررین جاءت بم
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة، وجاء ) ٢٫٦(

وهو ما ) ٢٫٢٨(في الترتیب الثاني عائالت األسرى المحررین بمتوسط حسابي 
حیث التواصل مع أهالي األسرى " م٢٠١٠"یتفق مع ما أكدته دراسة أمل عدنان 

مولي وإعفافهم عن السؤال لما تترك وكفالتهم وتبنیهم وحسن رعایتهم بشكل ش
 .مرحلة األسر من صعوبات على األهالي

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للفئات 
المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 

فع یتفق مع ما وهو معدل مرت) ٢٫٤٤(ن بلغ یبالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول
ن عن الفئات المستهدفة من سیاسات یجاء بالمرحلة األولى ویعكس رضا المسئول

  .الرعایة االجتماعیة بالمرحلة الثانیة

  

  



 

٥٣١ 
 

 الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في -٣
  :فلسطین كما یحددها الخبراء

  )٣٩(جدول رقم 

 سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین یوضح الفئات المستهدفة من
  )١٥=ن(في فلسطین كما یحددها الخبراء 

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

  ١  ٩٣٫٣  ١٤  ٢  ٦٠  ٩  داخل المعتقالتسرىاأل  ١
  ٣  ٨٠  ١٢  ٣  ٥٣٫٣  ٨  داخل المعتقالتسرىذوي األ  ٢
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ١  ٦٦٫٧  ١٠  المحررینسرىاأل  ٣
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٤  ٤٠  ٦   المحررینسرىذوي األ  ٤

  : یوضح الجدول السابق أن-

  الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  :، تمثلت فیما یلي الخبراء بالمرحلة األولى كما یحددهافلسطین

وهو ما یتفق %) ٦٦٫٧(ب األسرى المحررین بنسبة جاء في بدایة الترتی
مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة األولى حیث أن األسرى المحررین 
هم المستهدف األول من سیاسات الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى 

، یلیها ذوي األسرى %)٦٠(المحررین، ثم األسرى داخل المعتقالت بنسبة 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دراسة أحمد %) ٥٣٫٣(بنسبة داخل المعتقالت 

 الزوج اعتقالبأنه یوجد مشكالت تواجه زوجات المعتقلین بعد " م٢٠١٠"جمیل 
 األب على األبناء األمر الذي جعل من ذوي األسرى العتقالویوجد أثر سلبي 

ة، ثم ذوي داخل المعتقالت أحد الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعی
وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة أنور سعدي %) ٤٠(األسرى المحررین بنسبة 

حیث توفیر الدعم والمساندة االجتماعیة واالقتصادیة ألبناء المحررین " م٢٠٠٤"
  .الفلسطینیین من المعتقالت الصهیونیة وخاصة منخفضي الدخل منهم

 



 

٥٣٢ 
 

 ة لألسرى المحررین في الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعی
  :، تمثلت فیما یلي الخبراء بالمرحلة الثانیة كما یحددهافلسطین

یبین الجدول السابق أن فئة األسرى داخل المعتقالت جاءت بنسبة 
، یلیها ذوي األسرى داخل %)٨٦٫٧(، ثم األسرى المحررین بنسبة %)٩٣٫٣(

" م٢٠١٠" أمل عدنان وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة%) ٨٠(المعتقالت بنسبة 
حیث تعاني أسرة األسیر من ناحیة اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة مع فارض أكبر 
في المعاناة ألسرة األسیر المتزوج عن غیر المتزوج األمر الذي جعل من ذوي 
األسرى داخل المعتقالت أحد الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة، 

  %). ٧٣٫٣(نسبة ثم ذوي األسرى المحررین ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٥٣٣ 
 

  "التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین"

 التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في -١
  :فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون

  )٤٠(جدول رقم 

عایة االجتماعیة لألسرى المحررین یوضح التأثیرات الجوهریة لسیاسات الر
  في فلسطین كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
   المراحل                                      م  )٩٠=ن(

   العبارات     
  %  ك  %  ك  %  ك

ررین     ١ رى المح صول األس ة  ح ى الرعای عل
  ٥٥٫٦  ٥٠  ٦١٫٨  ٤٢  ٣٦٫٤  ٨  الصحیة الالزمة

دیم       ٢ ال تق ي مج ارتفاع عدد المؤسسات العاملة ف
  ٧٧٫٨  ٧٠  ٨٠٫٩  ٥٥  ٦٨٫٢  ١٥  خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  ٩٢٫٢  ٨٣  ٩٨٫٥  ٦٧  ٧٢٫٧  ١٦  دعم حقوق األسرى المحررین  ٣

٤  
ذة  سات المنف ة للمؤس ل اإلداری ة الهیاك تنمی

سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى   ل
  المحررین

٢٥٫٦  ٢٣  ٢٠٫٦  ١٤  ٤٠٫٩  ٩  

رى      ٥ ة لألس دمات المقدم ستوى الخ سین م تح
  ٦٧٫٨  ٦١  ٦٧٫٦  ٤٦  ٦٨٫٢  ١٥  المحررین

دمات    ٦ دیم الخ اص بتق اع الخ ام القط ادة اهتم زی
  ٦٫٧  ٦  ٨٫٨  ٦  -  -  لألسرى المحررین

٧  
دني    ع الم ات المجتم ة دور منظم ي  تنمی  ف

ة باألسرى        سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلق
  المحررین

١٠  ٩  ٧٫٤  ٥  ١٨٫٢  ٤  

  ٧٦٫٧  ٦٩  ٧٥  ٥١  ٨١٫٨  ١٨  تنمیة المستوى االقتصادي لألسرى المحررین  ٨

ة        ٩ ق بالرعای ل متعل شریعي كام ار ت وفیر إط ت
  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٦٨  ١٠٠  ٢٢  االجتماعیة لألسرى المحررین

ى    ١٠ ررین عل رى المح صول األس ي ح م ف  حقه
  ٤٠  ٣٦  ٤١٫٢  ٢٨  ٣٦٫٤  ٨  التعلیم

  ٥٥٫٦  ٥٠  ٦١٫٨  ٤٢  ٣٦٫٤  ٨  تنمیة المستوى الصحي لألسرى المحررین  ١١
  ٥٥٫٣  ٥٤٧  ٥٦٫٧  ٤٢٤  ٥٠٫٨  ١٢٣  المتغیر ككل

  

  

  

  



 

٥٣٤ 
 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  :لى كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یليفلسطین بالمرحلة األو

یشیر الجدول السابق إلى أن توفیر إطار تشریعي كامل متعلق بالرعایة 
فلقد جاءت تشریعات %) ١٠٠(االجتماعیة لألسرى المحررین جاء بنسبة 

سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة األولى 
عي كامل تطرق للصحة والتعلیم واإلسكان والتشغیل على شكل إطار تشری

 ما تم باختالفوخدمات أخرى ولكن تختلف تلك التشریعات من حیث قوتها 
إتاحته من موارد مالیة لكل منها، ثم تنمیة المستوى االقتصادي لألسرى 

وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة دعاء شعبان %) ٨١٫٨(المحررین بنسبة 
رى المحررین یشعرون بالرضا عن الحیاة االقتصادیة، یلیها بأن األس" م٢٠١٣"

، ثم ارتفاع عدد المؤسسات %)٧٢٫٧(دعم حقوق األسرى المحررین بنسبة 
العاملة في مجال تقدیم خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین، وتحسین 

، یلیها تنمیة %)٦٨٫٢(مستوى الخدمات المقدمة لألسرى المحررین بنسبة 
یاكل اإلداریة للمؤسسات المنفذة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة اله

، ثم حصول األسرى المحررین على %)٤٠٫٩(باألسرى المحررین بنسبة 
الرعایة الصحیة الالزمة، وحصول األسرى المحررین على حقهم في التعلیم، 

ة دور ، یلیها تنمی%)٣٦٫٤(وتنمیة المستوى الصحي لألسرى المحررین بنسبة 
منظمات المجتمع المدني في سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى 

 الجهات  الحكومیة نهج المركزیة اتبعتفلقد %) ١٨٫٢(المحررین بنسبة 
، ٥٤ ،٥٣"بالدرجة األولى على هذا الصعید وذلك ما أظهرته نتائج الجداول رقم 

نفیذ سیاسات الرعایة والتي توضح القوى المحیطة المؤثرة في صنع وت" ٥٥
االجتماعیة لألسرى المحررین بینما أهملت دور كًال من منظمات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص وحتى دور األسرى المحررین أنفسهم وفقًا لنتائج 

والذي یوضح إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى ) ٣٦(الجدول رقم 
  .ءالمحررین في فلسطین كما یحددها الخبرا

 

 



 

٥٣٥ 
 

  التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  :فلسطین بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

یؤكد الجدول السابق أن توفیر إطار تشریعي كامل متعلق بالرعایة 
ا أكدته وهو ما یتفق مع م%) ١٠٠(االجتماعیة لألسرى المحررین جاء بنسبة 

نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة األولى، ثم دعم حقوق األسرى المحررین 
، یلیها ارتفاع عدد المؤسسات العاملة في مجال تقدیم خدمات %)٩٨٫٥(بنسبة 

، ثم تنمیة المستوى %)٨٠٫٩(الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بنسبة 
ا تحسین مستوى الخدمات ، یلیه%)٧٥(االقتصادي لألسرى المحررین بنسبة 

، ثم حصول األسرى المحررین %)٦٧٫٦(المقدمة لألسرى المحررین بنسبة 
على الرعایة الصحیة الالزمة، وتنمیة المستوى الصحي لألسرى المحررین 

، یلیها حصول األسرى المحررین على حقهم في التعلیم بنسبة %)٦١٫٨(بنسبة 
ؤسسات المنفذة لسیاسات الرعایة ، ثم تنمیة الهیاكل اإلداریة للم%)٤١٫٢(

، یلیها زیادة اهتمام %)٢٠٫٦(االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین بنسبة 
، ثم تنمیة %)٨٫٨(القطاع الخاص بتقدیم الخدمات لألسرى المحررین بنسبة 

دور منظمات المجتمع المدني في سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون %) ٧٫٤(المحررین بنسبة 

 بتفعیل دور منظمات المجتمع االهتمامللمرحلة األولى مما یؤكد على ضرورة 
  .المدني في أي سیاسات بدیلة
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  :نی التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول-٢

  )٤١(قم جدول ر

  )٥٠=ن(ن ییوضح التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین كما یحددها المسئول
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

  مجتمع الدراسة                                            م  ال   إلى حد ما  نعم  ال   اإلى حد م  نعم
    العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  ٢  ٠٫٥٢  ٢٫٦٦  ٢  ١  ٣٠  ١٥  ٦٨  ٣٤  ٢  ٠٫٥٧  ٢٫٥٨  ٤  ٢  ٣٤  ١٧  ٦٢  ٣١  توفیر دخل مناسب لألسرى المحررین  ١
  ١١  ٠٫٨٥  ١٫٨٨  ٤٢  ٢١  ٢٨  ١٤  ٣٠  ١٥  ١٢  ٠٫٨١  ٢٫٠٤  ٣٠  ١٥  ٣٦  ١٨  ٣٤  ١٧  رى المحررینتوفیر مسكن مالئم لألس  ٢
  ٦  ٠٫٨٢  ٢٫١٦  ٢٦  ١٣  ٣٢  ١٦  ٤٢  ٢١  ١٠  ٠٫٧٥  ٢٫١٢  ٢٢  ١١  ٤٤  ٢٢  ٣٤  ١٧  تحقیق االستقرار األسري لألسرى المحررین  ٣
  ٩  ٠٫٧٧  ٢٫٠٦  ٢٦  ١٣  ٤٢  ٢١  ٣٢  ١٦  ٨  ٠٫٧٣  ٢٫٢  ١٨  ٩  ٤٤  ٢٢  ٣٨  ١٩  توفیر األماكن الترویحیة المجانیة لألسرى المحررین  ٤
  ٤  ٠٫٧٥  ٢٫٢٦  ١٨  ٩  ٣٨  ١٩  ٤٤  ٢٢  ٥  ٠٫٦٩  ٢٫٣٦  ١٢  ٦  ٤٠  ٢٠  ٤٨  ٢٤  توفیر الرعایة الصحیة الالزمة لألسرى المحررین  ٥
  ١  ٠٫٥٤  ٢٫٧  ٤  ٢  ٢٢  ١١  ٧٤  ٣٧  ١  ٠٫٤٨  ٢٫٧٦  ٢  ١  ٢٠  ١٠  ٧٨  ٣٩  تغطیة األقساط الجامعیة لألسرى المحررین  ٦
  ٣  ٠٫٧  ٢٫٢٨  ١٤  ٧  ٤٤  ٢٢  ٤٢  ٢١  ٣  ٠٫٦٥  ٢٫٥٤  ٨  ٤  ٣٠  ١٥  ٦٢  ٣١  یة لألسرى   المحررینتوفیر المشورة المهن  ٧
  ٨  ٠٫٦٨  ٢٫٠٦  ٢٠  ١٠  ٥٤  ٢٧  ٢٦  ١٣  ٧  ٠٫٦٨  ٢٫٣  ١٢  ٦  ٤٦  ٢٣  ٤٢  ٢١  استثمار قدرات األسرى المحررین في تنمیة المجتمع  ٨
  ٧  ٠٫٧٢  ٢٫٠٨  ٢٢  ١١  ٤٨  ٢٤  ٣٠  ١٥  ٩  ٠٫٦٤  ٢٫١٤  ١٤  ٧  ٥٨  ٢٩  ٢٨  ١٤  تنمیة قدرة األسرى المحررین على التفكیر واإلبداع  ٩

  ١٠  ٠٫٨  ١٫٩٢  ٣٦  ١٨  ٣٦  ١٨  ٢٨  ١٤  ١١  ٠٫٧٧  ٢٫١٢  ٢٤  ١٢  ٤٠  ٢٠  ٣٦  ١٨  تأهیل األسرى المحررین نفسیًا  ١٠
  ٥  ٠٫٨٥  ٢٫١٨  ٢٨  ١٤  ٢٦  ١٣  ٤٦  ٢٣  ٦  ٠٫٧٥  ٢٫٣٦  ١٦  ٨  ٣٢  ١٦  ٥٢  ٢٦  تأهیل األسرى المحررین مهنیًا  ١١

ي المؤسسات    رفع القدرات المهنیة للكوادر     ١٢ ة ف  العامل
  ٥  ٠٫٨٥  ٢٫١٨  ٢٨  ١٤  ٢٦  ١٣  ٤٦  ٢٣  ٤  ٠٫٦٥  ٢٫٤٨  ٨  ٤  ٣٦  ١٨  ٥٦  ٢٨  المختصة برعایة األسرى المحررین

 مستوى  ٠٫٤  ٢٫٣٣  المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٤٩  ٢٫٢    متوسط

  متوسط
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  : یوضح الجدول السابق أن-

 ي التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

جاء في الترتیب األول تغطیة األقساط الجامعیة لألسرى المحررین 
، وجاء في الترتیب الثاني توفیر دخل مناسب لألسرى )٢٫٧٦(بمتوسط حسابي 

ورة ، ثم جاء في الترتیب الثالث توفیر المش)٢٫٥٨(المحررین بمتوسط حسابي 
، وهو ما یتفق على صعید )٢٫٥٤(المهنیة لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

البنود الثالثة السابقة مع ما أكدته تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
المحررین في فلسطین بالمرحلة األولى ومثال لذلك قانون األسرى والمحررین 

والتعلیم والتشغیل والتدریب حیث جاء شامل للصحة " م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"رقم 
 . المهني

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الحادي عشر تأهیل األسرى 
وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة عبد ) ٢٫١٢(المحررین نفسیًا بمتوسط حسابي 

بأن األسیر المحرر یحتاج إلى إعادة فحص وتقییم على " م٢٠٠٨"الناصر ذكي 
ًا دقیقًا ما هي اآلثار التي تركها التعذیب وخبرة المستوى النفسي للفهم فهم

 ومدته وعدم إغفال اآلثار النفسیة التي تتركها تجربة التعذیب ومدة االعتقال
 بالفحص الجسدي واآلثار الظاهرة ویعتبر ما واالكتفاءاالعتقال على األسیر 

ة سبق من اإلشكالیات على هذا الصعید حیث أنه أوًال أهملت الجهات الرسمی
 مثل التدریب باالهتمامجانب التأهیل النفسي مقارنة بجوانب أخرى حظیت 

المهني والتعلیم والتشغیل وهذا ما یتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود 
بأنه یوجد تركیز على خدمات التأهیل المهني وإهمال للتأهیل النفسي " م٢٠١٠"

 لفكرة التأهیل النفسي وثانیًا یوجد من یرفض من األسرى المحررین رفضًا قاطعًا
 مثل هكذا مصطلحات في التعامل مع األسرى المحررین استخدامأو حتى 
 عدة، وجاء في الترتیب الثاني عشر توفیر مسكن مالئم لألسرى العتبارات

فلقد جاءت تشریعات سیاسات الرعایة ) ٢٫٠٤(المحررین بمتوسط حسابي 
ة األولى شحیحة على هذا االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحل

الصعید ولكن ال یعني ذلك أن الجهات الرسمیة أهملت هذا الجانب نهائیًا وهو ما 
یتفق مع ما أكدته تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في 
فلسطین بالمرحلة األولى ومثال ذلك قرار وكیل وزارة الداخلیة المساعد رقم 
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إسكان "بشأن تسجیل جمعیة إسكان األسرى المحررین " م٢٠٠٤"لسنة " ٣٧٤"
 ". الحجة رقیة

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للتأثیرات 
الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

س رأي وهو معدل متوسط على عك) ٢٫٣٣(ن بلغ یاألولى كما یحددها المسئول
 االهتمامن الذي جاء بمعدل مرتفع بالمرحلة األولى لكل من مجاالت یالمسئول

ن عن یواألهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین، وهو ما یعكس رضا المسئول
التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة بالمرحلة األولى والذي جاء 

  . ابقةبمعدل أقل من المرحلة األولى لألبعاد الس

  التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في
  : ، تمثلت فیما یلينیفلسطین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

یبین الجدول السابق أن تغطیة األقساط الجامعیة لألسرى المحررین جاء 
سب لألسرى ، وجاء في الترتیب الثاني توفیر دخل منا)٢٫٧(بمتوسط حسابي 

، ثم جاء في الترتیب الثالث توفیر المشورة )٢٫٦٦(المحررین بمتوسط حسابي 
، وهو ما یتفق على صعید )٢٫٢٨(المهنیة لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

البنود الثالثة السابقة مع ما أكدته نتائج المرحلة األولى من حیث الترتیب وسبق 
 . أن تم توضیح سبب ذلك

 الترتیب جاء الترتیب العاشر تأهیل األسرى المحررین وجاء في نهایة
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج المرحلة األولى ) ١٫٩٢(نفسیًا بمتوسط حسابي 

من حیث الترتیب وسبق أن تم توضیح سبب ذلك، وجاء في الترتیب الحادي 
وهو ما ) ١٫٨٨(عشر توفیر مسكن مالئم لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ع ما أكدته نتائج المرحلة األولى من حیث الترتیب وسبق أن تم توضیح یتفق م
 . سبب ذلك

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للتأثیرات 
الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

ل متوسط یتفق مع ما جاء في وهو معد) ٢٫٢(ن بلغ یالثانیة كما یحددها المسئول
ن عن التأثیرات الجوهریة لسیاسات یالمرحلة األولى ویعكس رضا المسئول

 .الرعایة االجتماعیة بالمرحلة الثانیة
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 التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في -٣
  :فلسطین كما یحددها الخبراء

  )٤٢(جدول رقم 

هریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین یوضح التأثیرات الجو
  )١٥=ن(في فلسطین كما یحددها الخبراء 

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

ة     ١ ة الالزم ات المادی وفیر اإلمكانی ت
  ١  ٩٣٫٣  ١٤  ١  ٦٠  ٩ للنهوض باألسرى المحررین

٢  
ة    ة بخدم رارات المتعلق م الق دع
ادة    ل القی ن قب ررین م رى المح األس

 السیاسیة
٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٣  ٤٦٫٧  ٧  

شكیل        ٣ العمل وفقًا للمنهج العلمي في ت
  ٣  ٨٠  ١٢  ٢  ٥٣٫٣  ٨ األطر المساهمة في السیاسات

رى     ٤ درة األس ستوي وق ع م رف
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٤  ٤٠  ٦  المحررین على القیام بالعمل السلیم

٥  

ي       تأ ثیرات معنویة ونفسیة ساهمت ف
ررین     رى المح درات األس ة ق تنمی
درجات   ة ب ة واإلنتاجی اإلبداعی

  متفاوتة

٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٥  ٣٣٫٣  ٥  

٦  
ى        ي عل تأثیر التأهیل التعلیمي والمهن
ة  ة االجتماعی ات الرعای سیاس

  لألسرى المحررین
٤  ٧٣٫٣  ١١  ٣  ٤٦٫٧  ٧  

  : یوضح الجدول السابق أن-

  لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في التأثیرات الجوهریة
  :، تمثلت فیما یلي الخبراء بالمرحلة األولى كما یحددهافلسطین

یشیر الجدول السابق إلى أن توفیر اإلمكانیات المادیة الالزمة للنهوض 
وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه دراسة %) ٦٠(باألسرى المحررین جاء بنسبة 

على سبیل المثال ال الحصر توفیر األجهزة المساعدة ف" م٢٠١٠"مي محمود 
للمعاقین من األسرى المحررین، ثم العمل وفقًا للمنهج العلمي في تشكیل األطر 

، یلیها دعم القرارات المتعلقة بخدمة %)٥٣٫٣(المساهمة في السیاسات بنسبة 
والمهني األسرى المحررین من قبل القیادة السیاسیة، وتأثیر التأهیل التعلیمي 
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، ثم رفع %)٤٦٫٧(على سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بنسبة 
، یلیها %)٤٠(مستوى وقدرة األسرى المحررین على القیام بالعمل السلیم بنسبة 

تأثیرات معنویة ونفسیة ساهمت في تنمیة قدرات األسرى المحررین اإلبداعیة 
 فحتى وإن كانت النسبة متدنیة إال %)٣٣٫٣(واإلنتاجیة بدرجات متفاوتة بنسبة 

أن لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین أثر معنوي تحدیدًا یحفز 
 لسیاسات تهدف إلى تحویلهم اهتماماألسرى المحررین ویشعرهم بأنهم موضع 

  . لعناصر منتجة داخل المجتمع

 ین في التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحرر
  :، تمثلت فیما یلي الخبراء الثانیة كما یحددهابالمرحلة فلسطین

یؤكد الجدول السابق أن توفیر اإلمكانیات المادیة الالزمة للنهوض 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج %) ٩٣٫٣(باألسرى المحررین جاء بنسبة 

ألسرى المرحلة األولى، ثم تأثیرات معنویة ونفسیة ساهمت في تنمیة قدرات ا
، یلیها العمل %)٨٦٫٧(المحررین اإلبداعیة واإلنتاجیة بدرجات متفاوتة بنسبة 

، ثم %)٨٠(وفقًا للمنهج العلمي في تشكیل األطر المساهمة في السیاسات بنسبة 
رفع مستوى وقدرة األسرى المحررین على القیام بالعمل السلیم، وتأثیر التأهیل 

یة االجتماعیة لألسرى المحررین بنسبة التعلیمي والمهني على سیاسات الرعا
، یلیها دعم القرارات المتعلقة بخدمة األسرى المحررین من قبل %)٧٣٫٣(

 النسب ما بین المرحلة األولى والثانیة اختالف%) ٦٦٫٧(القیادة السیاسیة بنسبة 
على هذا الصعید ال یعني بأن القیادة السیاسیة في المرحلة األولى أقل دعمًا 

المحررین من القیادة السیاسیة في المرحلة الثانیة ولكن مشكالت لألسرى 
األسرى المحررین في المرحلة الثانیة فرضت نفسها داخل المجتمع مقارنة 
بالمرحلة األولى ما دفع بالقیادة السیاسیة في هذه المرحلة إلى التدخل بما یقارب 

حلة األولى كما ثالثة أضعاف تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة في المر
والذي یوضح توزیع تشریعات سیاسات الرعایة " ١٠"تظهر نتائج الجدول رقم 

  . االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین طبقًا للمراحل الزمنیة
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ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة "
 "لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

 ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة -١
  :نیلسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها المسئول

  )٤٣(جدول رقم 

یوضح ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة 
 نی كما یحددها المسئوللسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  )٥٠=ن(
  المرحلة األولى 

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  
  المرحلة الثانیة

  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(
مجتمع                   

  الدراسة
المتوسط      األبعاد

الحسابي
االنحراف 
المتوسط   الترتیب  المعیاري

الحسابي
االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

ة   ١ ات الرعای داف سیاس أه
  ٤  ٠٫٤٨  ٢٫٢٦  ٣  ٠٫٣٥  ٢٫٤١  لألسرى المحررین االجتماعیة 

٢  
ات   ضمنها سیاس ي تت یم الت الق
رى    ة لألس ة االجتماعی الرعای

  المحررین 
٣  ٠٫٥٥  ٢٫٢٩  ٤  ٠٫٤٨  ٢٫٣٥  

ة     ٣ ات الرعای راءات سیاس إج
  ٢  ٠٫٣٦  ٢٫٣٢  ٢  ٠٫٢٩  ٢٫٤٤  االجتماعیة لألسرى المحررین 

٤  
ستهدفة من سیاسات        الفئات الم

ة  ة االجتماعی رى الرعای  لألس
  المحررین 

١  ٠٫٥١  ٢٫٤٤  ١  ٠٫٤٣  ٢٫٦٤  

٥  
سیاسات   ة ل أثیرات الجوهری الت
رى    ة لألس ة االجتماعی الرعای

  المحررین 
٥  ٠٫٤٩  ٢٫٢  ٥  ٠٫٤  ٢٫٣٣  

 مستوى  ٠٫٢٩  ٢٫٤٣  األبعاد ككل
 مستوى  ٠٫٤  ٢٫٣  مرتفع

  متوسط

  :  یوضح الجدول السابق أن-

  والتأثیرات الجوهریة ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین
لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

  : ، تمثل فیما یلينیاألولى كما یحددها المسئول

  الترتیب األول الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة
وذلك یعكس أن إجابات ) ٢٫٦٤(لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 
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م وإلى حد ما جاءت في الترتیب األول لصالح الفئات ن بنعیالمسئول
 .المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  لألسرىالترتیب الثاني إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة 
ن یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٤٤(المحررین بمتوسط حسابي 

ي لصالح إجراءات سیاسات بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الثان
 .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  المحررین لألسرىالترتیب الثالث أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة 
ن بنعم وإلى یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٤١(بمتوسط حسابي 

حد ما جاءت في الترتیب الثالث لصالح أهداف سیاسات الرعایة 
 . المحرریناالجتماعیة لألسرى 

  الترتیب الرابع القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى
ن یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٣٥(المحررین بمتوسط حسابي 

بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الرابع لصالح القیم التي تتضمنها 
 .سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

 مس التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة الترتیب الخا
وذلك یعكس أن إجابات ) ٢٫٣٣(لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الخامس لصالح التأثیرات یالمسئول
 . الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

ر إلى أن المتوسط العام لترتیب وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشی
األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة األولى كما یحددها 

ن عن األهداف ی، وهو معدل مرتفع یعكس رضا المسئول)٢٫٤٣(ن بلغ یالمسئول
مستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة والقیم واإلجراءات وال

االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة األولى، وفي هذا السیاق یجب عدم 
 السیاسي واالقتصادي التي عایشتها سیاسات الرعایة االستقرارإغفال حالة 

  . االجتماعیة تحدیدًا في النصف األول من هذه المرحلة
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 جراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة ترتیب األهداف والقیم واإل
لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

  : ، تمثل فیما یلينیالثانیة كما یحددها المسئول

 الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة  الترتیب األول
إجابات وذلك یعكس أن ) ٢٫٤٤(لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب األول لصالح الفئات یالمسئول
 .المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  الترتیب الثاني إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى
ن یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٣٢(المحررین بمتوسط حسابي 

اءت في الترتیب الثاني لصالح إجراءات سیاسات بنعم وإلى حد ما ج
 .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  الترتیب الثالث القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى
ن یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٢٩(المحررین بمتوسط حسابي 

التي تتضمنها بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الثالث لصالح القیم 
 . سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

  الترتیب الرابع أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین
ن بنعم وإلى یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٢٦(بمتوسط حسابي 

حد ما جاءت في الترتیب الرابع لصالح أهداف سیاسات الرعایة 
 .محرریناالجتماعیة لألسرى ال

  الترتیب الخامس التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة
وذلك یعكس أن إجابات ) ٢٫٢(لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الخامس لصالح التأثیرات یالمسئول
 . الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

ل نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لترتیب وبالنظر للجدو
األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة 
االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة الثانیة كما یحددها 

، وهو معدل متوسط على عكس ما جاء في المرحلة )٢٫٣(ن بلغ یالمسئول
ن عن األهداف والقیم ی، إال أنه یعكس أیضًا بمعدل أقل رضا المسئولاألولى



 

٥٤٤ 
 

2.41

2.35

2.44

2.64

2.33

2.26
2.29

2.32

2.44

2.2

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

أهداف سیاسات
الِرعایة االْجِتَماِعیة
لألْسَرى الُمحررین 

الِقَیم التي َتَتضمنها
سیاسات الِرعایة
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MEAN المرحلة األولى

MEAN المرحلة الثانیة

واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
  . لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣(شكل رقم 

جوهریة یوضح ترتیب األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات ال
  )١(نیلسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها المسئول

  

  

  

  

                                                
 .إعداد الباحث )٣(
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 الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج -ج
  : تنفیذها وأثرها في المجتمع

  "التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین"

  :ررین كما یوضحها تحلیل المضمون التغیرات في تحسین حیاة األسرى المح-١

  )٤٤(جدول رقم 

یوضح التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما یوضحها تحلیل 
  المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(
  المجموع

   المراحل                              م  )٩٠=ن(
     العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

ررین    ١ رى المح اع األس سن أوض تح
  ٥٥٫٦  ٥٠  ٦١٫٨  ٤٢  ٣٦٫٤  ٨  الصحیة

  ٩٤٫٤  ٨٥  ٩٧٫١  ٦٦  ٨٦٫٤  ١٩  في المجتمع األسرى المحررین اندماج  ٢

ة لألسرى       ٣ ة دوری جرت فحوصات طبی
  ٥٥٫٦  ٥٠  ٦١٫٨  ٤٢  ٣٦٫٤  ٨  المحررین

٤  
رى   ة لألس ادات الالزم دیم اإلرش م تق ت

رة    المحررین للتعامل مع األ    سرة بعد فت
  االنقطاع

٢٦٫٧  ٢٤  ٢٦٫٥  ١٨  ٢٧٫٣  ٦  

صل  ٥ ى  ح ررین عل رى المح األس
  ٥٥٫٦  ٥٠  ٦١٫٨  ٤٢  ٣٦٫٤  ٨   الطبیة الالزمةاالستشارات

٦  
رى   ة لألس ادات الالزم دیم اإلرش م تق ت

رق    ة بط ررین المتعلق اقهمالمح  التح
  بسوق العمل

٤٣٫٣  ٣٩  ٤١٫٢  ٢٨  ٥٠  ١١  

صول  ٧ ى    ح ررین عل رى المح األس
  ٢٣٫٣  ٢١  ١٤٫٧  ١٠  ٥٠  ١١  ءات ضریبیةإعفا

٨  
صل ى  ح ررین عل رى المح األس

وم    ن رس اءات م تراكاتإعف ي  االش  ف
  األندیة

-  -  -  -  -  -  

  ٢٢٫٢  ٢٠  ١٤٫٧  ١٠  ٤٥٫٥  ١٠  تمتع األسرى المحررین بمجانیة التعلیم  ٩

ى       ١٠ ررین عل رى المح صول األس ح
  ٢٧٫٨  ٢٥  ٢٢٫١  ١٥  ٤٥٫٥  ١٠   وظیفیةامتیازات

ق  ١١ التعلیم     األالتح ررین  ب رى المح س
  ٤٣٫٣  ٣٩  ٤١٫٢  ٢٨  ٥٠  ١١  المهني بمختلف تخصصاته

رى    ١٢ ة لألس وفرت دروس تقوی ت
  ٢٠  ١٨  ١٤٫٧  ١٠  ٣٦٫٤  ٨  المحررین مجانًا

  ٣٠  ٢٧  ٢٢٫١  ١٥  ٥٤٫٥  ١٢  توفر دخل ثابت لألسرى المحررین  ١٣
  ٣٨٫٣  ٤٤٨  ٣٦٫٩  ٣٢٦  ٤٢٫٧  ١٢٢  المتغیر ككل
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  : یوضح الجدول السابق أن-

 تغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین بالمرحلة األولى كما ال
  : یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

في المجتمع بنسبة  األسرى المحررین جاء في بدایة الترتیب اندماج
 االندماجذلك لما ساهمت به طبیعة البیئة الفلسطینیة في تحقیق هذا %) ٨٦٫٤(

 سیاسات الرعایة االجتماعیة وهو ما یتفق مع ما بجوار التشریعات التي تضمنتها
بأن طبیعة البیئة الفلسطینیة تعتبر عامل " م٢٠١٣"أكدته دراسة خالد دیاب 

مساعد في التخفیف من الوحدة النفسیة لدى األسرى المحررین، ثم توفر دخل 
، یلیها تم تقدیم اإلرشادات الالزمة %)٥٤٫٥(ثابت لألسرى المحررین بنسبة 

األسرى   بسوق العمل، وحصولالتحاقهمى المحررین المتعلقة بطرق لألسر
 األسرى المحررین  بالتعلیم المهني والتحقالمحررین على إعفاءات ضریبیة، 

، ثم تمتع األسرى المحررین بمجانیة التعلیم، %)٥٠(بمختلف تخصصاته بنسبة 
یها ، یل%)٤٥٫٥( وظیفیة بنسبة امتیازاتوحصول األسرى المحررین على 

تحسن أوضاع األسرى المحررین الصحیة، وإجراء فحوصات طبیة دوریة 
 الطبیة االستشاراتاألسرى المحررین على  لألسرى المحررین، وحصل

، ثم %)٣٦٫٤(الالزمة، وتوفرت دروس تقویة لألسرى المحررین مجانًا بنسبة 
 فترة تم تقدیم اإلرشادات الالزمة لألسرى المحررین للتعامل مع األسرة بعد

على الرغم من أهمیة البند السابق إال أنه جاء في %) ٢٧٫٣( بنسبة االنقطاع
یعتبر غیاب األسیر المحرر " م٢٠١٠"نهایة الترتیب فوفقًا لدراسة أمل عدنان 

 سبب معاناة نفسیة واجتماعیة واقتصادیة لألسرة االعتقالعن األسرة نتیجة 
زمة لألسرى المحررین لكیفیة األمر الذي یتطلب معه تقدیم اإلرشادات الال

  .التعامل مع األسرة

  التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یوضحها
  :تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

األسرى المحررین في المجتمع جاء  یبین الجدول السابق أن اندماج
في نتائج المرحلة وهو ما یتفق من حیث الترتیب مع ما جاء %) ٩٧٫١(بنسبة 

األولى، ثم جاء تحسن أوضاع األسرى المحررین الصحیة، وإجراء فحوصات 
 االستشاراتاألسرى المحررین على  طبیة دوریة لألسرى المحررین، وحصول

 تشریعات سیاسات الرعایة اهتمامویرجع سبب %) ٦١٫٨(الطبیة الالزمة بنسبة 
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لى السیاسات المتعمدة التي كان االجتماعیة بالوضع الصحي لألسرى المحررین إ
ینتهجها االحتالل في التعامل معهم داخل المعتقالت والهادفة إلى إلحاق الضرر 

 بوضعهم الصحي بعد الخروج من المعتقل انشغالهمالصحي بأجسادهم لضمان 
وعدم تفرغهم لمقاومة االحتالل ومن أمثلة هذا الضرر ما أكدته دراسة جهاد 

الحتالل سمح لشركات األدویة الصهیونیة بتنفیذ تجارب بأن ا" م٢٠٠٦"شعبان 
على األسرى المحررین، یلیها تم تقدیم اإلرشادات الالزمة لألسرى المحررین 

 األسرى المحررین  بالتعلیم والتحق بسوق العمل، التحاقهمالمتعلقة بطرق 
، ثم تم تقدیم اإلرشادات الالزمة %)٤١٫٢(المهني بمختلف تخصصاته بنسبة 

، یلیها %)٢٦٫٥( بنسبة االنقطاعألسرى المحررین للتعامل مع األسرة بعد فترة ل
 وظیفیة، وتوفر دخل ثابت لألسرى امتیازاتحصول األسرى المحررین على 

األسرى المحررین على إعفاءات  ، ثم حصول%)٢٢٫١(المحررین بنسبة 
یة لألسرى ضریبیة، تمتع األسرى المحررین بمجانیة التعلیم، توفرت دروس تقو

وال یعني مجيء دروس التقویة في نهایة %) ١٤٫٧(المحررین مجانًا بنسبة 
الترتیب أن األسرى المحررین لم یحصلوا علیها فتشریعات سیاسات الرعایة 
االجتماعیة جاءت على هذا الصعید بما هو أشمل وأعم من ذلك وفي نفس الوقت 

سات الرعایة االجتماعیة یراعي حریة األسرى المحررین بمعنى لم تأتي سیا
لقرطاسیة أو لمصاریف مواصالت إلى ابتشریعات تتطرق لدروس تقویة أو 

آخره مما شابه وإنما جاءت بتشریعات تقدم الدعم المالي للطالب من األسرى 
ا وفقًا للحاجة طریقة توجیه یقرروالمحررین ولألسرى المحررین بعد ذلك أن 

