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انربايج االصالحيح داخم يؤسساخ اصالح انكثار
كلٌة التربٌة  /جامعة دٌالى

م.م .دنٌا جلٌل اسماعٌل

ادلقديح :
لعللل مللس السللمار البللارتم التللً تمٌللت نة للتنا المكرٌللة زلل اال تمللام المتتاٌللد
بلللالب اال االجتماعٌلللة التلللً تةلللدؾ إللللى دراسلللة هلللاا ر المجتملللع اب لللال مفتللللؾ
المشكبلر االجتماعٌة التً تجابةه امعرفة اجار المجتمع لمقابلتةا ،افً ب ثنا زا
سنتناال البرامج اإلصبل ٌة للنتالء دافل السجاس فالمادعاس فً مإسسلار إصلبل
الكبار م فً تعرٌمةم الكلً العام أناس انتةكاا القاناس أي إنةلم ارتكبلاا أفعلاالا علد ا
المجتمع م س فبلل قاانٌنه جرائم ٌعاقب علٌةلا ،فةلم ٌلدفعاس اللثمس االجتملاعً مملثبل
فً مصادرم ال رٌة لمدم معٌنة مس اللتمس االمجتملع از ٌصلادر رٌلاتةم ال ٌسلتةدؾ
إٌزاء م ااالنتقام منةم فةم فً الت لٌل النةائً مااطناس اٌمثللاس ملس النا ٌلة المةنٌلة
مجماعة ملس الفبلرار التلً كلاس ٌمكلس للمجتملع أس ٌسلتثمر ا عللى ن لا ٌمكلس معله
اإلفادم منةم فً مجاالر عدٌدم ارؼم تداعً ؼالبٌة االسالٌب العقابٌة التقلٌدٌة اهةار
طرق إصبل ٌة جدٌدم فً معاملة المزنبٌس االجلان ٌس منلز بداٌلة القلرس ال لالً اال اس
ال للبس هللل للا االسلللاب الرئٌسللً للتعامللل مللع المجللرمٌس اباجلله فللا اإلئلل
المجرمللاس العائللداس كمللا اهلللر المإسسللار اإلصللبل ٌة قللاال تطبٌقٌللة امفتبللرار
عملٌللة لتطبٌللض بعللض المر للٌار العلمٌلللة ات قٌللض بعللض األ للداؾ اإلصلللبل ٌة اا
العبلجٌللة فللً معاملللة المللزنبٌس الللزل ل لم تعللد تل ل المإسسللار مج لرد أمللاكس لل جللت
االعقابللة بللل ت ال لر افللض المنطللض ال للدٌال فللً المجللاالر االجتماعٌللة االتقنٌللة الللى
مإسسار إصبل ٌة أي مإسسار تت لمس مجماعلة ملس البلرامج التلً تسلتةدؾ لال
النتٌل على االمتثال لقااعلد المجتملع ااجتثلاال عااملل االن لراؾ اإٌجلاد الماجةلار
االقٌم التً تجعل النتٌل مااطنا صال ا اساٌاا ،امع أس نجا تل المإسسار ٌتاقلؾ
علللى عاامللل عدٌللدم منةللا فاعلٌللة اإلجللراءار االبللرامج امللدل تقبللل النتٌللل انللا
الجرٌمة امدم العقابة اصبل ٌة المإسسار اإلصبل ٌة .

ادلثحث األول
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( أ ) انسجٍ تىصفه يؤسسح  /إصالحيح : Reformatory Institute
السجس ( قانانا ا ) ا المكاس المفص لتنمٌز العقابار االتدابٌر اال تراتٌلة
السالبة لل رٌة .
االسجس ممةام قدٌم  ,ارد زكلر فلً القلراس الكلرٌم ك قٌقلة ااقعٌلة فلً قصلة
النبً ٌاسؾ )علٌه السبلم( ازل فً اٌار عدم مس ( سلارم ٌاسلؾ )  ..قلال تعلالى
أ
ً مملا ٌلدعاننً إلٌله  , افلً قصلة النبلً ماسلى )علٌله
 قلال رب
السلجس أ لب إلل ا
السبلم( مع فرعاس  ,جاء لمه السجس تةدٌدا ا مس فرعاس لماسى  ..قال تعالى
 قال لئس اتفزر الةا ا ؼٌري ألجعلن مس المسجانٌس . )1(
اقلد اجللد السللجس فللً جمٌللع األتمللاس ااألمصللار داس إنكللار ابللرتر أ مٌتلله
االمصل ة مس اجاد اإس افتلمر ز المصلل ة اافتلملر اهٌملة السلجس عللى ملر
ا لعصار الرتباطةا بتطلار اهٌملة العقابلة التلً ارتبطلر بلدار ا بلالتطار التلارٌفً
لنهرم المجتمعار البشرٌة ن ا المجرمٌس .
فمللً المجتمعللار القدٌمللة ٌ ,للال كللاس الؽللرض مللس العقابللة للا إطمللاء شللةام
االنتقام لدل المجنً علٌه أا زاٌه  ,سلادر العقابلار البدنٌلة التلً ال ٌسلتؽرق تنمٌلز ا
اقتا ا طاٌبلا كاإلعدام ابتر األع لاء اتشلاٌةةا اصلار التعلزٌب األفلرل  .اللم تةلتم
المجتمعار القدٌملة بلؤمر لز السلجاس اال بهلراؾ ملس ٌلاد فٌةلا ملس المجلرمٌس .
ٌال ال ترل للسجاس مس اهٌمة إال منع المادعٌس مس الةرب لزا كاناا ٌسلجناس فلً
الكةاؾ  ,أا فً ال صاس االقبل القدٌمة التً تنتمً ال اجة إلٌةا  ,ل لٌس معلاقبتةم .
الم ٌصبح السجس الاسٌلة الرئٌسٌة للعقاب إال فً القرس الثامس عشر(. )2
ابتطار المكر اإلنسانً بشؤس تمسٌر السلا اإلجرامً تطارر فلسمة العقاب
ابالتالً تطارر النهرم الى ممةام السجس  " .فلم تعلد اهٌملة السلجس مقتصلرم عللى
مجرد منع السجناء مس الةرب  ,الم ٌعد سائؽا ا أس ٌكلاس ملس أؼلراض السلجس أا ملس
أسالٌب اهٌمته التنكٌل بنتالئه اإنتال العزاب بةم " .
فقد أدر المعنٌاس بالشإاس الجنائٌة امنلز النصلؾ الثلانً ملس القلرس التاسلع
عشللر قٌقللة هللا رم اإلجللرام كمشللكلة اجتماعٌللة ال ٌمكللس التفمٌللؾ مللس للدتةا إال
باستفدام الطرق العلمٌة ال دٌثة فً معالجة المجرمٌس امكاف ة اإلجرام االاقاٌة منله
 ,فؤصلبح للدؾ العقلاب إصللبل المجلرمٌس اتللؤ ٌلةم ٌ ,لال " لللم ٌعلد المجللرم بنهللر
المجتمللع إنسللانا ا فارجلا ا علللى القللاناس فقللط ٌنبؽللً الق للاء علٌلله أا االنتقللام منلله  ,بللل
أصبح ٌنهر إلٌه كإنساس من رؾ عس الطرٌض القدٌم ألسلباب ٌسلعى المجتملع لتمةمةلا
بؽٌة معالجتةا اال ٌلالة داس ت كمةا به طٌلة ٌاته(.)3
لزا فلإس السلجس اللزي " كلاس ٌعلد سلابقا ا ؼاٌلة ب لد زاتله لدفةا األسلاس جلر
رٌلة الم كللام علٌلله  ,اعتللله عللس ال ٌلام العامللة افللرض ال رمللاس االعللزاب علٌلله ,
أصبح زا السجس نت ٌجة لتطار مبلاد العقلاب االتمكٌلر االجتملاعً اسلٌلة ال ؼاٌلة .
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اسٌلة لت قٌض أ داؾ المجتمع فً بط الجرٌملة  ,ااسلٌلة إلصلبل المجلرم اتقلاٌم
شفصٌته اتؤ له للعادم الى المجتمع شفصا ا مإتلما ا مع نهمه م ترما ا لقاانٌنه(. )4
اقد استتبع زا التؽٌر فً النهرم الى عقابة السجس تؽٌٌرا ا فً ناعٌة ااهٌمة
السجاس ال دٌثة  " .اهةر نهام التصنٌؾ الزي جاء نتٌجة لتطبٌض مبدأ تمرٌد العقلاب
 . Individualized Punishmentاتطلللب زللل أنااعللا ا مفتلمللة مللس المإسسللار
العقابٌللة  ,اتقرٌللر أسلللاب فللا للمعاملللة دافللل كللل مإسسللة ااسللتدعى كللل زل ل
()5
االستعانة بفبرار االفتصاصٌٌس فً مفتلؾ العلام اإلنسانٌة افً شتى المجاالر
فقللد أصللبح مللس ال للراري أس ٌشللمل السللجس منةاج لا ا لئلصللبل االعللبل االتةللزٌب
االتدرٌب  ..ا زا ا االتجا ال دٌال فً النهرم الى السجس على اعتبار أنله مإسسلة
إصبل ٌة الٌسر لمجرد العقاب .
