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بسم هللا الرحمن الرحيم

ـ مقدمة الدراسة:

ـ التمييد:
اغبمد هلل رب العاؼبني ،والصالة والسالـ على النيب األمي األمني ،وآلو وأصػااهو ،وأبااعػو
إىل يوـ الدين ،أما هعد:
فإ ّف ازباذ السجن إلمضاء العقوهػ علػى اؼبػداوني واؼبني مػني أمػو ميفػووع م اإلقػالـ يقػوؿ
شْعَ يَــِ َّْواي َب َ ـ يِ َّا ْ يَفإَـ َ ـ ْس ـ ْش يه َُ ـ
اهلل قػػاااوو وبعػػاىلَ  :والَّالت ـي يَ ـِيت َا الي َحشَ َ
َ ـ َ ســا مْ َ ــشت ْش يه َُ ي
َ ْ يَو يَ يل َ ـ َ الََّ ـ ْ لَ ِْـ َّـا َْــت ال[ النسػػاء،]55:
ـشه َّا ال َييـ يـَّ ْ
َّه َّا ُــي اليتْـ ْــََّ ََعَّـ َـَ يَـعَـ َََُّّـ ْ
َشــِ َّْواي َُِ يَس ـ ْش ْ
ػتبني الفاحيفػ  ،فلمػا
واإلمساؾ م الايوت ىو اغباس ،وكاف معموالً هو م صدر اإلقالـ لػاليت ي ّ
()5

َّ
يا يْ َرـشفإَّْ َ الََّـ َ َوَف ْْـَّلَ ْ َويَ ي ـ َ يَّ َ
كثُو اعبناة ازبذ ؽبم قجن  ،ويقوؿ اهلل بعػاىل :إمَّ َيـش ََ َـااا الـن َ
ُــي ارَف َُ ــشَا َْ يـ َلعَّـَْــَّاي َْو يْ ـََّتَّاي َْو تْـ َل َّـ َْيــَّيِه وَْفََِْــه ْســا أـ ن
ـالُ ْ يَو يْ َحـ يـَّا سـ َـا ار يَف
ي َْ ْ ي
ي
َ ي ي َ يْ ْ ي
ْ
َ

ذَل ـ َ لَ ِْـ يـه أـ يـا ا ُــي ال ـ لَّميـَش َولَ ِْـ يـه ُــي اٌأـ َـِم َب ـ َنا ا َب ـ اه[ اؼبائػػدة ،]33:واؼب ػواب ه ػالنفي ىنػػا :أف
()2
ىبوج من هلده ،إىل هلد آخو فيسجن فيو .
وم اغبديث اؼبنيفق على صانيو أف خيل الوقوؿ  أمسكت هوجل من قبد ،فتُيت هػو إىل
ورهط م قاري من قواريو ،فلما بخل النػيب  اؼبسػجد ورآه ،اػاؿ ألصػااهو :أعػوفنيم
اؼبسجدُ ،
من ىذا؟ ،إوو شبام هن أثاؿ قػيد هػح حنيفػ  ،أحسػنوا إقػاره ،فكػاف يُقػدـ لػو الاعػاـ ،ويػُؤبى لػو
هناا ػ رق ػػوؿ اهلل  لييف ػػوب م ػػن لان ػػا ،وال ػػل ك ػػذل ثالثػ ػ أيػ ػاـ ،والن ػػيب  يب ػػو ه ػػو ،ويكلم ػػو
ووباوره ،مث أطلق قواحو ،فعمػد شبامػ (ت 52ىػػ)  إىل لبػل اػوب اؼبسػجد ،فاغنيسػل ،مث عػاب
()3

وأعلػػن إقػػالمو  ،وذكػػو اغبػػافو النػػووي (ت 676ى ػػ) رضبػػو اهلل أف مػػن فوائػػد ىػػذا اغبػػديث:
()5