لقرطاسیة أو للمواصالت إلى آخره مما شابه هذا الدعم إما لدروس التقویة أو ل
بشأن تقدیم الدعم " م٢٠٠٥"لسنة " ١٢٦"ومثال لذلك قرار مجلس الوزراء رقم 

  .المالي لألسرى المحررین الطالب في الجامعات المحلیة

  

  

  

  



 

٥٤٨ 
 

  :نیالتغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما یحددها المسئول -٢

  )٥٠=ن( نی في تحسین حیاة األسرى المحررین كما یحددها المسئولیوضح التغیرات )٤٥(جدول رقم 
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

   مجتمع الدراسة                                         م  ال   ى حد ماإل  نعم  ال   إلى حد ما  نعم
  العبارات    

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

ور      ١ ررین ف تم إجراء فحص طبي شامل لألسرى المح
  ٩  ٠٫٧٤  ١٫٩٨  ٢٨  ١٤  ٤٦  ٢٣  ٢٦  ١٣  ١٠  ٠٫٨١  ١٫٩٦  ٣٤  ١٧  ٣٦  ١٨  ٣٠  ١٥  خروجهم من المعتقل

  ٧  ٠٫٦٥  ٢٫٠٢  ٢٠  ١٠  ٥٨  ٢٩  ٢٢  ١١  ٩  ٠٫٧١  ٢٫٠٦  ٢٢  ١١  ٥٠  ٢٥  ٢٨  ١٤  وذویهملألسرى المحررین  تم تنظیم أیام طبیة مجانیة  ٢

رى ذوي       ٣ ساندة لألس ة الم وفیر األدوات الطبی م ت ت
  ٨  ٠٫٦٢  ١٫٩٨  ٢٠  ١٠  ٦٢  ٣١  ١٨  ٩  ٧  ٠٫٦٥  ٢٫١٦  ١٤  ٧  ٥٦  ٢٨  ٣٠  ١٥  الحاجات الخاصة

  ١  ٠٫٧٣  ٢٫٥٦  ١٤  ٧  ١٦  ٨  ٧٠  ٣٥  ١  ٠٫٦٤  ٢٫٥٨  ٨  ٤  ٢٦  ١٣  ٦٦  ٣٣  المحررین تم توفیر منح دراسیة لألسرى  ٤

دیم   ٥ م تق ون  ت رى      الع ن األس وزة م االت المع للح
  ٢  ٠٫٧١  ٢٫٣٢  ١٤  ٧  ٤٠  ٢٠  ٤٦  ٢٣  ٣  ٠٫٧  ٢٫٤٢  ١٢  ٦  ٣٤  ١٧  ٥٤  ٢٧  المحررین

رة         ٦ ررین فت رى المح هري لألس تم توفیر مصروف ش
  ٤  ٠٫٨٦  ٢٫١٤  ٣٠  ١٥  ٢٦  ١٣  ٤٤  ٢٢  ٤  ٠٫٧٦  ٢٫٤  ١٦  ٨  ٢٨  ١٤  ٥٦  ٢٨  تأهیلهم

دی   ٧ م تق ررین   ت رى المح ة لألس ات الالزم م التوجیه
  ٥  ٠٫٨٥  ٢٫١٢  ٣٠  ١٥  ٢٨  ١٤  ٤٢  ٢١  ٦  ٠٫٦٧  ٢٫٣٨  ١٠  ٥  ٤٢  ٢١  ٤٨  ٢٤  اللتحاقهم بسوق العمل

رض  ٨ م یقت ل  ل ن أج ررین م رى المح باع األس  إش
  ٦  ٠٫٨  ٢٫٠٨  ٢٨  ١٤  ٣٦  ١٨  ٣٦  ١٨  ٨  ٠٫٦٧  ٢٫١٤  ١٦  ٨  ٥٤  ٢٧  ٣٠  ١٥  حاجاتهم األساسیة

الزم للم     ٩ دعم ال وفر ال رى  ت صغیرة لألس شاریع ال
  ٣  ٠٫٧٨  ٢٫٢٦  ٢٠  ١٠  ٣٤  ١٧  ٤٦  ٢٣  ٥  ٠٫٦  ٢٫٣٨  ٦  ٣  ٥٠  ٢٥  ٤٤  ٢٢  المحررین 

بإكساب األسرى المحررین  الجهات المختصة اهتمت  ١٠
  ٥  ٠٫٨٥  ٢٫١٢  ٣٠  ١٥  ٢٨  ١٤  ٤٢  ٢١  ٢  ٠٫٦١  ٢٫٥  ٦  ٣  ٣٨  ١٩  ٥٦  ٢٨  حرفة إللحاقهم بسوق العمل

 مستوى  ٠٫٤٢  ٢٫٣  المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٥  ٢٫١٦    متوسط

  متوسط



 

٥٤٩ 
 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یحددها
  :  تمثلت فیما یلي،نیالمسئول

جاء في الترتیب األول تم توفیر منح دراسیة لألسرى المحررین 
مرحلة وذلك على خالف ما جاء في تحلیل المضمون لل) ٢٫٥٨(بمتوسط حسابي 

األولى والثانیة حیث كانت مجانیة التعلیم في مراتب متدنیة فتشریعات سیاسات 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین لم تهتم بمجانیة التعلیم بقدر اهتمامها 
بالمنح الدراسیة وهو ما یتفق مع ما جاء في تشریعات سیاسات الرعایة 

 تعاون اتفاقیةمثال لذلك عقد االجتماعیة لألسرى المحررین بتلك المرحلة و
مشترك بین هیئة شؤون األسرى والمحررین وجامعة القدس المفتوحة عام 

 تقوم الجامعة بإعفاء األسیر المحرر من االتفاقیةبموجب هذه " م٢٠٠٠"
واألسیر المحرر %" ٥٠"من الرسوم على أن تتكفل الهیئة بـ%" ٢٥"
بإكساب األسرى  هات المختصةالج ، وجاء في الترتیب الثاني اهتمت%"٢٥"بـ

، ثم جاء في )٢٫٥(المحررین حرفة إللحاقهم بسوق العمل بمتوسط حسابي 
للحاالت المعوزة من األسرى المحررین بمتوسط  العون الترتیب الثالث تم تقدیم

 ). ٢٫٤٢(حسابي 

 وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب التاسع تم تنظیم أیام طبیة مجانیة
، وجاء في الترتیب العاشر )٢٫٠٦(رین وذویهم بمتوسط حسابي لألسرى المحر

تم إجراء فحص طبي شامل لألسرى المحررین فور خروجهم من المعتقل 
وهو ما یتفق مع ما جاء في نتائج تحلیل المضمون ) ١٫٩٦(بمتوسط حسابي 

للمرحلة األولى حیث الرعایة الصحیة في مراتب متدنیة مقارنة مع المرحلة 
  .الثانیة

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للتغیرات في 
ن بلغ یتحسین حیاة األسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

ن للتغیرات في تحسین حیاة ی، وهو معدل متوسط یعكس قبول المسئول)٢٫٣(
  . األسرى المحررین بالمرحلة األولى

  

  



 

٥٥٠ 
 

  حیاة األسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یحددها التغیرات في تحسین
  : ، تمثلت فیما یلينیالمسئول

جاء في الترتیب األول تم توفیر منح دراسیة لألسرى المحررین 
وهو ما یتفق مع ما جاء في المرحلة األولى ومع ما ) ٢٫٥٦(بمتوسط حسابي 

حظون بأن األسرى المحررین ی" م٢٠١٠"أكدته كذلك دراسة مي محمود 
 العون بمساعدة الهیئة لهم في استكمال دراستهم، وجاء في الترتیب الثاني تم تقدیم

وهو ما یتفق ) ٢٫٣٢(للحاالت المعوزة من األسرى المحررین بمتوسط حسابي 
مع ما جاء في تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین لتلك 

والذي قدم " م٢٠٠٥"لسنة " ٩٣ "المرحلة ومثال ذلك قرار مجلس الوزراء رقم
العون للحاالت المعوزة من األسرى المحررین، ثم جاء في الترتیب الثالث توفر 

 ). ٢٫٢٦(الدعم الالزم للمشاریع الصغیرة لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الثامن تم توفیر األدوات الطبیة 
، وجاء في )١٫٩٨(حاجات الخاصة بمتوسط حسابي المساندة لألسرى ذوي ال

الترتیب التاسع تم إجراء فحص طبي شامل لألسرى المحررین فور خروجهم 
وهو ما یتفق مع ما جاء في نتائج المرحلة ) ١٫٩٨(من المعتقل بمتوسط حسابي 

األولى وتكمن أهمیة الفحص الطبي الشامل فور التحرر في سرعة تدارك أي 
 . بب ناتجة عن فترة االعتقالمشكالت صحیة تس

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للتغیرات في 
ن بلغ یتحسین حیاة األسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

، وهو معدل متوسط یتفق مع ما جاء في المرحلة األولى، ویعكس قبول )٢٫١٦(
  . سین حیاة األسرى المحررین بالمرحلة الثانیةن للتغیرات في تحیالمسئول

  

  

  

  

  

  



 

٥٥١ 
 

  : التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما یحددها الخبراء-٣

  )٤٦(جدول رقم 

 یوضح التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كما یحددها الخبراء
  )١٥=ن(

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك
  ٢  ٩٣٫٣  ١٤  ٤  ٥٣٫٣  ٨ توفیر فرص عمل لألسرى المحررین   ١

رى      ٢ حي لألس أمین ص وفیر ت ت
  ٣  ٨٦٫٧  ١٣  ٢  ٦٦٫٧  ١٠ المحررین

  ٤  ٨٠  ١٢  ٥  ٤٦٫٧  ٧ التأهیل المجتمعي لألسرى المحررین  ٣
  ٥  ٧٣٫٣  ١١  ١  ٧٣٫٣  ١١  تقدیم فرص للتعلیم لألسرى المحررین  ٤

ضان     ٥ ة احت ع بكیفی ي المجتم ادة وع زی
  ٤  ٨٠  ١٢  ٦  ٤٠  ٦   المحررین بالمجتمعسرىاأل

تحسین األوضاع االقتصادیة لألسرى        ٦
  ١  ١٠٠  ١٥  ٣  ٦٠  ٩  المحررین

ًا     ٧ سیًا واجتماعی ررین نف ل المح تأهی
  ٥  ٧٣٫٣  ١١  ٥  ٤٦٫٧  ٧  ومهنیًا

  : یوضح الجدول السابق أن-

 بالمرحلة األولى كما یحددهاحررینالتغیرات في تحسین حیاة األسرى الم  
  :، تمثلت فیما یليالخبراء

یشیر الجدول السابق إلى أن تقدیم فرص للتعلیم لألسرى المحررین جاء 
 لما بدأه األسرى المحررین في امتدادوتلك الفرص كانت %) ٧٣٫٣(بنسبة 

حیث استطاع األسرى " م٢٠٠٦"المعتقل وفقًا لما جاء في دراسة جهاد شعبان 
لمحررین القضاء على األمیة بشكل كامل في بعض المعتقالت بین صفوفهم ا

واهتموا بعلم التجوید والتالوة وكذلك تعلم اللغات األجنبیة، ثم توفیر تأمین صحي 
، یلیها تحسین األوضاع االقتصادیة %)٦٦٫٧(لألسرى المحررین بنسبة 

المحررین ، ثم توفیر فرص عمل لألسرى %)٦٠(لألسرى المحررین بنسبة 
، یلیها التأهیل المجتمعي لألسرى المحررین، وتأهیل %)٥٣٫٣(بنسبة 

، ثم زیادة وعي المجتمع %)٤٦٫٧(المحررین نفسیًا واجتماعیًا ومهنیًا بنسبة 
وهو ما یتفق مع ما %) ٤٠(بكیفیة احتضان األسرى المحررین بالمجتمع بنسبة 

اء دور في التعامل مع بأن یكون للعلم" م٢٠١٠"جاء في دراسة أمل عدنان 



 

٥٥٢ 
 

األسرى المحررین فور التحرر للتخفیف من آثار ردة الفعل التي قد تطرأ في 
  . خاصته وأهله أو في المجتمع

 بالمرحلة الثانیة كما یحددهاالتغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین  
  :، تمثلت فیما یليالخبراء

 لألسرى المحررین یؤكد الجدول السابق أن تحسین األوضاع االقتصادیة
وهو ما یتفق مع ما جاء في تشریعات سیاسات الرعایة %) ١٠٠(جاء بنسبة 

االجتماعیة لألسرى المحررین في تلك المرحلة ومثال ذلك قرار مجلس الوزراء 
بشأن دعم األسرى المحررین من معتقالت االحتالل " م٢٠٠٥"لسنة " ٢٤"رقم 

لسنة " هـ.إ/و.م/٢/١٧٢/١١"الصهیوني كذلك قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن الموافقة على تشغیل أسرى محررین على بند التشغیل المؤقت، " م٢٠١٠"

، یلیها توفیر تأمین %)٩٣٫٣(ثم توفیر فرص عمل لألسرى المحررین بنسبة 
، ثم التأهیل المجتمعي لألسرى %)٨٦٫٧(صحي لألسرى المحررین بنسبة 

احتضان األسرى المحررین بالمجتمع المحررین، وزیادة وعي المجتمع بكیفیة 
، یلیها تقدیم فرص للتعلیم لألسرى المحررین، وتأهیل المحررین %)٨٠(بنسبة 

  %). ٧٣٫٣(نفسیًا واجتماعیًا ومهنیًا بنسبة 



 

٥٥٣ 
 

  "التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین"

تحلیل  التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین كما یوضحه -١
  :المضمون

  )٤٧(جدول رقم 

یوضح التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین كما یوضحه تحلیل 
  المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
   المراحل                                         م  )٩٠=ن(

   العبارات   
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧٣٫٣  ٦٦  ٧٧٫٩  ٥٣  ٥٩٫١  ١٣  تدعیم العدالة االجتماعیة بین جمیع فئات المجتمع  ١
  ٧٫٨  ٧  ٤٫٤  ٣  ١٨٫٢  ٤  باألسرى المحررین اإلعالم اهتم  ٢

دمات          ٣ دیم خ ي تق ذادت أعداد الجهات المشاركة ف
  ٤٣٫٣  ٣٩  ٣٥٫٣  ٢٤  ٦٨٫٢  ١٥  المحررین الرعایة االجتماعیة لألسرى

٤  
دت ال  ل عق ؤتمرات وورش العم ن الم د م عدی

ة      دمات المقدم ویر الخ ة بتط دوات المتعلق والن
  لألسرى المحررین

١٦٫٧  ١٥  ١٦٫٢  ١١  ١٨٫٢  ٤  

ي     ٥ ع ف ة داخل المجتم سات الخاص اركت المؤس ش
  ٣٫٣  ٣  ٤٫٤  ٣  -  -  توفیر فرص العمل لألسرى المحررین

تحسنت مكانات وأدوار األسرى المحررین داخل         ٦
  ٧٨٫٩  ٧١  ٨٣٫٨  ٥٧  ٦٣٫٦  ١٤  المجتمع

  ٣٧٫٢  ٢٠١  ٣٧  ١٥١  ٣٧٫٩  ٥٠  المتغیر ككل

  : یوضح الجدول السابق أن-

  التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بالمرحلة األولى كما
  :یوضحه تحلیل المضمون، تمثل فیما یلي

جاء في بدایة الترتیب ذادت أعداد الجهات المشاركة في تقدیم خدمات 
ومن أبرز هذه الجهات %) ٦٨٫٢(االجتماعیة لألسرى المحررین بنسبة الرعایة 

خالل تلك المرحلة وزارة شؤون األسرى والمحررین وجمعیة األسرى 
ونادي األسیر الفلسطیني وكلیة الشهید أبو جهاد، ثم تحسنت " حسام"والمحررین 

تدعیم ، یلیها %)٦٣٫٦(مكانات وأدوار األسرى المحررین داخل المجتمع بنسبة 
 اإلعالم ، ثم اهتم%)٥٩٫١(العدالة االجتماعیة بین جمیع فئات المجتمع بنسبة 

" م٢٠٠٧"باألسرى المحررین وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة إسالم محمود 



 

٥٥٤ 
 

بضرورة تفعیل الدور اإلعالمي الفلسطیني على هذا الصعید، وعقدت العدید من 
طویر الخدمات المقدمة لألسرى المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بت

وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة عبد الناصر ذكي %) ١٨٫٢(المحررین بنسبة 
بالدعوة لعقد ورش عمل ومؤتمرات دولیة  وإقلیمیة وحلقات دراسیة " م٢٠٠٨"

تؤسس إلجراء المزید من البحوث على هذا الصعید، ومن المالحظ أنه لم یكن 
 هذه المرحلة ویرجع ذلك لعدم وجود خطة لدى للقطاع الخاص أي دور خالل

الجهات المختصة لتشجیع القطاع الخاص على هذا الصعید وهو ما یتفق مع ما 
" ٥١"ن للمرحلة األولى والتي یوضحها الجدول رقم یأكدته نتائج دلیل المسئول

المتعلق بعائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة 
  .ي المجتمعف

  التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما
  :یوضحه تحلیل المضمون، تمثل فیما یلي

جاء في بدایة الترتیب تحسنت مكانات وأدوار األسرى المحررین داخل 
فلقد تقلد عدد منهم مناصب رفیعة داخل المجتمع %) ٨٣٫٨(المجتمع بنسبة 
 كما االعتقالفي ذلك باإلضافة لسیاسات الرعایة االجتماعیة إلى ویرجع السبب 

صقلت " االعتقال"بأن تلك التجربة " م٢٠١٣"أكدت دراسة خالد دیاب 
 وغرست فیهم المبادئ والسمات النبیلة الرائعة انتمائهمشخصیاتهم وعززت 

ین جمیع  ثم تدعیم العدالة االجتماعیة بوالشاغر والكاتب الفذفخرجت منهم القائد 
، یلیها ذادت أعداد الجهات المشاركة في تقدیم %)٧٧٫٩(فئات المجتمع بنسبة 

، ثم عقدت %)٣٥٫٣(خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بنسبة 
العدید من المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بتطویر الخدمات المقدمة 

باألسرى المحررین  اإلعالم ، یلیها اهتم%)١٦٫٢(لألسرى المحررین بنسبة 
بضرورة أن تقوم وسائل " م٢٠١٠"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة أمل عدنان 

اإلعالم المختلفة وعلى مختلف المنابر بالتذكیر المستمر بقضیتهم، وشاركت 
المؤسسات الخاصة داخل المجتمع في توفیر فرص العمل لألسرى المحررین 

  %).٤٫٤(بنسبة 

  

  



 

٥٥٥ 
 

  :نی األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین كما یحدده المسئول التغیر في-٢

  )٤٨(جدول رقم 

  )٥٠=ن( نییوضح التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین كما یحدده المسئول
  )٢٠١٤  :٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

    مجتمع الدراسة                       م  ال   إلى حد ما  نعم  ال   إلى حد ما  نعم
  العبارات  

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

ب     ١ ررین مناص رى المح د األس تقل
  ١  ٠٫٦  ٢٫٦٢  ٦  ٣  ٢٦  ١٣  ٦٨  ٣٤  ١  ٠٫٤٥  ٢٫٧٢  -  -  ٢٨  ١٤  ٧٢  ٣٦  رفیعة داخل المجتمع

٢  
دیم     ي تق تعددت الجهات التي تشارك ف
رى     ة لألس ة االجتماعی دمات الرعای خ

  داخل المجتمع المحررین
٢  ٠٫٦٤  ٢٫٤٢  ٨  ٤  ٤٢  ٢١  ٥٠  ٢٥  ٢  ٠٫٥٤  ٢٫٥٢  ٢  ١  ٤٤  ٢٢  ٥٤  ٢٧  

األسرى المحررین في المجتمع  اندمج  ٣
  ٣  ٠٫٦٤  ٢٫٤  ٨  ٤  ٤٤  ٢٢  ٤٨  ٢٤  ٤  ٠٫٦٦  ٢٫٣٤  ١٠  ٥  ٤٦  ٢٣  ٤٤  ٢٢  فور تحررهم

م   ٤ ة      ل شعر األسرى المحررین بالغرب ی
  ٥  ٠٫٦٥  ٢٫٣  ١٠  ٥  ٥٠  ٢٥  ٤٠  ٢٠  ٥  ٠٫٦٢  ٢٫٢٢  ١٠  ٥  ٥٨  ٢٩  ٣٢  ١٦  عن محیطهم االجتماعي

٥  
ارس األسرى المحررین    م  م  أدواره

ع  ي المجتم دًا ف واء   بعی ن االنط ع
  والعزلة

٤  ٠٫٦٣  ٢٫٣٤  ٨  ٤  ٥٠  ٢٥  ٤٢  ٢١  ٣  ٠٫٥٧  ٢٫٣٨  ٤  ٢  ٥٤  ٢٧  ٤٢  ٢١  

 مستوى  ٠٫٤٣  ٢٫٤٤  المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٤٨  ٢٫٤٢    مرتفع

  مرتفع



 

٥٥٦ 
 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بالمرحلة األولى كما
  : ، تمثل فیما یلينییحدده المسئول

یبین الجدول السابق أن تقلد األسرى المحررین مناصب رفیعة داخل 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل ) ٢٫٧٢ (المجتمع جاء بمتوسط حسابي

تحلیل المضمون للمرحلة األولى، وجاء في الترتیب الثاني تعددت الجهات التي 
داخل المجتمع  تشارك في تقدیم خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

 ، ثم جاء في الترتیب الثالث مارس األسرى المحررین)٢٫٥٢(بمتوسط حسابي 
وهو ) ٢٫٣٨(عن االنطواء والعزلة بمتوسط حسابي  بعیدًا في المجتمع مأدواره

بأن األسرى المحررین " م٢٠١٣"ما یتفق مع ما أكدته دراسة دعاء شعبان 
 . یشعرون بالرضا عن العالقات االجتماعیة

األسرى المحررین  وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الرابع اندمج
، وجاء في الترتیب الخامس )٢٫٣٤(وسط حسابي في المجتمع فور تحررهم بمت

یشعر األسرى المحررین بالغربة عن محیطهم االجتماعي بمتوسط حسابي  لم
 األسرى المحررین في المجتمع وعدم شعورهم باندماجفیما یتعلق ) ٢٫٢٢(

بالغربة عن محیطهم االجتماعي أكدت نتائج الدراسة الحالیة وغیرها الكثیر من 
سبق التوضیح أن األسرى المحررین اندمجوا في المجتمع ولكن الدراسات كما 

لم یكن ذلك االندماج فور التحرر وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة إسالم محمود 
بضرورة رعایة ودعم األسرى المحررین واحتضانهم عبر مؤسسات " م٢٠٠٧"

رسمیة ومجتمعیة متخصصة والعمل على دمجهم بعد التحرر والحیلولة دون 
 . غترابهم وتعرضهم لما یعرف بصدمة التحررا

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للتغیر في 
ن یاألدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یحدده المسئول

ن للتغیر في األدوار ی، وهو معدل مرتفع یعكس قبول المسئول)٢٫٤٤(بلغ 
  . ه األسرى المحررین بالمرحلة األولىوالمجتمع تجا

  

  

  



 

٥٥٧ 
 

  التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما
  : ، تمثل فیما یلينییحدده المسئول

یشیر الجدول السابق إلى أن تقلد األسرى المحررین مناصب رفیعة 
كدته نتائج وهو ما یتفق مع ما أ) ٢٫٦٢(داخل المجتمع جاء بمتوسط حسابي 

المرحلة األولى، وجاء في الترتیب الثاني تعددت الجهات التي تشارك في تقدیم 
داخل المجتمع بمتوسط حسابي  خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

األسرى المحررین في المجتمع فور  ، ثم جاء في الترتیب الثالث اندمج)٢٫٤٢(
 ). ٢٫٤(تحررهم بمتوسط حسابي 

 نهایة الترتیب جاء الترتیب الرابع مارس األسرى المحررینوجاء في 
، وجاء )٢٫٣٤(عن االنطواء والعزلة بمتوسط حسابي  بعیدًا في المجتمع أدوارهم

یشعر األسرى المحررین بالغربة عن محیطهم  في الترتیب الخامس لم
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج المرحلة ) ٢٫٣(االجتماعي بمتوسط حسابي 

 . انیةالث

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للتغیر في 
ن یاألدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یحدده المسئول

، وهو معدل مرتفع یتفق مع ما جاء بالمرحلة األولى ویعكس قبول )٢٫٤٢(بلغ 
 . ه األسرى المحررین بالمرحلة الثانیةن للتغیر في األدوار والمجتمع تجایالمسئول

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٥٥٨ 
 

  : الخبراءكما یحددها المحررین سرى التغیرات في األدوار والمجتمع تجاه األ-٣

  )٤٩(جدول رقم 

 كما یحددها المحررین سرىیوضح التغیرات في األدوار والمجتمع تجاه األ
  )١٥=ن(الخبراء 

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  مرحلة الثانیةال
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

١  
ى     ادر عل رر ق یر المح ل األس جع
اء   ي بن شاركة ف ر الم ر عب التغیی

 مؤسسات المجتمع
٣  ٨٠  ١٢  ٣  ٣٣٫٣  ٥  

تنمیة وعي المجتمع بكیفیة التعامل مع     ٢
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٥  ٢٠  ٣ األسرى المحررین

ر     ٣ داث تغیی ة إلح نح التعلیمی وفیر الم ت
  ٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٤  ٢٦٫٧  ٤ على المستوى التعلیمي

اء      ٤ ن االنتم وطن ع اء لل دیم االنتم تق
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٢  ٤٠  ٦  الحزبي

تج     ٥ ل ومن رر فاع یر المح ل األس جع
  ٣  ٨٠  ١٢  ٣  ٣٣٫٣  ٥  داخل المجتمع

دماج     ٦ ى االن ادرین عل رى ق ل األس جع
  ١  ٩٣٫٣  ١٤  ١  ٤٦٫٧  ٧  في مؤسسات المجتمع المختلفة

  : السابق أن یوضح الجدول-

 بالمرحلة األولى  المحررین سرىالتغیرات في األدوار والمجتمع تجاه األ
  : ، تمثلت فیما یلي الخبراءكما یحددها

 قادرین على االندماج في سرىیؤكد الجدول السابق أن جعل األ
وهو ما یتفق مع ما أكدته %) ٤٦٫٧(مؤسسات المجتمع المختلفة جاء بنسبة 

حیث تعزیز أوضاع األسرى المحررین من خالل " م٢٠١٣"دراسة خالد دیاب 
منحهم امتیازات ضمن اإلطار المعقول في مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني، 

، یلیها جعل األسیر %)٤٠(ثم تقدیم االنتماء للوطن عن االنتماء الحزبي بنسبة 
المحرر قادر على التغییر عبر المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع، وجعل 

، ثم توفیر المنح %)٣٣٫٣(سیر المحرر فاعل ومنتج داخل المجتمع بنسبة األ
، یلیها تنمیة %)٢٦٫٧(التعلیمیة إلحداث تغییر على المستوى التعلیمي بنسبة 

وهو ما یتفق %) ٢٠( المحررین بنسبة سرىوعي المجتمع بكیفیة التعامل مع األ



 

٥٥٩ 
 

ر الوعي الكافي حیث ضرورة نش" م٢٠٠٧"مع ما أكدته دراسة إسالم محمود 
بین كافة فئات المجتمع بمعاناة األسرى المحررین وما تعرضوا له داخل 
المعتقالت وما یتركه ذلك من خالل ورش عمل فذلك الوعي سیترك أثر إیجابي 

 . على تعامل المجتمع مع األسرى المحررین

 بالمرحلة الثانیة  المحررین سرىالتغیرات في األدوار والمجتمع تجاه األ
  :، تمثلت فیما یلي الخبراءا یحددهاكم

 قادرین على االندماج في سرىیبین الجدول السابق أن جعل األ
وهو ما یتفق مع ما أكدته %) ٩٣٫٣(مؤسسات المجتمع المختلفة جاء بنسبة 

حیث العمل الجاد على دمج األسرى المحررین " م٢٠١٣"دراسة دعاء شعبان 
 لما له من آثار نفسیة واجتماعیة على في نشاطات ومؤسسات المجتمع الفلسطیني

شخصیة األسرى المحررین، ثم تقدیم االنتماء للوطن عن االنتماء الحزبي بنسبة 
، یلیها جعل األسیر المحرر قادر على التغییر عبر المشاركة في بناء %)٨٦٫٧(

مؤسسات المجتمع، وجعل األسیر المحرر فاعل ومنتج داخل المجتمع بنسبة 
 المحررین بنسبة سرىمیة وعي المجتمع بكیفیة التعامل مع األ، ثم تن%)٨٠(
، یلیها توفیر المنح التعلیمیة إلحداث تغییر على المستوى التعلیمي %)٧٣٫٣(

وهو ما یتفق مع ما أكدته تشریعات سیاسات الرعایة %) ٦٦٫٧(بنسبة 
اون  تعاتفاقیةاالجتماعیة لألسرى المحررین خالل تلك المرحلة ومثال ذلك عقد 

مشترك بین هیئة شؤون األسرى والمحررین وجامعة األمة منحت بموجبها 
على أن %" ٥٠"الجامعة لألسرى المحررین إعفاء من الرسوم الدراسیة بقیمة 

  . األخرى%" ٥٠"تغطي الهیئة الـ

  

  

  

  

  

  

  



 

٥٦٠ 
 

  "عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع"

ائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في  ع-١
  :المجتمع كما یوضحه تحلیل المضمون

  )٥٠(جدول رقم 

یوضح عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة 
  في المجتمع كما یوضحه تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

   المراحل                                   
  العبارات    

  %  ك  %  ك  %  ك

١  
ة                 ة االجتماعی دمات الرعای وفرت خ ت

المالئمة لألسرى المحررین كلما توفرت موارد      
  إلشباعها

٧٤٫٤  ٦٧  ٧٥  ٥١  ٧٢٫٧  ١٦  

٢  
وفرت  دمات  ت ي الخ ة ف فات المالئم المواص

ن    المقدمة لألسرى المحررین مقارنة بما توفر م
  موارد إلشباعها

٧٤٫٤  ٦٧  ٧٥  ٥١  ٧٢٫٧  ١٦  

٣  
ي تم    سیاسات الت یاغة ال م ص ا ت ضت عنه  خ

شكل   ررین ب رى المح ة لألس دمات المقدم الخ
  تنمیة الموارد  یراعي

٤٦٫٧  ٤٢  ٤١٫٢  ٢٨  ٦٣٫٦  ١٤  

٤  
ة لأل  دمات المقدم عت الخ ررین توس رى المح س

  لتشمل أعداد أكبر منهم
٧٤٫٤  ٦٧  ٧٥  ٥١  ٧٢٫٧  ١٦  

٥  
ررین   رى المح ة لألس دمات المقدم عت الخ توس

  لتشمل أنواع جدیدة من تلك الخدمات
٦٧٫٨  ٦١  ٦٧٫٦  ٤٦  ٦٨٫٢  ١٥  

٦  
ي                   ة ف ة الراغب ات المعنی ت الجه تلق

وارد    ررین الم رى المح دمات لألس دیم الخ تق
  الالزمة

٣٣٫٣  ٣٠  ٢٠٫٦  ١٤  ٧٢٫٧  ١٦  

  ٦١٫٩  ٣٣٤  ٥٩٫١  ٢٤١  ٧٠٫٥  ٩٣  المتغیر ككل
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  : یوضح الجدول السابق أن-

  عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في
  :المجتمع بالمرحلة األولى كما یوضحه تحلیل المضمون، تمثل فیما یلي

لرعایة االجتماعیة المالئمة جاء في بدایة الترتیب توفرت خدمات ا
المواصفات المالئمة  كلما توفرت موارد إلشباعها، وتوفرت لألسرى المحررین

مقارنة بما توفر من موارد إلشباعها،  في الخدمات المقدمة لألسرى المحررین
وتوسعت الخدمات المقدمة لألسرى المحررین لتشمل أعداد أكبر منهم، وتلقت 

الموارد الالزمة  لألسرى المحررین  في تقدیم الخدماتالجهات المعنیة الراغبة
وهذا ما یمیز تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة %) ٧٢٫٧(بنسبة 

باألسرى المحررین والتي تأتي الخدمات معبرة عنها حیث ال یصدر التشریع إال 
إلیجاب  باانعكسفي حالة توفیر غطاء من الموارد له وخاصة المالیة منها وذلك 

بأنه تم " م٢٠١٠"على الخدمات وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود 
الحصول الفوري على الخدمة وفي أقل وقت ممكن، یلیها توسعت الخدمات 
المقدمة لألسرى المحررین لتشمل أنواع جدیدة من تلك الخدمات بنسبة 

مقدمة  الخدمات الخضت عنها، ثم تم صیاغة السیاسات التي تم%)٦٨٫٢(
وتلك النسبة %) ٦٣٫٦(تنمیة الموارد بنسبة  لألسرى المحررین بشكل یراعي

تتسق مع واقع تلك المرحلة ففي تلك المرحلة جرى استثمار الموارد بطریقة 
 الحریة وكلیة الشهید أبو جهاد استراحةمقبولة حیث شهدت تلك المرحلة إنشاء 

تلك المؤسسات منتجة بموارد خاصة باألسرى المحررین لتصبح فیما بعد 
  .للموارد تحدیدًا المالیة منها والتي تستخدم في تقدیم الخدمات لألسرى المحررین

  عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في
  :المجتمع بالمرحلة الثانیة كما یوضحه تحلیل المضمون، تمثل فیما یلي

خدمات الرعایة االجتماعیة المالئمة جاء في بدایة الترتیب توفرت 
المواصفات المالئمة  كلما توفرت موارد إلشباعها، وتوفرت لألسرى المحررین

مقارنة بما توفر من موارد إلشباعها،  في الخدمات المقدمة لألسرى المحررین
وتوسعت الخدمات المقدمة لألسرى المحررین لتشمل أعداد أكبر منهم بنسبة 

 ق مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة األولى ووهو ما یتف%) ٧٥(
 دعم الجهات الراغبة في تقدیم الخدمات لألسرى المحررین باستثناءبنسبة أعلى 

، "ال تشریعات دون موارد"وهو ما یؤكد بأن التشریعات استمرت بنفس النهج 
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 ثم توسعت الخدمات المقدمة لألسرى المحررین لتشمل أنواع جدیدة من تلك
خضت عنها ، یلیها تم صیاغة السیاسات التي تم%)٦٧٫٦(الخدمات بنسبة 

تنمیة الموارد بنسبة  الخدمات المقدمة لألسرى المحررین بشكل یراعي
لألسرى  الجهات المعنیة الراغبة في تقدیم الخدمات ، ثم تلقت%)٤١٫٢(

وذلك على عكس ما جاء في %) ٢٠٫٦(الموارد الالزمة بنسبة  المحررین
رحلة األولى ویرجع السبب في ذلك إلى زیادة أعداد تلك الجهات، فتقدیم الم

الخدمات في المرحلة األولى اقتصر على الهیئة وجهات قلیلة معدودة منها جمعیة 
ونادي األسیر الفلسطیني وهو ما عزز الموارد " حسام"األسرى والمحررین 

 الخدمات التي تقدمها،  بالتالي باإلیجاب  علىوانعكسالمتاحة لدى تلك الجهات 
 الواقع مقارنة بالمرحلة األولى فلقد زادت أعداد اختلفولكن في المرحلة الثانیة 

الجهات الراغبة في تقدیم الخدمات بصورة أصبح معها من الصعب توفیر 
الموارد لجمیع هذه الجهات إلى أن أصبحت تلك الجهات في واقع مطالبة فیه 

 .اتبتوفیر الموارد لتقدیم الخدم
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  :نی عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع كما یحدده المسئول-٢
  )٥١(جدول رقم 

  )٥٠=ن( نییوضح عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع كما یحدده المسئول
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

  مجتمع الدراسة                                        م  ال   إلى حد ما  نعم  ال   إلى حد ما  نعم
   العبارات   

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

رى       ١ ة لألس ة االجتماعی دمات الرعای سنت خ تح
  ١  ٠٫٦٧  ٢٫٥٦  ١٠  ٥  ٢٤  ١٢  ٦٦  ٣٣  ١  ٠٫٦١  ٢٫٥٨  ٦  ٣  ٣٠  ١٥  ٦٤  ٣٢  المحررین بتحسن الموارد

رى        ٢ ة األس صة لرعای وارد المخص تخدام الم م اس ت
  ٢  ٠٫٦٦  ٢٫٢٤  ١٢  ٦  ٥٢  ٢٦  ٣٦  ١٨  ٢  ٠٫٦٢  ٢٫١٦  ١٢  ٦  ٦٠  ٣٠  ٢٨  ١٤  المحررین استخدامًا أمثل

موارد المخصصة لرعایة األسرى المحررین نمت ال  ٣
  ٣  ٠٫٧١  ٢٫٢٢  ١٦  ٨  ٤٦  ٢٣  ٣٨  ١٩  ٤  ٠٫٦٥  ٢٫٠٦  ١٨  ٩  ٥٨  ٢٩  ٢٤  ١٢  وفقًا لخطة متبعة بمرور الوقت

٤  
ة    وارد المالی صة الم ات المخت تثمرت الجه اس

على  المخصصة لرعایة األسرى المحررین وأنفقت
  رعایتهم من الدخل الناتج عن استثمار تلك الموارد

٥  ٠٫٨  ٢٫٠٨  ٢٨  ١٤  ٣٦  ١٨  ٣٦  ١٨  ٥  ٠٫٨٢  ٢٫٠٦  ٣٠  ١٥  ٣٤  ١٧  ٣٦  ١٨  

رى    ٥ ة األس صة لرعای ة المخص وارد المادی الم
  ٤  ٠٫٧٣  ٢٫١  ٢٢  ١١  ٤٦  ٢٣  ٣٢  ١٦  ٤  ٠٫٦٥  ٢٫٠٦  ١٨  ٩  ٥٨  ٢٩  ٢٤  ١٢  نظم الجودة المحررین راعت