اقد فطى القطر العراقً فطاار متقدمة بةزا االتجا بعد ثارم تمات 1661
ٌ .ال صدر فً عام  1666قاناس مصل ة السجاس لٌ ل م ل قاناس علام . 1636
اقد جاء فلً األسلباب الماجبلة لةلزا القلاناس ملا ٌلؤتً " أس النهرٌلة ال دٌثلة إلصلبل
السلللجٌس اتقلللاٌم سللللاكه اتؤ ٌلللله ثقافٌلللا ا امةنٌلللا ا لٌصلللبح ع لللاا ا صلللال ا ا فلللً الةٌئلللة
االجتماعٌللة تق للً بإعللادم النهللر فللً الللة السللجاس العراقٌللة اقاانٌنةللا التللً لللم تعللد
صللال ة لمااجةللة التطللار ال للدٌال فللً إصللبل المجللرم فللً للاء الطللرق العلمٌللة
ال دٌثة(. )6
اانسلللجاما ا ملللع المبلللاد ااألسلللالٌب المعاصلللرم فلللً مجلللال رعاٌلللة اتؤ ٌلللل
المجرمٌس فقد جاء قاناس المإسسلة العاملة لئلصلبل االجتملاعً رقلم (  ) 104لسلنة
 1611مت منا ا مبلمح النةج المتطار لتنمٌز السٌاسة العقابٌة ال دٌثلة التلً تسلتند اللى
فكرم الرعاٌة االتؤ ٌل المةنً االسلاكً االثقلافً ٌ .لال تبنلى لزا القلاناس اسلتفدام
الطرق االاسائل العلمٌة ال دٌثة فلً معامللة المجلرمٌس االجلان ٌس ابملا ٌتماشلى ملع
االتجا ار العقابٌة المعاصرم التً أقر ا المجتملع اللدالً اكلزل قااعلد ال لد األدنلى
لمعاملة المسجانٌس(. )7
افً لزا القلانا س اسلتعٌض علس االصلطبل القلانانً ( السلجس ) بمسلمى افلر
ا( القسم اإلصبل ً ) كما استبدل مصطلح ( السجٌس ) بمسمى افلر لا ( النتٌلل)
بالنسبة للكبار  ,ا( الماد ) بالنسبة لؤل داال(. )1
ب -انسجٍ تىصفه يؤسسح اجتًاعيح  /ثقافيح :
ٌمثل السجس ناعا ا مس المإسسار االجتماعٌة التً ٌسلمٌةا ( اٌلرفٌنج كافملاس
 ) Eriving Goffmanالمإسسار الكلٌلة  ,كالمصلح العقللً االمعتقلل  .ا لا مكلاس
للعٌش االعمل ٌ .ال ٌاجد عدد كبٌر ممس ٌشتركاس فً نمس ال اللة مقطلاعٌس علس
المجتمع الكبٌر لمدم تمنٌة ؼٌر قصٌرم ٌ ,عٌشلاس معلا ا مؽلقلٌس فلً ٌلام دائرٌلة تلدار
رسمٌا ا  .فملً لز المإسسلار تجبلر أعلداد كبٌلرم ملس األفلراد عللى العلٌش فلً مكلاس
اا د ت ر سلطة اا دم  .اٌسٌر نتالء ز المإسسار عبلر ال ٌلام بالرفقلة المباشلرم
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لبع ةم البعض اٌكاناس ت ر رقابة ا بط دقٌقتٌس  ,اٌعرفاس مس لم فلً السللطة
امكانة كل منةم(. )6
اللسجس باصمه مإسسة كلٌة صمة شبه طبقٌة ٌ ,ال ٌاجد شض أساسلً بلٌس
النتالء ا ٌئة إدارم المإسسة ٌ .ال ٌشعر األفٌراس بالماقٌة اص ة الماقؾ  ,بٌنما
ٌشللعر النللتالء بالدا نٌللة اال للعؾ االللزنب اإنةللم ٌسللت قاس اللللام  .اٌكللاس التماعللل
اال را بٌس الشرٌ تٌس م ددا ا جدا ا االمسافة االجتماعٌة ؼالبا ا ما تكاس ماثقة رسمٌا ا
ب ٌال أس ماهمً السلجس ال ٌعلملاس تماملا ا ملا لً الصلبلر االجتماعٌلة السلائدم بلٌس
النتالء(. )10
فالسجس باصمه مإسسة اجتماعٌة كلٌة ٌت لمس شلرٌ تٌس أا فئتلٌس بشلرٌتٌس
ما( ٌئلة إدارم السللجس) ا ( النللتالء )  .أفللراد المئللة األالللى للم الللزٌس ٌتالللاس للبط
النتالء ا راستةم اإصبل ةم اتقاٌمةم بشكل أا بآفر  .أما أفراد المئة األفلرل فةلم
النللتالء ما للا ال للبط اال راسللة ااإلصللبل االتقللاٌم  .ابللٌس للاتٌس المئتللٌس بع لد
اجتماعً كبٌر ٌشلكل لام فسلٌ ة للم تافلض ؼالبٌلة سلجاس العلالم فلً ردمةلا أا تلى
إٌصللال كللل فئللة بجسللار تافٌقٌللة زار أصللال نمسللٌة تصللل مصللالح كللل فئللة بمصللالح
األفرل(. )11
إس مةمللة ٌئللة إدارم السللجس للً تطبٌللض النهللام اتنمٌللز التعلٌمللار المطلابللة
لت قٌض متطلبار األمس اال راسة اال بط الصارم  .ا ز أ داؾ زار طبٌعة قسلرٌة
تمرض ال ماه على بعد اجتماعً ثابر بٌس كل فئلة اأفلرل  .لزا البعلد اللزي ٌجنلب
التللارط فللً إقامللة عبلقللار شفصللٌة مٌمللة تمسللد علللى ٌئللة إدارم السللجس أسللباب
السٌطرم اتعٌض تطبٌض متطلبار ال بط ا مه النهام دافل المإسسة .
إس ٌئة إدارم السجس مس إدارٌٌس اأفصلائٌٌس ا لراس ٌشلكلاس فرٌلض عملل
اجبةة متماسكة البنٌاس تقام على تآتر المااقؾ اا دم األ داؾ فلً مااجةلة كلل ملا
ٌعٌض تنمٌز متطلبار العمل كماهمٌس عمامٌٌس ٌمثلاس السلطة اٌ رصاس على تؤكٌلد
ز السلطة مس فبلل تطبٌض النهام االقاناس(. )12
أما فئة النتالء فةم ٌشكلاس المادم البشرٌة التً تف ع لكافلة التملاعبلر التلً
تمرت ا عملٌة السجس زاتةا  .ا م ٌمثلاس عٌنة بشلرٌة مصلؽرم للمجتملع الكبٌلر اللزي
ان دراا منه .
فالنتالء أشفا ؼٌر متجانسٌس الكنةم ٌجتمعاس ال السلبب الاا لد اللزي
أدفلةم السجس ا لا ارتكلاب الجرٌملة أا مفالملة القلاناس للزل فةلم ٌعٌشلاس مملردار
ٌام اا دم اٌف عاس لمعاملة رسلمٌة اا لدم  ,اٌتعر لاس ألنملاط سللاكٌة فاصلة
اٌتعر لللاس اللللى صلللراعار امشلللكبلر تمرت لللا ٌلللام السلللجس اعناصلللر البشلللرٌة
امقاماته الثقافٌة(. )13
العلل مللس السللمار الشفصلٌة المشللتركة التللً ٌتمٌللت بةلا ؼالبٌللة النللتالء أنةللم
ٌعللاناس هرافللا ا نمسللٌة ااجتماعٌللة ؼٌللر طبٌعٌللة أا ؼٌللر سللاٌة  ,لللزل ٌؽلللب علللى
معهمةللم ال ٌللرم االفللاؾ االكرا ٌللة االعنللؾ االقسللام االش ل االعداانٌللة االرٌبللة ,
-314-

العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح .تشريه االول لسىة 3122

م.م .دويا جليل اسماعيل

اال للتس ااالنتقللام  ,اٌطؽللً الفللدا اانعللدام األمانللة علللى التعللاطؾ االتعللااس  ,فةللم
كمجماعللة بشللرٌة كبٌللرم كللم علللٌةم بللالعٌش القسللري فللً م للٌط جؽرافللً للٌض ال
ٌسمح بؤٌلة فصاصلٌة فردٌلة اال ٌتلر الكثٌلر لل ركلة االعتٌادٌلة لئلنسلاس العلادي ,
الزل فإس ٌام السجس زار اٌقاعار رتٌبة اممللة تمتقلر اللى أالٌلار التنلافس الملردي
الزي ٌجدد أمل اإلنساس فً بلاغ األف ل فً ال ٌام(. )14
فللالنتالء ٌعٌشللاس ٌللام ؼٌللر طبٌعٌللة ممرا للة علللٌةم فر لا ا ال للض لةللم فللً
تعلدٌل مسلٌرتةا أا اتفلاز أي قللرار ٌتصلل بممرداتةلا  .فةللم أشلفا مسللابا ال رٌللة
ٌعٌشاس ٌاتةم الٌامٌة بؤاامر إدارم السجس اتعلٌماتةم امس فبلل ما تجٌت أا تمنعه
.