()4

((جػواز رهػػط األقػػس ،وحاسػػو))  ،وم اغبػػديث( :أف النػػيب  حػػاس رجػالً م مهمػ )  ،وؼبػػا
( )5اوظو :اعبامع ألحكاـ القوآف ،القوطيب.75/5 ،
( )2اوظو :اعبامع ألحكاـ القوآف ،القوطيب.505/6 ،بفسس القوآف العظيم ،اهن كثس،48/2 ،
( )3رواه الاخػػاري ،كنيػػاب اؼب،ػػازي ،هػػاب وفػػد هػػح حنيف ػ  ،راػػم  ،4455ورواه مسػػلم ،كنيػػاب اعب ػػاب والسػػس ،هػػاب رهػػط
األقس وحاسو وجواز اؼبن عليو ،رام  ،4688واص إقالـ شبام هػن أثػاؿ  مػذكورة م كنيػا السػس والػااجم ،اوظػو:
اإلصاه  ،اهن حجو ،533/4 ،الاداي والن اي  ،اهن كثس.49/5 ،
( )4اؼبن اج شوح صايح مسلم هن اغبجاج "اؼبعووؼ هيفوح صايح مسلم".87/52 ،
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كثوت اعبوائم واؼبخالفات م ع د أمس اؼبػؤمنني عمػو هػن اػباػاب ( ت 23ىػػ) احنيػاج األمػو
إىل إهبػػاب قػػجن بائػػم فاهنيػػاع  باراً دبك ػ لياػػاس في ػػا ،وكاوػػت ىػػذه الػػدار أوؿ مكػػاف يعػػد
()2

قجناً م النياريخ اإلقالمي .

()3

واد ابفق العلماء على ميفووعي السجن لكوف العقوه فيو ربقق مصا ح معنيةرة لفأفػواب
واعبماعات ف ي بس م م اغبفػاظ علػى الضػوورات اػبمػس :الػدين ،والػنفس ،واؼبػاؿ ،والنسػل،
والعقػػل ،وؽبػػا بور م ػػم م مواعػػاة مصػػا ح الايفػػو ،واغبفػػاظ علػػى أمػػن م وحقػػوا م وفبنيلكػػامهم،
وبس ػ م م ربع اؼبعني ػػدين عل ػػى اغبق ػػوؽ العام ػ أو اػباص ػ  ،وب ػػؤبب ـب ػػالفي األحك ػػاـ اليف ػػوعي ،
واألوظم الوظبي  ،وكبو ذل من اؼبصا ح واألغواض اليت من أجل ا شوعت عقوه السجن ،والػيت
ال يقصد من ا االونيقاـ ،أو النييففي ،أو اإلىاو  ،أو اإلضوار هاآلخوين إمبا من مقاصدىا :بعزيػو
السػجني وبتبياػػو ،واقنيصػػالحو ،وبعػديل قػػلوكو ،وبصػػايح مسػػاره ليخػوج إىل اغبيػػاة هعػػد ذلػ
هيفخصي جديدة ،ووظوة م،ايوة ،بعنيمد على قلوؾ الاويق اؼبسنيقيم ،والنيزاـ الصػدؽ م العمػل،
والاعد عن مسال اعبويب  ،وبروب االكبواؼ لػذل ؼبػاّ أمػو عمػو هػن اػباػاب ( ت 23ىػػ)
هس ػ ػػجن رج ػ ػػل اربك ػ ػػا جوم ػ ػاً ،ا ػ ػػاؿ(( :أحاس ػ ػػو ،ح ػ ػػم أعل ػ ػ ُػم من ػ ػػو النيوه ػ ػ  ،وال أوفي ػ ػػو إىل هل ػ ػػد
()4

فيؤذي م))  ،ويقوؿ شيخ اإلقػالـ اهن بيمي (ت 728ىػ) رضبو اهلل(( :والعقوهات اليفوعي إمبا
شوعت رضب من اهلل هعاػابه ،ف ػي صػابرة عػن رضبػ اهلل هػاػبلق ،وإرابة اإلحسػاف إلػي م ،والوضبػ
()5