٦  
وارد      دعم الم اص ب اع الخ سات القط اركت مؤس ش

ررین و       رى المح ة    المخصصة لرعایة األس ًا لخط فق
  تحفیزیة متبعة من قبل الجهات المختصة

٧  ٠٫٧٨  ١٫٩٢  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  ٢٦  ١٣  ٦  ٠٫٧٤  ٢٫٠٢  ٢٦  ١٣  ٤٦  ٢٣  ٢٨  ١٤  

٧  
ة       ا لرعای ة  دعمه ة المانح ات الدولی دمت المنظم ق
رق      دة لط روط مقی ررین دون ش رى المح األس

  التصرف بتلك  الموارد
٦  ٠٫٨٣  ١٫٩٦  ٣٦  ١٨  ٣٢  ١٦  ٣٢  ١٦  ٣  ٠٫٨٧  ٢٫١٦  ٣٠  ١٥  ٢٤  ١٢  ٤٦  ٢٣  

 مستوى  ٠٫٥١  ٢٫١٦  المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٥٣  ٢٫١٥    متوسط

  متوسط
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  : یوضح الجدول السابق أن-

  عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في
  : ، تمثل فیما یلينیالمجتمع بالمرحلة األولى كما یحدده المسئول

خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى جاء في الترتیب األول تحسنت 
وهو ما یتفق مع ما أكدته ) ٢٫٥٨(المحررین بتحسن الموارد بمتوسط حسابي 

نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة األولى، وجاء في الترتیب الثاني تم استخدام 
الموارد المخصصة لرعایة األسرى المحررین استخدامًا أمثل بمتوسط حسابي 

فق ذلك مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة أیضًا یت) ٢٫١٦(
األولى، ثم جاء في الترتیب الثالث قدمت المنظمات الدولیة المانحة دعمها لرعایة 
األسرى المحررین دون شروط مقیدة لطرق التصرف بتلك الموارد بمتوسط 

لدعم فما هو متعارف علیه على صعید تلك المنظمات أنها تقدم ا) ٢٫١٦(حسابي 
بشروط ولیس ذلك فحسب وإنما على صعید األسرى المحررین تحدیدًا تدخلت 
تلك المنظمات بدعمها ومواردها لیس حرصًا على تأهیل األسرى المحررین 

 . وإنما بهدف ضمان عدم عودة األسرى المحررین لمقاومة االحتالل

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب السادس شاركت مؤسسات القطاع 
الخاص بدعم الموارد المخصصة لرعایة األسرى المحررین وفقًا لخطة تحفیزیة 

وهو ما یبرر خالل ) ٢٫٠٢(متبعة من قبل الجهات المختصة بمتوسط حسابي 
تلك المرحلة خلو سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین من 

 للمرحلة األولى والتي أي دور للقطاع الخاص وفقًا لنتائج دلیل تحلیل المضمون
المتعلق بتحدید التغیر في األدوار والمجتمع تجاه " ٤٧"یوضحها الجدول رقم 

األسرى المحررین وكذلك ووفقًا لنتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة األولى 
المتعلق بتحدید القوى المحیطة المؤثرة في " ٥٤"والتي یوضحها الجدول رقم 
 االجتماعیة لألسرى المحررین أیضًا وفقًا لنتائج صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة

المتعلق " ٥٧"دلیل تحلیل المضمون للمرحلة األولى والتي یوضحها الجدول رقم 
بتحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ 

 . سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

تائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لعائد التغیر وبالنظر للجدول نجد أن ن
في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع بالمرحلة 
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، وهو معدل متوسط یعكس رضا )٢٫١٦(ن بلغ یاألولى كما یحدده المسئول
ن عن عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات یالمسئول

  . انیة في المجتمع بالمرحلة األولىاإلنس

  عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في
  : ، تمثل فیما یلينیبالمرحلة الثانیة كما یحدده المسئول المجتمع

جاء في الترتیب األول تحسنت خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
وهو ما یتفق مع ما أكدته ) ٢٫٥٦(ابي المحررین بتحسن الموارد بمتوسط حس

نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة، وجاء في الترتیب الثاني تم استخدام 
الموارد المخصصة لرعایة األسرى المحررین استخدامًا أمثل بمتوسط حسابي 

وهو ما یتفق أیضًا مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة ) ٢٫٢٤(
 ثم جاء في الترتیب الثالث نمت الموارد المخصصة لرعایة األسرى الثانیة،

 ). ٢٫٢٢(المحررین وفقًا لخطة متبعة بمرور الوقت بمتوسط حسابي 

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب السادس قدمت المنظمات الدولیة 
المانحة دعمها لرعایة األسرى المحررین دون شروط مقیدة لطرق التصرف 

، وجاء في الترتیب السابع شاركت )١٫٩٦(ارد بمتوسط حسابي بتلك المو
مؤسسات القطاع الخاص بدعم الموارد المخصصة لرعایة األسرى المحررین 

) ١٫٩٢(وفقًا لخطة تحفیزیة متبعة من قبل الجهات المختصة بمتوسط حسابي 
وهو ما یتفق مع ما جاء في تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

رین في المرحلة الثانیة ومثال ذلك عقد اتفاقیة شراء خدمة بین هیئة شؤون المحر
 ". م٢٠١١"األسرى والمحررین ومركز الشخص المهم 

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لعائد التغیر 
في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع بالمرحلة 

، وهو معدل متوسط یتفق مع ما جاء )٢٫١٥(ن بلغ یالثانیة كما یحدده المسئول
ن عن عائد التغیر في الموارد على یبالمرحلة األولى ویعكس رضا المسئول

  .تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمع بالمرحلة الثانیة
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 العالقات اإلنسانیة في  عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة-٣
  : الخبراء كما یحددهالمجتمع لألسرى المحررین في فلسطین

  )٥٢(جدول رقم 

یوضح عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة 
  )١٥=ن( الخبراء  كما یحددهفي المجتمع لألسرى المحررین في فلسطین

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤  :١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

١  
ة      ین طبق صادیة ب وة االقت ل الفج تقلی

رىاأل ات  س اقي طبق ررین وب  المح
 المجتمع

٤  ٨٠  ١٢  ١  ٤٦٫٧  ٧  

ن األ    ٢ صیات م روز شخ رى ب  س
  ٣  ٨٦٫٧  ١٣  ٤  ٢٦٫٧  ٤ المحررین في الحیاة السیاسیة

٣  
تطاع األ رىاس أث س ررین الت یر  المح

قلهم    ع وص راد المجتم ى أف عل
 بالموروث القیمي

٥  ٧٣٫٣  ١١  ٢  ٤٠  ٦  

ة      ٤ دمات المقدم دیم الخ ي تق ع ف التوس
  ١  ١٠٠  ١٥  ٣  ٣٣٫٣  ٥  لألسرى المحررین

دة    ٥ ة وجدی دمات مختلف دیم خ تق
  ٢  ٩٣٫٣  ١٤  ٢  ٤٠  ٦  لألسرى المحررین

  : یوضح الجدول السابق أن-

 ة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیا
  بالمرحلة األولى كما یحدده لألسرى المحررین في فلسطینالمجتمع
  :، تمثل فیما یليالخبراء

یشیر الجدول السابق إلى أن تقلیل الفجوة االقتصادیة بین طبقة األسرى 
وهو ما یتفق مع ما جاء %) ٤٦٫٧(المحررین وباقي طبقات المجتمع جاء بنسبة 

یعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین في تشر
" م٢٠٠٤"لسنة " ٢٧"بالمرحلة األولى ومثال ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن تخصیص مساعدة مالیة لألسرى المحررین في اتفاق التبادل بین حزب اهللا 
اللبناني واالحتالل الصهیوني وتأتي هكذا قرارات فور خروج األسرى 

لمحررین من المعتقالت لتقلیص الفجوة االقتصادیة بین طبقة األسرى ا
 إشباع اآلخرینالمحررین وباقي طبقات المجتمع وإعفافهم عن العوز وسؤال 
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حاجاتهم، ثم استطاع األسرى المحررین التأثیر على أفراد المجتمع وصقلهم 
 بنسبة بالموروث القیمي، وتقدیم خدمات مختلفة وجدیدة لألسرى المحررین

، یلیها التوسع في تقدیم الخدمات المقدمة لألسرى المحررین بنسبة %)٤٠(
، ثم بروز شخصیات من األسرى المحررین في الحیاة السیاسیة %)٣٣٫٣(

  %). ٢٦٫٧(بنسبة 

  عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في
 المرحلة الثانیة كما یحدده بالمجتمع لألسرى المحررین في فلسطین

  :، تمثل فیما یليالخبراء

یؤكد الجدول السابق أن التوسع في تقدیم الخدمات المقدمة لألسرى 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون %) ١٠٠(المحررین جاء بنسبة 

للمرحلة الثانیة، ثم تقدیم خدمات مختلفة وجدیدة لألسرى المحررین بنسبة 
، یلیها بروز شخصیات من األسرى المحررین في الحیاة السیاسیة %)٩٣٫٣(

حیث " م٢٠٠٦"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة جهاد شعبان %) ٨٦٫٧(بنسبة 
عودة الكثیر من األسرى المحررین لممارسة النشاط التنظیمي، ثم تقلیل الفجوة 

%) ٨٠(بة االقتصادیة بین طبقة األسرى المحررین وباقي طبقات المجتمع بنس
وهو ما یتفق مع ما جاء في تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
المحررین في فلسطین بالمرحلة األولى ومثال ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 

 ٢"بشأن دعم األسرى المحررین المفرج عنهم بتاریخ " م٢٠٠٥"لسنة " ٨٠"
محررین من وتأتي هكذا قرارات فور خروج األسرى ال" م٢٠٠٥یونیو 

المعتقالت لتقلیص الفجوة االقتصادیة بین طبقة األسرى المحررین وباقي طبقات 
 إشباع حاجاتهم، یلیها استطاع اآلخرینالمجتمع وإعفافهم عن العوز وسؤال 

األسرى المحررین التأثیر على أفراد المجتمع وصقلهم بالموروث القیمي بنسبة 
)٧٣٫٣ .(%  
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یقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ترتیب الجوانب التطب"
  "ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع

 ترتیب الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین -١
 :نیونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع كما یحددها المسئول

  )٥٣(جدول رقم 

ت الرعایة االجتماعیة لألسرى یوضح ترتیب الجوانب التطبیقیة لسیاسا
  )٥٠=ن(ن یالمحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع كما یحددها المسئول

  المرحلة األولى 
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  المرحلة الثانیة
    مجتمع الدراسة                    م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

المتوسط     األبعاد
الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الترتیب  المعیاري

الحسابي
االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

اة     ١ سین حی ي تح رات ف التغی
  ٢  ٠٫٥  ٢٫١٦  ٢  ٠٫٤٢  ٢٫٣  األسرى المحررین

التغیر في األدوار والمجتمع تجاه   ٢
  ١  ٠٫٤٨  ٢٫٤٢  ١  ٠٫٤٣  ٢٫٤٤  األسرى المحررین

٣  
ى    وارد عل ي الم ر ف د التغی عائ
ات    ة العالق اة وطبیع تحسین الحی

  اإلنسانیة في المجتمع
٣  ٠٫٥٣  ٢٫١٥  ٣  ٠٫٥١  ٢٫١٦  

 مستوى  ٠٫٣٨  ٢٫٣  األبعاد ككل
 مستوى  ٠٫٤٦  ٢٫٢٤  متوسط

  متوسط

  :  یوضح الجدول السابق أن-

  ترتیب الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین
ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع بالمرحلة األولى كما یحددها 

  : ، تمثل فیما یلينیالمسئول

  الترتیب األول التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین
ن بنعم وإلى یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٤٤(بمتوسط حسابي 

حد ما جاءت في الترتیب األول لصالح التغیر في األدوار والمجتمع تجاه 
 .األسرى المحررین

 حررین بمتوسط الترتیب الثاني التغیرات في تحسین حیاة األسرى الم
ن بنعم وإلى حد ما یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٣(حسابي 
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جاءت في الترتیب الثاني لصالح التغیرات في تحسین حیاة األسرى 
 .المحررین

  الترتیب الثالث عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة
 یعكس أن وذلك) ٢٫١٦(العالقات اإلنسانیة في المجتمع بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الثالث لصالح یإجابات المسئول
عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة 

 . في المجتمع

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لترتیب 
 لألسرى المحررین ونتائج الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة

، )٢٫٣(ن بلغ یتنفیذها وأثرها في المجتمع بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول
ن عن الجوانب التطبیقیة لسیاسات یوهو معدل متوسط یعكس رضا المسئول

الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع 
  . بالمرحلة األولى

 وانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ترتیب الج
ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع بالمرحلة الثانیة كما یحددها 

  : ، تمثل فیما یلينیالمسئول

  الترتیب األول التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین بمتوسط
ن بنعم وإلى حد ما جاءت یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٤٢(حسابي 

في الترتیب األول لصالح التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى 
 .المحررین

  الترتیب الثاني التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین بمتوسط حسابي
ن بنعم وإلى حد ما جاءت في یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫١٦(

 .تحسین حیاة األسرى المحررینالترتیب الثاني لصالح التغیرات في 

  الترتیب الثالث عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات
وذلك یعكس أن إجابات ) ٢٫١٥(اإلنسانیة في المجتمع بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الثالث لصالح عائد التغیر في یالمسئول
 . طبیعة العالقات اإلنسانیة في المجتمعالموارد على تحسین الحیاة و
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الَتغُیرات في َتحسین حیاة
األْسَرى الُمحررین

التغُیر في األدوار والُمجتمع تجاه
األْسَرى الُمحررین

عاِئد التغُیر في الموارد على
َتحسین الحیاة وطبیعة العالقات

اِإلنسانیة في الُمجتمع

MEAN  ى ة األول المرحل

MEAN  ة ة الثانی المرحل

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لترتیب 
الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج 

، )٢٫٢٤(ن بلغ یتنفیذها وأثرها في المجتمع بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول
ن عن الجوانب التطبیقیة لسیاسات یوسط یعكس رضا المسئولوهو معدل مت

الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع 
 . بالمرحلة الثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٤(شكل رقم 

یوضح ترتیب الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  )١(نیا في المجتمع كما یحددها المسئولالمحررین ونتائج تنفیذها وأثره

  

                                                
 .إعداد الباحث )١(
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 التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین -د
  : والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات

  "القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین"

 المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة  القوى المحیطة-١
  :لألسرى المحررین كما یوضحها تحلیل المضمون

  )٥٤( رقم ولح

یوضح القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 
  لألسرى المحررین كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(
  المجموع

     المراحل                               م  )٩٠=ن(
  العبارات  

  %  ك  %  ك  %  ك
  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٦٨  ١٠٠  ٢٢  المنظمات الحكومیة  ١
  ١٨٫٩  ١٧  ١٩٫١  ١٣  ١٨٫٢  ٤  المنظمات غیر الحكومیة  ٢
  ١٢٫٢  ١١  ٥٫٩  ٤  ٣١٫٨  ٧  المنظمات الدولیة  ٣
  ١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٦٨  ١٠٠  ٢٢  سمیونالقادة الر  ٤
  ٦٫٧  ٦  ٨٫٨  ٦  -  -  القطاع الخاص  ٥

  ٤٧٫٦  ٢١٤  ٤٦٫٨  ١٥٩  ٥٠  ٥٥  المتغیر ككل

  : یوضح الجدول السابق أن-

  القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
لألسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت 

  :فیما یلي

جاء في بدایة الترتیب المنظمات الحكومیة، والقادة الرسمیون بنسبة 
، یلیها المنظمات غیر %)٣١٫٨(، ثم المنظمات الدولیة بنسبة %)١٠٠(

وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة دعاء شعبان %) ١٨٫٢(الحكومیة بنسبة 
بأن األسرى المحررین یحظون بتقدیر المستوى الرسمي، ومن " م٢٠١٣"

حظ أنه لم یكن للقطاع الخاص أي دور خالل هذه المرحلة ویرجع ذلك لعدم المال
وجود خطة لدى الجهات المختصة لتشجیع القطاع الخاص على هذا الصعید وهو 

ن للمرحلة األولى والتي یوضحها یما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل المسئول
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حسین الحیاة وطبیعة المتعلق بعائد التغیر في الموارد على ت" ٥١"الجدول رقم 
  .العالقات اإلنسانیة في المجتمع

  القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت 

  :فیما یلي

یبین الجدول السابق أن المنظمات الحكومیة، والقادة الرسمیون جاءوا 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج المرحلة األولى لتحلیل %) ١٠٠ (بنسبة

بأن األسرى المحررین " م٢٠١٣"المضمون ومع ما أكدته دراسة خالد دیاب 
یتمتعون بالمساندة االجتماعیة من المؤسسات وأن تقدیم تلك المساندة من 
المؤسسات والوزارات یجعلهم فخورین بما قدموه للوطن من تضحیات، ثم 

، یلیها المنظمات الدولیة بنسبة %)١٨٫٩(لمنظمات غیر الحكومیة بنسبة ا
وذلك على عكس المرحلة األولى %) ٦٫٧(، ثم القطاع الخاص بنسبة %)١٢٫٢(

كان في هذه المرحلة دور للقطاع الخاص بتحفیز من القطاع العام وإن جاء في 
رعایة االجتماعیة نهایة الترتیب وذلك ما یتفق مع ما جاء بتشریعات سیاسات ال

لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة ومثال ذلك عقد اتفاقیة تعاون مشترك بین 
تمنح جمعیة " م٢٠١٠"هیئة شؤون األسرى والمحررین وجمعیة الخدمة العامة 

 طبیة للعالج في مستشفى الخدمة امتیازات االتفاقیةالخدمة العامة بموجب هذه 
یعانون أوضاعًا اقتصادیة صعبة وذلك عبر العامة لألسرى المحررین الذین 

  .مخاطبة رسمیة بهذا الخصوص من قبل هیئة شؤون األسرى والمحررین
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  :نی القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها المسئول-٢

  )٥٥(جدول رقم 

  )٥٠=ن(ن یع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها المسئولیوضح القوى المحیطة المؤثرة في صن
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

  نعم
إلى حد 

  ما
  م  ال حد ماإلى   نعم  ال 

                      مجتمع الدراسة
  العبارات  

  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الترتیب
  %  ك  %  ك  %  ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

  ١  ٠٫٧٦  ٢٫٤٦  ١٦  ٨  ٢٢  ١١  ٦٢  ٣١  ١  ٠٫٦٨  ٢٫٤٦  ١٠  ٥  ٣٤  ١٧  ٥٦  ٢٨  المنظمات الحكومیة  ١
  ٣  ٠٫٧٨  ٢  ٣٠  ١٥  ٤٠  ٢٠  ٣٠  ١٥  ٢  ٠٫٧٦  ٢٫١  ١٢٢٤  ٤٢  ٢١  ٣٤  ١٧  المنظمات غیر الحكومیة  ٢
  ٤  ٠٫٧٤  ١٫٧  ٤٦  ٢٣  ٣٨  ١٩  ١٦  ٨  ٤  ٠٫٧١  ١٫٩  ١٥٣٠  ٥٠  ٢٥  ٢٠  ١٠   الدولیةالمنظمات  ٣
  ٢  ٠٫٧٩  ٢٫٢٢  ٢٢  ١١  ٣٤  ١٧  ٤٤  ٢٢  ٣  ٠٫٧١  ٢٫٠٢  ١٢٢٤  ٥٠  ٢٥  ٢٦  ١٣  القادة الرسمیون  ٤
  ٥  ٠٫٦٧  ١٫٦  ٥٠  ٢٥  ٤٠  ٢٠  ١٠  ٥  ٥  ٠٫٦٤  ١٫٧٢  ١٩٣٨  ٥٢  ٢٦  ١٠  ٥  القطاع الخاص  ٥

  ٠٫٤٨  ٢٫٠٤  المتغیر ككل
 مستوى
  متوسط

  ٠٫٥  ٢  
 مستوى
  متوسط



 

 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
، تمثلت فیما نیلألسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

  : یلي

یشیر الجدول السابق إلى أن المنظمات الحكومیة جاءت بمتوسط حسابي 
 مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة األولى، وجاء وهو ما یتفق) ٢٫٤٦(

، ثم جاء في )٢٫١(في الترتیب الثاني المنظمات غیر الحكومیة بمتوسط حسابي 
 ). ٢٫٠٢(الترتیب الثالث القادة الرسمیون بمتوسط حسابي 

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الرابع المنظمات الدولیة بمتوسط 
بأن " م٢٠٠٦"و ما یتفق مع ما أكدته دراسة جهاد شعبان وه) ١٫٩(حسابي 

المنظمات والمؤسسات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان اهتمت بقضیة األسرى 
ولكن من الطبیعي أال یرتقي هذا االهتمام لمستوى االهتمام الحكومي واألهلي، 

 ). ١٫٧٢(وجاء في الترتیب الخامس القطاع الخاص بمتوسط حسابي 

 للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام للقوى وبالنظر
المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

وهو معدل ) ٢٫٠٤(ن بلغ یالمحررین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول
متوسط یعكس تأثیر القوى المحیطة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 

  . سرى المحررین بالمرحلة األولىلأل

  القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
، تمثلت فیما نیلألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

  : یلي

یؤكد الجدول السابق أن المنظمات الحكومیة جاءت بمتوسط حسابي 
تائج تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة، وجاء وهو ما یتفق مع ما أكدته ن) ٢٫٤٦(

، ثم جاء في الترتیب )٢٫٢٢(في الترتیب الثاني القادة الرسمیون بمتوسط حسابي 
 ). ٢(الثالث المنظمات غیر الحكومیة بمتوسط حسابي 

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الرابع المنظمات الدولیة بمتوسط 
بأن " م٢٠١٠" أكدته دراسة أحمد جمیل وهو ما یتفق مع ما) ١٫٧(حسابي 



 

 

المساعدات التي تقدم من المنظمات الدولیة هي مساعدات بسیطة وال تذكر، 
وهو ما یتفق ) ١٫٦(وجاء في الترتیب الخامس القطاع الخاص بمتوسط حسابي 

 . مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة

ر إلى أن المتوسط العام للقوى وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشی
المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

وهو معدل متوسط ) ٢(ن بلغ یالمحررین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول
یتفق مع ما جاء بالمرحلة األولى ویعكس تأثیر القوى المحیطة في صنع وتنفیذ 

  .یة لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیةسیاسات الرعایة االجتماع

 القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة -٣
  :لألسرى المحررین كما یحددها الخبراء

  )٥٦(جدول رقم 

یوضح القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 
  )١٥=ن(لألسرى المحررین كما یحددها الخبراء 
  المرحلة األولى

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  
  المرحلة الثانیة

  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(
  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

  ١  ١٠٠  ١٥  ١  ٦٠  ٩ المؤسسات الحكومیة  ١
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٢  ٤٦٫٧  ٧ المؤسسات المجتمعیة  ٢
  ٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٤  ٣٣٫٣  ٥   المحررینسرىأهالي األ  ٣
  ٦  ٦٠  ٩  ٥  ٢٦٫٧  ٤  المنظمات الدولیة  ٤

 سرىاإلعالم وعرضه لقضیة األ  ٥
  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٤  ٣٣٫٣  ٥  المحررین

  ٣  ٨٠  ١٢  ٣  ٤٠  ٦  مؤسسات حقوق اإلنسان  ٦

  : یوضح الجدول السابق أن-

  القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
  :، تمثلت فیما یليلألسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یحددها الخبراء

وهو ما یتفق  %)٦٠(جاء في بدایة الترتیب المؤسسات الحكومیة بنسبة 
مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة األولى، ثم المؤسسات المجتمعیة 

، ثم أهالي %)٤٠(، یلیها مؤسسات حقوق اإلنسان بنسبة %)٤٦٫٧(بنسبة 
األسرى المحررین، واإلعالم وعرضه لقضیة األسرى المحررین بنسبة 



 

 

وهو ما یتفق فیما یتعلق باإلعالم مع ما أكدته دراسة إسالم محمود %) ٣٣٫٣(
بضرورة تفعیل الدور اإلعالمي الفلسطیني على هذا الصعید، یلیها " م٢٠٠٧"

  %). ٢٦٫٧(المنظمات الدولیة بنسبة 

  القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة
  :، تمثلت فیما یلية الثانیة كما یحددها الخبراءلألسرى المحررین بالمرحل

 %)١٠٠(یبین الجدول السابق أن المؤسسات الحكومیة جاءت بنسبة 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة، ثم المؤسسات 

، ثم %)٨٠(، یلیها مؤسسات حقوق اإلنسان بنسبة %)٨٦٫٧(المجتمعیة بنسبة 
، یلیها أهالي %)٧٣٫٣(ه لقضیة األسرى المحررین بنسبة اإلعالم وعرض

 اعتقالفأسرة األسیر المحرر نتیجة لفترة %) ٦٦٫٧(األسرى المحررین بنسبة 
األسیر المحرر یتولد لدیها مشكالت اجتماعیة واقتصادیة وتلك المشكالت تعمل 
على تحویل أهالي األسرى المحررین إلى جماعة ضغط تفرض نفسها كأحد 

 من بنائهمألة االجتماعیة وى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایالق
، ثم "م٢٠١٠"األسرى المحررین وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة أحمد جمیل 

  %). ٦٠(المنظمات الدولیة بنسبة 



 

 

الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ "
  "ماعیة لألسرى المحررینسیاسات الرعایة االجت

 تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع -١
وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یوضحها تحلیل 

  :المضمون

  )٥٧(جدول رقم 

یوضح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ 
  رعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یوضحها تحلیل المضمونسیاسات ال

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(
  المجموع

    المراحل                                 م  )٩٠=ن(
      العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٤٤٫٤  ٤٠  ٥٨٫٨  ٤٠  -  -   السیاسي الفلسطینياالنقسام  ١
  ٧١٫١  ٦٤  ٧٦٫٥  ٥٢  ٥٤٫٥  ١٢   الصهیونياالقتصاديالحصار   ٢
  ٧١٫١  ٦٤  ٧٦٫٥  ٥٢  ٥٤٫٥  ١٢  االحتالل الصهیوني  ٣

٤  
د    حة عن ة واض ات مركزی اج سیاس انته
ة   ة االجتماعی ات الرعای نع سیاس ص

  المتعلقة باألسرى المحررین
١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٦٨  ١٠٠  ٢٢  

وفیر   ٥ افي لت ل الك ام التموی دم انتظ ع
  ٣٥٫٦  ٣٢  ٢٩٫٤  ٢٠  ٥٤٫٥  ١٢  خدمات الرعایة االجتماعیة

٦  
ذ    ل لتنفی صادر التموی ة م محدودی
ة     ة المتعلق ة االجتماعی ات الرعای سیاس

  باألسرى المحررین
٣٥٫٦  ٣٢  ٢٩٫٤  ٢٠  ٥٤٫٥  ١٢  

ى   ٧ ة عل صهیونیة المتعاقب روب ال الح
  ٧٢٫٢  ٦٥  ٧٦٫٥  ٥٢  ٥٩٫١  ١٣  المجتمع الفلسطیني

٨  
اع ا وافز للقط دیم ح شجیعه تق اص لت لخ

رى     ل لألس رص عم وفیر ف ى ت عل
  المحررین

-  -  ٣٫٣  ٣  ٤٫٤  ٣  

  ٥٤٫٢  ٣٩٠  ٥٦٫٤  ٣٠٧  ٤٧٫٢  ٨٣  المتغیر ككل

  

  

  

  



 

 

  : یوضح الجدول السابق أن-

  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ
ا سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة األولى كم

  :یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

یشیر الجدول السابق إلى أن انتهاج سیاسات مركزیة واضحة عند صنع 
%) ١٠٠(سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین جاء بنسبة 

حیث تغییب مشاركة أنساق المجتمع في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 
 بالمرحلة األولى وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل لألسرى المحررین

المتعلق بتحدید القوى " ٥٤"المضمون للمرحلة األولى كما یوضحها الجدول رقم 
المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

ة المحررین حیث جاءت الحكومة والقادة الرسمیون في الترتیب األول بنسب
لتترك %" ٣١٫٨"وجاء في الترتیب الثاني المنظمات الدولیة بنسبة %" ١٠٠"

بذلك الحكومة والقادة الرسمیون ما بینهم وبین باقي المراتب التي تلیهم في صنع 
وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین فارق شاسع یقدر بنسبة 

 المجتمع الفلسطیني بنسبة ، ثم الحروب الصهیونیة المتعاقبة على%"٦٨٫٢"
 الصهیوني، واالحتالل الصهیوني، وعدم االقتصادي، یلیها الحصار %)٥٩٫١(

انتظام التمویل الكافي لتوفیر خدمات الرعایة االجتماعیة، ومحدودیة مصادر 
التمویل لتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین بنسبة 

 على تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة عكساناألمر الذي %) ٥٤٫٥(
لألسرى المحررین في تلك المرحلة وحد من إصدار المزید منها، ومن المالحظ 
أنه لم یكن للقطاع الخاص أي دور خالل هذه المرحلة ویرجع ذلك لعدم وجود 
خطة لدى الجهات المختصة لتشجیع القطاع الخاص على هذا الصعید وهو ما 

ن للمرحلة األولى والتي یوضحها الجدول یكدته نتائج دلیل المسئولیتفق مع ما أ
المتعلق بعائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات " ٥١"رقم 

 السیاسي الفلسطیني لالنقساماإلنسانیة في المجتمع أیضًا خالل تلك الفترة لم یكن 
  ".م٢٠٠٧-٦-١٤"أي وجود حیث وقع في المرحلة الثانیة بتاریخ 

  

  



 

 

  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما 

  :یوضحها تحلیل المضمون، تمثلت فیما یلي

یؤكد الجدول السابق أن انتهاج سیاسات مركزیة واضحة عند صنع 
%) ١٠٠(ماعیة المتعلقة باألسرى المحررین جاء بنسبة سیاسات الرعایة االجت

وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة كما 
المتعلق بتحدید القوى المحیطة المؤثرة في صنع " ٥٤"یوضحها الجدول رقم 

وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین حیث جاءت الحكومة 
وجاء في الترتیب الثاني %" ١٠٠"دة الرسمیون في الترتیب األول بنسبة والقا

لتترك بذلك الحكومة والقادة %" ١٨٫٩"المنظمات غیر الحكومیة بنسبة 
الرسمیون ما بینهم وبین باقي المراتب التي تلیهم في صنع وتنفیذ سیاسات 

، ثم %"٨١٫١"الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین فارق شاسع یقدر بنسبة 
 الصهیوني، واالحتالل الصهیوني، والحروب الصهیونیة االقتصاديالحصار 

 السیاسي االنقسام، یلیها %)٧٦٫٥(المتعاقبة على المجتمع الفلسطیني بنسبة 
، ثم عدم انتظام التمویل الكافي لتوفیر خدمات %)٥٨٫٨(الفلسطیني بنسبة 

فیذ سیاسات الرعایة الرعایة االجتماعیة، ومحدودیة مصادر التمویل لتن
، یلیها تقدیم حوافز %)٢٩٫٤(االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین بنسبة 

للقطاع الخاص لتشجیعه على توفیر فرص عمل لألسرى المحررین بنسبة 
وذلك على عكس المرحلة األولى كان للقطاع الخاص دور بتحفیز من %) ٤٫٤(

لك ما یتفق مع ما جاء في تشریعات القطاع العام وإن جاء في نهایة الترتیب وذ
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة ومثال ذلك عقد 

 تعاون مشترك بین هیئة شؤون األسرى والمحررین وجامعة األمة منحت اتفاقیة
%" ٥٠"بموجبها الجامعة لألسرى المحررین إعفاء من الرسوم الدراسیة بقیمة 

 .األخرى%" ٥٠"لهیئة الـعلى أن تغطي ا

  

  



 

 

 تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما -٢
  :نییحددها المسئول

  )٥٨(جدول رقم 
عایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یوضح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الر

  )٥٠=ن(ن ییحددها المسئول
  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(المرحلة الثانیة   )٢٠٠٤ : ١٩٩٤(المرحلة األولى 

   مجتمع الدراسة                                 م  ال   اإلى حد م  نعم  ال   إلى حد ما  نعم
   العبارات    

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  %  ك  %  ك  %  ك
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب    المعیاري

  ١  ٠٫٤٩  ٢٫٨  ٤  ٢  ١٢  ٦  ٨٤  ٤٢  ٩  ٠٫٧  ١٫٢٨  ٨٦  ٤٣  -  -  ١٤  ٧  االنقسام السیاسي الفلسطیني  ١
  ٢  ٠٫٥١  ٢٫٧٨  ٤  ٢  ١٤  ٧  ٨٢  ٤١  ٨  ٠٫٨٥  ٢٫١٨  ٢٨  ١٤  ٢٦  ١٣  ٤٦  ٢٣  الحصار االقتصادي الصهیوني  ٢
  ٣  ٠٫٥٧  ٢٫٧٢  ٦  ٣  ١٦  ٨  ٧٨  ٣٩  ٣  ٠٫٧٣  ٢٫٤٦  ١٤  ٧  ٢٦  ١٣  ٦٠  ٣٠  حتالل الصهیونياال  ٣

٤  
نع     د ص حة عن ة واض ات مركزی اج سیاس انته
رى    ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی ات الرعای سیاس

  المحررین
٩  ٠٫٧٢  ٢٫٢٤  ١٦  ٨  ٤٤  ٢٢  ٤٠  ٢٠  ٥  ٠٫٥٩  ٢٫٣٢  ٦  ٣  ٥٦  ٢٨  ٣٨  ١٩  

دمات الرعایة عدم انتظام التمویل الكافي لتوفیر خ  ٥
  ٦  ٠٫٦٨  ٢٫٤٨  ١٠  ٥  ٣٢  ١٦  ٥٨  ٢٩  ٢  ٠٫٥  ٢٫٤٨  -  -  ٥٢  ٢٦  ٤٨  ٢٤  االجتماعیة

ة        ٦ محدودیة مصادر التمویل لتنفیذ سیاسات الرعای
  ٤  ٠٫٦٧  ٢٫٥٦  ١٠  ٥  ٢٤  ١٢  ٦٦  ٣٣  ١  ٠٫٥٨  ٢٫٥٤  ٤  ٢  ٣٨  ١٩  ٥٨  ٢٩  االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

ة اال    ٧ ات الرعای شریعات سیاس ل ت ة تكام جتماعی
  ٧  ٠٫٧  ٢٫٤٤  ١٢  ٦  ٣٢  ١٦  ٥٦  ٢٨  ٤  ٠٫٦٦  ٢٫٣٤  ١٠  ٥  ٤٦  ٢٣  ٤٤  ٢٢  المتعلقة باألسرى المحررین

ع       ٨ ى المجتم ة عل صهیونیة المتعاقب روب ال الح
  ٥  ٠٫٦٥  ٢٫٥  ٨  ٤  ٣٤  ١٧  ٥٨  ٢٩  ٧  ٠٫٧٢  ٢٫٢٦  ١٦  ٨  ٤٢  ٢١  ٤٢  ٢١  الفلسطیني

وفیر       ٩ ى ت تقدیم حوافز للقطاع الخاص لتشجیعه عل
  ٨  ٠٫٧٩  ٢٫٣  ٢٠  ١٠  ٣٠  ١٥  ٥٠  ٢٥  ٦  ٠٫٧٧  ٢٫٣٢  ١٨  ٩  ٣٢  ١٦  ٥٠  ٢٥  سرى  المحررینفرص عمل لأل

 مستوى  ٠٫٣٧  ٢٫٢٤  المتغیر ككل
 مستوى  ٠٫٣٣  ٢٫٥٤    متوسط

  مرتفع



  : یوضح الجدول السابق أن

  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ
حررین بالمرحلة األولى كما سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى الم

  : ، تمثلت فیما یلينییحددها المسئول

جاء في الترتیب األول محدودیة مصادر التمویل لتنفیذ سیاسات الرعایة 
وهو ما یتفق ) ٢٫٥٤(االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

مالیة حیث ضرورة توفیر الموارد ال" م٢٠١٠"مع ما أكدته دراسة مي محمود 
الالزمة لتأهیل األسرى المحررین لتوفیر خدمات متكاملة لهم، وجاء في الترتیب 
الثاني عدم انتظام التمویل الكافي لتوفیر خدمات الرعایة االجتماعیة بمتوسط 

، ثم جاء في الترتیب الثالث االحتالل الصهیوني بمتوسط حسابي )٢٫٤٨(حسابي 
)٢٫٤٦ .( 

الترتیب الثامن الحصار االقتصادي وجاء في نهایة الترتیب جاء 
، وجاء في الترتیب التاسع االنقسام السیاسي )٢٫١٨(الصهیوني بمتوسط حسابي 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل ) ١٫٢٨(الفلسطیني بمتوسط حسابي 

 . المضمون للمرحلة األولى

دید وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لتح
الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات 

ن یالرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة األولى كما یحددها المسئول
، وهو معدل متوسط یعكس تأثیر الظروف االجتماعیة واالقتصادیة )٢٫٢٤(بلغ 

جتماعیة لألسرى المحررین والسیاسیة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة اال
  . بالمرحلة األولى

  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما 

  : ، تمثلت فیما یلينییحددها المسئول

ء بمتوسط یبین الجدول السابق أن االنقسام السیاسي الفلسطیني جا
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة ) ٢٫٨(حسابي 

الثانیة من حیث الوجود ولیس الترتیب فوفقًا لدلیل تحلیل المضمون للمرحلة 
 الفلسطیني في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة االنقسامالثانیة أثر 



 

 