إال أس ٌام النتٌل فً السجس ال تتاقؾ على إلتتامه اللدقٌض بتطبٌلض األنهملة
االتعلٌمللار الرسللمٌة  ,بللل أس ٌاتلله ال قٌقٌللة اسللعادته أا تعاسللته تتاقللؾ بالدرجللة
األالى عللى عبلقتله بلالنتالء ايفلرٌس املدل نجا له فلً التاافلض معةلم اتمثلل ثقافلة
السجس فً سلاكه(. )15
فالنتٌل فً السجس ٌعٌش فً عالمٌس  ..أ د ما رسمً  ,اايفر ؼٌر رسمً
 .العالم الرسمً عالم صؽٌر ٌت مس الجانب الرسمً الم داد مس ٌام النتٌل االلزي
تجسللد األاامللر االتعلٌمللار الرسللمٌة التللً تصللدر ا إدارم السللجس  .أمللا العللالم ؼٌللر
الرسلللمً فةلللا العلللالم اللللزي ٌعٌشللله النتٌلللل بؤ اسٌسللله امشلللاعر  ,علللالم المااقلللؾ
ااالتجا لار االقللٌم االممارسلار الٌامٌللة المعتلادم  ,ا للا العلالم ال قٌقللً اللزي ٌعللٌش
النتٌل فٌه(. )16
إس ال ٌام فلؾ أساار السجس مدم طاٌلة ؼالبا ا ما تتر بصماتةا الثقٌللة عللى
شفصٌة النتٌل اتسةم فً تشكٌل شفصٌة جدٌدم ٌشار إلٌةا " بشفصٌة السلجس " أا
" الشفصللٌة السللجٌنة  , " The Prison Personalityا للً شفصللٌة تتشللكل مللس
فبلل عملٌلة السلجس زاتةلا االتلً لً إعلادم تنشلئة ثقافٌلة أا عملٌلة تنشلئة مإسسلة "
تسجٌس  . " Prisonizationفالنتٌل الجدٌد كالشف الزي ٌنتقل اللى ثقافلة جدٌلدم ,
ٌجب أال ٌقتصر على تعلم الطرق الجدٌدم للسلا ف سلب  ,بلل علٌله أٌ لا ا أس ٌنسلى
بعض نماز سلاكه السابض  ,فعلى كل نتٌل أس ٌف ع لنهام التنشئة فلً السلجس اللى
للد مللا  ,اعلٌلله م االللة تؽٌٌللر عاداتلله الشفصللٌة للتمشللً مللع أ للاال المقٌمللٌس دافللل
السجس  .إز علٌه أس ٌنتت عس شفصٌته ما علض بةا مس أنماط سللاكٌة ااتجا لار ال
تنسجم امتطلبار ثقافة مجتمعه الجدٌد  .أي علٌه أس ٌنسى الكثٌر مس األنملاط الثقافٌلة
القدٌمة لٌتعلم أفرل جدٌدم(. )17
ادلثحث انثاَي :

انتصُيفاخ واألَىاع ادلعاصرج نهسجىٌ :
التال المجتمع ٌرٌد ت صٌس ا ماٌة نمسه مس الجرٌمة االمجرمٌس اال انله ال
ٌعنً كثٌرا بكٌمٌة ت قٌض ز ال ماٌة فالسجاس تتدر فً ت قٌض مطللب لز ال ماٌلة
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بللٌس انتةلا سٌاسللة قمعٌللة صللارمة شللدٌدم مللس فللبلل مللا تمر لله مللس ال راسللة ابللٌس
ال داد االمنٌة المتاسلطة اا تلى ال لداد اللدنٌا ملس لز ال راسلة افملا ٌللً علرض
للتصنٌمار المعاصرم للسجاس -
 -1قد تصنؾ السجاس الى سجاس كبٌرم زار راسة قصال إلٌااء المئلار زار
الفطللارم اإلجرامٌللة النسللبٌة االمجللرمٌس العائللدٌس اإل لى إصللبل ٌار لقبللال
األشفا األصؽر سنا ا أا المجرمٌس الزٌس ٌدفلاس السلجس أال ملرم  ,اإللى
مللدارس إصللبل ٌة لؤل للداال الجللان ٌس  ,االللى معسللكرار مإقتللة للعمللل فللً
اإلنشاءار أا الطرق .
 -2اقللد تصللنؾ السللجاس مللس ٌللال برامجةللا اإلصللبل ٌة الللى إصللبل ٌار زار
بلللرامج عاملللة مفتلطلللة اإللللى مإسسلللار زار بلللرامج متفصصلللة كلللالمراكت
الصلل ٌة التللً تعللد للمجللرمٌس الك للالٌٌس امللدمنً العقللاقٌر المفللدرم االللى
مإسسار للنساء .
ا
 -3اقللد تصللنؾ السللجاس افقللا لبلعتبللارار األمنٌللة الللى سللجاس زار ال راسللة
القصللال اأفللرل زار راسللة متاسللطة اثالثللة زار راسللة دأنٌللا  .ا نللا
سللجاس صللؽٌرم تنش ل أا تسللتؤجر دافللل المللدس أا للمس المنللاطض السللكنٌة
لقبال المئار مس المجرمٌس ؼٌر الفطرٌس .
 -4كما اقد تصنؾ افقا ا لناعٌلة إدارتةلا اللى سلجاس زار إدارم متشلددم اأفلرل
زار إدارم متسا لة االى سجاس زار إدارم م ترفة أا شبه متفصصة كلالتً
تإمس بتطبٌض بعض األسالٌب ال دٌثة فً معاملة السجناء كالب ال االجتماعً
االتؤ ٌل المةنً االعبل النمسً المردي االجماعً(. )11
ادلثحث انثانث :

األسانية انرئيسيح انتي تعتًدها انسجىٌ يف ترارلها ادلعاصرج :
 -1أسلوب العقاب الصرف  :ا ا األسلاب التقلٌدي الزي ٌعتمد المعاملة الفشلنة
اال بط الصلارم االقملع الشلدٌد ا لا أسللاب تقلر اتر لا اتجنلد اسلائل
التااصللل العامللة فللً كثٌللر مللس المناسللبار ألنلله ٌ قللض للمجتمللع مطلللب إٌللبلم
المجرم ااالنتقام للمجتمع مس المجرم الزي أزنب ب قه اٌعد زا األسلاب مس
الرااسب العقابٌة القدٌمة التً هلر عالقة بالممارسار العقابٌة المعاصرم .
 -2أسلوب العالج أو المعاملة اصصةال ي  :ا لا األسللاب اللزي تنتةجله بعلض
المإسسللار المعاصللرم كبللدٌل للعقللاب التقلٌللدي ا للا الللزي ٌسللتفدم أسللالٌب
التعلٌم المدرسً االتؤ ٌل المةنً اؼٌر ا مس الاسائل العبلجٌة األفرل .
 -3األسةةلوب الملةة:ل  :الللزي ٌجمللع العقللاب االعللبل ا للا الللزي تنتةجلله بعللض
المإسسار العقابٌة التقلٌدٌة التلً ت لاال تطعلٌم العقلاب بلإجراءار إصلبل ٌة
دٌثة .
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 -4أسلوب ال راس كم لةب أو وأليةر  :ا لا االلتلتام التلام بتطبٌلض متطلبلار
األملللس اال راسلللة القصلللال داس مراعلللام ألي عقلللاب أا علللبل  .إس بعلللض
المإسسار المعاصرم ال تمارس العقاب اال تؤبه لعبل السجناء بل ترؼب أس
ت للتمه بعتلللة الم إسسللة عللس المجتمللع لتكللاس بعٌللدم عللس رقابللة الللرأي العللام
الفارجً  ,إز تعمد الى تجمٌد السجٌس فلؾ أساار السجس العالٌة اعتله عس
المجتمع داس اتفاز أي إجراء ٌتصل برعاٌته أا ت سٌس الته .
 -5أسةةلوب العم ة  :ا للا الللزي ٌسللتفدم السللجناء كقللام عمللل فللً إشللؽال عامللة
كاإلنشللاءار االتعمٌللر ا تعبٌللد الطللرق االتراعللة االمبل للة أا ؼٌللر زل ل مللس
األعمال العمامٌة(. )16
ادلثحث انراتع :

عًهيح احلثس وآثارها :
ال بس لؽة المنع اعرفلا جلت الجلانً فلً مكلاس ٌمنعله ملس معلاادم ارتكلاب
الجرٌمللة اٌللرل فقةللاء الشللرٌعة اإلسللبلمٌة إس ال للبس عقابللة تعتٌرٌللة تمٌللد الللرد
االتجر االتؤدٌب لمس ارتكلب جرملا ال لد فٌله اال قصلا  .از لا ٌةلدؾ إللى منلع
المجرم مس االفتبلط بمس ٌؤنس بةلم اا بملس ٌشلجعانه عللى اإلجلرام  .فةلا ٌت لمس
عتل المجرم علس المجتملع تلى ال ٌنتشلر فسلاد كلالمرٌض المابلاء بلالمرض اللزي
ٌاد فً م جر ص ً لمدم معٌنه تمادٌا النتشار مر ه ااقاٌة د عداا  .افقةلاء
الشرٌعة اإلسلبلمٌة ٌإكلداس عللى أس ال لبس كعقابلة تاجلرم رادعلة ٌنبؽلً أال تتسلم
بطابع اللٌس أا التراٌح اا الترفٌه بل على شً مس الؽلهة االفشانة التً تلٌلض ب لال
المجرم انا جرٌمته لكً ٌتزكر المجلرم أالم العقلاب كلملا أتلٌح لله التمكٌلر بارتكلاب
الجرٌمة فً المستقبل؟
اٌرل ؼالبٌة علماء االجتملا االفدملة االجتماعٌلة اس األشلفا المجلرمٌس
الزٌس ٌدفلاس السلجس أشلفا ؼٌلر متكٌملٌس اجتماعٌلا اللزل تصلبح اهٌملة السلجس
األساسٌة إصبل ةم اتقاٌمةم ام االة اعادم تكٌٌمةم لل ٌام االجتماعٌة الساٌة تمةٌدا
إلطبلق سرا ةم مرم أفرل الى المجتمع ال ر  .اتبدأ العملٌلة االصلبل ٌه المإسسلٌة
التللً تجللرل دا فللل السللجس سللاعة دفللال المجللرم الللى السللجس اتنتةللً سللاعة اطللبلق
سرا ه منه .