ؽبم ،كما يقصد الوالد بتبيا ولده ،وكما يقصد الاايا معاعب اؼبويض)) .
لذل ال هد أف ينظػو إىل السػجن هكووػو ميػداواً هػارزاً مػن ميػابين الػدعوة حيػث بُالػ فيػو
بعػوة اإلقػالـ دبػا حوبػو مػن عقيػدة وشػويع وآباب ،وىػو مكػاف خصػا ػ هػإذف اهلل ػ لني ػػذيا
النفوس الايفوي اليت اقنيموأت اعبويب  ،وبعاطت احملومات ،واربكات احملظورات.
( )5أخوجو أهو باوب م قننو ،كنياب القضاء ،هاب اغباس م الدين وغسه ،رام  ،3630وحسنو اليفيخ األلااين ،صايح
قنن أيب باوب.403/2 ،
( )2اوظو :الاداي والن اي  ،اهن كثس ،97/8 ،الاوؽ اغبكمي  ،اهن القيم ،502 ،فنيح الااري ،اهن حجو.76/5 ،
( )3اوظو :باصوة اغبكاـ ،اهن فوحوف ،305/2 ،ويل األوطار ،اليفوكاين.306/8 ،
( )4اوظو :اعبامع ألحكاـ القوآف ،القوطيب.505/6 ،
( )5االخنييارات الفق ي ليفيخ اإلقالـ اهن بيمي  ،الاعلي.288 ،
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فعقوه السجن فوص كةرى ؼبن واػع م أوحػاؿ اعبويبػ للعػوبة إىل الصػواط السػوي ،واغبيػاة
وحسػػن مهلػػو هعػػد خووجػػو مػػن السػػجن ألف
الكويبػ  ،فكػػم رأينػػا مػػن قػػجني واػػد باػػدلت حالػػوُ ،
السػػجني وجػػد م السػػجن فوصػ ؼبواجعػ وفسػػو ،وبصػػايح مسػػاره م بويػػاه وآخوبػػو ،وم الواػػت
وفسو كاف القائموف على ىذه السجوف على ادر كاس من اؼبسؤولي واألماو م اقػنيثمار أواػات
السجناء ،وملء فواغ م دبا يعوب علي م هالنفع م بوياىم وآخومهم.
وىػ ػػذه النظػ ػػوة ىػ ػػي ال ػػيت ينا،ػ ػػي أف بسػ ػػوب عن ػػد النيتمػ ػػل م عقوه ػ ػ الس ػػجن ف ػ ػػو مكػ ػػاف
لإلصػػالح والنيوجيػػو واإلرشػػاب ،ولػػيس فقػػط مكاوػاً للعقوهػ ا ػػوبة ،واالحنيجػػاز الاعيػػد عػن معػػاين
اإلص ػػالح والني ػػذيا ،وبص ػػايح اؼبس ػػار ف ػػذه العقوهػ ػ  ،وإف كاو ػػت م الاىوى ػػا مص ػػدر ح ػػزف
وضػػيق ،وبعاق ػ للسػػجني إال ألػػا م الواػػت وفسػػو اػػد بكػػوف مصػػدر اواالا ػ كػػةرى لػػو حػػني
بسػ م الػةرامد الدعويػ والثقافيػ والسػػلوكي واؼب اريػ الػػيت بُقػػدـ لػػو م السػػجن م النيػػتثس اإلهبػػايب
عليو ػ هإذف اهلل ػ ،فينيفاعل مع ا ،ومن مث يادأ هنياايق ما اقنيفابه من ا م حيابو باخل السػجن،
ويبنيد أثوىا عليو حم هعد خووجو منو.
إ ّف اؼبالػع علػػى أوظمػ السػػجن والنيوايػػة م اؼبملكػ العوهيػ السػػعوبي  ،ووااع ػػا م الواػػت
اغباضػو هبػػد أف اؼبسػؤولني عن ػػا ينظػووف إىل السػػجناء وكػتلم موضػػى وبنيػاجوف إىل عػػالج إيبػػاين
ووفس ػػي وق ػػلوكي ،وأف الس ػػجن فوصػ ػ القنيص ػػالح ى ػػؤالء الس ػػجناء ،ف ػػم ي نيم ػػوف ػ ا ػػدر
االقػنيااع ػ دبعػػاعبني م بعويػاً وقػػلوكياً ووفسػػياً وم اريػاً ،وياػػذلوف ج ػػوبىم لإلفػػابة مػػن عقوهػ
السجن للعمل على ىذا النيوجو لذل ووى هوامد كثػسة ومنيعػدبة م ؾبػاالت منينوعػ إلصػالح
وااع السجناء ،واغنيناـ أواامهم ،دبا يعوب علي م هالنفع.
واقنيناباً على ما قاق ،فإف ىػذه الدراقػ بسػعى إىل هيػاف أهػوز الػةرامد الدعويػ اؼبنفػذة م
م قجن اؼبلز دبدين الوياض خالؿ قني أش و ،منذ مالع ش و رمضػاف 5430ىػػ ،وحػم لايػ
ش و صفو 5435ىػ ،ومن مث عوض آراء أفواب عين الدراق حوؿ ىذه الةرامد وبقويب م ؽبا.
 أىمية الدراسة:بةرز أنبي الدراق من خالؿ عدب من النقاط ،وىي كاآليت:
 .5إهواز بور السجن م بصايح مسار حياة السجني ،والنيتثس اإلهبايب فيو.
4