ي الترتیب الثاني الحصار ، وجاء ف%"٥٨٫٨"لألسرى المحررین بنسبة 
وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة ) ٢٫٧٨(االقتصادي الصهیوني بمتوسط حسابي 

بأن أفراد المجتمع الفلسطیني بصفة عامة والذین " م٢٠٠٨"عبد الناصر ذكي 
یعتبر مجتمع األسرى المحررین شریحة منهم یعیشون حصار اقتصادي شبه دائم 

سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین،  سلبًا على انعكساألمر الذي 
 ). ٢٫٧٢(ثم جاء في الترتیب الثالث االحتالل الصهیوني بمتوسط حسابي 

وجاء في نهایة الترتیب جاء الترتیب الثامن تقدیم حوافز للقطاع الخاص 
) ٢٫٣(لتشجیعه على توفیر فرص عمل لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة الثانیة حیث عدم وهو ما یتفق مع ما أكد
 قوي للقطاع الخاص خالل تلك المرحلة، وجاء في الترتیب التاسع تأثیروجود 

انتهاج سیاسات مركزیة واضحة عند صنع سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
 ). ٢٫٢٤(باألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

جه تشیر إلى أن المتوسط العام لتحدید وبالنظر للجدول نجد أن نتائ
الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات 

ن یالرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول
، وهو معدل مرتفع وذلك على عكس ما جاء في المرحلة األولى )٢٫٥٤(بلغ 

 الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بمعدل أكبر في صنع ویعكس تأثیر
  . وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة الثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في صنع -٣
 كما یحددهاي فلسطین وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف

  :الخبراء

  )٥٩(جدول رقم 

یوضح الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في صنع 
 كما یحددهاوتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 

  )١٥=ن(الخبراء 
  المرحلة األولى

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  
  المرحلة الثانیة

  العبارات  م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(
  الترتیب  %  ك  الترتیب  %  ك

  ٣  ٨٠  ١٢  ٥  ٣٣٫٣  ٥ الدعم الخارجي والمحلي  ١

ر    ٢ ة وغی سات الحكومی ستوى المؤس م
  ٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٣  ٤٦٫٧  ٧ الحكومیة

  ٤  ٧٣٫٣  ١١  ٤  ٤٠  ٦ اإلعالم الفلسطیني  ٣
  ١  ٩٣٫٣  ١٤  ١  ٦٠  ٩  الحصار االقتصادي  ٤

ي        ٥ ررین ف ن المح ة م داد هائل ود أع وج
  ٣  ٨٠  ١٢  ٣  ٤٦٫٧  ٧  المجتمع

وق األ    ٦ ي حق وانین تحم ع ق رىوض  س
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٤  ٤٠  ٦  المحررین

ب األ  ٧ رىأغل ر  س م أس ررین له  المح
  ٥  ٦٦٫٧  ١٠  ٣  ٤٦٫٧  ٧  وأبناء

وفیر       ٨ ل لت دخل والتموی صادر ال ة م قل
  ٢  ٨٦٫٧  ١٣  ٢  ٥٣٫٣  ٨  خدمات الرعایة االجتماعیة

ة       ٩ سیاسات المتعلق وح ال د ووض تحدی
  ٦  ٦٠  ٩  ٤  ٤٠  ٦  ررین المحسرىباأل

رص    ١٠ وفیر ف اص لت اع الخ شجیع القط ت
  ٣  ٨٠  ١٢  ٢  ٥٣٫٣  ٨  عمل

  : یوضح الجدول السابق أن-

  الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في صنع وتنفیذ
بالمرحلة سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 

  : تمثلت فیما یلي، الخبراءاألولى كما یحددها

%) ٦٠(یشیر الجدول السابق إلى أن الحصار االقتصادي جاء بنسبة 
 على كافة مناحي الحیاة داخل المجتمع الفلسطیني ولیس تأثیروالذي ترك 



 

 

سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین فحسب، ثم قلة مصادر الدخل 
ع القطاع الخاص لتوفیر والتمویل لتوفیر خدمات الرعایة االجتماعیة، وتشجی

، یلیها مستوى المؤسسات الحكومیة وغیر %)٥٣٫٣(فرص عمل بنسبة 
الحكومیة، ووجود أعداد هائلة من المحررین في المجتمع، أغلب األسرى 

، ثم اإلعالم الفلسطیني وهو ما یتفق %)٤٦٫٧(المحررین لهم أسر وأبناء بنسبة 
رة أن تقوم وسائل اإلعالم بضرو" م٢٠١٠"مع ما أكدته دراسة أمل عدنان 

المختلفة وعلى مختلف المنابر بالتذكیر المستمر بقضیتهم، ثم وضع قوانین تحمي 
حقوق األسرى المحررین، ثم تحدید ووضوح السیاسات المتعلقة باألسرى 

  %). ٣٣٫٣(، یلیها الدعم الخارجي والمحلي بنسبة %)٤٠(المحررین بنسبة 

 والسیاسیة التي لها تأثیر في صنع وتنفیذ الظروف االجتماعیة واالقتصادیة 
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالمرحلة 

  :الثانیة كما یحددها الخبراء، تمثلت فیما یلي

وهو %) ٩٣٫٣(یؤكد الجدول السابق أن الحصار االقتصادي جاء بنسبة 
لة الثانیة، ثم وضع قوانین ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرح

تحمي حقوق األسرى المحررین، وقلة مصادر الدخل والتمویل لتوفیر خدمات 
، یلیها الدعم الخارجي والمحلي، ووجود %)٨٦٫٧(الرعایة االجتماعیة بنسبة 

أعداد هائلة من المحررین في المجتمع، وتشجیع القطاع الخاص لتوفیر فرص 
، یلیها مستوى %)٧٣٫٣(الفلسطیني بنسبة ، ثم اإلعالم %)٨٠(عمل بنسبة 

المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة، وأغلب األسرى المحررین لهم أسر وأبناء 
بهذا " م٢٠٠٤"ووفقًا لما أكدت علیه دراسة أنور سعدي %) ٦٦٫٧(بنسبة 

  .الخصوص یجب تقدیم الخدمات ألبناء األسرى المحررین

  

  

  

  

  

  



 

 

سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى ترتیب التفاعالت المتوقعة بین "
 "المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات

ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى  -١
المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات كما یحددها 

  :نیالمسئول

  )٦٠(جدول رقم 

ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى ح یوض
المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات كما یحددها 

  )٥٠=ن(ن یالمسئول
  المرحلة األولى 

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  
  المرحلة الثانیة

    مجتمع الدراسة                   م  )٢٠١٤ : ٢٠٠٥(
المتوسط    األبعاد   

الحسابي
االنحراف 
المتوسط   الترتیب  المعیاري

الحسابي
االنحراف 
  الترتیبالمعیاري

١  
ي   ؤثرة ف ة الم وى المحیط الق
ة     ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ص

  االجتماعیة لألسرى المحررین
٢  ٠٫٥  ٢  ٢  ٠٫٤٨  ٢٫٠٤  

٢  

ة   روف االجتماعی د الظ تحدی
ي   سیاسیة الت صادیة وال واالقت

نع  ي ص ؤثر ف ات ت ذ سیاس وتنفی
رى  ة لألس ة االجتماعی الرعای

 المحررین

١  ٠٫٣٣  ٢٫٥٤  ١  ٠٫٣٧  ٢٫٢٤  

 مستوى  ٠٫٣٣  ٢٫١٤  األبعاد ككل
 مستوى  ٠٫٣٥  ٢٫٢٧  متوسط

  متوسط

  :  یوضح الجدول السابق أن-

  ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى
ع وتنفیذ تلك السیاسات المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صن

  : ، تمثلت فیما یلينیبالمرحلة األولى كما یحددها المسئول

  الترتیب األول تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي
تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 

م وإلى ن بنعیوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٢٤(بمتوسط حسابي 
حد ما جاءت في الترتیب األول لصالح تأثیر الظروف االجتماعیة 



 

 

واالقتصادیة والسیاسیة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 
 .لألسرى المحررین

  الترتیب الثاني القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة
 وذلك یعكس أن )٢٫٠٤(االجتماعیة لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الثاني لصالح یإجابات المسئول
تأثیر القوى المحیطة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .لألسرى المحررین

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لترتیب 
جتماعیة لألسرى المحررین والقوى التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة اال

المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات بالمرحلة األولى كما یحددها 
، وهو معدل متوسط یعكس تأثیر التفاعالت المتوقعة بین )٢٫١٤(ن بلغ یالمسئول

سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین والقوى المحیطة في صنع 
  . بالمرحلة األولىوتنفیذ تلك السیاسات 

  ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى
المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات 

  : ، تمثلت فیما یلينیبالمرحلة الثانیة كما یحددها المسئول

 لتي الترتیب األول تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة ا
تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 

ن بنعم وإلى یوذلك یعكس أن إجابات المسئول) ٢٫٥٤(بمتوسط حسابي 
حد ما جاءت في الترتیب األول لصالح تأثیر الظروف االجتماعیة 
واالقتصادیة والسیاسیة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .ررینلألسرى المح

  الترتیب الثاني القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة
وذلك یعكس أن ) ٢(االجتماعیة لألسرى المحررین بمتوسط حسابي 

ن بنعم وإلى حد ما جاءت في الترتیب الثاني لصالح یإجابات المسئول
تأثیر القوى المحیطة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة 

 .ى المحررینلألسر
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الِقوى الُمحیطة الُمؤثرة في ُصنع وَتنفیذ سیاسات
الِرعایة اِالجِتماعیة لألْسَرى الُمحررین

َتحدید الُظروف اِالجِتماعیة واِالقِتصادیة والسیاسیة
التي تؤثر في ُصنع وَتنفیذ سیاسات الِرعایة

اِالجِتماعیة لألْسَرى الُمحررین

MEAN  ى ة األول المرحل

MEAN  ة ة الثانی المرحل

وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشیر إلى أن المتوسط العام لترتیب 
التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین والقوى 
المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات بالمرحلة الثانیة كما یحددها 

عكس تأثیر التفاعالت المتوقعة بین ، وهو معدل متوسط ی)٢٫٢٧(ن بلغ یالمسئول
سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین والقوى المحیطة في صنع 

 . وتنفیذ تلك السیاسات بالمرحلة الثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥(شكل رقم 

یوضح ترتیب التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
ؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات كما یحددها المحررین والقوى المحیطة الم

  )١(نیالمسئول

                                                
 .إعداد الباحث )١(



 

 

مقرتحات وضع سياسات رعاية اجتماعية بديلة لألسرى احملررين يف : ًثالثا
  : واخلرباءنيمن وجهة نظر املسئول، فلسطني

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -أ
  :نیالمسئول كما یحددها فلسطین

  )٦١(ول رقم جد
یوضح مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في 

  )٥٠=ن(ن یالمسئول كما یحددها فلسطین
 الترتیب % ك العبارات م

 "مجاالت االهتمام"                                
 ١ ٧٠ ٣٥ توفیر فرص عمل مناسبة لألسرى المحررین ١
 ٣ ٥٨   ٢٩ رى المحررینتوفیر سكن مناسب لألس ٢
 ٢ ٦٦ ٣٣ االهتمام باألسرى المحررین اقتصادیًا وسیاسیًا واجتماعیًا وصحیًا ونفسیًا ٣
 ٤ ٤٢ ٢١ تطویر الذات والتدریب المهني ٤
 ٥ ٣٦ ١٨ توفیر قاعدة بیانات خاصة باألسرى المحررین ٥

 "األهداف"                                     
 ٢ ٧٢ ٣٦  المجاني لألسرى المحررین وأسرهمعلیمالتتوفیر  ١
 ١ ٨٤ ٤٢ تهیئة األسرى المحررین نفسیًا لالندماج في المجتمع ٢
 ٣ ٦٢ ٣١ تقدیم اإلرشاد المهني لألسرى المحررین لتسهیل حصولهم على فرص عمل ٣
 ٥ ٣٨ ١٩ تعزیز مكانة األسرى المحررین بالمجتمع وتقدیم الترفیه لهم لعالج آثار السجن ٤
 ٤ ٥٠ ٢٥ توفیر الرعایة الصحیة الالزمة لألسرى المحررین وأسرهم ٥

 "القیم"                                       
 ٥ ٣٨ ١٩ تحقیق الشفافیة ١
 ٤ ٤٦ ٢٣ تحقیق المساواة ٢
 ٣ ٥٤ ٢٧ تحقیق االعتماد على الذات ٣
 ٢ ٦٢ ٣١ تحقیق العدالة االجتماعیة ٤
 ١ ٦٦ ٣٣ ل االجتماعيتحقیق التكاف ٥

  "اإلجراءات"                                              
 ١ ٨٢ ٤١ توفیر نماذج طلب الخدمة على موقع الهیئة ١
 ٣ ٦٨ ٣٤ تسهیل إجراءات الحصول على الخدمة ٢
 ٢ ٧٦ ٣٨ تجدید التأمین الصحي لألسرى المحررین ٣
 ٥ ٣٢ ١٦ ؤون األسرى المحررینتطویر اللوائح بالمؤسسات المهتمة بش ٤

تقدیم منحة للتدریب المهني لألسرى المحررین لالستفادة من خدمات  ٥
 ٤ ٤٤ ٢٢ التدریب المهني

 "المستهدفین"                                   
 ١ ٩٤ ٤٧ األسرى المحررین ١
 ٢ ٤٠ ٢٠ عائالت األسرى المحررین ٢



 

 

 الترتیب % ك العبارات م
 "التأثیرات الجوهریة"                              

تقدیم العالج والرعایة الصحیة لألسرى المحررین لمكافحة األمراض التي  ١
 ٢ ٦٢ ٣١ أصابتهم من السجون

 ٣ ٥٢ ٢٦ استثمار قدرات األسرى المحررین في تنمیة المجتمع ٢
 ١ ٧٠ ٣٥ االهتمام بالمستوي االقتصادي لألسرى المحررین ٣
 ٤ ٣٨ ١٩  حقهم في التعلیمحصول األسرى المحررین على ٤
 ٥ ٢٦ ١٣ اهتمام القطاع الخاص بتقدیم خدماته لألسرى المحررین ٥

 "الجوانب التطبیقیة"                               
 ٣ ٥٢ ٢٦ إجراء فحوصات طبیة دوریة لألسرى المحررین ١
 ١ ٧٢ ٣٦ دمج األسرى المحررین في المجتمع ٢
 ٤ ٤٢ ٢١ یملأسرهم بمجانیة التعتمتع األسرى المحررین و ٣
 ٢ ٥٨ ٢٩ توفیر دخل ثابت لألسرى المحررین ٤
 ٥ ٣٦ ١٨ حصول األسرى المحررین على إعفاءات ضریبیة ٥

 "القوى المحیطة المؤثرة"                            
 ١ ٩٦ ٤٨ السلطة الوطنیة الفلسطینیة ١
 ٥ ٢٤ ١٢ القطاع الخاص ٢
 ٤ ٣٠ ١٥ المجتمع الدولي ٣
 ٣ ٣٨ ١٩ المنظمات غیر الحكومیة ٤
 ٢ ٨٤ ٤٢ القادة الرسمیون ٥

  : یوضح الجدول السابق أن-

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -١
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول یحددها االهتمام كما فلسطین بالنسبة لمجاالت

عمل مناسبة لألسرى المحررین جاء في بدایة الترتیب توفیر فرص 
حیث " م٢٠١٣"وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه دراسة خالد دیاب %) ٧٠(بنسبة 

توفیر فرصة عمل لألسیر المحرر حسب قدراته ومؤهالته لتوفیر حیاة كریمة 
له، ویعتبر المقترح السابق من أهم المقترحات فهو یساهم في تحقیق أكثر من 

 المثال یساهم في تحسین المستوى المعیشي هدف في آن واحد فعلى سبیل
لألسرى المحررین كذلك تحقیق األمن الوظیفي لألسرى المحررین وتخلیصهم 
من قلق المستقبل كذلك یساهم في تفعیل تعامل ومخالطة األسرى المحررین 

 في المجتمع، یلیها االهتمام اندماجهمألفراد المجتمع األمر الذي یحقق سرعة 
، %)٦٦(رین اقتصادیًا وسیاسیًا واجتماعیًا وصحیًا ونفسیًا بنسبة باألسرى المحر

، یلیها تطویر الذات %)٥٨(ثم توفیر سكن مناسب لألسرى المحررین بنسبة 
، ثم توفیر قاعدة بیانات خاصة باألسرى %)٤٢(والتدریب المهني بنسبة 



 

 

ل وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه نتائج دلیل تحلی%) ٣٦(المحررین بنسبة 
المتعلق " ٢٥"المضمون للمرحلة األولى والثانیة كما یوضحها الجدول رقم 

بمجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 
حیث توفیر قاعدة بیانات خاصة باألسرى المحررین جاءت في نهایات الترتیب 

  . االهتماممن مجاالت 

ماعیة بدیلة لألسرى المحررین في  مقترحات وضع سیاسات رعایة اجت-٢
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول یحددها فلسطین بالنسبة لألهداف كما

یبین الجدول السابق أن تهیئة األسرى المحررین نفسیًا لالندماج في 
وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه دراسة مي محمود %) ٨٤(المجتمع جاء بنسبة 

لتي تقدم لألسرى المحررین غیر كافیة، بأن خدمات التأهیل النفسي ا" م٢٠١٠"
، ثم تقدیم %)٧٢(یلیها توفیر التعلیم المجاني لألسرى المحررین وأسرهم بنسبة 

اإلرشاد المهني لألسرى المحررین لتسهیل حصولهم على فرص عمل بنسبة 
، یلیها توفیر الرعایة الصحیة الالزمة لألسرى المحررین وأسرهم %)٦٢(

یز مكانة األسرى المحررین بالمجتمع وتقدیم الترفیه لهم ، ثم تعز%)٥٠(بنسبة 
وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه نتائج دلیل %) ٣٨(لعالج آثار السجن بنسبة 

" ٢٨"تحلیل المضمون للمرحلة األولى والثانیة كما یوضحها الجدول رقم 
المتعلق بأهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین 

 توفیر برامج ترویحیة لألسرى المحررین جاء في نهایات الترتب من حیث
 . األهداف

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٣
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول یحددها فلسطین بالنسبة للقیم كما

یشیر الجدول السابق إلى أن تحقیق التكافل االجتماعي جاء بنسبة 
وال یعتبر التكافل االجتماعي باألمر الجدید على األسرى المحررین ) %٦٦(

وإنما یعتبر بالنسبة لهم شيء كان موجود وفقد بعد التحرر وفقًا لدراسة إسالم 
والتي تؤكد أن التكافل االجتماعي طبقه األسرى المحررین " م٢٠٠٧"محمود 

 واالنتماءاحة النفسیة فیما بینهم داخل المعتقالت وهو ما أشعرهم باألمان والر
، ثم تحقیق %)٦٢(رغم حجم المعاناة، یلیها تحقیق العدالة االجتماعیة بنسبة 

، ثم %)٤٦(، یلیها تحقیق المساواة بنسبة %)٥٤(االعتماد على الذات بنسبة 
 %). ٣٨(تحقیق الشفافیة بنسبة 



 

 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٤
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول یحددها طین بالنسبة لإلجراءات كمافلس

یؤكد الجدول السابق أن توفیر نماذج طلب الخدمة على موقع الهیئة جاء 
%) ٧٦(، یلیها تجدید التأمین الصحي لألسرى المحررین بنسبة %)٨٢(بنسبة 

والثانیة كما وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون للمرحلة األولى 
المتعلق بإجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة " ٣٤"یوضحها الجدول رقم 

لألسرى المحررین في فلسطین حیث نماذج طلب خدمات الرعایة االجتماعیة 
متوفرة على الموقع اإللكتروني لهیئة شؤون األسرى والمحررین 

"www.freedom.ps "م تسهیل جاءت في نهایات الترتیب من اإلجراءات، ث
، یلیها تقدیم منحة للتدریب المهني %)٦٨(إجراءات الحصول على الخدمة بنسبة 

، ثم %)٤٤(لألسرى المحررین لالستفادة من خدمات التدریب المهني بنسبة 
 %). ٣٢(تطویر اللوائح بالمؤسسات المهتمة بشؤون األسرى المحررین بنسبة 

لألسرى المحررین في  مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة -٥
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول یحددها فلسطین بالنسبة للمستهدفین كما

ومن الطبیعي %) ٩٤(جاء في بدایة الترتیب األسرى المحررین بنسبة 
أن یكون األسرى المحررین هم الهدف األول لسیاسات رعایة اجتماعیة متعلقة 

 وما تولد عنه من الحاجة بهم وذلك نتیجة لما تعرضوا له داخل المعتقالت
كمثال واحد فقط تعرض األسرى " م٢٠٠٦"للرعایة فوفقًا لدراسة جهاد شعبان 

 من معتقل ألخر ومن عام ألخر اختلفتداخل المعتقالت للتعذیب بطرق ووسائل 
وصلت حد الضرب حتى الموت، یلیها عائالت األسرى المحررین بنسبة 

بأن أبناء " م٢٠٠٤"راسة أنور سعدي وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه د%) ٤٠(
األسرى المحررین وأسرهم بحاجة لبرامج دعم اجتماعي ونفسي تتناول اآلثار 

 . النفسیة واالجتماعیة والضغوط المختلفة التي یواجهونها وكیفیة مواجهتها

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٦
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول یحددها ت الجوهریة كمافلسطین بالنسبة للتأثیرا

یبین الجدول السابق أن االهتمام بالمستوي االقتصادي لألسرى 
وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل %) ٧٠(المحررین جاء بنسبة 

المتعلق بالتأثیرات الجوهریة " ٤٠"المضمون التي یوضحها الجدول رقم 



 

 

تماعیة لألسرى المحررین في فلسطین حیث جاء تنمیة لسیاسات الرعایة االج
 لألسرى المحررین في المرحلة األولى بالترتیب الثاني بینما االقتصاديالمستوى 

تراجع في المرحلة الثانیة إلى الترتیب الخامس، یلیها تقدیم العالج والرعایة 
بنسبة الصحیة لألسرى المحررین لمكافحة األمراض التي أصابتهم من السجون 

" م٢٠٠٨"وهو ما یتفق مع ما أكدت علیه دراسة عبد الناصر زكي %) ٦٢(
حیث أن األسیر المحرر یحتاج لفحص على المستوى الجسدي، ثم استثمار 

، یلیها حصول %)٥٢(قدرات األسرى المحررین في تنمیة المجتمع بنسبة 
قطاع ، ثم اهتمام ال%)٣٨(األسرى المحررین على حقهم في التعلیم بنسبة 

 %). ٢٦(الخاص بتقدیم خدماته لألسرى المحررین بنسبة 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٧
  :، تمثلت فیما یلينیالمسئول كما یحددها فلسطین بالنسبة للجوانب التطبیقیة

یشیر الجدول السابق إلى أن دمج األسرى المحررین في المجتمع جاء 
وهو %) ٥٨(، یلیها توفیر دخل ثابت لألسرى المحررین بنسبة %)٧٢(بنسبة 

" ٤٤"ما یتفق مع ما أكدته نتائج دلیل تحلیل المضمون كما یوضحها الجدول رقم 
المتعلق بالتغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین كأحد الجوانب التطبیقیة 

ذها وأثرها في لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ونتائج تنفی
المجتمع حیث جاء توفر دخل ثابت لألسرى المحررین في المرحلة األولى 
بالترتیب الثاني بینما تراجع في المرحلة الثانیة إلى الترتیب الخامس، ثم إجراء 

، یلیها تمتع األسرى %)٥٢(فحوصات طبیة دوریة لألسرى المحررین بنسبة 
شمول أسرة األسیر المحرر %) ٤٢ (المحررین وأسرهم بمجانیة التعلیم بنسبة

في هكذا مقترح یرجع إلى ترك عدد من أبناء األسرى المحررین للمدرسة 
 األب من أجل مساعدة أفراد األسرة في التكیف مع اعتقالوالتوجه للعمل فترة 

، ثم "م٢٠١٠" األب وفقًا لما أكدته دراسة أحمد جمیل اعتقالالظروف في ظل 
 %). ٣٦(على إعفاءات ضریبیة بنسبة حصول األسرى المحررین 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٨
، تمثلت فیما نیالمسئول یحددها فلسطین بالنسبة للقوى المحیطة المؤثرة كما

  :یلي

یؤكد الجدول السابق أن السلطة الوطنیة الفلسطینیة جاءت بنسبة 
، ویعتبر كل من السلطة الوطنیة %)٨٤(ن بنسبة ، یلیها القادة الرسمیو%)٩٦(



 

 

ل األول عن تقدیم الخدمات لكافة أفراد ئوالفلسطینیة والقادة الرسمیون المس
المجتمع بما في ذلك األسرى المحررین أیضًا تعتبر الجهات الرسمیة أكثر أمان 

 تقدیم الخدمات، المنظمات غیر الحكومیة بنسبة استمراریةعلى صعید ضمان 
، ثم القطاع الخاص بنسبة %)٣٠(، یلیها المجتمع الدولي بنسبة %)٣٨(
)١٢ .(% 

مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في  -ب
  :الخبراء كما یحددها فلسطین

  )٦٢(جدول رقم 

یوضح مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في 
  )١٥=ن(براء الخ كما یحددها فلسطین

 الترتیب % ك العبارات م
 "مجاالت االهتمام"                                 

 ٥ ٦٦٫٧ ١٠ الوحدة الوطنیة ١
 ٢ ٨٦٫٧ ١٣ العمل التطوعي ٢
 ٣ ٨٠ ١٢ نشر القیم عبر تشكیل مؤسسات وجمعیات ٣
 ١ ٩٣٫٣ ١٤ توفیر تأمین صحي لألسرى المحررین وذویهم ٤
 ٤ ٧٣٫٣ ١١ لتأهیل النفسيالتركیز على ا ٥

 "األهداف"                                     
 ٢ ٩٣٫٣ ١٤ المحافظة على القیم الوطنیة للمحررین ١
 ٣ ٨٦٫٧ ١٣ منع التعارض مع السیاسات المخططة بشكل منهجي ٢
 ٥ ٧٣٫٣ ١١ ترسیخ الوحدة الوطنیة ٣
 ٤ ٨٠ ١٢ تنمیة الروح القیادیة لألسرى المحررین ٤
 ١ ١٠٠ ١٥ تنمیة ممارسة األدوار السیاسیة والقیادیة داخل المجتمع ٥

 "القیم"                                        
 ٢ ٨٦٫٧ ١٣ الوحدة الوطنیة ١
 ٣ ٨٠ ١٢ العمل التطوعي ٢
 ٢ ٨٦٫٧ ١٣ االعتماد على الذات ٣
 ٤ ٧٣٫٣ ١١ المساواة بین جمیع المحررین ٤
 ١ ٩٣٫٣ ١٤ لمساهمة في بناء المجتمعااللتزام با ٥

  "اإلجراءات"                                    

تحدید إجراءات تشكیل اللجان المسئولة عن وضع السیاسات  ١
 ٤ ٧٣٫٣ ١١ بشكل واضح ودقیق وعلني

 ٢ ٨٦٫٧ ١٣ جعل اإلجراءات أكثر سهولة وتفسیرها بشكل أكثر وضوحًا ٢
 ١ ٩٣٫٣ ١٤ داریة المتعلقة باألسرى المحررینتسهیل اإلجراءات اإل ٣
 ٣ ٨٠ ١٢ تفعیل نظام الخدمات االلكترونیة ٤



 

 

 الترتیب % ك العبارات م
 "المستهدفین"                                    

 ٢ ٨٦٫٧ ١٣ األسرى وذویهم ١
 ١ ٩٣٫٣ ١٤ األسرى المحررین وذویهم ٢

 "التأثیرات الجوهریة"                               
 ٣ ٨٠ ١٢ یرات اقتصادیةتأث ١
 ٥ ٦٦٫٧ ١٠ تأثیرات اجتماعیة ٢
 ٢ ٨٦٫٧ ١٣ الحفاظ على األمن الوظیفي ٣
 ١ ٩٣٫٣ ١٤ تعزیز المكانة االجتماعیة ٤
 ٤ ٧٣٫٣ ١١ البعد عن الحزبیة والتعصب في مراحل التحرر الوطني ٥

 "الجوانب التطبیقیة"                                
 ١ ٨٦٫٧ ١٣ التعلیم ١

دمج األسرى المحررین في مؤسسات التنشئة كقائمین على  ٢
 ٣ ٧٣٫٣ ١١ هذه المؤسسات

 ٤ ٦٦٫٧ ١٠ تعزیز ثقافة التطوع ٣
 ٢ ٨٠ ١٢ تعزیز ثقافة الوحدة الوطنیة ٤

وجود هیاكل تتعهد وتقدم الرعایة االجتماعیة والسیاسیة  ٥
 ٣ ٧٣٫٣ ١١ لألسرى المحررین

 "القوى المحیطة المؤثرة"                            
 ٤ ٨٠ ١٢ قادة التنظیمات ١
 ١ ١٠٠ ١٥ أصحاب القرار السیاسي ٢
 ٣ ٨٦٫٧ ١٣ األسرى المحررین أنفسهم ٣
 ٥ ٦٦٫٧ ١٠ القائمین على التخطیط والمنهج العلمي ٤
 ٢ ٩٣٫٣ ١٤ تشجیع السلطة الوطنیة والمجتمع المدني ٥

  : یوضح الجدول السابق أن-

ترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في  مق-١
  :، تمثلت فیما یليالخبراء بالنسبة لمجاالت االهتمام كما یحددها فلسطین

جاء في بدایة الترتیب توفیر تأمین صحي لألسرى المحررین وذویهم 
وفیما یتعلق بذوي األسرى المحررین یرى البعض أن شمول %) ٩٣٫٣(بنسبة 
ن الصحي لهم یخفف من األعباء االقتصادیة التي أثقلت كاهلهم ولیس التأمی

التأمین الصحي فحسب ولكن هناك من یطالب أیضًا بمجانیة التعلیم لتلك الشریحة 
وغیرها من المطالب التي تهدف في المحصلة إلى تعویض تلك الشریحة عن 

ما أكدته دراسة  أحد أفرادها ویتفق ذلك مع اعتقالالضرر الذي لحق بها نتیجة 
 لعبت دورًا مؤثرًا لالعتقالبأن اآلثار النفسیة واالجتماعیة " م٢٠٠٨"أمل عدنان 

، %)٨٦٫٧(على الوضع االقتصادي ألهل األسیر، ثم العمل التطوعي بنسبة 



 

 

، ثم التركیز على %)٨٠(یلیها نشر القیم عبر تشكیل مؤسسات وجمعیات بنسبة 
و ما یتفق مع ما أكدته دراسة دعاء شعبان وه%) ٧٣٫٣(التأهیل النفسي بنسبة 

حیث ضرورة توفیر أخصائیین نفسیین للكشف عن مشكالت األسرى " م٢٠١٣"
  %). ٦٦٫٧(المحررین النفسیة وعالجها، یلیها الوحدة الوطنیة بنسبة 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٢
  :، تمثلت فیما یليالخبراءددها  بالنسبة لألهداف كما یحفلسطین

یبین الجدول السابق أن تنمیة ممارسة األدوار السیاسیة والقیادیة داخل 
وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة خالد دیاب %) ١٠٠(المجتمع جاء بنسبة 

حیث ضرورة إشراك األسیر المحرر في األدوار القیادیة المجتمعیة " م٢٠١٣"
 فیه، ثم المحافظة على القیم واالنخراطلمجتمع فذلك یزید من فرص تواصله با

، یلیها منع التعارض مع السیاسات %)٩٣٫٣(الوطنیة للمحررین بنسبة 
، ثم تنمیة الروح القیادیة لألسرى %)٨٦٫٧(المخططة بشكل منهجي بنسبة 

وتكمن %) ٧٣٫٣(، یلیها ترسیخ الوحدة الوطنیة بنسبة %)٨٠(المحررین بنسبة 
بأن مجتمع " م٢٠٠٧" فیما أكدته دراسة إسالم محمود أهمیة هكذا مقترح

األسرى المحررین مجتمع فصائلي محسوب فیه غالبیة األسرى المحررین على 
 السیاسي الفلسطیني االنقسامالفصائل المختلفة داخل المجتمع األمر الذي جعل 

  . یلقي بظالله بقوة على هذا المجتمع بخالف باقي فئات المجتمع

وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في  مقترحات -٣
  :، تمثلت فیما یليالخبراء بالنسبة للقیم كما یحددها فلسطین

یشیر الجدول السابق إلى أن االلتزام بالمساهمة في بناء المجتمع جاء 
، ثم الوحدة الوطنیة وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة جهاد %)٩٣٫٣(بنسبة 
یث ضرورة إبعاد قضیتهم عن أي خالف سیاسي أو تنظیمي ح" م٢٠٠٦"شعبان 

 مدخًال للوحدة الوطنیة والعمل اعتبارهمبین فصائل المقاومة الفلسطینیة ال بل 
على مشاركتهم في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة، واالعتماد على الذات بنسبة 

رى ألس ابأن" م٢٠١٠"وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة مي محمود %) ٨٦٫٧(
، اآلخرینالمحررین یرغبون في االعتماد على الذات وأال یكونوا عبء على 

، ثم المساواة بین جمیع المحررین بنسبة %)٨٠(یلیها العمل التطوعي بنسبة 
)٧٣٫٣.(%  



 

 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٤
  :مثلت فیما یلي، تالخبراء بالنسبة لإلجراءات كما یحددها فلسطین

یؤكد الجدول السابق أن تسهیل اإلجراءات اإلداریة المتعلقة باألسرى 
، ثم جعل اإلجراءات أكثر سهولة وتفسیرها %)٩٣٫٣(المحررین جاء بنسبة 

، یلیها تفعیل نظام الخدمات االلكترونیة %)٨٦٫٧(بشكل أكثر وضوحًا بنسبة 
لیل تحلیل المضمون للمرحلة وهو ما یتفق مع ما أكدته نتائج د%) ٨٠(بنسبة 

المتعلق بإجراءات سیاسات " ٣٤"األولى والثانیة كما یوضحها الجدول رقم 
الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین حیث نماذج طلب خدمات 
الرعایة االجتماعیة متوفرة على الموقع اإللكتروني لهیئة شؤون األسرى 

في نهایات الترتیب من اإلجراءات، جاءت " www.freedom.ps"والمحررین 
ثم تحدید إجراءات تشكیل اللجان المسئولة عن وضع السیاسات بشكل واضح 

 %).٧٣٫٣(ودقیق وعلني بنسبة 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٥
  :، تمثلت فیما یليالخبراء بالنسبة للمستهدفین كما یحددها فلسطین

وهو %) ٩٣٫٣(دایة الترتیب األسرى المحررین وذویهم بنسبة جاء في ب
حیث كمثال ضرورة العمل " م٢٠٠٤"ما یتفق مع ما أكدته دراسة أنور سعدي 

على توعیة وإرشاد أسرة األسیر المحرر لكیفیة توفیر الدعم االجتماعي ألبناء 
سبة المحررین الفلسطینیین من المعتقالت الصهیونیة، ثم األسرى وذویهم بن

 أحد أفراد األسرة اعتقالخاصة وأن ذوي األسرى یسبب لهم %) ٨٦٫٧(
یجب " م٢٠١٠"مشكالت اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة ووفقًا لدراسة أحمد جمیل 

أن یكون هناك صندوق خاص بذوي األسرى على أن یكون ذلك الصندوق 
 .مستقل عن الهیئة وذلك لتقدیم العون الالزم لهم والمباشر

ات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في  مقترح-٦
  :، تمثلت فیما یليالخبراء بالنسبة للتأثیرات الجوهریة كما یحددها فلسطین

%) ٩٣٫٣(یبین الجدول السابق أن تعزیز المكانة االجتماعیة جاء بنسبة 
د وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة أمل عدنان بضرورة الشرح والتوضیح ألفرا

المجتمع بشتى شرائحهم وتعریفهم بأن األسرى المحررین من خالصة الناس 
 األمر الذي یعزز من مكانتهم ومفكرینوفضالئهم من معلمین ومربیین 

وهو ما یتفق مع ما %) ٨٦٫٧(االجتماعیة، ثم الحفاظ على األمن الوظیفي بنسبة 



 

 

لألسیر حیث ضرورة توفیر فرصة عمل " م٢٠١٣"أكدته دراسة خالد دیاب 
المحرر حسب قدراته ومؤهالته لتوفر له حیاة كریمة، یلیها تأثیرات اقتصادیة 

، ثم البعد عن الحزبیة والتعصب في مراحل التحرر الوطني %)٨٠(بنسبة 
  %). ٦٦٫٧(، یلیها تأثیرات اجتماعیة بنسبة %)٧٣٫٣(بنسبة 

ي  مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین ف-٧
  :، تمثلت فیما یليالخبراء بالنسبة للجوانب التطبیقیة كما یحددها فلسطین

وال یعني ذلك %) ٨٦٫٧(یشیر الجدول السابق إلى أن التعلیم جاء بنسبة 
إهمال الجهات المختصة لخدمات التعلیم بقدر ما یعني السعي خلف مزید من 

حققت خدمات " م٢٠١٠" وذلك ألهمیة التعلیم فوفقًا لدراسة مي محمود االهتمام
الهیئة في مجال التعلیم درجة عالیة من اإلیجابیة حیث مكنت فئة األسرى 
المحررین من استغالل قدراتهم وتنمیتها لتمنح شخصیتهم القوة والقدرة على أن 

، ثم تعزیز ثقافة الوحدة الوطنیة بنسبة اآلخرینتكون فئة منتجة ال معتمدة على 
لمحررین في مؤسسات التنشئة كقائمین على هذه ، یلیها دمج األسرى ا%)٨٠(

المؤسسات وهدف الخبراء من وراء ذلك إعداد جیل یحمل نفس القناعات الثوریة 
والنضالیة التي حملها األسرى المحررین، ووجود هیاكل تتعهد وتقدم الرعایة 