اس ؼالبٌة الزٌس ٌبرتاس بعض الجاانب الم لٌئة لعملٌلة االصلبل ملس فلبلل ملا
ٌطر انلله ملللس ب للاال ادراسلللار علمٌللة نهرٌلللة امٌدانٌللة ال شللل ال ٌكشللماس تلللل
الجاانللب السلللبٌة التللً تت للمنةا عملٌللة ال للبس ز اتةللا تلل العملٌللة التللً تعللد الاعللاء
الكبٌر الزي تمرغ فٌه كافة التماعبلر النمسٌة ااالجتماعٌة التً تتصل باإلصبل .زل
إننا فً الااقع ال نعلم سال القلٌل جدا عما ٌجري بٌس السجناء أنمسةم مس جةة ابٌنةم
ابٌس سجنائةم مس الجةة االفرل مس التماعبلر المتعددم التً تمر ةا طبٌعة التعاٌش
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التمنً الطاٌل فً م ٌط السجس افً اطار ثقافته السملٌة  .إس السجناء  ,اكلزل ملس
فر للر علللٌةم اإلقامللة االعمللل فللً مجتمللع السللجس الصللؽٌر الش ل انةللم اشللفا
ٌعٌشللاس فللً مجتمللع منعللتل اؼلقللر ناافللز علللى العللالم الفللارجً المتللرار طالللر أا
قصرر  .فالمجرماس ٌعٌشاس اقامه قسرٌة فً مجتمع ؼرٌب ٌدفعاس ملا بلزمتةم ملس
دٌس لمجتمعاتةم التً اجرماا ب قةا(.)20
 -1عملي اك:ساب شلصي السجن :
ٌال ٌاجد التجملع البشلري تهةلر ال اجلة اللى ا لع قااعلد امعلاٌٌر ا لاابط
معٌنة لتنهٌم سللا افلراد اعبلقلاتةم .اكلملا كبلر جلم التجملع اتسلع نطلاق تنهٌمله
اتعددر اسالٌب بط افراد اتناعر ا دافه افلسماته .
لقللد رسللم العلمللاء الصللارم التللً ٌرسللمةا للراس السللجس للسللجناء الللزٌس ٌعٌشللاس
ااٌا م ت ر سقؾ اا د .فةلم ٌعتقلداس بلاس لإالء السلجناء اشلفا متفلملاس عقلٌلا
فلقاا كزل اال مكاس لةم فً العالم ؼٌر السجس اال تنمع معةم سال لؽة العقاب التً
ٌمةمانةا جٌدا  .ا م اشفا كسالى اؼبٌاء فاشلاس فً ٌاتةم ٌمتقراس الى المشاعر
االنسانٌة النبٌلة اتعات م القدرم على العٌش ملع االفلرٌس االسلاٌاء اال ٌجلدي معةلم
استفدام اللٌس اا المعاملة الطٌبة اال امل قرٌب فً اصبل ةم فٌما عدا قلة قلٌلة منةم.
اما علٌنلا سلال اس نتصلار كٌلؾ ٌمكلس اس تتبللار مااقلؾ ارداد فعلل السلجناء
اتاء مثللل للز الصللارم المتردٌللة التللً ٌرسللمةا لةللم ماهملا السللجس المسللإالاس عللس
رعاٌتةم ااصبل ةم اتقاٌمةم  .انةا الش صارم سلٌئة تسلةم فلً بنلاء لاجت نمسلً
سمٌ بٌس السجناء ا راسةم بشكل ٌؽلض كل المنافز التً تسمح بؤٌلة بلادرم تسلةم فلً
اصبل ةم.
أمللا العنصللر ايفللر الللزي ٌتكللاس مللس مجتمللع السللجس فةللم السللجناء انمسللةم ا للم
ٌشكلاس المادم البشرٌة التً تف ع لكافة التماعبلر التً تمرت ا عملٌة ال بس زاتةلا.
ا م ٌمثلاس عٌنة بشرٌة مصؽرم للمجتملع الكبٌلر اللزٌس ان لدراا عنله .فةلم اشلفا
ؼٌر متجانسٌس فً كل شًء الكنةم ٌجتمعاس ال السبب الاا د الزي ادفلةم السجس
ا ا ارتكاب الجرٌمة اا مفالمة القاناس .االسجناء ٌعٌشاس هرافا اجتماعٌلة انمسلٌة
فاصة اٌمارساس عبلقار اجتماعٌلة م لددم اٌسللكاس انماطلا سللاكٌة متشلابةة .فةلم
كمجماعة بشرٌة كبٌرم كم علٌةا بالعٌش القسري فً م ٌط جؽرافً ٌض ال ٌسمح
بؤٌة فصاصٌة فردٌة اال ٌتر الكثٌر لل ركة االعتٌادٌة لئلنساس العادي .الزل فاس
ٌام السجس زار اقر ممل ازبزبار ٌاتٌة رتٌبة تمتقلر اللى االٌلار التنلافس الملردي
الزي ٌجدد امل االنساس فً بلاغ االف ل فً ال ٌام  .انةا ٌام مجدبة عقٌمة تؤفز مس
السجٌس كل شًء اال تعطٌه شٌئا(. )21
امجتمع السجس عالم صؽٌر مؽلض على اص ابه ٌنمً فٌةم قدرار مست دثة على
تعلم ممردار لؽاٌة فرٌدم ً لؽة السجس الفاصة – ا ا مجتملع ٌشلجع افلراد عللى
ال سللد االنمٌمللة االكرا ٌللة افلللض اانتشللار االشللاعار اتلداال اال كللام المبسللترم فللً
شإاس ال ٌام العامة  .اال ش اس مجتمعا كةزا ال ٌكاس ٌادٌا فً تؤثٌر على االفراد
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اتشللكٌل شفصللٌاتةم  .اس ال ٌللام فلللؾ اسللاار السللجس مللدم طاٌلللة ؼالبللا مللا تتللر
بصماتةا الثقٌلة على شفصٌة السجٌس اتسلةم فلً تشلكٌل شفصلٌة جدٌلدم ٌشلار الٌةلا
((بشفصٌة السجس )) اا (( الشفصٌة السجنٌة )) . The prison personality
ا للً شفصللٌة تشللكل مللس فللبلل عملٌللة ال للبس زاتةللا – از للً اعللادم تنشللئة
اجتماعٌة اا عملٌة تنشئة مإسسٌة ( تسجٌس )  . pressurizationالكنةا فلً ا سلس
اال اال عملٌة تاافلض اجتملاعً طاٌللة االجلل ٌلال تلتم بفطلاار بطٌئلة متعاقبلة قلد
تطال اا تقصر افقا الفتبلفار فردٌة اتتاقؾ عللى ملدل اسلتجابة السلجٌس لعناصلر
ثقافة السجس زاتةا .
فعلى السجٌس القادم الجدٌد اس ٌتعلم االٌار سلا فا بمجتمع السجس كما ٌتعلم
االطمال االٌار سلا الكبار فً مجتمع االسرم .الكس السجٌس ٌفتلؾ عس الطمل فلً
انلله شللف بللالػ علٌلله اس ٌنتللت عللس شفصللٌته كللل مللا علللض بةللا مللس انمللاط سلللاكٌة
ااتجا ار ال تنسجم امتطلبار مجتمعه الجدٌد .
از علٌه أس ٌنسى الكثٌلر ملس االنملاط القدٌملة لٌلتعلم افلرل جدٌلدم.افبلفلا لعملٌلة
التنشئة االجتماعٌة التقلٌدٌة  socializationالتً تجرل فً المجتمع الكبٌر فالسلجٌس
ٌف لع لعملٌللة تمثلل شللبه قسللرٌة للٌس بمقللدرا تجاات للا اا العلٌش علللى امشللةا اا
اتفاز ماقؾ ٌادي اتاء ا  .اٌمكس اٌجات بعض ما ٌتعرض له السجٌس فبلل عملٌلة
(( التسجٌس )) ز على الن ا التالً
 -2تبدأ عملٌلة التسلجٌس ببللارم اتجا لار عداانٌلة تؽللؾ ؼالبٌلة مااقلؾ السلجٌس
اتاء القاناس االسلطة بكل رمات ا ااشكالةا  .فالسجٌس ٌصبح عداا للمجتمع
ٌمرغ فٌه جام ؼ به اٌسقط علٌله كلل ملا ٌعانٌله ملس ملرارم اهللم ا رملاس
اا باط اكآبة  .اس السلجناء كمجماعلة بشلرٌة اا لدم ٌبنلاس ألنمسلةم صلنا
دفاعٌا د السلطة ٌكسبةم بعض الاقاٌة اال ماٌة .