 .2بقدمي صورة منيكامل عن الةرامد الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ.
 .3بقدمي أمبوذج للسجوف م اؼبملكػ العوهيػ السػعوبي (قػجن اؼبلػز) ،ومػا يقػدـ فيػو مػن هػوامد
بعوي وثقافي وم اري منينوع .
 .4بقدمي براق مساي (ميداوي بقويبي ) ؽبذه الةرامد اؼبنفػذة م قػجن اؼبلػز العػاـ مػن خػالؿ
آراء أفواب عين الدراق .

 -مصطمحات الدراسة:

ـ اليِاَ إشلتِاسج الَّبَّي ُي اص الح هنه الَّفاْ (( :الػةرامد واألويفػا اؼبنينوعػ الػيت

بق ػػاـ م ق ػػجن اؼبل ػػز الع ػػاـ م ػػن أج ػػل ويف ػػو اإلق ػػالـ وأحكام ػػو وآباه ػػو ه ػػني الس ػػجناء اؼبس ػػلمني
وغسىم قعياً م إصالح قلوك م ،وش،ل أواامهم ،دبا يفيدىم م بوياىم وآخومهم)).
ػ السجوف ،صبع كلم  :قجن ،وىو اغباس ،وىو ضد النيخلي  ،دبعىن الوهط ،وىناؾ ألفاظ
()5

ل،وي مقاره ؽبذا اؼبعىن م اؼبعاجم الل،وي  ،مثل :االعنيقاؿ ،واألقو ،واغبصو .
وُي االص الح وربت للسجن عدة بعويفات ،من ا:

-5بعويػػة الكاقػػاين (ت 587ى ػػ) رضبػػو اهلل(( :بعويػػق اليفػػخخل مػػن اػبػػووج إىل أباء أشػػ،الو
()2

وم مابو الديني واالجنيماعي )) .
 -2بعوية شيخ اإلقالـ اهن بيمي (ت 728ىػ) رضبو اهلل(( :بعويق اليفخخل ،ومنعو من
()3

النيصوؼ هنفسو قواء كاف م هيت أو مسجد. ))..
عوفو ب.عادالوضبن اػبليفي هتوو(( :مكاف معد غباس ا ومني واؼبني مني واحملجوزين ؼبصلا
ّ -3
()4

معنيةرة)) .
 السجن وفق اصاالح ىذه الدراق (( :األمكن اليت بنياع اعب ات األمني م اؼبملك العوهيالسعوبي احملدبة لقضاء العقوهات اؼبقورة شوعاً ووظاماً)).