، ثم تعزیز ثقافة %)٧٣٫٣(االجتماعیة والسیاسیة لألسرى المحررین بنسبة 
  %). ٦٦٫٧(بنسبة التطوع 

 مقترحات وضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلة لألسرى المحررین في -٨
  :، تمثلت فیما یليالخبراء بالنسبة للقوى المحیطة المؤثرة كما یحددها فلسطین

یؤكد الجدول السابق أن أصحاب القرار السیاسي جاءوا بنسبة 
وهو ما %) ٩٣٫٣(سبة ، ثم تشجیع السلطة الوطنیة والمجتمع المدني بن%)١٠٠(

فیما یتعلق بالمجتمع " م٢٠٠٨"یتفق مع ما أكدته دراسة عبد الناصر زكي 
المدني حیث یجب أن یكون له دور وكمثال على هذا الدور طرح ما تعرض له 
األسرى المحررین من ضرر جسدي ونفسي ومعنوي في المحافل الدولیة خاصة 

دولیة، یلیها األسرى المحررین للجمعیات الخیریة وجمعیات حقوق اإلنسان ال
، یلیها القائمین على %)٨٠(، ثم قادة التنظیمات بنسبة %)٨٦٫٧(أنفسهم بنسبة 

وهو ما یتفق مع ما أكدته دراسة %) ٦٦٫٧(التخطیط والمنهج العلمي بنسبة 
 الجامعات بفئة األسرى المحررین اهتمامحیث ضرورة " م٢٠١٣"دعاء شعبان 

  . تناسب مع وضعهموإجراء الدراسات التي ت



 

 

  

  
  
  
  

  
  

  

  الفصل السادس

  استخالصات الدراسة
  .اختبار فروض الدراسة: أوًال

  .سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین في فلسطین: ثانیًا

  .توصیات الدراسة المستقاة من نتائجها: ثالثًا

  .سةقضایا بحثیة لدراسات مستقبلیة مستقاة من نتائج الدرا: رابعًا

  

  

  

  

  



 

 

  :اختبار فروض الدراسة: ًأوال
  اختبار الفرض األول للدراسة

عایة  توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین مجاالت اهتمام سیاسات الر-أ
   . خالل مراحل تحلیلها المختلفةاالجتماعیة لألسرى المحررین

  داللة الفروق بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى -١
  :المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  )٦٣(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

              المراحل
   األبعاد

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢كا
مستوى 
  الداللة

  *  ٢٢٫٨١١  ٦٠٫٧  ٦٥٦  ٦٤  ٥٢٢  ٥٠٫٨  ١٣٤  مجاالت االهتمام  ١

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                         * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

د  ة   توج ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری ین ) ٠٫٠٥(ف ب
سطین          ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
ا      ررین كم رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ام سیاس االت اهتم سبة لمج بالن
ام          ى اهتم ك إل ع ذل ة، ویرج ة الثانی صالح المرحل ضمون ل ل الم حها تحلی یوض

ك           الجه ع األسرى المحررین خالل تل ى وجه الخصوص بمجتم ات الحكومیة عل
ي   شریعات الت ه الت ذي ترجمت ام ال ك االهتم ى، ذل ة األول ة بالمرحل ة مقارن المرحل

  . صدرت بالمرحلة الثانیة والتي تقدر بأضعاف ما صدر في المرحلة األولى

ؤداه     ذي م ة وال رض األول للدراس ل الف ا نقب ا یجعلن روق "مم د ف  توج
جوهریة دالة إحصائیًا بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

 ".المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة



 

 

رى     -٢ ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ام سیاس االت اهتم ین مج روق ب ة الف  دالل
  :نیالمحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٦٤(جدول رقم 

ح داللة الفروق بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى یوض
  )٥٠=ن(ن یالمحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

 األبعاد م
مجتمع 
 البحث

  العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 مجاالت االهتمام ١ ٠٫٢٨ ٢٫٤٥ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٤ ٢٫٣٣ ٥٠ ثانیة. م

غیر    ١٫٧١٩ ٤٨
 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                              * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ات     ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ال توج
سطین     ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ام   الرعای االت اهتم سبة لمج  بالن

سئول         ددها الم ا یح ة لألسرى المحررین كم ة االجتماعی ك یسیاسات الرعای ن، وذل
ى        على عكس ما جاء في دلیل تحلیل المضمون، وتجدر اإلشارة في هذا السیاق إل

سئول    ن رأي              یأن دلیل الم ارة ع و عب سیاسات فه ل ال ي تحلی انوي ف ل ث ر دلی ن یعتب
ض ل الم دلیل تحلی ة ب دلیل  مقارن ة، ف ي للدراس دلیل األساس ر ال ذي یعتب مون ال

ا        یالمسئول ه م ذ من ث یؤخ ن یستخدم كأداة تدعیمیة لنتائج دلیل تحلیل المضمون حی
ع                 ف م ا یختل ه م رد ل ائج وی ك النت یتفق مع نتائج دلیل تحلیل المضمون كتدعیم لتل
ل         ي األص ضمون ه ل الم ل تحلی ائج دلی ون نت ضمون ك ل الم ل تحلی ائج دلی نت

  .ألساس والنتائج التي یؤخذ بها بالنسبة لتحلیل السیاساتوا

  

  

  

  

  



 

 

  اختبار الفرض الثاني للدراسة

ة         -ب ة االجتماعی داف سیاسات الرعای ین أه  توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا ب
  .لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

ة لأل      -١ ة االجتماعی ات الرعای ین أهداف سیاس سرى المحررین    داللة الفروق ب
  :خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  ) ٦٥(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(  

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

             المراحل
   األبعاد

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢كا
مستوى 
  الداللة

  ١٧٫٦٢٤  ٥٢٫٦  ٦١٦  ٥٣٫٥  ٤٧٣  ٥٠  ١٤٣  األهداف  ١
غیر 
  دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                        * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  :یوضح الجدول السابق أنه

روق جو د ف ات   ال توج ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال هری
ات     داف سیاس سبة أله سطین بالن ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی الرعای
ك   ضمون، وذل ل الم حها تحلی ا یوض ررین كم رى المح ة لألس ة االجتماعی الرعای

ا   س م ى عك رضعل ین    افت صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری ود لف ن وج ث م  الباح
ات   ل سیاس ل تحلی سطین      مراح ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی  الرعای

  .بالنسبة ألهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

ؤداه      ذي م روق   "مما یجعلنا نرفض الفرض الثاني للدراسة وال توجد ف
رى     ة لألس ة االجتماعی ات الرعای داف سیاس ین أه صائیًا ب ة إح ة دال جوهری

  ".المختلفةالمحررین خالل مراحل تحلیلها 

  

  



 

 

 داللة الفروق بین أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین -٢
  :نیخالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٦٦(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  )٥٠=ن(ن یلمسئولالمحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها ا

 األبعاد م
مجتمع 
 البحث

  العدد

 )ن(
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 ٠٫٣٥ ٢٫٤١ ٥٠ أولى. م
 األهداف ١

 ٠٫٤٨ ٢٫٢٦ ٥٠ ثانیة. م
١٫٧٣٤ ٤٨ 

  غیر

 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                   * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : الجدول السابق أنه یوضح-

ات     ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ال توج
ات     داف سیاس سبة أله سطین بالن ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی الرعای

سئول        ددها الم ا یح ة لألسرى المحررین كم ة االجتماعی ا   یالرعای دعم م ك ی ن، وذل
ذا      ائج به ن نت ضمون م ل الم ل تحلی ه دلی ود   توصل إلی دم وج ث ع  الخصوص حی

ة     ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری ف
  .لألسرى المحررین في فلسطین بالنسبة ألهداف تلك السیاسات



 

 

  اختبار الفرض الثالث للدراسة

ة         -ج ي تتضمنها سیاسات الرعای یم الت ین الق  توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا ب
  .لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفةاالجتماعیة 

ة لألسرى      -١ داللة الفروق بین القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعی
  :المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  ) ٦٧(جدول رقم 

ماعیة یوضح داللة الفروق بین القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجت
  لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(  

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

              المراحل
   األبعاد

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢كا
مستوى 
  الداللة

  ٧٫٧٣٥  ٧١٫١  ٥١٢  ٧٣٫٢  ٣٩٨  ٦٤٫٨  ١١٤  القیم  ١
غیر 
  دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                 * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ات     ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ال توج
ي تتضمنها           یم الت سبة للق سطین بالن ي فل الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف

ل المضمون،     سیاسات الرعایة االجتما   عیة لألسرى المحررین كما یوضحها تحلی
ین  افترضوذلك على عكس ما       الباحث من وجود لفروق جوهریة دالة إحصائیًا ب

سطین          ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
  .بالنسبة للقیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

ؤداه       مما یجعل  ذي م روق   "نا نرفض الفرض الثالث للدراسة وال توجد ف
ة       ة االجتماعی ات الرعای ي تتضمنها سیاس یم الت ین الق ة إحصائیًا ب ة دال جوهری

  ".لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

  



 

 

ة لألسرى      -٢ داللة الفروق بین القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعی
  :نیراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئولالمحررین خالل م

  ) ٦٨(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة 
ن یلألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  )٥٠=ن(

 األبعاد م
مجتمع 
 البحث

  العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعیاريا

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 القیم ١ ٠٫٤٨ ٢٫٣٥ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٥٥ ٢٫٢٩ ٥٠ ثانیة. م

غیر    ٠٫٥٣٤ ٤٨
 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                            * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ل ت   ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ات ال توج ل سیاس حلی
ي تتضمنها           یم الت سبة للق سطین بالن ي فل الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف

سئول         ددها الم ا یح ة لألسرى المحررین كم ة االجتماعی ك یسیاسات الرعای ن، وذل
دم              ذا الخصوص حیث ع ائج به ن نت یدعم ما توصل إلیه دلیل تحلیل المضمون م

ین مر     صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری ود ف ة   وج ات الرعای ل سیاس ل تحلی اح
ك          ضمنها تل ي تت یم الت سبة للق سطین بالن ي فل ررین ف رى المح ة لألس االجتماعی

  .السیاسات

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  اختبار الفرض الرابع للدراسة

ة    -د ة االجتماعی  توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین إجراءات سیاسات الرعای
  . لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 داللة الفروق بین إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین -١
  :خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  ) ٦٩(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  المضمونالمحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل 

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

               المراحل
    األبعاد

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢كا
مستوى 
  الداللة

  *  ٢٠٫٥٤٤  ٥٢٫١  ٤٢٢  ٥١٫١  ٣١٣  ٥٥٫١  ١٠٩  االجراءات  ١

  )٠٫٠٥(معنوي عند    * )                       ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ة    ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠٥(توج ب
سطین          ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
ا یوضحها        بالنسبة إلجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كم

ضمون ل ل الم ات  تحلی ام الجه ى اهتم ك إل ع ذل ى، ویرج ة األول صالح المرحل
در            ا ص المختصة خالل المرحلة األولى بتنظیم العمل من خالل إصدار اللوائح لم
ة            ة االجتماعی ى سیاسات الرعای ات المشرفة عل شریعات وتنظیم عمل الجه من ت

ا من        صب لألسرى المحررین، وذلك بخالف المرحلة الثانیة التي كان االهتمام فیه
راءات   وائح واإلج ى الل ز عل ن التركی ر م سها أكث شریعات نف دار الت ى إص عل

  . المنظمة لها

ؤداه    ذي م ع للدراسة وال رض الراب ل الف ا نقب ا یجعلن روق "مم د ف توج
رى        ة لألس ة االجتماعی ات الرعای راءات سیاس ین إج صائیًا ب ة إح ة دال جوهری

  ".المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة



 

 

الفروق بین إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین  داللة -٢
  :نیخالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٧٠(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 
  )٥٠=ن(ن یالمحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

 األبعاد م
مجتمع 
 البحث

  العدد

 )ن(
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 ٠٫٢٩ ٢٫٤٤ ٥٠ أولى. م
 اإلجراءات ١

 ٠٫٣٦ ٢٫٣٢ ٥٠ ثانیة. م
١٫٧٤٣ ٤٨ 

غیر   
 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                             * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  :دول السابق أنه یوضح الج-

ات     ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ال توج
سبة إلجراءات سیاسات          سطین بالن ي فل الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف

س  یالرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما یحددها المسئول       ن، وذلك على عك
در اإلشارة          ل المضمون، وتج ل تحلی ل      ما جاء في دلی ى أن دلی سیاق إل ذا ال ي ه ف

سئول ة   یالم ن رأي مقارن ارة ع و عب سیاسات فه ل ال ي تحلی انوي ف ل ث ر دلی ن یعتب
سئول    دلیل الم ة، ف ي للدراس دلیل األساس ر ال ذي یعتب ضمون ال ل الم دلیل تحلی ن یب

ع            ق م ا یتف ه م ذ من ث یؤخ ل المضمون حی ل تحلی یستخدم كأداة تدعیمیة لنتائج دلی
ل       نتائج دلیل تحلیل ال    ائج دلی مضمون كتدعیم لتلك النتائج ویرد له ما یختلف مع نت

ائج       تحلیل المضمون كون نتائج دلیل تحلیل المضمون هي األصل واألساس والنت
  .التي یؤخذ بها بالنسبة لتحلیل السیاسات

  

  

  

  



 

 

 اختبار الفرض الخامس للدراسة

ـ  ن      -ه ستهدفة م ات الم ین الفئ صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ات  توج  سیاس
  . الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 داللة الفروق بین الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة -١
لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل 

  :المضمون

  ) ٧١(جدول رقم 

ستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة یوضح داللة الفروق بین الفئات الم
  لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  المجموع
  م  )٩٠=ن(

             المراحل
   األبعاد

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢كا
مستوى 
  الداللة

١  
الفئات 

  المستهدفة
١٠٫٤٤٨  ٥٤٫٤  ٩٨  ٤٩٫٣  ٦٧  ٧٠٫٥  ٣١  **  

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                   * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  :یوضح الجدول السابق أنه

ة    ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
ي فل         ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی سطین مراح

بالنسبة للفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما     
ام          ى اهتم ك إل ع ذل ى، ویرج ة األول صالح المرحل ضمون ل ل الم حها تحلی یوض
تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة خالل المرحلة األولى باألسرى المحررین       

سبة  ائالت األ %" ١٠٠"بن ام بع ان االهتم ا ك امش   بینم ى ه ررین عل رى المح س
درت       شریعات ص تشریعات صدرت لألسرى المحررین أنفسهم ولیس من خالل ت
ي               ة الت ة الثانی ك بخالف المرحل لعائالت األسرى المحررین بصورة مباشرة، وذل
ین     ا ب سهم وم ررین أنف رى المح ین األس ا ب شریعات م ك الت ام تل ا اهتم وزع فیه ت

شریعات لألسرى       شریعات أخرى        عائالتهم حیث صدرت ت سهم وت  المحررین أنف
  .لعائالتهم



 

 

ؤداه         ذي م روق   "مما یجعلنا نقبل الفرض الخامس للدراسة وال توجد ف
ة          ة االجتماعی ات الرعای جوهریة دالة إحصائیًا بین الفئات المستهدفة من سیاس

  ".لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

من سیاسات الرعایة االجتماعیة  داللة الفروق بین الفئات المستهدفة -٢
  :نیلألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٧٢(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة 
ن یالمحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول لألسرى

  )٥٠=ن(

 عاداألب م
مجتمع 
 البحث

  العدد

 )ن(
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 ٠٫٤٣ ٢٫٦٤ ٥٠ أولى. م
 الفئات المستهدفة ١

 ٠٫٥١ ٢٫٤٤ ٥٠ ثانیة. م
٢٫١١٨ ٤٨ ** 

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                  * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ة    ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
سطین          ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
بالنسبة للفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كما     

ل    ن لصالح المرحلة األولى، وذلك یدعم ما توصل إییحددها المسئول  ل تحلی ه دلی لی
ة إحصائیًا              ة دال روق جوهری ذا الخصوص حیث وجود ف ائج به المضمون من نت
سطین             ي فل ة لألسرى المحررین ف ة االجتماعی بین مراحل تحلیل سیاسات الرعای

  .لصالح المرحلة األولى بالنسبة للفئات المستهدفة من تلك السیاسات

  

  

  



 

 

  اختبار الفرض السادس للدراسة

ة       توجد فروق جو   -و سیاسات الرعای هریة دالة إحصائیًا بین التأثیرات الجوهریة ل
  . االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 داللة الفروق بین التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة -١
لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل 

  :المضمون

  ) ٧٣(رقم جدول 

یوضح داللة الفروق بین التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
  لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  المرحلة األولى
)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(

  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(

  عالمجمو
  م  )٩٠=ن(

             المراحل
   األبعاد

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢كا
مستوى 
  الداللة

١  
التأثیرات 
  الجوهریة

٤٠٫٢٩٠  ٥٥٫٣  ٥٤٧  ٥٦٫٧  ٤٢٤  ٥٠٫٨  ١٢٣  **  

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                      * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ة    ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
ل ت سطین        مراح ي فل ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس حلی

ا       بالنسبة للتأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین كم
یوضحها تحلیل المضمون لصالح المرحلة الثانیة، ویرجع ذلك إلى كم التشریعات     

لذي فاق بأضعاف  الذي صدر لصالح األسرى المحررین خالل المرحلة الثانیة وا        
ذي    س كم التشریعات الذي صدر في المرحلة األولى األمر ال أثیرات   انعك ى الت  عل

  .الجوهریة بین المراحل

ؤداه        ذي م روق   "مما یجعلنا نقبل الفرض السادس للدراسة وال توجد ف
ة            ة االجتماعی سیاسات الرعای ة ل أثیرات الجوهری ین الت جوهریة دالة إحصائیًا ب

  ".الل مراحل تحلیلها المختلفةلألسرى المحررین خ



 

 

 داللة الفروق بین التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة -٢
  :نیلألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٧٤(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
ن یرین خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئوللألسرى المحر

  )٥٠=ن(

 األبعاد م
مجتمع 
 البحث

  العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

التأثیرات  ١ ٠٫٤ ٢٫٣٣ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٤٩ ٢٫٢ ٥٠ ثانیة. م الجوهریة

غیر    ١٫٤٨١ ٤٨
 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                             * ٠٫٠١( عند معنوي** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

ات     ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ال توج
ة         أثیرات الجوهری سبة للت سطین بالن ي فل الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین ف

ة لألسرى المحررین       سئول   لسیاسات الرعایة االجتماعی ددها الم ا یح ك  ی كم ن، وذل
ى        على عكس ما جاء في دلیل تحلیل المضمون، وتجدر اإلشارة في هذا السیاق إل

سئول    ن رأي              یأن دلیل الم ارة ع و عب سیاسات فه ل ال ي تحلی انوي ف ل ث ر دلی ن یعتب
دلیل    ة، ف ي للدراس دلیل األساس ر ال ذي یعتب ضمون ال ل الم دلیل تحلی ة ب مقارن

ا      ن یستخدم كأد  یالمسئول ه م ذ من ث یؤخ اة تدعیمیة لنتائج دلیل تحلیل المضمون حی
ع                 ف م ا یختل ه م رد ل ائج وی ك النت یتفق مع نتائج دلیل تحلیل المضمون كتدعیم لتل
ل         ي األص ضمون ه ل الم ل تحلی ائج دلی ون نت ضمون ك ل الم ل تحلی ائج دلی نت

  .واألساس والنتائج التي یؤخذ بها بالنسبة لتحلیل السیاسات

  

  

  

  



 

 

  الفرض السابع للدراسةاختبار 

ة               -ز سیاسات الرعای ة ل ب التطبیقی ین الجوان  توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا ب
االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل     

  .مراحل تحلیلها المختلفة

ة   داللة الفروق بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة        -١  المتعلق
ا            ي المجتمع خالل مراحل تحلیله ا ف ذها وأثره ائج تنفی باألسرى المحررین ونت

  :المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  ) ٧٥(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
الل مراحل المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خ

  تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون
  المرحلة األولى

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(
  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(
  المجموع

  م  )٩٠=ن(
             المراحل

   األبعاد
  %  ك  %  ك  %  ك

مستوى   ٢كا
  الداللة

١  

التغیرات في 
تحسین حیاة 

األسرى 
  المحررین 

٢٧٫٣٥٨  ٣٨٫٣  ٤٤٨  ٣٦٫٩  ٣٢٦  ٤٢٫٧  ١٢٢  **  

التغیر في األدوار   ٢
  **  ٢٨٫٤٧٨  ٣٧٫٢  ٢٠١  ٣٧  ١٥١  ٣٧٫٩  ٥٠  والمجتمع

عائد التغیر في    ٣
  **  ١٧٫٩٠٤  ٦١٫٩  ٣٣٤  ٥٩٫١  ٢٤١  ٧٠٫٥  ٩٣  الموارد

الجوانب التطبیقیة 
  **  ٥٧٫٢٩٤  ٤٣٫٧  ٩٨٣  ٤٢٫٢  ٧١٨  ٤٨٫٢  ٢٦٥  ككل

  )٠٫٠٥(معنوي عند           * )                    ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

    ة ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
ي   ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
ا    ررین كم رى المح اة األس سین حی ي تح رات ف سبة للتغی سطین بالن فل

صالح    ضمون ل ل الم حها تحلی ى    یوض ك إل ع ذل ى، ویرج ة األول المرحل
وغ الحصار          ا بل ه خالل     االقتصادي عوامل عدة أبرزه  الصهیوني ذروت



 

 

دوث    ة وح ة الثانی سامالمرحل الل    االنق ضًا خ سطیني أی سیاسي الفل  ال
ة          الل المرحل ذلك خ ة ك صهیونیة المتعاقب روب ال ة والح ة الثانی المرحل

اة        ي تحسین حی رات ف ة التغی  األسرى المحررین   الثانیة كل ذلك رجح كف
  . لصالح المرحلة األولى

    ة ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
ي   ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
ررین    رى المح اه األس ع تج ي األدوار والمجتم ر ف سبة للتغی سطین بالن فل

ى     كما یوضحها تحلیل المضمون لصالح المرحل      ك إل ة األولى، ویرجع ذل
ت انتفاضة             ث كان ة حی ك المرحل الواقع السیاسي الذي كان سائد خالل تل
ا            ي له ات الت د الفئ األقصى على أوجها وكانت فئة األسرى المحررین أح
ت          س الوق ي نف د ف ذي وج دور ال ك ال ة ذل ك االنتفاض ي تل ارز ف دور ب

  . ترحیب وتقدیر من المجتمع تجاه األسرى المحررین

 ة   ت ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(وج ب
ي   ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
ة      اة وطبیع سین الحی ى تح وارد عل ي الم ر ف د التغی سبة لعائ سطین بالن فل
صالح     ضمون ل ل الم حها تحلی ا یوض ع كم ي المجتم سانیة ف ات اإلن العالق

ى، و   ة األول ى    المرحل ك إل ات المختصة باألسرى    استثمار یرجع ذل  الجه
ة               دمات الرعای وارد المخصصة لخ ى للم ة األول المحررین خالل المرحل

ك     ررین، ذل رى المح ة لألس ة المقدم تثماراالجتماعی اد  االس ذي ع  ال
ة     اة وطبیع سین الحی ى تح م عل ن ث وارد وم ة الم ى تنمی اب عل باإلیج

 . ى المحررینالعالقات اإلنسانیة في المجتمع لألسر

    ة ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
ي   ررین ف رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی مراح
ة        ة المتعلق فلسطین بالنسبة للجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعی

ح    ا یوض ع كم ي المجتم ا ف ذها وأثره ائج تنفی ررین ونت رى المح ها باألس
روق         ى وجود ف ك إل تحلیل المضمون لصالح المرحلة األولى، ویرجع ذل
ة          ة االجتماعی ل سیاسات الرعای ین مراحل تحلی ة إحصائیًا ب ة دال جوهری
ة        ب التطبیقی اد الجوان سبة ألبع سطین بالن ي فل ررین ف رى المح لألس
ذها         لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج تنفی



 

 

اة      وأث سین حی ي تح التغیرات ف ة ب اد المتمثل ك األبع ع، تل ي المجتم ا ف ره
ررین  رى المح رى     األس اه األس ع تج ي األدوار والمجتم ر ف والتغی

ات     المحررین وعائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالق
 . لألسرى المحررین اإلنسانیة في المجتمع

سابع للدرا         ل الفرض ال ا نقب ؤداه    مما یجعلن ذي م روق   "سة وال توجد ف
ة    ة االجتماعی سیاسات الرعای ة ل ب التطبیقی ین الجوان صائیًا ب ة إح ة دال جوهری
ي المجتمع خالل مراحل               ا ف ذها وأثره ائج تنفی المتعلقة باألسرى المحررین ونت

  ".تحلیلها المختلفة

قة  داللة الفروق بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعل-٢
باألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل تحلیلها 

  :نیالمختلفة المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٧٦(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
ل مراحل المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خال

  )٥٠=ن(ن یتحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

مجتمع  األبعاد م
 البحث

  العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

 ٠٫٤٢ ٢٫٣ ٥٠ أولى. م
١ 

التغیرات في 
تحسین حیاة 

األسرى 
 المحررین

 ٠٫٥ ٢٫١٦ ٥٠ ثانیة. م
غیر    ١٫٥٢٤ ٤٨

 دال

 ٠٫٤٣ ٢٫٤٤ ٥٠ أولى. م
٢ 

التغیر في 
األدوار 
 ٠٫٤٨ ٢٫٤٢ ٥٠ ثانیة. م والمجتمع

غیر    ٠٫٢١٩ ٤٨
 دال

عائد التغیر في       ٣ ٠٫٥١ ٢٫١٦ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٥٣ ٢٫١٥ ٥٠ ثانیة. م الموارد

غیر    ٠٫٠٢٨ ٤٨
 دال

الجوانب التطبیقیة  ٠٫٣٨ ٢٫٣ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٤٦ ٢٫٢٤ ٥٠ ثانیة. م  ككل

   غیر ٠٫٦٤٣ ٤٨
 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                      * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  



 

 

  : یوضح الجدول السابق أن-

ات     ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب ة إح ة دال روق جوهری د ف ال توج
ي تحسین         رات ف الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالنسبة للتغی

سرى المحررین، والتغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین،   حیاة األ 
ي        سانیة ف ات اإلن ة العالق اة وطبیع سین الحی ى تح وارد عل ي الم ر ف د التغی وعائ
رى      ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی سیاسات الرعای ة ل ب التطبیقی ع، والجوان المجتم

ل كم       ع كك ي المجتم ا ف ذها وأثره ائج تنفی ررین  ونت سئول المح ددها الم ن، یا یح
سئول    ل الم ى أن دلی سیاق إل ذا ال ي ه ارة ف در اإلش ي  یوتج انوي ف ل ث ر دلی ن یعتب

ر           ذي یعتب ل المضمون ال دلیل تحلی ة ب ن رأي مقارن تحلیل السیاسات فهو عبارة ع
سئول   دلیل الم ة، ف ي للدراس دلیل األساس ل   یال ائج دلی ة لنت أداة تدعیمی ستخدم ك ن ی

دعیم     تحلیل المضمون حیث یؤخذ     ل المضمون كت ل تحلی منه ما یتفق مع نتائج دلی
ل            ائج دلی ل المضمون كون نت ل تحلی ائج دلی ع نت ف م لتلك النتائج ویرد له ما یختل
ل    سبة لتحلی ا بالن ذ به ي یؤخ ائج الت اس والنت ل واألس ي األص ضمون ه ل الم تحلی

  .السیاسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  اختبار الفرض الثامن للدراسة

یة دالة إحصائیًا بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات  توجد فروق جوهر-ح
الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في 

  . صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 داللة الفروق بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة -١
ألسرى المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك المتعلقة با

  :السیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون

  ) ٧٧(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة 
 صنع وتنفیذ تلك المتعلقة باألسرى المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في

  السیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یوضحها تحلیل المضمون
  المرحلة األولى

)٢٠٠٤ : ١٩٩٤(
  )٢٢=ن(

  المرحلة الثانیة
)٢٠١٤ : ٢٠٠٥(

  )٦٨=ن(
  المجموع

     المراحل              م  )٩٠=ن(
  األبعاد  

  %  ك  %  ك  %  ك

مستوى   ٢كا
  الداللة

  *  ٨٫٥٩٧  ٤٧٫٦  ٢١٤  ٤٦٫٨  ١٥٩  ٥٠  ٥٥  ؤثرة المالقوى المحیطة  ١

الظروف االجتماعیة   ٢
  **  ٥٨٫٨١٣  ٥٤٫٢  ٣٩٠  ٥٦٫٤  ٣٠٧  ٤٧٫٢  ٨٣  واالقتصادیة والسیاسیة

  **  ٣٣٫٦٦٠  ٥١٫٦  ٦٠٤  ٥٢٫٧  ٤٦٦  ٤٨٫٣  ١٣٨  التفاعالت المتوقعة ككل

  )٠٫٠٥(معنوي عند )                       * ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  :ابق أن یوضح الجدول الس-

     ین مراحل   ) ٠٫٠٥(توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة ب
سبة                سطین بالن ي فل ة لألسرى المحررین ف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعی
ة      ة االجتماعی ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ي ص ؤثرة ف ة الم وى المحیط للق

ة         صالح المرحل ل المضمون ل ى،  لألسرى المحررین كما یوضحها تحلی األول
ة    ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ي ص ة ف ات الدولی ى دور المنظم ك إل ع ذل ویرج
ي      ذي تراجع ف االجتماعیة لألسرى المحررین بالمرحلة األولى، ذلك الدور ال

 . المرحلة الثانیة لیرجح الفروق لصالح المرحلة األولى

  



 

 

     ین مراح  ) ٠٫٠١(توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة ل ب
سبة                سطین بالن ي فل ة لألسرى المحررین ف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعی
ذ         نع وتنفی ي ص ؤثر ف ي ت سیاسیة الت صادیة وال ة واالقت روف االجتماعی للظ
ل        حها تحلی ا یوض ررین كم رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای سیاس

و       ا بل دة أبرزه غ المضمون لصالح المرحلة الثانیة، ویرجع ذلك إلى عوامل ع
صار  صاديالح دوث     االقت ة وح ة الثانی الل المرحل ه خ صهیوني ذروت  ال
سام روب     االنق ة والح ة الثانی الل المرحل ضًا خ سطیني أی سیاسي الفل  ال

الصهیونیة المتعاقبة كذلك خالل المرحلة الثانیة كل ذلك رجح الفروق لصالح     
  . المرحلة الثانیة

    ین مراحل   ) ٠٫٠١(یة توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا عند مستوى معنو ب
سبة                سطین بالن ي فل ة لألسرى المحررین ف تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعی
رى    ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی ات الرعای ین سیاس ة ب اعالت المتوقع للتف
ا         سیاسات كم ك ال ذ تل نع وتنفی ي ص ؤثرة ف ة الم وى المحیط ررین والق المح

ة الثانی     صالح المرحل ضمون ل ل الم ود   یوضحها تحلی ى وج ك إل ة، ویرجع ذل
ة            ة االجتماعی فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین مراحل تحلیل سیاسات الرعای
ین   ة ب اعالت المتوقع اد للتف سبة ألبع سطین بالن ي فل ررین ف رى المح لألس
وى المحیطة             ة باألسرى المحررین والق ة المتعلق ة االجتماعی سیاسات الرعای

القوى المحیطة     المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات،      ة ب  تلك األبعاد المتمثل
ررین    رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ي ص ؤثرة ف  الم

ذ     نع وتنفی ي ص ؤثر ف ي ت سیاسیة الت صادیة وال ة واالقت روف االجتماعی والظ
  . سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین

ؤد      ذي م امن للدراسة وال ل الفرض الث ا نقب ا یجعلن روق  "اه مم توجد ف
ة    ات الرعای ین سیاس ة ب اعالت المتوقع ین التف صائیًا ب ة إح ة دال جوهری
نع     ي ص ؤثرة ف ة الم وى المحیط ررین والق رى المح ة باألس ة المتعلق االجتماعی

  ".وتنفیذ تلك السیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفة

  

  

  



 

 

الجتماعیة  داللة الفروق بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة ا-٢
المتعلقة باألسرى المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك 

  :نیالسیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

  ) ٧٨(جدول رقم 

یوضح داللة الفروق بین التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة 
لمحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك المتعلقة باألسرى المحررین والقوى ا

  )٥٠=ن(ن یالسیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفة كما یحددها المسئول

مجتمع  األبعاد م
 البحث

  العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
الحریة 

(df) 
 الداللة tقیمة 

القوى المحیطة      ١ ٠٫٤٨ ٢٫٠٤ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٥ ٢ ٥٠ ثانیة. م المؤثرة

غیر    ٠٫٤٥٠ ٤٨
 دال

الظروف االجتماعیة  ٢ ٠٫٣٧ ٢٫٢٤ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٣٣ ٢٫٥٤ ٥٠ ثانیة. م واالقتصادیة والسیاسیة

٤٫١٦٠ ٤٨ ** 

  التفاعالت المتوقعة ككل ٠٫٣٣ ٢٫١٤ ٥٠ أولى. م
 ٠٫٣٥ ٢٫٢٧ ٥٠ ثانیة. م

غیر    ١٫٨٣٣ ٤٨
 دال

  )٠٫٠٥(معنوي عند                     * )       ٠٫٠١(معنوي عند ** 

  : یوضح الجدول السابق أنه-

          ة ل سیاسات الرعای ین مراحل تحلی ال توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا ب
االجتماعیة لألسرى المحررین في فلسطین بالنسبة للقوى المحیطة المؤثرة         
ررین،    رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ي ص ف

رى  وا ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی ات الرعای ین سیاس ة ب اعالت المتوقع لتف
سیاسات ككل              ك ال ذ تل ي صنع وتنفی ؤثرة ف وى المحیطة الم المحررین والق

سئول ددها الم ا یح ل   ن،یكم ى أن دلی سیاق إل ذا ال ي ه ارة ف در اإلش وتج
سئول ن رأي      یالم ارة ع و عب سیاسات فه ل ال ي تحلی انوي ف ل ث ر دلی ن یعتب

دلیل            مقار دلیل األساسي للدراسة، ف ر ال نة بدلیل تحلیل المضمون الذي یعتب
ذ        یالمسئول ث یؤخ ل المضمون حی ل تحلی ائج دلی ن یستخدم كأداة تدعیمیة لنت

ا           منه ما یتفق مع نتائج دلیل تحلیل المضمون كتدعیم لتلك النتائج ویرد له م
ل              ل تحلی ائج دلی ل المضمون كون نت ل تحلی المضمون  یختلف مع نتائج دلی

 .هي األصل واألساس والنتائج التي یؤخذ بها بالنسبة لتحلیل السیاسات



 

 

        ة ستوى معنوی د م صائیًا عن ة إح ة دال روق جوهری د ف ین ) ٠٫٠١(توج ب
سطین    مراحل تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین في فل

ي               ؤثر ف ي ت سیاسیة الت ة واالقتصادیة وال  صنع  بالنسبة للظروف االجتماعی
ددها       ا یح ررین كم رى المح ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ذ سیاس وتنفی

ل               یالمسئول ل تحلی ه دلی ا توصل إلی دعم م ك ی ة، وذل ن لصالح المرحلة الثانی
ة        ة دال روق جوهری ود ف ث وج صوص حی ذا الخ ائج به ن نت ضمون م الم
رى    ة لألس ة االجتماعی ات الرعای ل سیاس ل تحلی ین مراح صائیًا ب إح

ي  ررین ف صادیة     المح ة واالقت روف االجتماعی سبة للظ سطین بالن  فل
ة لألسرى     والسیاسیة التي تؤثر في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعی

 . المحررین لصالح المرحلة الثانیة

  :سياسات الرعاية االجتماعية البديلة لألسرى احملررين يف فلسطني: ًثانيا

ة البدیلة لألسرى المحررین في  مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعی-أ
 :فلسطین

  . الصحة-١

  . التعلیم-٢

  . اإلسكان-٣

  . التشغیل-٤

  . التأهیل النفسي-٥

یوجد أیضًا مجاالت اهتمام أخرى كثیرة لسیاسات الرعایة االجتماعیة   
  .غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها حسب الحاجة

رى المحررین في  أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألس-ب
 :فلسطین

  : الصحة-١

  . إجراء فحص طبي شامل لألسرى المحررین فور خروجهم من المعتقل-

  . تقدیم الدعم المالي لألسرى المحررین المرضى إلعفافهم عن سؤال األخرین-

  . إجراء فحص طبي دوري لألسرى المحررین-



 

 

  . توفیر تأمین صحي لألسرى المحررین-

لغذائیة الالزمة لألسرى المحررین خاصة فور خروجهم  ااالستشارات تقدیم -
  .من المعتقل

  . تجهیز عیادة خاصة لألسرى المحررین-

 توفیر أطباء متخصصون داخل العیادة الخاصة باألسرى المحررین، یكتسبون -
الخبرة مع مرور الوقت بطبیعة األمراض التي یصاب بها األسرى المحررین 

  .وكیفیة التعامل معها

 ندوات توعیة لألسرى المحررین المصابین بأمراض معدیة ترشدهم لكیفیة  عقد-
  .عدم نقل تلك األمراض للمحیطین

  . تذلیل العقبات التي تحول دون عالج األسرى المحررین في الخارج-

یوجد أیضًا أهداف أخرى كثیرة لسیاسات الرعایة االجتماعیة في مجال 
  . حسب الحاجةالصحة غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها

  : التعلیم-٢

 توفیر المزید من المنح التعلیمیة لألسرى المحررین في مختلف المراحل -
  .التعلیمیة

  . تجهیز مركز تعلیمي لتنمیة قدرات األسرى المحررین العلمیة-

 توفیر القرطاسیة وبدل المواصالت وما شابه من مصاریف جانبیة خاصة -
  .بتعلیم األسرى المحررین