 -3االسللجٌس ٌعللٌش ٌللام سللاٌة ممرا للة علٌلله فر للا ال للض للله فللً تعللدٌل
مسٌرتةا اا اتفاز اي قرار ٌتصل بممرداتةا  .فةا ٌعٌش دقلائض ٌامله بلؤاامر
السلطة اتعلٌماتةا امس فبلل ما تجٌلت اا تمنعله ٌ ,لال ٌؤكلل اٌللبس اٌنلام
اٌعمل اٌقرا اٌت لر اٌلةلا فلً لداد ملا تقلرر سللطة السلجس افلً اطلار
رٌللة للٌقة ال تتسللع لمس ل ة مللس المبللادرم اا االبتكللار اال تتللر نافللزم الللا
صؽٌرم للمشاركة فً صنع بعض القرارار الرئٌسٌة .
 -4السجٌس شف ٌعٌش مسلاب االرادم اا ال ض فً اتفلاز اي قلرار ٌتصلل بله
از اس جمٌع ز القرارار المتصلة ب ٌاتله المعاشلٌة دافلل السلجس  ,كالمؤكلل
االملللبس االمنللام االعمللل االتللراٌح ااالصللبل ااالرشللاد االعللبل االتقللاٌم
االتعلٌم انما ً قرارار ٌتفز ا االفلراس بلدال عنله املس اجلله الله  .الةلزا
فةا مس ز النا ٌة ال ٌعانً بعض مشكبلر ال ٌام الٌامٌة المعتلادم بقلدر ملا
ٌعانً مس مشكلة عدم اجاد ما ٌعانً منه على االطبلق  .فةا شف ٌعٌش
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كايلللة التللً ال تت للر اال بم للر فللارجً ال سللبٌل الللى الللت كم فللً ركتلله
زاتٌا بل مس الجةة التً تسٌر .
اٌتعلم السجٌس فً الؽاللب علادار اانماطلا سللاكٌة للم ٌعةلد ا ملس قبلل  .فقلد
ٌتعلم فناس المقامرم اا ٌملارس علادار جنسلٌة شلازم  .اقلد ٌلتعلم لؽلة السلجس
اٌسلللتفدم ممرداتةلللا الؽرٌبلللة كؤسللللاب مسلللت دال للتااصلللل االجتملللاعً بلللٌس
السجناء فً مجتمعةم الصؽٌر  .اقد ٌملارس اسلالٌب الؽلش االمكلر االفلدا
االكزب ااستؽبلل السلطة اافملاء المعلاملار عنةلا  .اقلد ٌلتلقس ملا فاتله ملس
اسالٌب اتقنٌار اجرامٌة جدٌلدم تملتح لله ابلااب ا تلراؾ الجرٌملة اا تطلاٌر
اسالٌبه االجرامٌة االعتٌادٌة .
اٌف ع السجٌس لعملٌة تمثل ثقلافً بطل ٌصلبػ بعلض جاانلب شفصلٌته اا
تقربه الى انتةلا اا تبنلً عناصلر فلسلمة اجرامٌلة اا ٌسلتكمل بعلض سلمار
ز الشفصٌة .انةا شفصٌة تقام على ار ٌة مس قٌم ااتجا ار امااقؾ ال
اجتماعٌة اال افبلقٌة ن ا االفراد ان ا المجتمع ان ا ال ٌام باجه عام .
ا ٌام السجٌس فً مجتمع السجس ال تتاقؾ على ملا ٌمللح فلً ت قٌلض عبلقلار
طٌبة بسلطة السجس اماهمٌه اا التتامه الدقٌض بتطبٌض االنهملة االتعلٌملار.
بل اس ٌاته ال قٌقٌة امستقبل سعادته اا تعاسته تتاقؾ بالدرجة االالى على
عبلقته بالسجناء االفرٌس امدل نجا ه فً التاافض معةم اا مدل نجا له فلً
تمثل تلل المجماعلة الكبٌلرم ملس القااعلد ؼٌلر المكتابلة التلً تمر لةا ثقافلة
السجس  .اس مثل ز القااعد ؼٌر المكتابة التً تعرؾ (( بشرٌعة السجس
 ً ))the prison codeالقااعد االساسٌة التً ٌنبؽً اس ٌلتتم بةا السجٌس
الزي ٌرٌد اس ٌ ٌلا ٌلام السلجس اٌعلٌش بلٌس افلراد  .اس الفلرا عللى لز
القااعللد ؼٌللر الرسللمٌة تمقللد السللجٌس اساسللٌار التاافللض ااالنتمللاء بللل اتجعللله
عنصرا فارجلا عللى شلرٌعة السلجس  outlawكالشلف اللزي ٌفلر عللى
القاانٌس فً المجتمع ال ر .
اس شرٌعة السجس قااعد ااعراؾ فرعٌة ً صٌلة فبلرار اجٌلال متعاقبلة
علللى ٌللام السللجاس الللزل فةللً اشللبه بقااعللد للبط اجتمللاعً ؼٌللر رسللمً
 informal controlتمللاق فللً ا مٌتةللا تلل القااعللد ااالنهمللة االتعلٌمللار
الرسمٌة التً تصدر ا سلطة السجس (.)22

 -2مج:مع السجن وثقاف:ه:
السجس مإسسة شمالٌة ت ت س مجتمعا صؽٌرا ٌتكاس مس افراد اجماعلار ؼٌلر
متجانسة الكنةم اجداا نا لٌعٌشاا فلؾ جدرانه ٌام قسرٌة ال فٌار لةم فٌةا ا م
جمٌعللا ٌتاالللاس نشللاطار ٌامٌللة ما للدم امللس فللبلل ممللردار نهللام اجتمللاعً معللٌس
اثقافة فرعٌة (  ) Subcultureمعٌنة تنعلدم فٌةلا رٌلة التصلرؾ ااالفتٌلار اال فلً
داد ٌقة شبه معدامة .
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أمللا النهللام االجتمللاعً للسللجس  the social systemفةللا تركٌللب بنللائً معقللد
ٌت للمس مجماعللار بشللرٌة متباٌنللة امصللالح فردٌللة متنافسللة اا للداؾ اطما للار
متمااتة .ااما ممةام الطبقة االجتماعٌة  social classفةا ممةام ؼٌر تقلٌلدي از لا
ٌ تاي على عناصر امقامار ؼٌر تقلٌدٌة  .زل اس الطبقٌة االجتماعٌة دافل السجس
زار مااصمار فاصة تقؾ فً مقدمتةا فبرم السلجٌس االجرامٌلة اسلاابقه الجنائٌلة .
زا الى جانب بعض الصمار الشفصٌة االفلرل كلالقام البدنٌلة الفارقلة اا الشلجاعة
اا الجرأم اا العنؾ اا العداانٌة اا النجا المادي فً عالم الجرٌمة السلملً اا اعتٌلاد
مفالمة القاناس داس الاقا فلً قب لته  .انةلا معلاٌٌر تتصلل بثقافلة العلالم االجراملً
السملً  the criminal underworldالتً تمجد العنؾ االقام اتلدعا اللى اسلتؽبلل
االفرٌس االعٌش على سابةم ات ترم المكلر االفدٌعلة اتشلجع عللى ت لدي السللطة
االتمرد على النهام(. )23
االنتالء فً ؼالبٌتةم طبقة م راملة مقةلارم اشفصلٌار ؼٌلر سلاٌة ٌعلانً افراد لا
مس هراؾ اسرٌة ااجتماعٌة ااقتصادٌة ؼٌر ساٌة .
افللً مجتمللع السللجس طبقللار مفتلمللة – فةنللا طبقللة المجللرمٌس الم تللرفٌس ,
ا لإالء قللة قلٌللة جلدا  ,مملس اتفلزاا الجرٌملة رفلة اا مةنلة اا اسللابا ملس اسللالٌب
العٌش ا م ٌتمٌلتاس بتلؤرٌ افلل بالسلاابض االجرامٌلة المتعلددم  .ا نلا الطبقلة اا
المئة الساٌة التً ال تمر الى عالم االجرام السملً بصلة  ,بل م اشفا اسلاٌاء ال
تاللاا ٌللتدراس بعللض انلاا الجللرائم اٌللؤنماس االنتسللاب اللى اصل ابةا بللل ٌ تقللراس
مرتكبٌةا الزل فةم ال ٌفتلطاس بالسااد االعهم مس المجرمٌس فً م ٌط السجس بلل
ٌتعالاس علٌةم رؼم قبالةم مرؼمٌس بالعٌش معةم فً م ٌط ٌض اا د .