( )5اوظو اؼبواجع الل،وي (مابة قجن) :القاموس احمليط ،الفسوزآهابي ،233/4 ،لساف العوب ،اهػن منظػور،203/53 ،
ـبنيار الصااح ،الوازي ،ص ،257اؼبعجم الوقيط ،إهواىيم أويس وآخووف.459/5 ،
( )2هدائع الصنائع.574/7 ،
( )3ؾبموع الفنياوى ،صبع اليفيخ اهن ااقم.398/35 ،
( )4الدعوة إىل اهلل م السجوف ،ص.27
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 وأما اؼبواب هسجن اؼبلز :ف و السجن الوااع حبي اؼبلز م مدين الوياض ،عاصم اؼبملكالعوهي السعوبي  ،وجوى اخنييار الةرامد الدعوي م ىذا السجن كتمبوذج للسجوف م
اؼبملك يعوب هوأي الااحث العنياارين رئيسني ،نبا:
 -5يعد ىذا السجن األكةر م اؼبملك من حيث عدب النػزالء إذ يقوهوف من قني آالؼ
قجني ،هاإلضاف إىل أف ىؤالء مواوفوف م اضايا ـبنيلف من ا :القضايا اؼبالي  ،والقضايا
اغبقواي  ،والقضايا اعبنائي  ،واضايا اؼبخدرات ،واضايا السواات ،وكبوىا ،وىم من
جنسيات ـبنيلف  ،وىذا يعح أف العمل الدعوي اؼبق ّدـ ؽبم قيكوف منينوعاً لنينوع اؼبدعوين.
 -2بكامل العمل الدعوي م اسم اإلرشاب والنيوجيو م السجن حيث بنياعو طبس
وحدات(( :وحدة القوآف الكومي والسن الناوي  ،وحدة اؼبساجد واؼبصليات ،وحدة النيوجيو،
()5

وحدة اؼبكنياات ،وحدة اعباليات)) .

 الدراسات السابقة:اُدمت م السنوات األخسة براقات عديدة ومنينوع عن السجوف وأحكام ا ووااع ا،
وأصناؼ السجناء والنيعامل مع م حبسا زبصخل بل الدراقات ،ولعل أهوز الدراقات اليت
بناولت جواوا من ىذه الدراق ىي:
 ((السجن وموجاابو م اليفويع اإلقالمي  ،مقارواً هنظاـ السجن والنيواية م اؼبملك العوهي
()2

السعوبي ))  :ربدثت ىذه الدراق عن السجن وباوره ،والسجن عةر النياريخ ،وموجاات
السجن والنيواية م اليفويع اإلقالمي  ،وهياف اؼبعموؿ هو م اؼبملك  ،والسجوف م اؼبملك ،
ورعاي السجناء وأقوىم حبسا بعليمات السجوف م اؼبملك .

( )5اوظو :اؼبااث الثالث من ىذه الدراق .
( )2أع ّد ىذه الدراق  :ؿبمد هن عاداهلل اعبويوي ،موحل الدكنيوراه ،جامع اإلماـ ؿبمد هن قعوب اإلقالمي  ،اؼبع د العايل
للقضاء ،اسم السياق اليفوعي 5407 ،ىػ.
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()5

 ((الدعوة إىل اهلل م السجوف م ضوء الكنياب والسن ))  :وبناولت ىذه الدراق أحكاـ
السجن ،وغاينيو ،وباريخ الدعوة فيو ،ومسؤولي العمل الدعوي م السجن وضواهاو ،ووقائل
الدعوة م السجوف وأقاليا ا ،وأثو الدعوة م السجوف م مكافا اعبويب .
 ((أثو العفو عن العقوه ؼبن وبفو كنياب اهلل م اغبد من العوبة إىل اعبويب  ،براق وظوي
()2

باايقي على قجوف اؼبملك ))  :وجاء اغبديث م ىذه الدراق عن بعوية اعبويب
وأوواع ا ،وبعوية العقوه ومقاصدىا وأوواع ا ،وبعوية السجن وويفتبو ،وبعوية العفو م
اإلقالـ وحقيقنيو ،وآثاره وأوواعو ،مث عوض لننيائد الدراق اؼبيداوي وبوصيامها.
()3

 ((فقو السجن والسجناء))  :وبناوؿ اؼبؤلة في ا بعوية السجن ،وأحكامو م اإلقالـ،
واغبكم من ميفووعينيو ،ومعامل السجناء باخل السجن ،وحق السجني م الدفاع عن
وفسو ،وأوواع السجناء ،والنيعامل مع م ،وإصالح السجناء من اعباوا الواائي والعالجي.
 ((بعوة النساء م السجوف ،براق ميداوي بقويبي على وزيالت السجوف والقائمني هالدعوة
()4