ة الصعوبات التي تحول دون عودة األسرى المحررین للتعلیم نتیجة  مواجه-
  .االعتقالانقطاعهم بسبب 

  . تخفیض تكالیف التعلیم الجامعي بمختلف مراحله لألسرى المحررین-

  . توجیه األسرى المحررین صوب التخصصات التي یحتاجها المجتمع-

لمجتمع لتدریب األسرى  مع المؤسسات الناجحة والمرموقة داخل ااتفاقیات عقد -
  .المحررین میدانیًا فیها بعد التخرج من الجامعة



 

 

 تخفیض نسب القبول لألسرى المحررین في التخصصات المختلفة داخل -
  . تؤثر على معدالت تحصیلهم العلمياالعتقالالجامعات، خاصة وأن تجربة 

 یوجد أیضًا أهداف أخرى كثیرة لسیاسات الرعایة االجتماعیة في مجال
  .التعلیم غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها حسب الحاجة

  : اإلسكان-٣

 تخصیص أراضي حكومیة إلنشاء أبراج سكنیة لألسرى المحررین، بحیث -
  .یتحمل من یستطیع من األسرى المحررین تكالیف تجهیز شقة سكنیة

  . إنشاء جمعیات تعاونیة إلسكان األسرى المحررین-

لعوز والحاجة من األسرى المحررین كبار السن  توفیر سكن مناسب لذوي ا-
  .المقبلین على الزواج فور تحررهم

 إنشاء صندوق مالي إلسكان األسرى المحررین، یعتمد علیه في بناء أبراج -
  .سكنیة لألسرى المحررین بأموال مستردة على فترات زمنیة بنظام التقسیط

 ولیس إعفاءات امتیازاترین  منح المشاریع اإلسكانیة المتعلقة باألسرى المحر-
فیما یتعلق بالرسوم المالیة التي تحصلها الجهات الحكومیة لمنح القائمین على 

  .مشاریع اإلسكان حق الشروع في البناء

یوجد أیضًا أهداف أخرى كثیرة لسیاسات الرعایة االجتماعیة في مجال 
  .اإلسكان غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها حسب الحاجة

  :غیلالتش -٤

 تأمیم وظائف الجهات المختصة باألسرى المحررین لصالح من ینطبق علیه -
  .شروط الوظیفة من األسرى المحررین

 ولیس إعفاءات ضریبیة لمؤسسات القطاع الخاص التي تعطي امتیازات منح -
حق األولویة في التوظیف لصالح من ینطبق علیه شروط الوظیفة من األسرى 

  .المحررین

ى المحررین على تجنب التخصصات العلمیة التي تشبع بها سوق األسر  حث-
  .العمل



 

 

 ولیس إعفاءات ضریبیة لمن یؤسس من األسرى المحررین امتیازات منح -
  .مشاریع خاصة

 التركیز على التدریب المهني لألسرى المحررین بما یشمل الحرف المختلفة -
  .خاصة تلك التي لم یشبع بها سوق العمل

هداف أخرى كثیرة لسیاسات الرعایة االجتماعیة في مجال یوجد أیضًا أ
  .التشغیل غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها حسب الحاجة

  : التأهیل النفسي-٥

  . نفسیة لألسرى المحرریناختبارات إجراء -

  . متابعة األسرى المحررین من قبل مختصین نفسیین فور خروجهم-

 .الوطنیة والمجتمعیةإشراك األسرى المحررین في المناسبات  -

 توفیر برامج ترویحیة لألسرى المحررین لما لها من دور في تخفیف الضغوط -
 .النفسیة

 إعداد برامج توعیة ألسر األسرى المحررین لتوعیتهم بكیفیة معاملتهم خالل -
  .األیام األولى من إطالق سراحهم

مشكالت النفسیة  تنظیم جلسات للتفریغ النفسي لعالج األسرى المحررین من ال-
  .مثل اإلحباط والقهر

  . توفیر أخصائیین نفسیین ذوي خبرة لمتابعة األسرى المحررین-

یوجد أیضًا أهداف أخرى كثیرة لسیاسات الرعایة االجتماعیة في مجال 
  .التأهیل النفسي غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها حسب الحاجة

ماعیة البدیلة لألسرى المحررین  القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجت-ج
  :في فلسطین

  . على الذاتاالعتماد -١

  . التقدیر االجتماعي-٢

  . المسئولیة االجتماعیة-٣

  . اإلیثار-٤



 

 

  . التسامح الفكري-٥

  . الوحدة الوطنیة-٦

  ". هدفه هدم الروح الوطنیةاالعتقالخاصة أن " للوطن االنتماء -٧

  . الصبر-٨

ة یمكن أن تتضمنها سیاسات الرعایة یوجد أیضًا قیم أخرى كثیر
  .االجتماعیة غیر ما سبق، یمكن إضافة أي منها حسب الحاجة

 الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى -د
  :المحررین في فلسطین

  . األسرى المحررین-١

 التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى -هـ
  :المحررین في فلسطین

  . تنمیة المستوى الصحي لألسرى المحررین-١

  . تنمیة المستوى العلمي لألسرى المحررین-٢

  . توفیر مسكن مناسب لذوي العوز والحاجة من األسرى المحررین-٣

  . توفیر فرص عمل لألسرى المحررین-٤

  . تأهیل األسرى المحررین نفسیًا-٥

نع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة  القوى المحیطة المؤثرة في ص- و
  :البدیلة لألسرى المحررین في فلسطین

  . هیئة شؤون األسرى والمحررین-١

  . وزارة الصحة-٢

  . وزارة التربیة والتعلیم العالي-٣

  . وزارة األشغال العامة واإلسكان-٤

  . وزارة العمل-٥

  . الجمعیات األهلیة خاصة المعنیة بالصحة النفسیة-٦



 

 

  .قطاع الخاص ال-٧

یوجد أیضًا قوى أخرى محیطة كثیرة یمكن أن تؤثر في صنع وتنفیذ 
  .سیاسات الرعایة االجتماعیة غیر ما سبق، یمكن إشراك أي منها حسب الحاجة

  :توصيات الدراسة املستقاة من نتائجها: ًثالثا
ن في مجال العمل مع األسرى المحررین على ی االهتمام بحصول المسئول-١

  .دریبیةدورات ت

 توفیر الموارد للجهات الراغبة بتقدیم الخدمات لألسرى المحررین ضمن -٢
  .خطة عمل الهیئة

  . إعداد أخصائیین مدربین في المؤسسات المختصة باألسرى المحررین-٣

  . توفیر سكن مناسب للفقراء من األسرى المحررین-٤

  . دعم األسرى المحررین المرضى-٥

ألسرى المحررین لما لها من دور في تخفیف  توفیر برامج ترویحیة ل-٦
  .الضغوط النفسیة

 توطید العالقة بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال رعایة -٧
  .األسرى المحررین 

  . قروض طویلة األمد بدون فوائد منح األسرى المحررین-٨

ى  تنسیق عمل الجهات المختصة في تقدیم خدمات الرعایة االجتماعیة لألسر-٩
  .المحررین

 تنمیة دور منظمات المجتمع المدني في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة - ١٠
  .االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

  . تأهیل األسرى المحررین نفسیًا- ١١

  . إجراء فحص طبي شامل لألسرى المحررین فور خروجهم من المعتقل- ١٢

مقدمة لألسرى المحررین  صیاغة السیاسات التي تمخضت عنها الخدمات ال- ١٣
  .بشكل یراعي تنمیة الموارد



 

 

 تعزیز دور المنظمات الدولیة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة - ١٤
  .المتعلقة باألسرى المحررین دون شروط مسبقة من تلك المنظمات

 تطویر اللوائح بالمؤسسات المهتمة بشؤون األسرى المحررین وتسهیل - ١٥
  .اریةاإلجراءات اإلد

  :قضايا حبثية لدراسات مستقبلية مستقاة من نتائج الدراسة: ًرابعا
  .ن في المؤسسات العاملة في مجال األسرى المحررینی تقییم أداء المسئول-١

ة      -٢ ة االجتماعی ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ي ص ة ف ات الدولی هامات المنظم  اس
  .لألسرى المحررین

ات الر   -٣ ل سیاس ستقبل تموی شراف م رى      است ة باألس ة المتعلق ة االجتماعی عای
  .المحررین

  . تقویم خدمات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین-٤

ة     -٥ ة المتعلق ة االجتماعی ي الرعای اص ف اع الخ ة للقط سؤولیة االجتماعی  الم
  .باألسرى المحررین

ذ س   -٦ یاسات   الشراكة بین منظمات المجتمع المدني والقطاع العام في صنع وتنفی
  .الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

رى    -٧ ال األس ي مج ة ف ة العامل ة االجتماعی سات الرعای ات ومؤس م المعلوم  نظ
  .المحررین

  . جودة خدمات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین-٨

ة   -٩ ة االجتماعی سیاسات الرعای صة ب ات المخت ین الجه شاركي ب یط الت  التخط
  .لمتعلقة باألسرى المحررینا

ة    -١٠ ة االجتماعی سیاسات الرعای سیة ل تجابة المؤس الح اإلداري واالس  اإلص
  .المتعلقة باألسرى المحررین

ة  -١١ ة االجتماعی ات الرعای ذ سیاس نع وتنفی ي ص ررین ف رى المح  دور األس
  .المتعلقة بهم

  .محررین تقدیر الحاجة للسكن للفئات األولى بالرعایة من األسرى ال-١٢



 

 

  . جودة خدمات الرعایة الصحیة المتعلقة باألسرى المحررین-١٣

  .  جودة خدمات الرعایة التعلیمیة المتعلقة باألسرى المحررین-١٤

  . جودة خدمات الرعایة التشغیلیة المتعلقة باألسرى المحررین-١٥

  . جودة خدمات الرعایة النفسیة المتعلقة باألسرى المحررین-١٦

  .جات ذوي األسرى المحررین تقدیر حا-١٧

  . تقدیر حاجات ذوي األسرى داخل المعتقالت-١٨

سیاسات  -١٩ صة ب ات المخت ررین والجه رى المح ین األس شاركي ب یط الت  التخط
  .الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

ة  -٢٠ ة المقدم ة االجتماعی ررین بالرعای رى المح ین األس ا ب ة فیم اییر األحقی  مع
  .لهم

  

  



 

 

 
 

  

  

 

  

  

  مراجع الدراسة
  .المراجع العربیة: أوًال

  .المراجع األجنبیة: ثانیًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :املراجع العربية: ًأوال
  : الكتب العلمیة-أ

التخطیط للتنمیة في الدول النامیة، اإلسكندریة، :  أحمد عبد الفتاح ناجي-١
  .م٢٠١١المكتب الجامعي الحدیث، 

سیاسة الرعایة االجتماعیة، اإلسكندریة، المكتب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢
  .م٢٠١٢الجامعي الحدیث، 

التخطیط ": اإلعداد"، سمیرة كامل محمد "التقدیم" أحمد مصطفى خاطر -٣
االجتماعي مدخل إلى القرن الواحد والعشرین، اإلسكندریة، المكتب 

 .م١٩٩٨الجامعي الحدیث، 

التنمیة االجتماعیة مفاهیم وقضایا، القاهرة، المطبعة :  إقبال األمیر السمالوطي-٤
  .م٢٠٠٧اإلسالمیة الحدیثة، 

األسرى الفلسطینیون وجبروت ": حسام" جمعیة األسرى والمحررین -٥
التعذیب الصهیوني في المعتقالت الصهیونیة، غزة، قسم الدراسات 

  .م٢٠٠٥والتوثیق، 

ون في المعتقالت الصهیونیة، غزة، المعتقلون الفلسطینی:  جهاد شعبان البطش-٦
  .م٢٠٠٧ومكتبة الیازجي، " حسام"جمعیة األسرى والمحررین 

مجاالت الخدمة االجتماعیة في قطاعات التنمیة :  حسین أنور جمعة وآخرون-٧
  .م٢٠٠١والمسنین واألسرة والمعاقین، القاهرة، بدون دار نشر، 

   .م٢٠٠٥ألمل التجاریة، رحلة العذاب، غزة، مطبعة ا:  خضر محمود عباس-٨

أساسیات ونماذج "الرعایة االجتماعیة :  سامیة محمد فهمي وآخرون-٩
 .  م٢٠٠٤، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، "معاصرة

واقع االعتقال في سیاسة االحتالل الصهیوني، رام اهللا، منظمة :  سمیر نایفة- ١٠
   .م٢٠١٣التحریر الفلسطینیة، 

موضوعات أساسیة في العملیات التخطیطیة، : مدسمیرة كامل مح - ١١
 .م١٩٩٤اإلسكندریة، بدون دار نشر، 

، "نظریات ومناهج"التخطیط االجتماعي :  طلعت مصطفى السروجي- ١٢
  .م٢٠١٣اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 



 

 

ى العولمة، التنمیة االجتماعیة من الحداثة إل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ١٣
  .م٢٠١٢اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 

الخدمة االجتماعیة أسس النظریة والممارسة،  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ١٤
  .م٢٠٠٩اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 

ار المتغیرات السیاسة االجتماعیة في إط :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ١٥
  .م٢٠٠٤العالمیة الجدیدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 

الرعایة االجتماعیة في الخدمة :  عبد الحلیم رضا عبد العال وآخرون- ١٦
  .م٢٠٠١االجتماعیة، القاهرة، بدون دار نشر، 

التخطیط لتنمیة المجتمع، اإلسكندریة، دار :  عبد العزیز عبد اهللا مختار- ١٧
 . م١٩٩٥معیة، المعرفة الجا

األسرى الفلسطینیون آالم وآمال، القاهرة، :  عبد الناصر عوني فروانة- ١٨
، "قطاع فلسطین واألراضي العربیة المحتلة"جامعة الدول العربیة 

  .م٢٠١٥

سلو، و الصهیونیة بعد أاألسرى الفلسطینیون في المعتقالت:  عیسى قراقع- ١٩
  .م٢٠٠١رام اهللا، معهد الدراسات الدولیة، 

أسرانا في معتقالت االحتالل الصهیوني، عمان، دار :  غادة فرید بدر- ٢٠
  .م٢٠٠٦ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، 

معاناة األسیر الفلسطیني في معتقالت االحتالل الصهیوني، :  فراس أبوهالل- ٢١
  .م٢٠٠٩، واالستشاراتبیروت، مركز زیتونة للدراسات 

المقدم "لعت مصطفى السروجي ، ط"المؤلف" فیك جورج وآخرون - ٢٢
العولمة والرعایة اإلنسانیة، اإلسكندریة، المكتب الجامعي ": والمترجم
  .م٢٠١١الحدیث، 

مدخل إلى التخطیط والتنمیة االجتماعیة، :  ماجد حسنى صبیح وآخرون- ٢٣
  .م٢٠١٠القاهرة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، 

 الحدیثة في التنمیة الشاملة، االتجاهات : ماهر أبو المعاطي علي- ٢٤
  .م٢٠١٢اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 



 

 

التخطیط االجتماعي ونموذج السیاسة  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٢٥
 .م٢٠٠٢االجتماعیة في المجتمع المصري، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 

أسس نظریة ونماذج "السیاسة االجتماعیة  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٢٦
  .م٢٠٠٣، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، "عالمیة وعربیة ومحلیة

مقدمة في الرعایة االجتماعیة والخدمة  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٢٧
  .م٢٠٠٥االجتماعیة، القاهرة، دار الزهراء للنشر والتوزیع، 

السیاسة االجتماعیة والتخطیط في العالم الثالث، :  محروس محمود خلیفة- ٢٨
  .م٢٠٠٣اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 

الوجه اآلخر للسیاسة "  االجتماعياالستبعاد: " محمد زكي أبو النصر- ٢٩
  .م٢٠١٢االجتماعیة، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 

نجلو لیم والتنمیة، القاهرة، مكتبة األالتع:  محمد صبري الحوت وأخرون- ٣٠
  .م٢٠٠٧المصریة، 

ممارسة السیاسة االجتماعیة ودورها في التخطیط :  محمد محمود مهدلي- ٣١
  .م٢٠٠١للتنمیة، اإلسكندریة، بدون دار نشر، 

السیاسة االجتماعیة وإدارة المؤسسات، :  مصطفى عبد العظیم الفرماوي- ٣٢
  .م٢٠٠٥ المصریة، القاهرة، مكتبة األنجلو

التنمیة االجتماعیة في إطار المتغیرات المحلیة :  منى عطیة خزام خلیل- ٣٣
  .م٢٠١٢والعالمیة، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 

العولمة والسیاسة االجتماعیة، اإلسكندریة، المكتب  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٣٤
  .م٢٠١٠الجامعي الحدیث، 

شبكة األمان االجتماعي وتحسین نوعیة الحیاة،  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٣٥
  .م٢٠١٠اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 

التخطیط االجتماعي والسیاسة االجتماعیة، القاهرة، :  منى عویس وآخرون- ٣٦
  . م٢٠٠٥دار الفكر العربي، 

ماعي، القاهرة، مطبعة التخطیط االجت:  نادیة زغلول سعید وآخرون- ٣٧
  .م١٩٩٧الموسكي، 



 

 

مشكالت التنمیة والتخطیط في التجمعات الجدیدة :  هشام محمود األقدحي- ٣٨
 . م٢٠١٠والمستحدثة، اإلسكندریة، شباب الجامعة، 

التخطیط االجتماعي والسیاسة االجتماعیة في مهنة :  هناء حافظ بدوي- ٣٩
  .م٢٠٠٣لجامعي الحدیث، الخدمة االجتماعیة، اإلسكندریة، المكتب ا

 الدولیة، واالتفاقیاتأسرى الحرب في الفقه اإلسالمي : وفاء مرزوق - ٤٠
  .القاهرة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون سنة نشر

  : القوامیس-ب

قاموس الخدمة االجتماعیة والخدمات االجتماعیة، :  أحمد شفیق السكري- ٤١
  .م٢٠٠٠اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، 

، "المترجم"، حنان كسروان وآخرون "المؤلف" جون كولینز وآخرون - ٤٢
 غرینوود، - قاموس دار العلم ": المراجع"سیما عثمان یاسین وآخرون 

  .م٢٠٠٨بیروت، دار العلم للمالیین، 

، ) عربي- إنجلیزي، إنجلیزي -عربي (المورد : وآخرون روحي البعلبكي - ٤٣
  .م٢٠١٤بیروت، دار العلم للمالیین، 

مصطلحات ومفاهیم إنجلیزیة في الخدمة :  عبد المجید بن طاش محمد نیازي- ٤٤
  .م٢٠٠٠االجتماعیة، الریاض، مكتبة العبیكان، 

، اإلسكندریة، المكتب الجامعي االجتماعقاموس علم :  عبد الهادي الجوهري- ٤٥
  .م١٩٩٨الحدیث، 

حیط، بیروت، الفیروز أبادي القاموس الم:  مجد الدین محمد بن یعقوب- ٤٦
  .م١٩٩٨مؤسسة الرسالة، 

، اإلسكندریة، دار المعرفة االجتماعقاموس علم :  محمد عاطف غیث- ٤٧
   .م٢٠٠٠الجامعیة، 

  : المعاجم-ج

، ) عربي- عربي (المعجم العربي المیسر : وآخرون أحمد ذكي بدوي - ٤٨
   .م١٩٩٢القاهرة، دار الكتاب المصري، 

انجلیزي ( الرعایة والتنمیة االجتماعیة معجم مصطلحات:  أحمد ذكي بدوي- ٤٩
  .م١٩٨٧، القاهرة، دار الكتاب المصري، ) عربي-  فرنسي -



 

 

 فرنسي -انجلیزي (معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة : ــــــــــــــــــــــــ - ٥٠
  .م١٩٩٣، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون، ) عربي-

المراجعة  "وآخرون ، نبیلة الرزاز"المؤلف "وآخرون أدیب اللجمي - ٥١
، )معجم اللغة العربیة(المحیط ": المقدم"، محیى الدین صابر "والتنسیق

  .م١٩٩٤، ) ح-أ (بیروت، المحیط، المجلد األول 

معجم المصطلحات السیاسیة واإلستراتیجیة، القاهرة، :  إسماعیل عبد الفتاح- ٥٢
  .م٢٠٠٨العربي للنشر والتوزیع، 

م مصطلحات التنمیة االجتماعیة والعلوم المتصلة معج:  عبد الكریم الیافي- ٥٣
، ) إدارة العمل االجتماعي-األمانة العامة (بها، تونس، جامعة الدول العربیة 

   .م١٩٨٣

معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم لأللفاظ :  محمد فتحي عبد اهللا- ٥٤
 لدنیا العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة والالتینیة، اإلسكندریة، دار الوفاء

   .م٢٠٠٣الطباعة والنشر، 

 - إنجلیزي (معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة :  یحیى حسن درویش- ٥٥
  .م١٩٩٨ لونجمان، -، القاهرة، الشركة المصریة العالمیة للنشر )عربي

  : الموسوعات-د

، محمد "المترجم"خرون آ، محمد الجوهري و"المؤلف" جوردن مارشال - ٥٦
موسوعة علم االجتماع، القاهرة، المجلس ": دمالمراجع والمق"الجوهري 

   .م٢٠٠٠، المجلد الثاني، "المشروع القومي للترجمة"األعلى للثقافة 

موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي، القاهرة، مكتبة :  فرج عبد القادر طه- ٥٧
  .م٢٠٠٩نجلو المصریة، األ

  : منشورات ووثائق-هـ

، فلسطین، "لألسرى والمحررین "رؤیة أنصار األسرى:  جمال فروانة- ٥٨
  .م٢٠١٤منظمة أنصار األسرى، 

االنتهاكات الصهیونیة لحقوق ": حسام" جمعیة األسرى والمحررین - ٥٩
  .م٢٠٠٥األسرى الفلسطینیین، غزة، قسم الدراسات والتوثیق، 



 

 

، غزة، "الهیئة حالیًا" دائرة اإلحصاء، وزارة شؤون األسرى والمحررین - ٦٠
  .م٢٠١٤

التقریر ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي"رة البرنامج الحكومي  دائ- ٦١
 ١٩"الربعي الثالث للعام األول من عمل الحكومة الفلسطینیة السادسة عشر 

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١٤ یونیو ١٩"ولغایة " م٢٠١٤مارس 
  .م٢٠١٤لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٢
 ١٩"الربعي الثاني للعام األول من عمل الحكومة الفلسطینیة السادسة عشر 

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١٤ مارس ١٩"ولغایة " م٢٠١٣دیسمبر 
  .م٢٠١٤لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٣
 ١٦"الربعي األول للعام الثاني من عمل الحكومة الفلسطینیة الثانیة عشر 

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠٠٨ سبتمبر ١٦"ولغایة " م٢٠٠٨یونیو 
  .م٢٠٠٨یني، لمجلس الوزراء الفلسط

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٤
 ١٩"الربعي األول للعام األول من عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠٠٩ أغسطس ١٩"ولغایة " م٢٠٠٩مایو 
  .م٢٠٠٩لس الوزراء الفلسطیني، لمج

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٥
 مایو ١٩"السنوي للعام األول من عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 

العامة لمجلس ، رام اهللا، األمانة "م٢٠١٠ مایو ١٩"ولغایة " م٢٠٠٩
  .م٢٠١٠الوزراء الفلسطیني، 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٦
 ١٩"الربعي األول للعام الثاني من عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 

رام اهللا، األمانة العامة ، "م٢٠١٠ أغسطس ٣١"ولغایة " م٢٠١٠مایو 
  .م٢٠١٠لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٧
 ١"الربعي الثاني للعام الثاني من عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١٠ نوفمبر ٣٠"ة ولغای" م٢٠١٠سبتمبر 
  .م٢٠١٠لمجلس الوزراء الفلسطیني، 



 

 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٨
  مایو١٩"السنوي للعام الثاني من عمل الحكومة الفلسطینیة الثالثة عشر 

، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١١ مایو ١٩"ولغایة " م٢٠١٠
  .م٢٠١٠الوزراء الفلسطیني، 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٦٩
 ١٩"دسة عشر الربعي األول للعام األول من عمل الحكومة الفلسطینیة السا

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١٣ دیسمبر ١٩"ولغایة " م٢٠١٣سبتمبر 
  .م٢٠١٣لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

 التقریر :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٧٠
 ٦"حكومة الفلسطینیة الثالثة عشر الربعي الثاني للعام األول من عمل ال

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠٠٩ نوفمبر ٣٠"ولغایة " م٢٠٠٩سبتمبر 
  .م٢٠٠٩لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

والمحرر، فلسطین، جمعیة األسرى والمحررین ... األسیر :  مجدي سالم- ٧١
  .م٢٠١٤ مركز الدراسات والتوثیق، - " حسام"

، رام اهللا، األمانة "١٨"مشروع نظام رقم : سطیني مجلس الوزراء الفل- ٧٢
  .م٢٠١٠، زراءالعامة لمجلس الو

االنتهاكات الصهیونیة لحقوق :  الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن- ٧٣
اإلنسان الفلسطیني، رام اهللا، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، 

  .م٢٠٠٦

النظام األساسي لهیئة شؤون األسرى :  هیئة شؤون األسرى والمحررین- ٧٤
  .م٢٠١٥والمحررین، رام اهللا، هیئة شؤون األسرى والمحررین، 

خدمات موسمیة متنوعة، غزة، هیئة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٧٥
  .م٢٠١٥شؤون األسرى والمحررین، 

عن الهیئة، رام اهللا، هیئة شؤون األسرى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٧٦
  .م٢٠١٥والمحررین، 

األسرى األطفال یقدمون ": الهیئة حالیًا" وزارة شؤون األسرى والمحررین - ٧٧
شهادات مروعة عن تعذیبهم والتنكیل بهم خالل توقیفهم، رام اهللا، وزارة 

  .م٢٠١١، "الهیئة حالیًا"شؤون األسرى والمحررین 



 

 

األسیرة المحررة نیللي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٧٨
 اعتقالهالصفدي زوجها الكفیف یقاد إلى التحقیق بعد عشر سنوات من 

وشقیقها یعتقل قبل اإلفراج عنها بثالث أیام، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى 
  .م٢٠١١، "الهیئة حالیًا"والمحررین 

 على الموقوفة االعتداء: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٧٩
صمود كراجة وإطالق كلب على أسیر خالل نقله بالبوسطة، رام اهللا، 

  .م٢٠١١، "الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین 

األوضاع الصحیة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٨٠
 عن الحاالت لإلفراجلألسرى المرضى تزداد تدهورًا والمطالبة بحملة 

، "الهیئة حالیًا"الخطیرة، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین 
  .م٢٠١١

تهدید بإضراب مفتوح : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٨١
، "الهیئة حالیًا"عن الطعام، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین 

  .م٢٠١١

عشرون ألف قرار : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٨٢
ررین توقیف إداري منذ العام ألفین، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمح

  .م٢٠١١، "الهیئة حالیًا"

فرض عقوبات جماعیة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٨٣
الهیئة "على أسرى نفحة، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى والمحررین 

  .م٢٠١١، "حالیًا

فرضوا علیه اإلقامة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٨٤
الجبریة ومنع مغادرة البالد والمثول اسبوعیًا أمام مركز شرطي، رام اهللا، 

  .م٢٠١١، "الهیئة حالیًا"وزارة شؤون األسرى والمحررین 

الهیئة "سرى وزارة األ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٨٥
ترصد انتهاكات إدارات المعتقالت الصهیونیة تجاه الموقوفین " حالیًا

الفلسطینین بالمقارنة مع القوانین الدولیة، رام اهللا، وزارة شؤون األسرى 
  .م٢٠٠٩، "الهیئة حالیًا"والمحررین 

  



 

 

  : الرسائل العلمیة واألبحاث المنشورة- و

سیاسة االجتماعیة للتعلیم الفني تحلیل ال:  أحمد إبراهیم بیومي مرعي- ٨٦
، القاهرة، جامعة "م٢٠٠٤ - م ١٩٥٢"الصناعي في مصر في الفترة 

  .م٢٠٠٦حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

المشكالت التي تواجه أسر المعتقلین الفلسطینیین :  أحمد جمیل أحمد قعدان- ٨٧
جستیر غیر منشورة، القاهرة، قسم في المعتقالت الصهیونیة، رسالة ما

  .م٢٠١٠البحوث والدراسات االجتماعیة، جامعة الدول العربیة، 

البناء النفسي لألسیر الفلسطیني وعالقته :  إسالم محمود محمد شهوان- ٨٨
ببعض المتغیرات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، غزة، كلیة التربیة، 

  .م٢٠٠٧الجامعة اإلسالمیة، 

 األسرى الفلسطینیین من منظور المواثیق الدولیة والممارسات : أكرم ثابت- ٨٩
الصهیونیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، القاهرة، قسم القانون، جامعة 

  .م٢٠٠٣الدول العربیة، 

السمات الممیزة لشخصیة زوجات األسرى وغیر :  أمل عدنان محمد نجم- ٩٠
اجستیر غیر األسرى الفلسطینیین في ضوء بعض المتغیرات، رسالة م

  .م٢٠١٠منشورة، غزة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، 

التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء األسرى :  أنور سعدي علیان وادي- ٩١
الفلسطینیین المحررین من المعتقالت الصهیونیة، القاهرة، رسالة ماجستیر 

  .م٢٠٠٤غیر منشورة، الدراسات االجتماعیة، جامعة الدول العربیة، 

المعتقلون الفلسطینیون في االمعتقالت الصهیونیة :  جهاد شعبان سلیم البطش- ٩٢
، القاهرة، رسالة دكتوراه غیر "م١٩٨٥ -م ١٩٦٧"في الفترة الواقعة بین 

   .م٢٠٠٦منشورة، الدراسات التاریخیة، جامعة الدول العربیة، 

عیة لكبار السن تحلیل سیاسات الرعایة االجتما:  حمادة رجب مسلم عثمان- ٩٣
، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة "م٢٠٠٩ -م ١٩٥٢"في مصر خالل الفترة 

  .م٢٠١٢الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

الوحدة النفسیة وعالقتها بالمساندة االجتماعیة لدى :  خالد دیاب حمید- ٩٤
الة ماجستیر األسرى المحررین، غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، رس

   .م٢٠١٣غیر منشورة، 



 

 

الرضا عن الحیاة وعالقته بقلق المستقبل لدى :  دعاء شعبان شعبان أبو عبید- ٩٥
األسرى المحررین المبعدین إلى قطاع غزة، غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة 

  .م٢٠١٣التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

یاسات الرعایة االجتماعیة للمرأة تحلیل س:  الزهراء أبو علي محمد أبو علي- ٩٦
، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة "م٢٠١٠ -م ١٩٢٠"في مصر خالل الفترة 

  .م٢٠١٣الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

تحلیل سیاسة خدمات اإلسكان في مصر خالل :  شریف محمد السعید صدیق- ٩٧
، كلیة الخدمة ، القاهرة، جامعة حلوان"م٢٠٠٧ - م ١٩٢٠"الفترة 

  .م٢٠١٠االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

تجربة التعذیب لدى األسرى الفلسطینیین :  عبد الناصر ذكي أبو قاعود- ٩٨
وعالقتها بالتفكیر األخالقي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فلسطین، كلیة 

   .م٢٠٠٨التربیة، الجامعة اإلسالمیة، 

حلیل مضمون برامج األحزاب السیاسیة ت:  ماجدة فرید محمد سرور- ٩٩
المصریة كمدخل لتحدید مستقبل سیاسات الرعایة االجتماعیة، القاهرة، 
بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرون للخدمة االجتماعیة 

، المجلد السادس، مارس " جامعة حلوان- كلیة الخدمة االجتماعیة "بـ
  .م٢٠١٢

المؤشرات االجتماعیة التخطیطیة لسیاسة : حمزاوي محمد أحمد خلیل ال-١٠٠
الرعایة االجتماعیة للمرأة المعیلة، القاهرة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي 

 جامعة - كلیة الخدمة االجتماعیة "الدولي الثامن عشر للخدمة االجتماعیة بـ
  .م٢٠٠٥، المجلد الخامس، مارس "حلوان

 العامة المصرفیة في مجال إدارة تقییم السیاسات:  محمد حنفى محمود-١٠١
األزمات المالیة، القاهرة، جامعة القاهرة، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، 

  .م٢٠٠٦رسالة دكتوراة غیر منشورة، 

تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة للشباب :  محمد عبد اللطیف محمد-١٠٢
عة حلوان، ، القاهرة، جام"م٢٠٠٨ -م ١٩٥٦"المصري في الفترة من عام 

  .م٢٠١٠كلیة الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 



 

 

دراسة "تحلیل سیاسات تنمیة القوى البشریة :  محمد محمد جاب اهللا عمارة-١٠٣
، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة "مطبقة على وزارة الشؤون االجتماعیة

  .م٢٠٠٢الخدمة االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة للمعاقین :  محمد محمود إبراهیم عویس-١٠٤
في مصر، القاهرة، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 

، العدد " جامعة حلوان-كلیة الخدمة االجتماعیة "والعلوم اإلنسانیة بـ
  .م٢٠٠١العاشر، ابریل 

ات الرعایة االجتماعیة في ظل ألیات تفعیل سیاس:  محمود محمود عرفان-١٠٥
االقتصاد الحر، القاهرة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الحادي 

، " جامعة حلوان-كلیة الخدمة االجتماعیة "والعشرون للخدمة االجتماعیة بـ
  .م٢٠٠٨المجلد الرابع عشر، مارس 

مصر تحلیل سیاسة رعایة وتأهیل المعاقین في :  منال عبد الستار فهمي-١٠٦
، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة "م٢٠٠٠ - م ١٩٧٥"خالل الفترة 

  .م٢٠٠٢االجتماعیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

تحلیل سیاسات التأمینات االجتماعیة في مصر في :  منى عطیة خزام خلیل-١٠٧
، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة "م٢٠٠١- م ١٩٣٦"الفترة 

  .م٢٠٠٤دكتوراه غیر منشورة، االجتماعیة، رسالة 

تحلیل سیاسة الرعایة لضحایا الجریمة، القاهرة، :  منى محمود عویس-١٠٨
كلیة "بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي التاسع للخدمة االجتماعیة بـ

  .م١٩٩٦، المجلد الثاني، مارس " جامعة حلوان-الخدمة االجتماعیة 

نامج تأهیل األسرى المحررین فعالیة بر:  مي محمود موسى الشامي-١٠٩
وتصور مقترح من منظور الممارسة العامة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

  .م٢٠١٠القاهرة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، 

واقع السیاسات االجتماعیة للمرأة :  هناء أحمد أمین محمد وآخرون-١١٠
خدمة االجتماعیة السعودیة، القاهرة، بحث منشور بمجلة دراسات في ال

، العدد الثاني والثالثون، الجزء " جامعة حلوان-كلیة الخدمة االجتماعیة "بـ
  .م٢٠١٢الثاني عشر، ابریل 

  



 

 

  :"الدستور" القانون األساسي الفلسطیني - ز

، "م٢٠٠٢"القانون األساسي لسنة ": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١١١
  .م٢٠٠٢لعدد الممتاز األول، یولیو غزة، دیوان الفتوى والتشریع، ا

  : قانون-ح

قانون الخدمة في قوى األمن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١٢
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد "م٢٠٠٥"لسنة " ٨"الفلسطینیة رقم 

  .م٢٠٠٥السادس والخمسون، یونیو 

قانون األسرى والمحررین رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١٣
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع "م٢٠٠٤"لسنة " ١٩"

  .م٢٠٠٥والخمسون، إبریل 

لسنة " ٧"قانون التقاعد العام رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١٤
الفتوى والتشریع، العدد الخامس والخمسون، یونیو ، غزة، دیوان "م٢٠٠٥"

  .م٢٠٠٥

لسنة " ٤"قانون الخدمة المدنیة رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١٥
  .، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع والعشرون"م١٩٩٨"

 "م١٩٩٨"لسنة " ١١" رقم قانون": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١١٦
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد السابع والعشرون، بشأن التعلیم العالي

  .م١٩٩٨دیسمبر 

  : قرار بقانون-ط

لسنة " ١"قرار بقانون رقم ": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١١٧
، ، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد التاسع والتسعون"م٢٠١٣"

  .م٢٠١٣فبرایر 

لسنة " ٥"قرار بقانون رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١١٨
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد مئة وستة، أبریل "م٢٠١٤"

  .م٢٠١٤

  



 

 

  : مرسوم رئاسي-ي

نة لس" ١٠"مرسوم رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١١٩
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد مئة وثمانیة، یولیو "م٢٠١٤"

  .م٢٠١٤

لسنة " ١٣"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٠
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الواحد والسبعون، "م٢٠٠٧"

  .م٢٠٠٧أغسطس 

لسنة " ١٤"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢١
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع والستون، مایو "م٢٠٠٦"

  .م٢٠٠٦

لسنة " ١٥"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٢
، أكتوبر واثنانلفتوى والتشریع، العدد مئة ، رام اهللا، دیوان ا"٢٠١٣"

  .م٢٠١٣

لسنة " ١٦"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٣
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد مئة وتسعة، أكتوبر "م٢٠١٤"

  .م٢٠١٤

لسنة " ١٧"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٤
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الخامس واألربعون، مایو "م٢٠٠٢"

  .م٢٠٠٣

لسنة " ١٨"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٥
ون، ینایر ، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثامن واألربع"م٢٠٠٣"

  .م٢٠٠٤

لسنة " ٢"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٦
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد السادس والعشرون، "م١٩٩٨"

  .م١٩٩٨نوفمبر 

لسنة " ٢١"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٧
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثامن واألربعون، ینایر "م٢٠٠٣"

  .م٢٠٠٤



 

 

لسنة " ٢٩"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٨
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثالث والسبعون، "م٢٠٠٧"

  .م٢٠٠٧سبتمبر 

لسنة " ٣"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٢٩
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع والخمسون، إبریل "م٢٠٠٥"