اازا كاس التنافس االقتصادي  ,بمعنا التقلٌدي على االقل  ,الزي ٌمٌلد الرؼبلة
اا الطما اا السعً لت قٌض كسب مادي  ,فاس مثل زا التنافس ؼٌر قلائم اال اجلاد
له فً مجتمع السجس  ,النعلدام اجلاد السللع اؼٌلاب فلر العملل ال لر اعلدم تلافر
مجاالر الكسب التجاري بمعنلا التقلٌلدي ال لر  .الكلس نلا تنلافس بلدٌل املس نلا
افر – فةا ٌتفز صارم افرل تتصل بممةام المنتلة االجتماعٌة زاتةلا ٌلال ٌتنلافس
السللجناء لل صللال علللى مركللت ٌ قللض لةللم بعللض المكاسللب الفاصللة االسللتثنائٌة زار
الصلللة ب ٌللام السللجٌس كتقرٌللب فرصللة ال صللال علللى افللرا شللرطً اا القٌللام بعمللل
ٌسللاعد السللجٌس علللى ال صللال علللى بعللض االمتٌللاتار الفاصللة األفللرل.أمللا ثقافللة
السللجس زاتةللا  the prison cultureفةللً علللى االرجللح صللٌلة امشللٌة – by
 productلثقافللة اجرامٌللة سللملٌة ٌ criminal subcultureللال اس شللرٌعة السللجس
التفتلؾ كثٌرا علس شلرٌعة المجلرمٌس  the criminal codeفلً علالمةم االجراملً
السللملً  the criminal underworldاز للً تكللاد تكللاس معرافللة دافللل السللجس
افارجلله .العللل ؼالبٌللة العائللدٌس  the recidivistsالللزٌس ٌتللردداس علللى السللجس
ٌ ملاس معةم عناصر مثلل لز الثقافلة السلملٌة التلً تطبلع بعلض جاانلب سللاكٌاتةم
ااتجا اتةم افلسماتةم ال ٌاتٌة بطابع اجرامً اا ح.
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أما ثقافة السراق السملٌة فةً ثقافة طبقة القلادم اا المئلة المسلٌطرم اا المةٌمنلة
على تقالٌد االمار فً مجتمع السجس  ,ا إالء ٌتمتعاس بسمعة اجرامٌة عرٌقة دافلل
السجس افارجله .اؼالبلا ملا تتمتلع لز المئلة بامتٌلاتار فاصلة دافلل السلجس بسلبب
سٌطرتةا المعلٌة على بعض الاهائؾ ال ٌاٌة التً تتٌح لةم ال صلال عللى مثلل لز
االمتٌللاتار .اٌطلللض السللجناء صللمار ااسللماء متعللددم علللى للز المئللة قللد تفتلللؾ مللس
سجس الى افر كصمة ((الرجل الكبٌر)) اا ((العقلل الملدبر)) اا ((الرجلل السٌاسلً))
اا ((العنٌؾ)) اا (( الفبٌر)) اا ((التاجر)) اا ((الرجل ال قٌقً)) اا صمار افلرل
تشلللٌر اللللى الفبلللرم االمةلللارم ااال مٌلللة فلللً علللالم الجرٌملللة .اٌشلللار اللللى لللز المئلللة
بللالمجرمٌس ال قٌقٌللٌس الللزٌس ٌرتكبللاس الجرٌمللة ال قٌقٌللة  ,كالسللرقار الكبللرل بكللل
انااعةا كالسطا المسلح على البٌار االمتاجر االمصارؾ اا ؼٌر لا .اتعكلس ثقافلة
ز المئة ثقافة (( الل الم ترؾ)) المعرافة فلً علالم االجلرام السلملً .ا لً ثقافلة
تقام على مجماعة مس القٌم ااالفبلقٌار االمااقؾ االطما لار االملسلمار ال ٌاتٌلة
التللً تطبللع ٌللام المجللرمٌس الم تللرفٌس .اتعللد عقابللة ال للبس لللدل للز المئللة مللس
الم تللرفٌس عقبللة م تملللة ال ممللر مللس مااجةتةللا بللٌس اقللر اافللر كجللتء مللس مفللاطر
المةنة از البد مس القبض على الل ٌاما ما مةما المه ال ه فً عملٌاتله االجرامٌلة
الطاٌلة افبراته امةاراته.
اس ثقافللة السللجس ال قٌقٌللة للً التللً تنمللا اتترعللر مللس فللبلل مللدم ال للبس
الطاٌلللة افللً الس لجاس المركتٌللة الكبٌللرم فبلفللا إلصللبل ٌار األ للداال أا المللدارس
الصناعٌة لؤل داال التً ت م ا لداثا صلؽار السلس ٌمتقلراس اللى تجلارب ال لبس.كملا
اال تنطبض ز الثقافة على السجاس الرٌمٌلة الم لٌلة اا السلجاس المعلدم لق لاء الملدم
القصللٌرم لجللرائم الجللنح االمفالمللار االتللً ال ت للتمه بالس لجٌس مللدم طاٌلللة .كمللا اال
تنطبللض للز الثقافللة علللى المجللرمٌس الم تللرفٌس الللزٌس ٌق للاس مللدم سللجنةم بؤ سللس
السلا االزٌس ٌسلعاس كلل جةلد م إلطلبلق سلرا ةم ملس فلبلل افلرا شلرطً ٌقلام
على االلتتام ب سس السٌرم االسلا طٌلة مدم بسةم .
اأما ثقافة الشف المستقٌم فةً تمثل ثقافة السااد االعهم مس نتالء السجاس
ممس ال ٌنتماس الى عالم االجلرام السلملً اال ٌمتلاس اللى ثقافلة السلجس بصللة كبٌلرم.
انةم ٌمثلاس المئار البشرٌة االفرل زار الطابع المسالم الزي ٌرٌد اس ٌ ٌا ٌام ادئة
ابؤقل قدر ممكس مس المشكبلر .فةم ٌتكٌماس لمجتمع السلجس بسللا اعتٌلادي مقبلال
قد ال ٌفتلؾ فً معاٌٌر اقٌمه االساسٌة عس معلاٌٌر اقلٌم السللا التقلٌلدي المطلابلة
فً المجتمع التقلٌدي ال ر(.)24
اثار ثقافة السجس على العملٌة االصبل ٌة
مازا ٌ دال للسجٌس منز دفاله للسجس تى اطبلق سرا ه؟ اما مدل استجابته
للعملٌلللة االصلللبل ٌة – التقاٌمٌلللة التلللً تافر لللا ادارم السلللجاس ملللس فلللبلل االنهملللة
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االتعلٌمار ؟ اكٌؾ تإثر عملٌة ((التسجٌس)) على استجابة السجٌس لئلصبل ؟ ا لل
تتاقؾ العملٌة االصبل ٌة – التقاٌمٌة على ما ٌ ققه السجٌس مس عبلقار مع ماهمً
السجس اا بمدل التتامه بتعلٌمار السجس فٌما ٌتصل بمملردار المنلا ج االصلبل ٌة ؟
ا للل ٌسللتطٌع السللجس فللً النةاٌللة اصللبل السللجٌس اا تقللاٌم شفصللٌته ااعادتلله الللى
المجتمع مااطنا صال ا كما ٌؤمل المتمائلاس أم إس السجاس ال الٌة فً معهمةا  ,ابما
تافر مس مجتمع فلا اثقافلة سلملٌة  ,ان لدرر الٌلام لتكلاس ملدارس لئلجلرام كملا
ٌتعم بعض المتشائمٌس ؟
لللٌس مللس السللةل علٌنللا تةٌئللة االجابللار العلمٌللة الجللا تم للللرد علللى مثللل للز
التساإالر الجا رٌة التً ٌثٌر ا الكثٌر مس المعنٌٌس اؼٌلر المعنٌلٌس بلإدارم السلجاس
امعاملة السجناء .االااقع اننا ال تلنا ال نعلم الكثٌر عس دٌنامٌة ((عملٌة ال بس)) اال
عس كٌمٌة رصد اثار ا السللبٌة اا االٌجابٌلة بدقلة عللى سللا السلجناء اعللى تشلكٌل
شفصٌاتةم اا ت اٌر سلاكٌاتةم ازلل ملس فلبلل كلل ملا ٌلافر السلجس ملس منلا اا
منا ج اصبل ٌة كمإسسة ؼٌر عقابٌة .
إس عملٌة ال بس فلً جا ر لا عملٌلة نمسلٌة – اجتماعٌلة الكنةلا زار تركٌلب
بنلائً معقلد ألنةلا تت لمس شلبكة متدافللة ملس العبلقلار االتملاعبلر التلً تجلري بلٌس
السجناء انمسةم مس جةة ابٌس السجناء ا ٌئلة السلجس اماهمٌله ملس جةلة ثانٌلة ابلٌس
السجناء اانهمة السجس اقاانٌنه اتعلٌماتله ملس جةلة ثالثلة ابلٌس السلجناء ابلٌس ثقافلة
السجس اممرداتةا ملس جةلة افٌلرم .املس فلبلل لز الشلبكة المتبل ملة ملس العبلقلار
اتقام شفصٌاتةم  ,اقد ٌتداد بع ةم ساءا ا بل
االتماعبلر قد ٌنصلح بعض السجناء
ا
اٌصب اس اكثر عنما ااجراما .كما اقد ال ٌإثر السجس عللى اللبعض سللبا اا اٌجابلا.
اننا ازا اتاء عملٌة تما لٌة (نسبٌة) ال تعمل مع الجمٌع بصارم اا دم بل اس نتائجةلا
تتاقؾ على مجماعة مس العناصر الشفصٌة االبٌئٌة مس جةة  ,امس الجةة االفلرل
على بعض االستجابار النمسٌة للسجٌس لعناصلر ثقافلة السلجس امجتمعله سلااء كانلر
ز العناصر رسمٌة اا ؼٌر رسمٌة.
فالسللجٌس الجدٌللد الللزي ٌللدفل السللجس الش ل انلله ٌ مللل معلله بعللض عناصللر ثقافتلله
المرجعٌة التً ٌنتمً الٌةا قبل دفاله السجس .افً اطار ز االر ٌة الثقافٌة املدل
انتمائه الٌةا تت لدد فاعلٌلة ثقافلة السلجس المرعٌلة فلً ا تلااء السلجٌس اتطاٌعله ل ٌلام
السللجس .فالسللجٌس السللارق ؼالبللا مللا ٌتللؤقلم ل ٌللام السللجس مللس فللبلل (( ثقافللة السللراق
السملٌة)) التً قد تشٌع فً مجتمع السجس.
االمجرم مس ارباب الساابض االجرامٌة اا مس زاي الفبرار المتعاقبة ال ٌجد صعابة
فً العٌش مع معاٌٌر السجس اثقافته المرعٌة .اما السجٌس االعتٌادي اللزي ٌنتملً اللى
ثقافللة مسللتقٌمة ال اجرامٌللة فةللا ٌ للاال التكٌللؾ مللع ٌللام السللجس باسللائل تقللرب الللى
الاسللائل التقلٌدٌللة المشللراعة التللً ٌمكللس اس ت قللض للله شللٌئا مللس المنتلللة الجٌللدم بللٌس
السجناء اا تإ له لكسب الاقر بؤقل قدر مس المشكبلر السلاكٌة.
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إس ثقافة السجس اما تمرت مس متؽٌرار متعددم ٌمكس اس تعٌض مسلٌرم العملٌلة
االصبل ٌة اا تإثر فً نتائجةلا اجلداا ا .اس بعلض الدراسلار العلمٌلة تشلٌر اللى اس
عملٌة االصبل دافل السجاس ال تإثر تؤثٌرا ا كبٌرا فً معلدالر العلاد اللى الجرٌملة.
زلل اس العللاد الللى الجرٌمللة اا عللدم العللاد الٌةللا للا المعٌللار العملللً لجللدال العملٌللة
االصللبل ٌة التللً ٌتلقا للا السللجٌس دافللل المإسسللة .فالسللارق الم تللرؾ ٌهللل سللارقا
م ترفا بعد اطبلق سرا ه مس السلجس .اكلزل المجلرم العائلد اللزي اعتلاد العلٌش فلً
السجاس ساؾ ٌعاد الى السجس مرم بعد افرل ألنه قد ٌجد فً السجس نتال ٌنتل فٌه
امؤال ٌؤاي إلٌه كلما دعر ال اجة .اأما أالئ األشفا المسلتقٌماس ملس السلجناء
الزٌس ال ٌنتماس الى ثقافة اجرامٌة م ترفلة اال اعتلاداا ٌلام السلجس فلاس ؼلالبٌتةم ال
ٌعاداس الى السلجس للٌس بسلبب اصلبل ةم ملس قبلل السلجس بلل انةلم ال ٌعلاداس اللى
االجرام لعدم انتمائةم الى عالم الجرٌملة السلملً اال اللى مجتملع اربلاب السلاابض ملس
العائدٌس.
اال ش أس السجس المعاصلر ال ٌ ملل الٌلام اٌلة نملً المجلرمٌس اللى العلالم
الجدٌد اا ارسالةم الى العالم االفر الكنه التال ٌلقً بهبلل الش لال ملدل نجا له
كمإسسة ؼٌر عقابٌة تةدؾ الى اصبل المجرمٌس اتقاٌم سلاكةم .اٌقال ا د علماء
الجرٌمة اس فكلرم االصلبل برمتةلا فكلرم فاطئلة ألنةلا تجلري دافلل مإسسلة عقابٌلة
ٌطؽى فٌةا مطلب ال راسة امنع الةراب فاق كل مطلب اصبل ً افر.
لقد باتر مةمة السجس الٌام فً ا سس اال اال ً الم افهة على بقلاء السلجٌس عللى
الته ما امكس داس االسةام فً ان دار الى مستاٌار ادنى.
اٌقال ا د علماء الجرٌمة اس ال ٌام فً السجس تسةم اللى لد كبٌلر فلً رفلع السلجٌس
التافلله الللى مجللرم علللى درجللة مللس الفطللارم االسللجٌس السللط ً الللى مجللرم عمٌللض
االجرام االسجٌس ؼٌر المنطقً الى شف منطقً(.)25
ادلثحث اخلايس

أهى انربايج اإلصالحيح انتيي نُثييي انقيياو تهيا يف إطيار انتعاييم ييع

انُزالء :
 -1برنامج االستقبال ٌ -صل السجٌس إللى المإسسلة افصاصلا السلجٌس ؼٌلر العائلد
لٌجلد نمسلله فلً بٌئللة ؼرٌبلة عنلله اعلٌله أس ٌتكٌللؾ ملع هرافةللا كملا أس إدارم السللجس
ٌنبؽً أس ت ٌؾ إلى سجبلتةا نتٌبل جدٌدا تكاس مسإالة عنله مسلإالٌة مباشلرم ااس
تافر له برامج معٌنه
اال ش أس السلجٌس ال ٌسلتطٌع أس ٌتكٌلؾ لتلل البٌئلة داس أس ٌ لات عللى معلاملار
عنةللا كمللا ااس إدارم السللجس ال تسللتطٌع أس تقللام بللدار ا اإلصللبل ً م لا لللم تعللرؾ
السجٌس الزل ٌت مس برنامج االستقبال ثبلثة أناا مس البرامج ً -
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أ  -البرنامج التعرٌمً بالبٌئة الجدٌدم التً ٌتم تعرٌمةا للنتٌلل اإٌ لا ملا ٌجلب علٌله
اماله مس قاق اااجبار.
ب-برنللامج تسللجٌل النتٌللل بعللد اسللتبلمه اتسلللٌمه ال اجللار ال للرارٌة ل ٌاتلله دافللل
السجس أا المإسسة.
 برنلامج الدراسللة العلمٌللة لشفصللٌه السللجٌس االتلً تت للمس اإل اطللة بكللل جاانللبشفصللٌته مللس النللاا ً النمسللٌة ااالجتماعٌللة االباٌالاجٌللة االتعللرؾ علللى مةاراتلله
العلمٌة االمةنٌة ابالتالً تقرٌر نا المعاملة التً ٌنبؽً األفز بةلا تجلا لزا السلجٌس
إس مبدأ معاملة السجٌس مبدأ مةم فً الملسمة اإلصبل ٌة ٌؤفز بال سباس إس كلل سلجٌس
له ممٌتاته الشفصٌة التً تجعله ٌفتلؾ عس ؼٌر (. )26
 -2برنامج العمل االتؤ ٌل المةنً  -العمل ااجب على كلل ع لا فلً المجتملع اقلد
ٌإدي فقداس المرء للعمل أي بطالته إلى ارتكاب الجرٌمة أي إس اإلنساس الزي ٌستطٌع
أس ٌكسب رتقه مس فبلل مةنة ٌتقنةا ٌمكس أس ٌ صس نمسه مس الجرٌمة فإزا ارتكبةا
اجب تافٌر المةارار المةنٌة ال رارٌة له اٌ قض برنامج العمل علدم أ لداؾ مةملة
منةا.
أ -انلله ٌشللؽل جانبللا مةمللا مللس اقللر السللجٌس ابللزل ٌجنبلله اٌجنللب اإلدارم الكثٌللر مللس
المشكبلر
ب -انه ٌدعم فً زاته قٌم ب العمل كمصدر للرتق الفدمة المجتمع اٌاطد ا ترافه
لزاته.
()27
 انه ٌافر له المةنة المناسبة التً تمكنه مس أداء دار مقبال فً المجتمع .لقد ددر الملسمة اإلصبل ٌة ال دٌثة شراطا معٌنه لكً ٌعطً زا العمل ثمار امس
أ م ز الشراط ً -
 -1مراعام رؼبه السجٌس أا النتٌل فً افتٌار العمل.
 -2مراعام القدرم البدنٌة للنتٌل امدل اتماقةا مع ما ٌتطلبه العمل.
 -3مبلءمة العمل الزي ٌتدرب علٌه لبٌئته زل إس الةلدؾ النةلائً لةلزا التلدرٌب
ا تمكٌس السجٌس مس متاالة عمل شرٌؾ بعد انق اء م كامتٌه.
 -4أس ٌجري العمل فً هراؾ مناسبة تماثل الهراؾ التً ٌجلري العملل فٌةلا
فار المإسسة اإلصبل ٌة .
 -5تافٌر متطلبار األمس الصناعً االص ة المةنٌة.
 -6مكافؤم السجٌس عس عمله بؤجر م دد.