  .م٢٠٠٥

لسنة " ٣٣"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٠
 دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثاني والثمانون، ، رام اهللا،"م٢٠٠٩"

  .م٢٠٠٩أغسطس 

لسنة " ٤"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣١
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثاني واألربعون، یونیو "م٢٠٠٢"

  .م٢٠٠٢

لسنة " ٥"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٢
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد مئة وواحد، أغسطس "م٢٠١٣"

  .م٢٠١٣

لسنة " ٦"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٣
  .م٢٠٠٧عون، مایو ، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد السب"م٢٠٠٧"

لسنة " ٦"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٤
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد السادس والتسعون، "م٢٠١٢"

  .م٢٠١٢یونیو 

لسنة " ٧"م مرسوم رئاسي رق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٥
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد السادس واألربعون، "م٢٠٠٣"

  .م٢٠٠٣أغسطس 

لسنة " ٩"مرسوم رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٦
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثاني واألربعون، یونیو "م٢٠٠٢"

  .م٢٠٠٢

  



 

 

  :اسي قرار رئ-ك

لسنة " ١٠٣"قرار رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١٣٧
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد مئة وتسعة، أكتوبر "م٢٠١٤"

  .م٢٠١٤

لسنة " ٢٠٠"قرار رئاسي رقم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٣٨
  .م١٩٩٧فتوى والتشریع، ینایر ، غزة، دیوان ال"م١٩٩٦"

   : قرار مجلس وزراء- ل

قرار رئیس الوزراء رقم :  مجلس الوزراء الفلسطیني-١٣٩
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠٠٥"لسنة " ق.أ/و.م.ر/٠١/٣٣"

 .م٢٠٠٥الوزراء الفلسطیني، 

لوزراء رقم قرار مجلس ا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٠
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/٠٥/١٤"

  .م٢٠١٢الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤١
، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/١٢٢/١٣"

  .م٢٠١٢سطیني، لمجلس الوزراء الفل

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٢
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠١/٢٠/١٤"

  .م٢٠١٢الوزراء الفلسطیني، 

رقم قرار مجلس الوزراء : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٣
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٣"لسنة " ح.ر/و.م/٠٢/١٠/١٥"

  .م٢٠١٣الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٤
، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٢/١٠٢/١٣"

  .م٢٠١١لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٥
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠٢/٣٢/١٤"

  .م٢٠١٢الوزراء الفلسطیني، 



 

 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٦
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٣/٠٤/١٧"

  .م٢٠١٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٧
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/٠٣/٤٧"

  .م٢٠٠٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٨
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٤/١٨/١٦"

  .م٢٠١٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٤٩
، غزة، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١١"لسنة " هـ.إ/و.م/٠٤/٢٢٧/١١"

  .م٢٠١١الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٠
، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١١"لسنة " ف.س/و.م/٠٥/١١٣/١٣"

  .م٢٠١١لمجلس الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥١
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٥/١٤/١٦"

  .م٢٠١٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٢
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/٠٦/٣١/١٦"

  .م٢٠١٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٣
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٢"لسنة " ف.س/و.م/٠٧/١٩/١٤"

  .م٢٠١٢الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٤
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/٠٨/٤٥/١٣"

  .م٢٠١٠الوزراء الفلسطیني، 



 

 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٥
م اهللا، األمانة العامة لمجلس ، را"م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/٠٨/٤٩"

  .م٢٠٠٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٦
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/٠٨/٧٨/١٣"

  .م٢٠١١الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٧
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠٠٩"لسنة " ف.س/و.م/١٠/٣٠/١٣"

  .م٢٠٠٩الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٨
األمانة العامة لمجلس ، رام اهللا، "م٢٠١٠"لسنة " ف.س/و.م/١٠/٥٤/١٣"

  .م٢٠١٠الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٥٩
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٤"لسنة " ح.ر/و.م/١٣/١٨/١٦"

  .م٢٠١٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٠
، رام اهللا، األمانة العامة لمجلس "م٢٠٠٤"لسنة " ق.أ/و.م/١٥/٣٨"

  .م٢٠٠٤الوزراء الفلسطیني، 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦١
امة لمجلس ، رام اهللا، األمانة الع"م٢٠٠٨"لسنة " ف.س/و.م/١٥/٥٥/١٢"

 .م٢٠٠٨الوزراء الفلسطیني، 

" ١٥٩"قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٢
 .م٢٠٠٦، غزة، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، "م٢٠٠٦"لسنة 

" ١٦٥"راء رقم قرار مجلس الوز: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٣
  .م٢٠٠٩، غزة، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، "م٢٠٠٩"لسنة 

" ١٧٧"قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٤
  .م٢٠٠٩، غزة، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، "م٢٠٠٩"لسنة 



 

 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٥
، غزة، األمانة العامة لمجلس "م٢٠١٠"لسنة " هـ.إ/و.م/٢/١٧٢/١١"

  .م٢٠١٠الوزراء الفلسطیني، 

" ٢٤٧"قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٦
  .م٢٠٠٨لمجلس الوزراء الفلسطیني، ، غزة، األمانة العامة "م٢٠٠٨"لسنة 

" ٣٦٩"قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٧
  .م٢٠٠٨، غزة، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، "م٢٠٠٨"لسنة 

لسنة " ٣٧"رقم قرار مجلس الوزراء : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٦٨
  .م٢٠٠٨، غزة، األمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطیني، "م٢٠٠٨"

لسنة " ٨"قرار رئاسي رقم ": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١٦٩
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثاني واألربعون، یونیو "م٢٠٠٢"

  .م٢٠٠٢

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٠
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثامن "م٢٠٠٦"لسنة " ١٠٣"

 .م٢٠٠٧والستون، مارس 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧١
والتشریع، العدد الثالث ، غزة، دیوان الفتوى "م٢٠٠٥"لسنة " ١٢٦"

 .م٢٠٠٦ تون، إبریلوالس

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٢
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد مئة وثالثة، "م٢٠١٣"لسنة " ١٥"

  .م٢٠١٣دیسمبر 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٣
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد التسعون، "م٢٠١٠"لسنة " ١٩"

  .م٢٠١١مارس 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٤
ى والتشریع، العدد السادس ، رام اهللا، دیوان الفتو"م٢٠٠٨"لسنة " ٢٠"

  .م٢٠١٠والثمانون، یونیو 



 

 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٥
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع "م٢٠٠٥"لسنة " ٢٣٩"

 .م٢٠٠٦ تون، مایووالس

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٦
 .م٢٠٠٥، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، سبتمبر "م٢٠٠٥"لسنة " ٢٤"

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٧
مسون، ، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الخ"م٢٠٠٤"لسنة " ٢٧"

  .م٢٠٠٤أغسطس 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٨
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثامن "م٢٠٠٦"لسنة " ٤٣"

 .م٢٠٠٧والستون، مارس 

" ٥"ار مجلس الوزراء رقم قر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٧٩
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثالث والثمانون، "م٢٠٠٩"لسنة 

  .م٢٠٠٩نوفمبر 

" ٧"قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٨٠
واألربعون، ، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد التاسع "م٢٠٠٤"لسنة 
  .م٢٠٠٤یونیو 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٨١
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثاني "م٢٠٠٤"لسنة " ٧٩"

  .م٢٠٠٥والخمسون، ینایر 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٨٢
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثالث "م٢٠٠٥"لسنة " ٨٠"

 .م٢٠٠٥والستون، إبریل 

قرار مجلس الوزراء رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٨٣
 ، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثالث"م٢٠٠٥"لسنة " ٩٣"

 .م٢٠٠٦والستون، إبریل 
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قرار وزیر الداخلیة واألمن الوطني رقم :  وزیر الداخلیة واألمن الوطني-١٨٤
  .م٢٠١١، غزة، وزارة الداخلیة واألمن الوطني، "٢٠١١"لسنة " ٢٨"

قرار وزیر البرید واالتصاالت ": الجریدة الرسمیة" الوقائع الفلسطینیة -١٨٥
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الرابع "م١٩٩٦"لسنة " ١"رقم 

  .م١٩٩٦عشر، أغسطس 

قرار وزیر التعلیم العالي رقم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٨٦
، رام اهللا، دیوان الفتوى والتشریع، العدد الثامن "م٢٠١٢"لسنة " ٦"

  .م٢٠١٢والتسعون، دیسمبر 

قرار وكیل وزارة الداخلیة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١٨٧
، غزة، دیوان الفتوى والتشریع، العدد "م٢٠٠٤"لسنة " ٣٧٤"المساعد رقم 

  .م٢٠٠٥الرابع والخمسون، إبریل 

  : اتفاق أو تعاقد-ن

ك بین وزارة اتفاقیة تنسیق وتعاون مشتر:  برنامج غزة للصحة النفسیة-١٨٨
وبرنامج غزة للصحة النفسیة، " الهیئة حالیًا"شؤون األسرى والمحررین 

  .م٢٠٠٨غزة، برنامج غزة للصحة النفسیة، 

الهیئة "اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى :  جامعة األمة-١٨٩
  .م٢٠٠٩والمحررین وجامعة األمة، غزة، جامعة األمة، " حالیًا

اتفاقیة تعاون مشترك بین وزارة شؤون األسرى :  المفتوحة جامعة القدس-١٩٠
وجامعة القدس المفتوحة، رام اهللا، جامعة القدس " الهیئة حالیًا"والمحررین 

  .م٢٠٠٠المفتوحة، 

التقریر ": اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي" دائرة البرنامج الحكومي -١٩١
 ٢٠" الفلسطینیة الثالثة عشر الربعي األول للعام الثالث من عمل الحكومة

، رام اهللا، األمانة العامة "م٢٠١١ مایو ٣١"ولغایة " م٢٠١١أغسطس 
   .م٢٠١١لمجلس الوزراء الفلسطیني، 
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 كلیـة الخدمـة االجتماعیـة
  التخطیط االجتماعي قـسم

مسلسل االستمارة                                                                  
(   )  

  
  

   تشريعاتدليل حتليل مضمون
   لألسرى احملررين يف فلسطنيسياسات الرعاية االجتماعية

  "م٢٠١٤ - م ١٩٩٤"خالل الفرتة 
 في الخدمة دكتوراه الفلسفةضمن مقتضیات الحصول على درجة 
  االجتماعیة

  جتماعياالتخطیط الص صتخ
  عداد الباحثإ

 
  

  تحت إشراف

  عاطف مصطفى مكاوي/ د.أ
  أستاذ التخطیط االجتماعي

  ورئیس قسم التخطیط االجتماعي األسبق
  كلیة الخدمة االجتماعیة

  جامعة حلوان

  شفيق أمحد شفيق/ د.أ
  أستاذ التخطیط االجتماعي

  ورئیس قسم التخطیط االجتماعي األسبق
   السابقة االجتماعیةكلیة الخدموعمید 

  جامعة حلوان
  

  م٢٠١٦

  بیانات هذه االستمارة سریة
 تستخدم إال ألغراض البحث نول



 

 

  فئات التحلیل

  :فئة الشكل التشریعي: أوًال

  : نوع التشریع-١
  ك  نوع التشریع  م

    "الدستور"القانون األساسي الفلسطیني   ١
    قانون  ٢
    قرار بقانون  ٣
    مرسوم رئاسي  ٤
    قرار رئاسي  ٥
    قرار مجلس وزراء  ٦
    قرار وزاري  ٧
    أو تعاقداتفاق   ٨

    المجموع

  : مراحل إصدار التشریع التاریخیة-٢
المرحلة األولى 

  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"
المرحلة الثانیة 

  المجموع  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"
  مراحل التحلیل             م

  ك  ك  ك  شریعنوع الت 

القانون األساسي الفلسطیني   ١
        "الدستور"

        قانون  ٢
        قرار بقانون  ٣
        رئاسيمرسوم   ٤
        قرار رئاسي  ٥
        قرار مجلس وزراء  ٦
        قرار وزاري  ٧
        اتفاق أو تعاقد  ٨

        المجموع
  
  



 

 

  : مستوى اإلصدار-٣
القانون 
األساسي 

الفلسطیني 
  "الدستور"

قرار   قانون
  بقانون

مرسوم 
  سيرئا

قرار 
  رئاسي

قرار 
مجلس 
  وزراء

قرار 
  وزاري

اتفاق 
أو 
  تعاقد

  المجموع
  م

  

                                نوع        
   ا

  التشریع

  
ى مستو

  اإلصدار
  

  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك

                    الرئیس  ١
رئیس   ٢

                    الوزراء
                    وزیر  ٣
وكیل   ٤

                    وزارة

                    المجموع

  :فئة المضمون: ثانیًا
علقة باألسرى المحررین  مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة المت-١

  :في فلسطین
المرحلة األولى 

 -م ١٩٩٤"
  "م٢٠٠٤

المرحلة الثانیة 
 -م ٢٠٠٥"

  "م٢٠١٤
  م  المجموع

مراحل                                        
  التحلیل

  ك  ك  ك  المجاالت     
        دمج األسرى المحررین في المجتمع فور التحرر  ١
        تحررمواجهة ما یعرف بصدمة ال  ٢
تقدیم معونات اجتماعیة للحاالت المعوزة من   ٣

       األسرى المحررین
       ألسرى المحررینل معاش ضمان اجتماعي تقدیم  ٤
 األسرى المحررین في انخراط صعوبات مواجهة  ٥

       الحیاة العامة
        توفیر قاعدة بیانات خاصة باألسرى المحررین  ٦
ربین في المساهمة في إعداد أخصائیین مد  ٧

        المؤسسات المختصة باألسرى المحررین
        تحسین المستوى المهني لألسرى المحررین  ٨
تحسین كفاءة المؤسسات العاملة في مجال   ٩

        األسرى المحررین
        توفیر سكن مالئم لألسرى المحررین  ١٠
        تحدید أولویات حاجات األسرى المحررین  ١١
      حیة لألسرى تحسین مستوى الرعایة الص  ١٢



 

 

  المحررین
        المجموع

جراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات اإلقیم والهداف و األ-٢
  :الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین في  -أ
  :فلسطین

المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

المرحلة الثانیة 
  م  المجموع  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

 مراحل                          
  التحلیل

  ك  ك  ك   األهداف  

١٣  
 المحررین األسرى وإعالة دعم

 وتحسین العمل عن العاطلین
  المعیشیة ظروفهم

      

توعیة األسرى المحررین   ١٤
       وتثقیفهم

١٥  
 لألسرى الصحیة الرعایة توفیر

 خالل من ائالتهموع المحررین
  الحكومي الصحي التأمین خدمات

      

تحویل الفئات المستهلكة والقادرة   ١٦
        على اإلنتاج إلى فئات منتجة

١٧  

 والمؤهالت القدرات تعزیز
 لألسرى واألكادیمیة العلمیة

 مختلف في المحررین
  التخصصات

      

تهیئة األسرى المحررین   ١٨
        لالندماج في المحیط االجتماعي

١٩  
 من المحررین األسرى تمكین
 الالزمة المهنیة المهارات امتالك

  المهنیة المجاالت مختلف في
      

٢٠  
التنسیق بین المؤسسات المنفذة 
لسیاسات الرعایة االجتماعیة 
  المتعلقة باألسرى المحررین

      

٢١  
إنشاء قاعدة بیانات متعلقة 
بالخدمات المقدمة لألسرى 

  المحررین
      

وعیة الخدمات المقدمة تحسین ن  ٢٢
        لألسرى المحررین

       من المحررین األسرى تمكین  ٢٣



 

 

 صغیرة مشاریع وتطویر إنشاء
  عمل فرص لهم توفر

توفیر برامج ترویحیة لألسرى   ٢٤
        المحررین

٢٥  

 المهني اإلرشاد توفیر
 المحررین لألسرى واالجتماعي

 فرصة على حصولهم وتسهیل
  عمل

      

        المجموع

القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -ب
  :المحررین في فلسطین

المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

المرحلة الثانیة 
  م  المجموع  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

                    

  مراحل التحلیل                   
  ك  ك  ك  القیم   

        تحقیق المساواة  ٢٦
        الدیمقراطیةتحقیق   ٢٧
       تحقیق العدالة االجتماعیة  ٢٨
       تحقیق المسئولیة االجتماعیة  ٢٩
        تحقیق االستقاللیة  ٣٠
        تحقیق التقدیر االجتماعي  ٣١
        تحقیق االعتماد على الذات  ٣٢
        تحقیق حق تقریر المصیر  ٣٣

        المجموع

 باألسرى المحررین في إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة -ج
  :فلسطین

المرحلة األولى 
 - م ١٩٩٤"

  "م٢٠٠٤

المرحلة الثانیة 
 - م ٢٠٠٥"

  "م٢٠١٤
   مراحل التحلیل                          م  المجموع

    اإلجراءات
  ك  ك  ك

        إصدار لوائح لتنظیم العمل  ٣٤

٣٥  
 توصیة المهني التدریب مرشد یقدم

 تفعالمن بأهلیة المختصة، للجهات
 خدمة من لالستفادة والذهنیة الجسدیة

 المهني التدریب
      

تسهیل إجراءات الحصول على   ٣٦
       الخدمات



 

 

٣٧  
 رسوم المهني التدریب منحة تغطي

 بناءًا الشخصیة، واألدوات التدریب
 المنفذة الجهة مع یبرم تنفیذ عقد على

  المتبعة األصول وفق للتدریب
      

٣٨  
 أو دنيم الموظف المحرر األسیر
 تجدید أو إصدار له یحق ال عسكري

  صحي تأمین
      

٣٩  
تطویر لوائح العمل المتبعة 

بالمؤسسات العاملة في مجال رعایة 
  األسرى المحررین

      

٤٠  
 الرعایة خدمات طلب نماذج

 الموقع على متوفرة االجتماعیة
 األسرى شؤون لهیئة اإللكتروني
  "www.freedom.ps"والمحررین

      

 العمل والوظائف في اإلدارات تنظیم  ٤١
        المعنیة

٤٢  
تنظیم عمل اللجان المشرفة على 

سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
  باألسرى المحررین

      

        المجموع

الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -د
  :المحررین في فلسطین

المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"

المرحلة الثانیة 
  لیلمراحل التح                    م  المجموع  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  الفئات المستهدفة
  ك  ك  ك

        األسرى المحررین  ٤٣
        عائالت األسرى المحررین  ٤٤

        المجموع

التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -هـ
  :المحررین في فلسطین

المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

المرحلة الثانیة 
  م  المجموع  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  مراحل التحلیل                     

  ك  ك  ك  التأثیرات الجوهریة

حصول األسرى المحررین   ٤٥
        على الرعایة الصحیة الالزمة

٤٦  
ارتفاع عدد المؤسسات العاملة 
في مجال تقدیم خدمات الرعایة 

  عیة لألسرى المحرریناالجتما
      



 

 

       دعم حقوق األسرى المحررین  ٤٧

٤٨  

تنمیة الهیاكل اإلداریة 
للمؤسسات المنفذة لسیاسات 
الرعایة االجتماعیة المتعلقة 

 باألسرى المحررین

      

تحسین مستوى الخدمات   ٤٩
       المقدمة لألسرى المحررین

٥٠  
زیادة اهتمام القطاع الخاص 

ى بتقدیم الخدمات لألسر
  المحررین

      

٥١  

تنمیة دور منظمات المجتمع 
المدني في سیاسات الرعایة 
االجتماعیة المتعلقة باألسرى 

  المحررین

      

تنمیة المستوى االقتصادي   ٥٢
        لألسرى المحررین

٥٣  
توفیر إطار تشریعي كامل 
متعلق بالرعایة االجتماعیة 

  لألسرى المحررین
      

حصول األسرى المحررین   ٥٤
        حقهم في التعلیمعلى 

تنمیة المستوى الصحي   ٥٥
        لألسرى المحررین

        المجموع

الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -٣
  :المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع

  : التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین -أ
المرحلة األولى 

  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"
المرحلة الثانیة 

  المجموع  "م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"
  م

  حل التحلیل مرا                        
  التغیرات 

  في تحسین حیاة 
  ك  ك  ك  األسرى المحررین

أوضاع األسرى المحررین   ٥٦
        الصحیة في تحسن مستمر

اندماج األسرى المحررین   ٥٧
        في المجتمع

جرت فحوصات طبیة دوریة   ٥٨
         المحررینلألسرى

      تم تقدیم اإلرشادات الالزمة   ٥٩



 

 

لألسرى المحررین للتعامل 
  مع األسرة بعد فترة االنقطاع

٦٠  
حصل األسرى المحررین 
على االستشارات الطبیة 

  الالزمة
      

٦١  
تم تقدیم اإلرشادات الالزمة 
لألسرى المحررین المتعلقة 
  بطرق التحاقهم بسوق العمل

      

المحررین حصول األسرى   ٦٢
        على إعفاءات ضریبیة

٦٣  
حصل األسرى المحررین 
على إعفاءات من رسوم 
  االشتراكات في األندیة

      

تمتع األسرى المحررین   ٦٤
        بمجانیة التعلیم

حصول األسرى المحررین   ٦٥
        على امتیازات وظیفیة

٦٦  
التحق األسرى المحررین 
بالتعلیم المهني بمختلف 

  تخصصاته
      

توفرت دروس تقویة   ٦٧
        لألسرى المحررین مجانًا

توفر دخل ثابت لألسرى   ٦٨
        المحررین

        المجموع

  :التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین -ب
المرحلة األولى 

  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"
المرحلة الثانیة 

  المجموع  "م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"
  م

  مراحل التحلیل                  

  التغیر في 
  األدوار والمجتمع 

  تجاه األسرى المحررین
  

  ك  ك  ك

تدعیم العدالة االجتماعیة   ٦٩
        بین جمیع فئات المجتمع

اهتم اإلعالم باألسرى   ٧٠
        المحررین

٧١  

ذادت أعداد الجهات 
المشاركة في تقدیم خدمات 

الرعایة االجتماعیة 
  لألسرى المحررین

      

      عقدت العدید من   ٧٢



 

 

ت وورش العمل المؤتمرا
والندوات المتعلقة بتطویر 
الخدمات المقدمة لألسرى 

  المحررین

٧٣  

شاركت المؤسسات 
الخاصة داخل المجتمع في 

توفیر فرص العمل 
  لألسرى المحررین

      

٧٤  
تحسنت مكانات وأدوار 

األسرى المحررین داخل 
  المجتمع

      

        المجموع

  

  

  

ن الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في عائد التغیر في الموارد على تحسی -ج
  :المجتمع

المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"

المرحلة الثانیة 
  المجموع  "م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"

  م

                               مراحل التحلیل
  عائد التغیر 

  في الموارد على 
  تحسین الحیاة وطبیعة 

  العالقات اإلنسانیة في المجتمع

  

  ك  ك  ك

٧٥  

توفرت خدمات الرعایة 
االجتماعیة المالئمة لألسرى 
المحررین كلما توفرت موارد 

  إلشباعها

      

٧٦  

توفرت المواصفات المالئمة في 
الخدمات المقدمة لألسرى 

المحررین مقارنة بما توفر من 
  موارد إلشباعها

      

٧٧  

تم صیاغة السیاسات التي 
تمخضت عنها  الخدمات المقدمة 

ن بشكل یراعي لألسرى المحرری
  تنمیة الموارد 

      

٧٨  
توسعت الخدمات المقدمة 

لألسرى المحررین لتشمل أعداد 
  أكبر منهم

      



 

 

٧٩  
توسعت الخدمات المقدمة 

لألسرى المحررین لتشمل أنواع 
  جدیدة من تلك الخدمات

      

٨٠  
تلقت الجهات المعنیة الراغبة في 

تقدیم الخدمات لألسرى 
  المحررین الموارد الالزمة

      

        المجموع

التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -٤
  :المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات

القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة  -أ
 :المتعلقة باألسرى المحررین

المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"

المرحلة الثانیة 
  المجموع  "م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"

  لم تؤثر  أثرت  لم تؤثر  أثرت  لم تؤثر  أثرت
  م

  مراحل التحلیل                   
  القوى 

  المحیطة 
  المؤثرة في 
  صنع وتنفیذ 

  سیاسات الرعایة 
  االجتماعیة المتعلقة 
  باألسرى المحررین

  

  ك  ك  ك  ك  ك  ك

              كومیةالمنظمات الح  ٨١
              المنظمات غیر الحكومیة  ٨٢
              المنظمات الدولیة  ٨٣
              القادة الرسمیون  ٨٤
              القطاع الخاص  ٨٥

              المجموع

تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في صنع  -ب
  : المحررینوتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة 
  المجموع  "م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"

  م  لم یؤثر  أثر  لم یؤثر  أثر  لم یؤثر  ثرأ

                    مراحل التحلیل
  تحدید 

  الظروف 
  االجتماعیة

   واالقتصادیة 
  والسیاسیة التي لها 

  تأثیر في صنع وتنفیذ 
سیاسات الرعایة االجتماعیة 
   المتعلقة باألسرى المحررین

  ك  ك  ك  ك  ك  ك

            االنقسام السیاسي   ٨٦



 

 

  الفلسطیني

 الحصار االقتصادي  ٨٧
              الصهیوني

              االحتالل الصهیوني  ٨٨

٨٩  

انتهاج سیاسات مركزیة 
واضحة عند صنع 
سیاسات الرعایة 

االجتماعیة المتعلقة 
  باألسرى المحررین

            

٩٠  
انتظام التمویل الكافي عدم 

لتوفیر خدمات الرعایة 
  االجتماعیة

            

٩١  

محدودیة مصادر التمویل 
لتنفیذ سیاسات الرعایة 
االجتماعیة المتعلقة 
  باألسرى المحررین

            

٩٢  
الحروب الصهیونیة 

المتعاقبة على المجتمع 
  الفلسطیني

            

٩٣  

تقدیم حوافز للقطاع 
الخاص لتشجیعه على 

 فرص عمل توفیر
  لألسرى المحررین

            

              المجموع



 

 

  
  
  

  
  

  

 )٢(ملحق رقم 
  استمارة استبيان للمسئولني حول

 لألسرى احملررين يف سياسات الرعاية االجتماعيةحتليل 
  "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"خالل الفرتة  فلسطني



 

 

 
ةكلیـة الخدمـة االجتماعیـ  

  التخطیط االجتماعي قـسم 
مسلسل                                                                   

  (   )االستمارة 
  

  
  استمارة استبيان للمسئولني حول

 لألسرى احملررين يف سياسات الرعاية االجتماعيةحتليل 
  "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"خالل الفرتة  فلسطني

 في الخدمة دكتوراه الفلسفةضمن مقتضیات الحصول على درجة 
  االجتماعیة

  جتماعياالتخطیط الص صتخ
  

  إعداد الباحث
 

  

  
  

  تحت إشراف

  عاطف مصطفى مكاوي/ د.أ
  أستاذ التخطیط االجتماعي

  ورئیس قسم التخطیط االجتماعي األسبق
  كلیة الخدمة االجتماعیة

  جامعة حلوان

  شفيق أمحد شفيق/ د.أ
  أستاذ التخطیط االجتماعي
   األسبقورئیس قسم التخطیط االجتماعي

   السابقكلیة الخدمة االجتماعیةوعمید 
  جامعة حلوان

  م٢٠١٦

  بیانات هذه االستمارة سریة
 تستخدم إال ألغراض البحث نول



 

 

  :األولیةالبیانات : أوًال
  "اختیاري . ".................................................................:  االسم-
  . سنة.........:  السن-١
  : النوع-٢
  )  (     أنثى  -ب  )  (       ذكر  -أ

  :جتماعیة الحالة اال-٣
  )  (     متزوج -ب  )  (     أعزب -أ

  )  (       أرمل-د  )  (     مطلق -ج
  : المؤهل العلمي-٤
 )  (  علیا دراسات دبلوم -ب  )  (                   عالي -أ

  )  (    دكتوراه -د  )  (              ماجستیر -ج
   ................................ .   :  المسمى الوظیفي-٥
  ....................... ..: ........رة عدد سنوات الخب-٦
  في مجال األسرى المحررین؟ هل حصلت على دورات تدریبیة -٧
  )  (       ال-ب  )  (       نعم  -أ

  :أجب عن األسئلة التالیةفي حالة اإلجابة بنعم، 
األسرى العمل مع  عدد الدورات التدریبیة التي حصلت علیها في مجال -٨

  .تدریبیةدورة : ......... المحررین
  
  
  
  
  
   ما الدورات التدریبیة التي حصلت علیها في مجال األسرى المحررین؟-٩



 

 

  اسم الدورة التدریبیة  م
١    
٢    
٣    
٤    
٥    
٦    
٧    
٨    
٩    

١٠    
  

 علیها في مجال األسرى الدورات التدریبیة التي حصلتاستفدت من  هل -١٠
  ؟المحررین

  )  (       ال-ب  )  (       نعم  -أ



 

 

البیانات المتعلقة بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین : ثانیًا
  :في فلسطین

 مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین -١
  :في فلسطین

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

  انیة المرحلة الث
  م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  

  مراحل التحلیل                         
  المجاالت   

إلى   نعم  
إلى   نعم  ال  حد ما

  ال  حد ما

صرف راتب لألسیر المحرر حسب   ١
              مدة محكومیته وعدد أفراد أسرته

توفیر تأمین صحي لألسرى   ٢
              المحررین

توفیر سكن مناسب لألسرى   ٣
              المحررین

توفیر التدریب المهني الالزم   ٤
             لألسرى المحررین

حصول األسرى المحررین على   ٥
             قروض میسرة

٦  
حصول األسرى المحررین على 
الدعم الالزم لاللتحاق بالتعلیم 

  الجامعي
  

  
    

  
  

              تقدیم منحة إفراج لألسرى المحررین  ٧

٨  
تعویض األسرى المحررین مالیًا عن 

الغرامات المالیة التي دفعوها في 
  المعتقالت

  
  

    
  

  

٩  
ألسرى المحررین على حصول ا

اإلفادات الالزمة لتسهیل إجراءاتهم 
  ومعامالتهم في المؤسسات المختلفة

  
  

    
  

  

حصول األسرى المحررین على   ١٠
              منحة الحج بشكل عادل

١١  
تشجیع القطاع الخاص على تشغیل 
األسرى المحررین بواسطة دعم 

  األجور
  

  
    

  
  

إضافة ذوي األسرى المحررین إلى   ١٢
              أمین الصحي كمرافقینالت

  

  



 

 

  

  

جراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لسیاسات اإلقیم والهداف و األ-٢
  :الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

هداف سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین في  أ-أ
  :فلسطین

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة 
  احل التحلیل  مر                                  م  "م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"

   األهداف    
إلى حد   نعم

إلى حد   نعم  ال  ما
  ال  ما

دعم وإعالة األسرى المحررین العاطلین عن   ١٣
              العمل وتحسین ظروفهم المعیشیة

١٤  
توفیر الرعایة الصحیة لألسرى المحررین 

من خالل خدمات التأمین الصحي وعائالتهم 
  الحكومي

    
    

    

١٥  
تعزیز القدرات والمؤهالت العلمیة 

كادیمیة لألسرى المحررین في مختلف واأل
  التخصصات

    
    

    

١٦  
تمكین األسرى المحررین من امتالك 
المهارات المهنیة الالزمة في مختلف 

  المجاالت المهنیة
    

    
    

ء وتطویر تمكین األسرى المحررین من إنشا  ١٧
              مشاریع صغیرة توفر لهم فرص عمل

١٨  
توفیر اإلرشاد المهني واالجتماعي لألسرى 
المحررین وتسهیل حصولهم على فرصة 

  عمل
    

    
    

تحویل األسرى المحررین من فئة مستهلكة   ١٩
              لفئة منتجة

منح األسرى المحررین قروض طویلة األمد   ٢٠
              بدون فوائد

قاعدة بیانات إلكترونیة متعلقة إنشاء   ٢١
              باألسرى المحررین

تأهیل وتدریب األسرى المحررین على   ٢٢
              المشاركة في بناء وتنمیة مجتمعهم

توطید العالقة بین القطاع الحكومي والقطاع   ٢٣
              الخاص في مجال رعایة األسرى المحررین

ضمان مستوى معیشي الئق لألسرى   ٢٤
              المحررین

توفیر إطار تشریعي متكامل متعلق بالرعایة   ٢٥
              االجتماعیة المقدمة لألسرى المحررین

تطویر الهیاكل اإلداریة للمؤسسات   ٢٦
              المختصة برعایة األسرى المحررین



 

 

  

  

القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -ب
  :المحررین في فلسطین

  المرحلة األولى
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة
  م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  مراحل التحلیل                   

  القیم   
  
إلى   نعم  

إلى   نعم  ال  حد ما
  ال  حد ما

              تحقیق العدالة االجتماعیة  ٢٧
              تحقیق االعتماد على الذات  ٢٨
             تحقیق االستقاللیة  ٢٩
             واةتحقیق المسا  ٣٠
             حق تقریر المصیرتحقیق   ٣١
              تحقیق التقدیر االجتماعي  ٣٢
              تحقیق الدیمقراطیة  ٣٣
              المسئولیة االجتماعیةتحقیق   ٣٤

إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین في  -ج
  :فلسطین

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة 
  مراحل التحلیل                        م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  تاإلجراءا  
إلى   نعم

إلى   نعم  ال  حد ما
  ال  حد ما

٣٥  
 مرشد التدریب المهني توصیةیقدم 

 بأهلیة المنتفع للجهات المختصة،
  من خدمةلالستفادةالجسدیة والذهنیة 

  التدریب المهني
    

    
    

٣٦  
المهني رسوم تغطي منحة التدریب 

 بناءًا ،التدریب واألدوات الشخصیة
على عقد تنفیذ یبرم مع الجهة المنفذة 

 للتدریب وفق األصول المتبعة
    

    
    

التأمین الصحي لألسرى یتم تجدید   ٣٧
             المحررین

 الموظف مدني أو  المحرراألسیر  ٣٨
            عسكري ال یحق له إصدار أو تجدید 



 

 

 تأمین صحي



 

 

٣٩  
خدمات الرعایة ب ذج طلانم

 على الموقع ةمتوفراالجتماعیة 
شؤون األسرى ة هیئاإللكتروني ل

  "ps.freedom.www"والمحررین
    

    
    

٤٠  

 بفحص ومطابقة المختصونیقوم 
 الشروط الواجب توفرها في المرشح
للحصول على الرعایة االجتماعیة 

  رینالمتعلقة باألسرى المحر

    
    

    

٤١  

المنتفع من األسیر المحرر  یتواصل
 مع رئیس قسم التعلیم التعلیمخدمة 

 عند تغییر جامعته أو ،في مدیریته
تغییر تخصصه، ویقوم بتعبئة نموذج 

  "تغییر جامعة أو تخصص"

    

    

    

٤٢  
المنتفع من خدمة األسیر المحرر 

 مدیریته عند تأجیله یبلغالتعلیم 
  لفصل دراسي أو أكثر

    
    

    

٤٣  

المنتفع من خدمة األسیر المحرر 
 مدیریته في حال عدم إبالغالتعلیم 

، عند تأجیله لفصل دراسي أو أكثر
   مستنكفًایعتبر

    
    

    

٤٤  

ال ینتفع أي فرد من أفراد المجتمع 
من الرعایة االجتماعیة المقدمة 
لألسرى المحررین إال في حال 

  انطبقت علیه شروط األسیر المحرر

    
    

    

٤٥  

ال ینتفع أي أسیر محرر من خدمات 
الرعایة االجتماعیة المقدمة لألسرى 
المحررین إال في حال انطبقت علیه 
شروط الحصول على الخدمة المراد 

  االنتفاع منها

    

    

    

٤٦  
إجراءات حصول األسرى 

المحررین على الرعایة االجتماعیة 
  الالزمة سهلة

    
    

    

٤٧  
سرى یتم تعدیل إجراءات حصول األ

المحررین على الرعایة االجتماعیة 
  كلما طرأت علیها مشكلة ما

    
    

    

٤٨  

تخضع إجراءات سیاسات الرعایة 
االجتماعیة المتعلقة باألسرى 
المحررین للرقابة من الجهات 

  المختصة

    
    

    

تلتزم المؤسسات المختصة باألسرى   ٤٩
            المحررین بإجراءات سیاسات 



 

 

  الرعایة االجتماعیة المقرة

  

  

الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -د
  :المحررین في فلسطین

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة 
  مراحل التحلیل                   م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  الفئات المستهدفة
إلى   نعم

إلى   نعم  ال  حد ما
  ال  حد ما

              المحرریناألسرى   ٥٠
              عائالت األسرى المحررین  ٥١

التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -هـ
  :المحررین في فلسطین

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة 
  م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  مراحل التحلیل                  

إلى   نعم  التأثیرات الجوهریة
إلى   نعم  ال  حد ما

  ال  حد ما 

توفیر دخل مناسب لألسرى   ٥٢
              المحررین

توفیر مسكن مالئم لألسرى   ٥٣
              المحررین

تحقیق االستقرار األسري   ٥٤
             لألسرى المحررین

توفیر األماكن الترویحیة   ٥٥
             المجانیة لألسرى المحررین

توفیر الرعایة الصحیة   ٥٦
             الزمة لألسرى المحررینال

تغطیة األقساط الجامعیة   ٥٧
              لألسرى المحررین

توفیر المشورة المهنیة   ٥٨
              لألسرى المحررین

استثمار قدرات األسرى   ٥٩
              المحررین في تنمیة المجتمع



 

 

تنمیة قدرة األسرى المحررین   ٦٠
              على التفكیر واإلبداع

 المحررین تأهیل األسرى  ٦١
              نفسیًا

تأهیل األسرى المحررین   ٦٢
              مهنیًا

٦٣  

رفع القدرات المهنیة للكوادر 
العاملة في المؤسسات 

المختصة برعایة األسرى 
  المحررین

    
    

    

الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى  -٣
  :معالمحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجت

  : التغیرات في تحسین حیاة األسرى المحررین -أ
  المرحلة األولى 

  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"
  المرحلة الثانیة 

  م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"
                   مراحل التحلیل