إس لبرامج العمل األ مٌة الكبرل ؼٌر إس نجا ه افاعلٌته تتعلض بعاامل اشلراط
عدٌللدم أفللرل منةللا اإلمكانٌللار المادٌللة المتا للة امسللا ة المإسسللة ام لدل تللافر
السللا ار ال للرارٌة فٌةللا امللدل تللافر المللدربٌس ااألجةللتم اايالر المناسللبة
اال اافت التً تافر للمتدربٌس(. )21
-3برنامج التاجٌله ااإلرشلاد اللدٌنً  -التقلال الدٌنٌلة اثلر مةلم فلً لال اإلنسلاس
على السلا الساي اإٌجاد ال صانة المناسبة له ملس الاقلا فلً شلر الجرٌملة
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االسلللا المن للرؾ الللزل تقللام المإسسللار اإلصللبل ٌة بإٌجللاد برنللامج للتاجٌلله
الدٌنً ٌستةدؾ تعمٌض إ ساس النتٌل بالتقال امفافة هللا مس فبلل الم ا رار
التً ٌلقٌةا رجال اللدٌس لةلم ثقافلة فاصلة بهلراؾ المإسسلة ت لال السلجٌس عللى
أداء الشعائر الدٌنٌة اتافر له الهراؾ المبلئمة لزل اتةٌ له الكتب ال رارٌة
.
-4برنللامج التربٌللة االتعلللٌم أي التعلللٌم فللً السللجاس  -تهةللر كثٌللر مللس الدراسللار
المتعلقللة بالسلللا اإلجرامللً إس اؼلللب مرتكبللً الجللرائم المفتلمللة أمللا أس ٌكانللاا مللس
األمٌٌس أا مس مستاٌار تعلٌمٌة متدنٌة جدا ابال رارم ٌكاس مستال اعٌةم الثقافً
قرٌبا ا مس التدنً امع إس ال الة التعلٌمٌة قد ال تكاس سببا مباشرا فً ارتكاب الجرٌمة
فاس تر ال دال لمدرسته مثبل ٌعنً انله سٌنشلؽل بتصلرفار تقلاد إللى ارتكلاب فعلل
ٌعاقب علٌه القاناس كما إس الراشد األمً ٌكاس اقل اعٌا بآثار عمله مس الملتعلم املس
نللا فللاس التربٌللة االتعلللٌم لةللا اثللر مةللم فللً تعمٌللض اعللً النتٌللل اتعرٌملله بللدار
االجتماعً امسإالٌاته إتاء أسرته اإتاء المجتملع بلل اإتاء نمسله أٌ لا ا اٌؤفلز لزا
النا مس التعلٌم أشكال متعددم نزكر منةا األتً -
أ -صماؾ م ا أالمٌه.
ب -المدارس النهامٌة.
جـ -مدارس التدرٌب المةنً.
د -المكتبار.
ر -ملمار المناقشة.
()26
ت -النشرار الجدارٌة االص ؾ االاسائل اإلعبلمٌة األفرل .
-5برنلامج الرٌا لة البدنٌلة االتجةٌلتار المادٌلة البلد إلدارم السلجس أس تلافر
جملة مس المستلتمار االتجةٌتار المادٌة التً تمكس النتٌلل ملس العلٌش فلً بٌئلة
المإسسللة امنةللا المبلبللس ااجبللار الؽللزاء ااألمللاكس المبلئمللة التللً ٌ للع فٌةللا
اجٌاته كما ٌ مس له مكانا مبلئما للنام ااالست مام اتناال الطعام اق الشعر
امكاس ٌلتقً فٌه تاار مس األ ل ااألصدقاء افً بعض المإسسار الكبٌرم ت م
تى ناادي صؽٌرم اأماكس لممارسه بعض األلعاب مس جانلب أفلر ٌنبؽلً عللى
إدارم المإسسة إس تافر للنتٌل برنامجا للتربٌة الرٌا ٌة الزي ٌمكنله ملس ال ملاه
على صل ته اٌعلتت قدراتله النمسلٌة امقاامتةلا لهلراؾ السلجس الصلعبة إس تلل
البرامج الرٌا ٌة تعمض العبلقار الجماعٌة التعاانٌة بٌس النتالء اتستثمر مسا ة
ااسعة مس اقر المراغ اتاثض العبلقة بٌنةم ابٌس اإلدارم(. )30
 -6برنلللامج الرعاٌلللة الطبٌلللة إس بٌئلللة السلللجس اؼالبلللا بسلللبب اكتهاهةلللا تصلللعب
السٌطرم على متؽٌرار الص ة االمرض فٌةا  .اأ ٌانا ا بسبب عدم التتام النتالء
أنمسةم بالتعلٌمار الصل ٌة كلل زلل ٌجعلل الرعاٌلة الطبٌلة تمتلات بؤ مٌلة فاصلة
امس الممٌد دائما أس تكاس نا ا دم طبٌة تتؤلؾ مس طبٌلب أا أكثلر امسلاعدٌه
امركللت ٌ للم عللدم أسللرم اصللٌدلٌة ااس ٌكللاس نللا اتصللال سللةل اسللرٌع امللس
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المةللم إجللراء ف للا دارٌللة للنللتالء امتابعللة ال للاالر الص ل ٌة الفطٌللرم زار
التللؤثٌر المباشللر فللً ايفللرٌس إس بعللض األمللراض قللد تنتقللل مللس المإسسللة الللى
فارجةا افصاصا مس فبلل التٌارار التً تقام بةا عاائلل النلتالء إللٌةم ا لزا
ٌعنً أس مس المةم أس ٌبقى فً أز اننلا دائملا قٌقلة أس المإسسلة اإلصلبل ٌة لً
جللتء مللس المجتمللع ال تنمصللل اال تتجللتأ عنلله اقللد تعمللد اإلدارم مللس اإلفللادم مللس
بعض النتالء للمساعدم فً تقدٌم الفدمار الطبٌة لآلفرٌس كما أنةا قد تتعااس مع
بعض المإسسار المتفصصة إلجراء دراسار تقاٌمٌه للبٌئة الص ٌ ة للمإسسة
.
 -7برنامج التٌارار إس عبلقة السلجٌس أا النتٌلل بلالمجتمع افصاصلا بؤسلرته
ٌنبؽً أس تستمر اقد اجد أس جت السجٌس لمدم طاٌلة فً السجس ٌبعد الثقة بٌنله
ابٌس المجتمع العل زل لا اللزي دفلع المفتصلٌس اللى التمكٌلر بعملٌلار إصلبل
فار السجس اإزا استدعر الة بعض الم كامٌس معالجتةم فلً بٌئلة مؽلقله فلاس
ت دٌد ز ال رٌة ٌستلتم أس ٌكاس ألقصى مدم ممكنة .
إس انتهام عبلقة النتٌل بالمجتمع ٌمكس أس تتم مس فبلل برنامج منتهم ٌت لمس علدم
فعالٌار مس أ مةا.
أ -التٌارار التً تقام بةا اسر النتالء لةم فً أٌام م ددم امعنٌة
ب -اإلجاتار المنتلٌة الدارٌة التً ٌطللض فٌةلا السلجٌس لكلً ٌلز ب اللى
عائلته اٌلتقً بؤفراد ا اٌتعاٌش معةم(. )31
إس برنامج التؤدٌب فً السجس ال دٌال ال تتعدل مجما اإلجراءار التً تلتم
ات للال تلقائٌللا علللى الم افهلللة علللى المسللتاٌار السللللٌمة االمقبالللة للعمللل االنهلللام
االتللدرٌب االللتعلم االنهافللة أعللبل علللى انلله ٌت للمس الم افهللة علللى المعللاٌٌر دافللل
المإسسة الزل فاس زا البرنامج لٌس قاصرا على مجرد رصد ا بط المفالمار بل
انه ٌشمل كزل التاجٌه االتنهٌم لكً ٌإدي النتالء أعمالةم ابرامجةم بشكل مرض.
لقد عنٌر قااعد ال د األدنى لمعامله المزنبٌس بةز النا ٌلة فؤشلارر اللى قااعلد مةملة
لتنهٌمةا -
 -1ض المسجاس فً العلم بالقااعد التؤدٌبٌة المعمال بةا فً المإسسة
رارم أس ت دد المسلائل المتعلقلة بالتؤدٌلب بقلاناس أا الئ لة إدارٌلة فت لدد
-2
السلا الزي ٌعد مفالمه تؤدٌبٌة انلا املدم الجلتاء التلؤدٌبً الجلائت تاقٌعله
االسلطة المفتصة بتاقٌع زا الجتاء .
 -3عدم جاات معاقبله السلجٌس إال افلض القلاناس اال ٌجلات تنمٌلز العقلاب إال بعلد
أفطار اإتا ة المرصة له لتقدٌم دفاعه.
 -4هر تاقٌع العقابار البدنٌة اكل العقابار القاسٌة .
 -5عللدم جللاات اسللتفدام أداار اإلكللرا كللالقٌاد االسبلسللل إس كللل تلل البللرامج
ااإلجراءار تمثل صٌػ التعامل مع نلتالء المإسسلار اإلصلبل ٌة افلً كلل
األ اال ٌنبؽً أس تنطاي تل اإلجراءار على مباد قٌمٌة مةمة .
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ٌمكس ت دٌد ا فٌما ٌلً -
أ .مراعام إنسانٌة النتٌل .
ب .مراعام الاهٌمة العقابٌة للمإسسة إز البد أس ٌشعر النتٌل انه ٌق ً فٌةا اقتا
مقابل فعل ارتكبه د المجتمع.
 .مراعام ض النتٌل فً اإلصبل .
د .مراعام ض المجتمع فً أس ٌعاد النتٌل إلٌه.
 .تؤكٌد مبدأ ااجب الدالة امإسساتةا المفتصة فً إنجلا البلرامج ال لرارٌة
للتعامل مع النتالء(. )32
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