  التغیرات 
  في تحسین 

إلى   نعم  حیاة األسرى المحررین
إلى حد   نعم  ال  حد ما

  ال  ما

٦٤  
تم إجراء فحص طبي شامل 

 المحررین فور لألسرى
  خروجهم من المعتقل

    
    

    

تم تنظیم أیام طبیة مجانیة   ٦٥
              لألسرى المحررین وذویهم

٦٦  
تم توفیر األدوات الطبیة 
المساندة لألسرى ذوي 

  الحاجات الخاصة
    

    
    

تم توفیر منح دراسیة لألسرى   ٦٧
              المحررین

٦٨  
تم تقدیم العون للحاالت 

 المعوزة من األسرى
  المحررین

    
    

    

٦٩  
تم توفیر مصروف شهري 
لألسرى المحررین فترة 

  تأهیلهم
    

    
    

٧٠  
تم تقدیم التوجیهات الالزمة 

لألسرى المحررین اللتحاقهم 
  بسوق العمل

    
    

    

لم یقترض األسرى المحررین   ٧١
            من أجل إشباع حاجاتهم 



 

 

  األساسیة

توفر الدعم الالزم للمشاریع   ٧٢
              سرى المحررین الصغیرة لأل

٧٣  
اهتمت الجهات المختصة 

بإكساب األسرى المحررین 
  حرفة إللحاقهم بسوق العمل

    
    

    

  

  

  

  

  

  :التغیر في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررین -ب
   األولىالمرحلة

  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"
  المرحلة الثانیة

  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"
  م

  مراحل التحلیل                         
  التغیر 

  في األدوار 
  تجاه والمجتمع 

  األسرى المحررین

إلى   نعم
إلى   نعم  ال  حد ما

  ال  حد ما

تقلد األسرى المحررین مناصب   ٧٤
              رفیعة داخل المجتمع

٧٥  
تعددت الجهات التي تشارك في تقدیم 
خدمات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

  المحررین داخل المجتمع
  

  
    

  
  

األسرى المحررین في أندمج   ٧٦
              المجتمع فور تحررهم

لم یشعر األسرى المحررین بالغربة   ٧٧
              عن محیطهم االجتماعي

٧٨  
مارس األسرى المحررین أدوارهم 

في المجتمع بعیدًا عن االنطواء 
  والعزلة

  
  

    
  

  

عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات اإلنسانیة في  -ج
  :المجتمع



 

 

  المرحلة األولى 
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

   المرحلة الثانیة
  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  م

                                                                                 

                          مراحل التحلیل
  عائد 

  التغیر في 
  الموارد على تحسین 

  الحیاة وطبیعة العالقات 
  اإلنسانیة في المجتمع

  

إلى   نعم
إلى حد   نعم  ال  حد ما

  ال  ما

تحسنت خدمات الرعایة االجتماعیة   ٧٩
              لألسرى المحررین بتحسن الموارد

٨٠  
تم استخدام الموارد المخصصة 

ستخدامًا حررین الرعایة األسرى الم
  أمثل

    
  

  
  

  

٨١  
نمت الموارد المخصصة لرعایة 

طة متبعة األسرى المحررین وفقًا لخ
  بمرور الوقت

    
  

  
  

  

٨٢  

استثمرت الجهات المختصة الموارد 
المالیة المخصصة لرعایة األسرى 
المحررین وأنفقت على رعایتهم من 

الدخل الناتج عن استثمار تلك 
  الموارد

    

  

  

  

  

٨٣  
الموارد المادیة المخصصة لرعایة 

األسرى المحررین راعت نظم 
  الجودة

    
  

  
  

  

٨٤  

لقطاع الخاص شاركت مؤسسات ا
بدعم الموارد المخصصة لرعایة 
األسرى المحررین وفقًا لخطة 
تحفیزیة متبعة من قبل الجهات 

  المختصة

    

  

  

  

  

٨٥  

قدمت المنظمات الدولیة المانحة 
دعمها لرعایة األسرى المحررین 
دون شروط مقیدة لطرق التصرف 

  بتلك الموارد

    
  

  
  

  

ایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرع -٤
  :المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات

القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة  -أ
 :المتعلقة باألسرى المحررین

  المرحلة األولى
  "م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"

  المرحلة الثانیة
  م  "م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"

  مراحل التحلیل                        
  القوى 

  المحیطة 
  المؤثرة في 

  الإلى حد   نعم  الإلى   نعم  وتنفیذ سیاسات صنع 



 

 

الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
  باألسرى المحررین

  ما  حد ما

              المنظمات الحكومیة  ٨٦
              المنظمات غیر الحكومیة  ٨٧
              المنظمات الدولیة  ٨٨
              ة الرسمیونالقاد  ٨٩
              القطاع الخاص  ٩٠

تحدید الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في صنع  -ب
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                                          مراحل التحلیل
  تحدید

  الظروف 
  االجتماعیة 

  القتصادیة والسیاسیة وا
  التي لها تأثیر في صنع وتنفیذ 

  سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
   باألسرى المحررین

إلى   نعم
إلى حد   نعم  ال  حد ما
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  المحررین
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الحروب الصهیونیة المتعاقبة على المجتمع   ٩٨
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٩٩  
تقدیم حوافز للقطاع الخاص لتشجیعه 

على توفیر فرص عمل لألسرى 
  نالمحرری
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 )٣(ملحق رقم 

  دليل مقابلة شبه مقننة للخرباء حول
 لألسرى احملررين يف سياسات الرعاية االجتماعيةحتليل 

  "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤"خالل الفرتة  فلسطني



 

 

  

  
 كلیـة الخدمـة االجتماعیـة

  التخطیط االجتماعي قـسم
مسلسل                                                                   

  (   )االستمارة 
  

  
  دليل مقابلة شبه مقننة للخرباء حول

 لألسرى احملررين يف سياسات الرعاية االجتماعيةحتليل 
  "م٢٠١٤ -م ١٩٩٤" خالل الفرتة فلسطني

 في الخدمة دكتوراه الفلسفةضمن مقتضیات الحصول على درجة 
  االجتماعیة

  جتماعياالتخطیط الص صتخ
  

  إعداد الباحث
 

  

  
  تحت إشراف

  عاطف مصطفى مكاوي/ د.أ
  أستاذ التخطیط االجتماعي

  ورئیس قسم التخطیط االجتماعي األسبق
  كلیة الخدمة االجتماعیة

  جامعة حلوان

  شفيق أمحد شفيق/ د.أ
  أستاذ التخطیط االجتماعي

  ورئیس قسم التخطیط االجتماعي األسبق
   السابقكلیة الخدمة االجتماعیةوعمید 

  جامعة حلوان
  م٢٠١٦

  بیانات هذه االستمارة سریة
 تستخدم إال ألغراض البحث نول



 

 

  :البیانات األولیة: أوًال
  "یارياخت . "................................................................:  االسم-
  . سنة.........:  السن-١
  : النوع-٢
    )  (       ذكر  -أ

  )  (     أنثى  -ب
  : الحالة االجتماعیة-٣
    )  (     أعزب -أ

  )  (     متزوج -ب
    )  (     مطلق -ج
  )  (       أرمل-د
  : المؤهل العلمي-٤
    )  (                   عالي -أ

 )  (  علیا دراسات دبلوم -ب
    )  (              ماجستیر -ج
  )  (    دكتوراه -د
    .................................   :  المسمى الوظیفي-٥
   .................................:  عدد سنوات الخبرة-٦
  
  
  
  
  
  
  



 

 

البیانات المتعلقة بتحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین : ثانیًا
  :في فلسطین

ة االجتماعیة المتعلقة باألسرى مجاالت اهتمام سیاسات الرعایما هي  -١
  ؟"م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤" خالل الفترة المحررین في فلسطین

..................................................................................................  
..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  
..................................................................................................  

..................................................................................................  
..................................................................................................  

..................................................................................................  
.................................................................................................   

  
سرى المحررین في أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألما هي  -٢

  ؟"م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤" خالل الفترة فلسطین
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................  

القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى ما هي  -٣
  ؟"م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤" خالل الفترة المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. 



 

 

 باألسرى المحررین إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقةما هي  -٤
  ؟"م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤"خالل الفترة  في فلسطین

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   

الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة ما هي  -٥
  ؟"م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"خالل الفترة  باألسرى المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   



 

 

التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى ي ما ه -٦
  ؟"م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"خالل الفترة  المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
........................................   

 التي حققتها تحسین حیاة األسرى المحررینالمتعلقة بالتغیرات ما هي  -٧
 خالل رى المحررین في فلسطینسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألس

  ؟"م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤"الفترة 

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

......................................   

  

  

  



 

 

 التي في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررینالمتعلقة  اتالتغیرما هي  -٨
 سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین في فلسطینحققتها 

  ؟"م٢٠٠٤ -م ١٩٩٤" الفترة خالل

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

. .....................................  

عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات ما هو  -٩
  ؟"م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤" خالل الفترة اإلنسانیة في المجتمع

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................  

القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة ما هي  - ١٠ 
 - م ١٩٩٤" خالل الفترة في فلسطین االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

  ؟"م٢٠٠٤

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................  



 

 

 الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في ما هي -١١
في  صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

  ؟"م٢٠٠٤ - م ١٩٩٤" خالل الفترة فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   

یة االجتماعیة المتعلقة باألسرى مجاالت اهتمام سیاسات الرعاما هي  -١٢
  ؟"م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥" خالل الفترة المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   



 

 

أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین ما هي  -١٣
  ؟"م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥" خالل الفترة في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

....................................... .  

القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى ما هي  -١٤
  ؟"م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥" خالل الفترة المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
........................................   

  



 

 

إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین ما هي  -١٥
  ؟"م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥"خالل الفترة  في فلسطین

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   

الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة ما هي  -١٦
  ؟"م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"خالل الفترة  باألسرى المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   



 

 

اعیة المتعلقة التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتمما هي  -١٧
  ؟"م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"خالل الفترة  باألسرى المحررین في فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

........................................   

 التي حققتها تحسین حیاة األسرى المحررینالمتعلقة بالتغیرات ما هي  -١٨
 خالل سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین في فلسطین

  ؟"م٢٠١٤ -م ٢٠٠٥"الفترة 

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

......................................   

  

  



 

 

 في األدوار والمجتمع تجاه األسرى المحررینالمتعلقة  اتالتغیرما هي  -١٩
سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین في التي حققتها 

  ؟"م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥" خالل الفترة فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
......................................   

عائد التغیر في الموارد على تحسین الحیاة وطبیعة العالقات ما هو  -٢٠
  ؟"م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥" خالل الفترة اإلنسانیة في المجتمع

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
......................................   

القوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة ما هي  -٢١
 - م ٢٠٠٥" خالل الفترة في فلسطین االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین

  ؟"م٢٠١٤

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................  



 

 

 الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي لها تأثیر في ما هي -٢٢
في  لرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررینصنع وتنفیذ سیاسات ا

  ؟"م٢٠١٤ - م ٢٠٠٥" خالل الفترة فلسطین

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
........................................   

 لألسرى مقترحات سیادتكم لوضع سیاسات رعایة اجتماعیة بدیلةما  -٢٣
  ؟المحررین في فلسطین

  المقترحات  المتغیرات  م

  مجاالت االهتمام  ١

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

  األهداف  ٢

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  



 

 

  القیم  ٣

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

  اإلجراءات  ٤

...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  

  المستهدفین  ٥

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

  التأثیرات الجوهریة  ٦

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

  الجوانب التطبیقیة  ٧

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

  القوى المحیطة المؤثرة  ٨

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  
  

  .......................أخرى تذكر 
.....................................  

....................................  
....................................  

...................................   

...............................................................................  

...............................................................................  
...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  

...............................................................................  

 

  



 

 

  

  
  

  

  

  

  )٤(ملحق رقم 

 من أعضاء هيئة التدريس مساء السادة األساتذة احملكمنيأ



 

 

  )*(أمساء السادة األساتذة احملكمني من أعضاء هيئة التدريس
  الدرجة العلمیة  االسم  م
  أستاذ ورئیس قسم التخطیط االجتماعي السابق  أحمد إبراهیم حمزة  ١
  جتماعي المساعدأستاذ التخطیط اال أحمد إبراهیم مرعي  ٢
  أستاذ التخطیط االجتماعي المساعد أسماء محمد عبد المؤمن  ٣
   األسبق مجاالت الخدمة االجتماعیة ورئیس قسمأستاذ  حبیبةجمال شحات  ٤
  مدرس التخطیط االجتماعي حسام محمد إسماعیل  ٥
  مدرس التخطیط االجتماعي زینهم مشحوت سید  ٦
  االجتماعي المساعدأستاذ التخطیط  ةعزة علي شحات  ٧
  أستاذ تنظیم المجتمع علي سید مسلم  ٨
  مدرس التخطیط االجتماعي عمرو محمود عبد الحمید  ٩

  أستاذ التخطیط االجتماعي ماجدة أحمد عبد الوهاب  ١٠
  أستاذ التخطیط االجتماعي محمد عبد العزیز المدني  ١١
  اعدأستاذ التخطیط االجتماعي المس محمد عبد اللطیف محمد  ١٢
  أستاذ مجاالت الخدمة االجتماعیة مدحت محمد أبو النصر  ١٣
  أستاذ تنظیم المجتمع  مصطفى فتحيهمدیح  ١٤
  مدرس التخطیط االجتماعي مصطفى رضا أحمد  ١٥
  أستاذ التخطیط االجتماعي المساعد منال عبد الستار فهمي  ١٦
  أستاذ ورئیس قسم التخطیط االجتماعي منى عطیة خزام  ١٧
  أستاذ التخطیط االجتماعي المساعد نى محمود عویسم  ١٨
  مدرس التخطیط االجتماعي ندا حسین السید  ١٩
  مدرس التخطیط االجتماعي والء أحمد عامر  ٢٠

  

  

  

  

  

  

                                                
  . وفقًا ألسماء السادة األساتذة المحكمین من أعضاء هیئة التدریسمرتبة أبجدیًا ) *(



 

 

  

  

  

  

  

  )٥(ملحق رقم 

اخلرباءمساء السادة األساتذة أ



 

 

  )*(رباءأمساء السادة األساتذة اخل

  المسمى الوظیفي  االسم  م
  مدیر عام هیئة شؤون األسرى والمحررین  المجدالويبسام محمد  ١

 جمال عوني فروانة  ٢
نائب مدیر دائرة المشاریع بهیئة شؤون األسرى 

  والمحررین
   لشؤون قطاع غزةنائب رئیس جامعة القدس المفتوحة  جهاد شعبان البطش  ٣
  نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة األسرى والمحررین خلیل سعدي الراعي  ٤

مدیر دائرة القانون الدولي بهیئة شؤون األسرى  ت خلیل حمدونةرأف  ٥
  والمحررین

مدیر الدائرة اإلعالمیة بمفوضیة األسرى والمحررین  رامي جمال عزارة  ٦
  "فتح"بحركة التحریر الوطني الفلسطیني 

منسق مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الوطنیة األسیرة  سلمان سلیم جاد اهللا  ٧
  بقطاع غزة

  لواء شرطة متقاعد سلیم الزریعي  ٨

رئیس وحدة الدراسات والتوثیق بهیئة شؤون األسرى  عبد الناصر عوني فروانة  ٩
  والمحررین

  عمید عسكري متقاعد عبد الهادي سلمان غنیم  ١٠
  مدیر المكتب اإلعالمي لمنظمة أنصار األسرى مجدي سالم  ١١

أهیل األسرى المحررین بهیئة شؤون مدیر عام برنامج ت محمد عبد العاطي التلولي  ١٢
  األسرى والمحررین

  وكیل هیئة شؤون األسرى والمحررین سابقًا محمد نجیب حمد  ١٣
  لواء عسكري متقاعد محمود سلمان الزق  ١٤

مدیر عام دائرة الدراسات والنشر بوزارة الشؤون  مریم محمود أبو دقة  ١٥
  االجتماعیة

  

  

  

  

  

                                                
  .مرتبة أبجدیًا وفقًا ألسماء السادة األساتذة الخبراء ) *(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٦(ملحق رقم 

  بات املوافقةخطا
  



 

 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  ملخصا الدراسة
  الملخص باللغة العربیة: أوًال
  الملخص باللغة اإلنجلیزیة: ثانیًا



 

 

  

  

  

  

  

  

  امللخص باللغة العربية: ًأوال
  

  

  

  

  

  

  



 

 



 

 

  :مشكلة الدراسة: ًأوال
 بالفرد والمحیط االجتماعي الذي یعیش فیه من أكثر االهتمامیعتبر 

لخدمة االجتماعیة في تحقیق التنمیة األوصاف المباشرة لمهنة ا
"Development"،  فالتدخل لمساعدة الفرد یجلب معه التنمیة والتقدم الدال على

مستوى المجتمع بین المجتمعات األخرى، والتنمیة تحقق التقدم بتركیزها على 
األنشطة االقتصادیة ولكن تتضمن التركیز على البناء المجتمعي المحلي أیضًا، 

  .ك الخاص بالناس، لتحقیق التقدم المجتمعيواالشترا

فالتنمیة في مقامها األول تتطلب رأس مال بشري على مستوى من 
القدرات، قبل توفیر استثمارات في األصول المادیة والبنیة التحتیة والمعدات، فال 
تنفیذ لخطة معینة ما لم یتم توفیر مستوى خاص من العمال لتنفیذ برامجها، 

القدرات في أنشطة إنتاجیة یضمن استمراریة التنمیة والتوزیع واستخدام هذه 
   .العادل لثمارها

حیث أن اإلنسان هو أساس اإلنتاج والتنمیة وهو العامل الرئیسي في 
تحقیقها وإنجاز األهداف المرتبطة بها ألنه العنصر المؤثر في استثمار الموارد 

وجیا وتطویرها، كذلك الطبیعیة والصناعیة ورأس المال واستخدام التكنول
اإلنسان لیس الوسیلة الفعالة فقط في الزیادة المستمرة باإلنتاج ولكن أیضًا في 
تحقیق الجودة الخاصة به، كما أنه الوسیلة الفعالة في استخدام األسلوب العلمي 
لتحقیق التنمیة المجتمعیة وتحسین المجتمع وتطویره باستمرار وفقًا لدرجة 

   .هاالتنمیة التي یمر ب

 فمركز القوة في أي أمة یتحدد فیما یكون علیه إنسانها من قوة أو ضعف،
وهو الجانب الذي تلعب فیه الخدمة االجتماعیة دورًا أساسیًا بمساعدتها لألفراد، 
واألسر، والجماعات، والمجتمعات، من أجل  دعم صحتهم الجماعیة والفردیة، 

رهم الخاصة ومصادر المجتمع وتنمیة مهاراتهم وقدراتهم على استخدام مصاد
 بالعالقات البشریة من خالل التحلیل والتفسیر واالرتقاءلحل المشكالت، 

  .االجتماعي وحل المشكالت، وتفعیل وتحریر الناس لدعم صحتهم

وبما أن الثروة الحقیقیة ألي أمة هي أبنائها، وبما أن هؤالء األبناء هم 
 بدراستهم، وتحلیل االهتمامب إالئهم الوسیلة المستخدمة في تحقیق التنمیة، وج

سیاسات الرعایة االجتماعیة التي تعمل على مقابلة حاجاتهم، هذه الحاجات التي 



 

 

 من االهتمامیمثل عدم إشباعها مشكلة حقیقیة لعجلة التنمیة في المجتمع، فكلما ذاد 
قبل سیاسات الرعایة االجتماعیة بهذه الحاجات وإشباعها، كلما دارت عجلة 

تنمیة إلي األمام في المجتمع، وكلما وجد أبناء المجتمع سیاسات رعایة ال
اجتماعیة ال ترتقي للمستوى المطلوب في تلبیة حاجاتهم، دارت عجلة التنمیة إلى 

في المجتمع الفلسطیني،  الوراء في المجتمع، وهكذا بالنسبة لألسرى المحررین
تمع، فحسب أحدث هذه الفئة التي تمثل شریحة واسعة من شرائح المج

، بلغ "الهیئة حالیًا"اإلحصائیات الصادرة عن وزارة شؤون األسرى والمحررین 
أسیر محرر من " ٨٠٠٠٠٠"عدد األسرى المحررین في المجتمع الفلسطیني 

  .معتقالت الكیان المزعوم

واألسیر المحرر یخرج من المعتقالت الصهیونیة، منهك صحیًا، 
ت ذات عالقة بالجانب التعلیمي واإلسكاني واقتصادیًا، ویعاني من صعوبا

والنفسي وغیرها من الصعوبات المتعلقة بالجوانب الحیاتیة المختلفة، بسبب 
 المریرة التي كان یمر بها، وحجم المعاناة التي عایشها، وهو ما االعتقالظروف 

یجعل قضیة تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین 
همة لألسیر المحرر الفرد والمجتمع كذلك، فاإلجراءات المتبعة في قضیة م

المعتقالت تخرج من معتقالت الكیان المزعوم، أسیرًا محررًا یحمل معه الكثیر 
من المعاناة واألمراض والحاجات، التي هي بحاجة فعًال لمن یهتم بسیاسات 

، بحیث یتم االرتجالیةالرعایة االجتماعیة التي تقابلها، بطریقة علمیة بعیدة عن 
تحدید مجاالت اهتمام تلك السیاسات االجتماعیة، واألهداف والقیم واإلجراءات 
والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة لها، كذلك تحدید الجوانب التطبیقیة لتلك 
السیاسات، وتحدید القوى المحیطة المؤثرة في صنعها وتنفیذها، وصوًال لمحاولة 

لسیاسات بدیلة لألسرى المحررین تكون على قدر من التوصل إلى مقترحات 
مستوى المعاناة التي یعانیها األسرى المحررین، والوصول كذلك إلى نتائج 

  .علمیة في هذا السیاق تشكل مجال استفادة للقائمین على تلك السیاسات

  

  

  



 

 

  :أهداف الدراسة: ًثانيا
سرى المحررین خالل  تحدید مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لأل-أ

  .مراحل التحلیل المختلفة

 تحدید األهداف والقیم واإلجراءات والمستهدفین والتأثیرات الجوهریة -ب
لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین خالل مراحل التحلیل 

  .المختلفة

 األسرى االجتماعیة المتعلقة ب تحدید الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة-ج
  .المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل التحلیل المختلفة

 تحدید التفاعالت المتوقعة بین سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى -د
المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل مراحل 

  .التحلیل المختلفة

صل إلى مقترحات سیاسات بدیلة لألسرى المحررین، شأنها  محاولة التو- هـ
  . وحاجات مجتمع األسرى المحررینیتالءمتطویر السیاسات القائمة وتعدیلها بما 

  :فروض الدراسة: ًثالثا
 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین مجاالت اهتمام سیاسات :الفرض األول

  .راحل تحلیلها المختلفةالرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل م

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین أهداف سیاسات الرعایة :الفرض الثاني
  .االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین القیم التي تتضمنها :الفرض الثالث
  .ین خالل مراحل تحلیلها المختلفةسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحرر

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین إجراءات سیاسات :الفرض الرابع
  .الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین الفئات المستهدفة من :الفرض الخامس
  .ألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفةسیاسات الرعایة االجتماعیة ل



 

 

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین التأثیرات الجوهریة :الفرض السادس
  .لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین الجوانب التطبیقیة :الفرض السابع
ات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین ونتائج تنفیذها وأثرها لسیاس

  .في المجتمع خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 توجد فروق جوهریة دالة إحصائیًا بین التفاعالت المتوقعة بین :الفرض الثامن
سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین والقوى المحیطة 

  . في صنع وتنفیذ تلك السیاسات خالل مراحل تحلیلها المختلفةالمؤثرة

   :مفاهيم الدراسة: ًرابعا
  . مفهوم تحلیل سیاسات الرعایة االجتماعیة-أ

  . األسیر المحرر-ب

  :نوع الدراسة: ًخامسا
  .تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة

  :منهج الدراسة: ًسادسا
لى أكثر من منهج بحثي طبقًا لطبیعة الدراسة،            تعتمد الدراسة الحالیة ع

  : وتتمثل المناهج البحثیة المستخدمة في اآلتي

  : منهج دراسة الحالة-أ

والحالة هنا تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 
، والتي تشمل مسحًا شامًال "م٢٠١٤ - م ١٩٩٤"في فلسطین خالل فترة التحلیل 

  .تشریعًا" ٩٠"لعدد 

  : منهج المسح االجتماعي-ب

  :لكل منتعتمد الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالحصر الشامل، 

المقر الرئیسي لهیئة شؤون األسرى والمحررین في قطاع غزة، بن ی المسئول-١
  .مسئول" ٥٠"والبالغ عددهم 



 

 

 الخبراء بسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى المحررین الذین -٢
  .خبیر" ١٥"ددتهم هیئة شؤون األسرى والمحررین، والبالغ عددهم ح

  :أدوات الدراسة: ًسابعا

  : دلیل تحلیل مضمون-أ

كأداة مستخدمة مع تشریعات سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة 
  ".م٢٠١٤ - م ١٩٩٤"باألسرى المحررین خالل الفترة 

 : استمارة استبیان-ب

 بغرض الحصول على البیانات الالزمة ن،یكأداة مستخدمة مع المسئول
  .لتحلیل تلك السیاسات

 : دلیل مقابلة شبه مقننة للخبراء-ج

كأداة مستخدمة مع الخبراء، بغرض الحصول على البیانات الالزمة 
  .لتحلیل تلك السیاسات

  :أساليب التحليل املستخدمة يف الدراسة: ًثامنا
  . أسلوب التحلیل الكیفي-أ

  :الكمي أسلوب التحلیل -ب

باستخدام برنامج وذلك تم معالجة البیانات من خالل الحاسب اآللي 
"SPSS .V. 17.0 " ،وقد طبقت األسالیب الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

  :اإلحصائیة التالیة

 . التكرارات والنسب المئویة-١

  . المتوسط الحسابي-٢

  . االنحراف المعیاري-٣

  . المدى-٤

  ."Holstiy"ي  معامل ثبات هولست-٥

  ".كرونباخ. ألفا " معامل ثبات -٦



 

 

  ".Chi-Square "الفارقة ٢ كا-٧

  ".Independent - Samples T-Test"لعینتین مستقلتین  " ت" اختبار -٨

  . األعمدة التكراریة-٩

  :نتائج الدراسة: ًتاسعا
  :"دلیل تحلیل المضمون" اختبار فروض الدراسة وفقًا ألداتها األساسیة -أ

توجد فروق جوهریة دالة "ول الفرض األول للدراسة والذي مؤداه  قب-١
إحصائیًا بین مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 

  ".خالل مراحل تحلیلها المختلفة

توجد فروق جوهریة دالة " رفض الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه -٢
جتماعیة لألسرى المحررین خالل إحصائیًا بین أهداف سیاسات الرعایة اال

  ."مراحل تحلیلها المختلفة

توجد فروق جوهریة دالة " رفض الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه -٣
إحصائیًا بین القیم التي تتضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین 

  ".خالل مراحل تحلیلها المختلفة

توجد فروق جوهریة دالة " مؤداه  قبول الفرض الرابع للدراسة والذي-٤
إحصائیًا بین إجراءات سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى المحررین خالل 

  ."مراحل تحلیلها المختلفة

توجد فروق جوهریة دالة " قبول الفرض الخامس للدراسة والذي مؤداه -٥
إحصائیًا بین الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

  ".حررین خالل مراحل تحلیلها المختلفةالم

توجد فروق جوهریة دالة " قبول الفرض السادس للدراسة والذي مؤداه -٦
إحصائیًا بین التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة لألسرى 

  ."المحررین خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 جوهریة دالة توجد فروق" قبول الفرض السابع للدراسة والذي مؤداه -٧
إحصائیًا بین الجوانب التطبیقیة لسیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة باألسرى 

  ."المحررین  ونتائج تنفیذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل تحلیلها المختلفة



 

 

توجد فروق جوهریة دالة " قبول الفرض الثامن للدراسة والذي مؤداه -٨
 بین سیاسات الرعایة االجتماعیة المتعلقة إحصائیًا بین التفاعالت المتوقعة

باألسرى المحررین والقوى المحیطة المؤثرة في صنع وتنفیذ تلك السیاسات 
  ".خالل مراحل تحلیلها المختلفة

 سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین في فلسطین من -ب
  :وجهة نظر الباحث

 منها في االستفادةحة، یمكن توصلت الدراسة إلى سیاسات بدیلة مقتر  
  :، ولقد تضمنت تلك السیاسات العناصر التالیةتطویر السیاسات القائمة

 مجاالت اهتمام سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین في -١
  .فلسطین

  . أهداف سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین في فلسطین-٢

ضمنها سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین  القیم التي تت-٣
  .في فلسطین

 الفئات المستهدفة من سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین -٤
  .في فلسطین

 التأثیرات الجوهریة لسیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة لألسرى المحررین -٥
  .في فلسطین

ثرة في صنع وتنفیذ سیاسات الرعایة االجتماعیة البدیلة  القوى المحیطة المؤ-٦
  .لألسرى المحررین في فلسطین
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Abstract 

First: Study Problem:  

The individual's life and the surrounding social 
environment is of the most important descriptions of the 
social work profession in achieving "Development". 
Intervention to help individuals achieves progress that 
indicates community level among other communities. Social 
Development achieves progress by focusing on economic 
development, and capacity building in order to achieve social 
progress. 

The first substitute of social development is human 
capital at the level of capacity, by providing investments in 
physical assets, infrastructure and equipment. There is a 
special workers to carry out their programs, and the use of 
these capabilities in productive activities ensures continuity 
of development and equitable distribution of fruit. 

The human being is the basis of production and 
development, a key factor in their investigation and the 
completion of related objectives. The influential element in 
the investment of natural and industrial capital and the use of 
technology and development resources. He is not only an 
effective mean in the ongoing production increase, but also 
in achieving quality of its own. The effective use of the 
scientific method to achieve community development and 
betterment of society. 

Strength of any nation is determined of power and 
weakness of its individuals, where social service plays a key 
role by helping individuals, families, groups, and 
communities. In order to support collective and individual 
health, and the development and abilities of their skills in the 
use of sources and private sources of community to solve 



 

 

problems, and improve human relations. Analysis and 
interpretation of social problem, and activating and freeing 
people to support their health. 

As the real wealth of any nation is its people, and their 
children are the means used to achieve development. We 
need to focus on their studies, and analysis of social welfare 
policies and meet their needs. The thing that represents a real 
problem to the wheel of development in the society, is that 
whenever the interest increased by the social welfare policies 
of these needs and satisfy them, the more the wheel of 
development goes forward in the community, and whenever 
the members of the community finds the social welfare 
policies that do not live up required to meet the needs of the 
level, the wheel of development returns backward in the 
community, and so for ex-detainees in Palestinian society, 
this group, which represents a wide segment of society, only 
the latest statistics released by the Ministry of Detainees and 
ex-detainees Affairs "commission now", the number of  ex-
detainees in Palestinian society amounted to " 800000 " ex-
detainee of the alleged detention entity. 

The ex-detainees emerge from zionist jails, Healthy 
and economically exhausted and suffer from difficulties 
related to education, housing, psychological and other 
difficulties related to the different life aspects difficulties, 
because of hard arrest circumstances he passed through and 
the amount of suffering he lived, this what make the issue of 
welfare policy analysis social-related ex-detainees emerges 
important issue of the ex-detainees of the individual detainee 
and the community as well, the procedures followed in 
prisons graduated from jails alleged entity, ex-detainees 
carry with them a lot of suffering, disease and needs, which 



 

 

is really needed for those who care about the welfare of the 
corresponding policies, scientific way far from the 
improvised, so as to identify areas of interest in those social 
policies, goals and values, procedures and targeted core and 
its effects, as well as identifying the practical aspects of these 
policies, and to identify the forces surrounding affecting the 
manufacture and implementation, all the way to try to reach 
proposals for alternative policies to the ex-detainees are a 
measure of the level of suffering endured by ex-detainees, as 
well as access to scientific results in this context constitutes 
the field take advantage of those in charge of those policies. 

Second: Study Objectives: 

A- identify areas of interest in of ex-detainees' welfare 
policies during the various stages of the analysis. 

B- determine goals and values, procedures and policies and 
the basic effects of social welfare related to ex-detainees 
through the various stages of analysis and influences. 

C- determine the practical aspects of policies of social 
welfare-related ex-detainees and the results of 
implementation and impact in the community through 
various stages of analysis. 

D- determining the expected interactions between social 
welfare policies on ex-detainees and influential forces 
surrounding the making and implementation of those policies 
through the various stages of the analysis. 

E- try to reach proposals for alternative policies of Ex-
Detainees, would develop the existing policies and modified 
to suit the needs of ex-detainees society. 

 

 



 

 

Third: Study hypotheses: 

First hypothesis: Significant differences between areas of 
interest in the welfare of ex-detainees policies during the 
various stages of analysis. 

Second hypothesis: Significant differences between the 
objectives of the social welfare policies of ex-detainees 
during the various stages of analysis. 

Third hypothesis: Significant differences between the 
values contained in the welfare of ex-detainees policies 
during the various stages of analysis. 

Fourth hypothesis: Significant differences  between social 
welfare policies procedures for ex-detainees during the 
various stages of analysis. 

Fifth hypothesis: Significant differences between the target 
groups of social care for ex-detainees policies during the 
various stages of analysis. 

Sixth hypothesis: There are significant differences between 
the fundamental effects of the policies of the welfare of ex-
detainees during the various stages of analysis. 

Seventh hypothesis: There are significant differences 
between the applied aspects of the policies of social welfare-
related ex-detainees and the results of implementation and 
impact in the community through the various stages of 
analysis. 

Eighth hypothesis: There are significant differences 
between expected statistically interactions and social welfare 
policies on ex-detainees and influential forces surrounding 
the making and implementation of those policies during the 
various stages of analysis. 



 

 

Fourth: Study Concept: 

A- The concept of social welfare policy analysis. 

B- Ex-Detainees.  

Fifth: Study type: 

This is a descriptive study. 

Sixth: The study curriculum: 

           The current study is based on more than a research 
approach, approaches used are the following: 

A- case study method: 

Legislation and social care for ex-detainees policies in 
Palestine during the period "1994 - 2014", which includes a 
comprehensive survey of the number "90" legislation. 

B- Social survey method: 

The study relies on the social survey comprehensive 
inventory method, for: 

1- Officials headquarters for ex-detainees Affairs in Gaza 
Strip, totaling "50" officials. 

2- Experts of welfare-related ex-detainees identified by the 
commission of detainees and ex detainees affairs policies, 
totaling "15" experts. 

Seventh: Study Tools: 

A- Evidence of content analysis: 

A tool with social welfare legislation relating to ex-
detainees policies during the period, "1994 - 2014". 

 



 

 

B- questionnaire: 

A tool used with expersts, in order to obtain 
information necessary for the analysis of the data of policies. 

C- Semi standardized interview guide for experts: 

A tool used with experts, in order to obtain 
information necessary for the analysis of the data of those 
policies. 

Eighth: Analysis methods used in the study: 

A- method of qualitative analysis. 

B- a method of quantitative analysis: 

The data processed computer using the "SPSS .V. 
17.0" program Statistical Package for Social Sciences, 
applied the following statistical methods: 

1- frequencies and percentages. 

2- SMA. 

3- The standard deviation. 

4- term. 

5- Stability Holsta "Holstiy" coefficient. 

6- firming "Alpha. Cronbach" coefficient. 

7- Ka 2 distinguishing "Chi ". 

8- Test "T" for two independent samples "Independent - 
Samples T-Test". 

9- repetitive columns. 

 



 

 

Ninth :Study results: 

A- test hypotheses of the study, according to the basic 
instrument is "content analysis Guide": 

1- First hypothesis of the study in which it was "no 
significant differences statistically significant between the 
areas of interest in the welfare of ex-detainees policies 
during the various stages of analysis". 

2- Rejected the second hypothesis of the study in which it 
was " there is statistically significant differences between the 
objectives of the social welfare policies of ex-detainees 
during the various stages of analysis". 

3- The third hypothesis rejected the effect that "there are 
significant differences statistically between the values 
contained in the welfare of ex-detainees policies during the 
various stages of analysis". 

4- accept the fourth hypothesis of the study in which it was 
"there is statistically significant differences between the 
function of social welfare policies, procedures for ex-
detainees during the various stages of analysis". 

5- accept the imposition of the fifth hypothesis to study the 
effect that "there are significant differences statistically 
significant between the target of the social welfare policies of 
ex-detainees categories during the various stages of 
analysis". 

6- Acceptance of the imposition of the sixth study hypothesis 
"there are significant differences between the cores of the 
social welfare policies of ex-detainees during different stages 
of analysis". 

7- Acceptance of the imposition of seventh study hypothesis 
"there are significant differences between the applied aspects 



 

 

of the policies of social welfare-related to ex-detainees and 
the results of implementation in the community through the 
various stages of analysis". 

8- Acceptance of the imposition of the eighth hypothesis 
"there are significant differences between the expected 
interactions between the welfare of ex-detainees to the 
released prisoners and the forces surrounding in making and 
implementation those policies during the various stages of 
analysis". 

B- Alternative social care for ex-detainees in Palestine 
from the perspective of the researcher's policies: 

The study reached a proposed alternative policies that 
can be utilized in the development of existing policies, 
including the following elements: 

1- Inserting alternative social care for ex-detainees in 
Palestine. 

2- The objectives of alternative social care for ex-detainees in 
Palestine. 

3- The values contained in the alternative social care for ex-
detainees in Palestine. 

4- Target categories of alternative social care for Ex-
Detainees in Palestine. 

5- Effects of alternative policies for the welfare of ex-
detainees in Palestine. 

6- Surrounding Influential forces in making and 
implementing alternative social care for ex-detainees in 
Palestine. 
 