دبناق الوياض))  :ربدثت ىذه الدراق عن بعوية السجوف ،وبصنيف ا ،وويفتمها،
وجواوا من رعاي وزيالت السجوف م اؼبملك  ،واىنيماـ اإلقالـ هاؼبوأة ،ورعاي حقوا ا م
السجوف ،ومن مث اعباوا النياايقي حوؿ ونيائد الدراق اؼبيداوي .
وينيضح فبا قاق عوضو من الدراقات الساهق  ،وأهوز ما اشنيملت عليو من أهواب
وفصوؿ ،أوو ال بوجد براق علمي حوؿ موضوع الدراق اؼبق ّدم  ،وإف كاف ىناؾ بيفاهو م
هعض اعبواوا النظوي من الدراقات الساهق إال أف ىذه الدراق اؼبق ّدم قنينيخصخل م بناوؿ
الةرامد الدعوي م السجوف ػ عين الدراق ػ وربليل ا وبصنيف ا.
( )5ااـ هبذه الدراق  :عادالوضبن هػن قػليماف اػبليفػي ،موحلػ الػدكنيوراه ،جامعػ اإلمػاـ ؿبمػد هػن قػعوب اإلقػالمي  ،كليػ
الدعوة واإلعالـ ،اسم الدعوة واالحنيساب5456 ،ىػ.
( )2أع ّد ىذه الدراق  :عوض هن مالق القاااين ،موحل اؼباجسنيس ،جامع واية العوهي للعلوـ األمني  ،اسم اليفػوط ،
هووامد القيابة األمني  ،عاـ 5420ىػ.
( )3ألّة ىذا الكنياب :قعيد هن مسفو الوابعي ،جامع واية العوهي للعلوـ األمني  ،ط ،5عاـ 5425ىػ.
( )4اامػػت هبػػذه الدراقػ  :ؼبيػػاء هنػػت قػػليماف الاويػػل ،موحلػ الػػدكنيوراه ،جامعػ اإلمػػاـ ؿبمػػد هػػن قػػعوب اإلقػػالمي  ،كليػ
الدعوة واإلعالـ ،اسم الدعوة واالحنيساب5427 ،ىػ.
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 مشكمة الدراسة:يعد السجن أحد ميابين الدعوة إىل اإلقالـ حيث ياقى السجناء فيو أزمن منيفاوب ،
ينا،ي اقنيثمارىا لنيفو العقيدة الصايا  ،والنيعوية هتحكاـ اإلقالـ وآباهو وفضائلو هين م،
وملء فواغ السجناء هالعلوـ واؼب ارات النافع ؽبم م حيامهم باخل السجن ،وهعد خووجو منو،
وهذل بكوف ىذه السجوف مصدر إصالح وبوجيو وإرشاب ،وقعابة للسجناء وأقوىم وا نيمع
هعام .
وبتيت ىذه الدراق رغا م النيعوؼ على الةرامد الدعوي م قجوف اؼبملك العوهي
السعوبي  ،وما يُقدـ في ا من هوامد منينوع مهدؼ إلصالح أحواؿ السجناء ،ومهذيا قلوك م،
واالجني اب م ب،يس وااع م ،ومهيئني م لالواالؽ من جديد هعد خووج م من السجن إىل حياة
كويب هعيدة عن اعبويب واحملومات.
وبُعىن ىذه الدراق هاياف صورة ؾبمل عن الةرامد الدعوي اؼبق ّدم م قجوف اؼبملك ،
وقنينيناوؿ ذل هيفكل مفصل من خالؿ اقنيعواض الةرامد الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ
دبدين الوياض ،ومن مث بقدمي براق بقويبي من اال أفواب عين الدراق ؽبذه الةرامد الدعوي .
 تساؤالت الدراسة:على ضوء اؼبيفكل الااثي اؼبذكورة قاهقاً يبكن ربديد النيساؤالت اليت بسعى الدراق إىل
اإلجاه عن ا وفق اآليت:
 .5ما أهوز حقوؽ السجناء م اليفويع اإلقالمي ؟
 .2ما أهوز أوجو العناي هالسجناء م اؼبملك العوهي السعوبي ؟
 .3ما وااع الةرامد الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ؟وما أصناف ا؟
 .4ما ركائز العمل الدعوي م السجوف م اؼبملك العوهي السعوبي ؟
 .5ما آراء أفواب العين م اعب وب الدعوي اؼبق ّدم ؽبم؟ ،وما بقويب م ؽبا؟
 منيج الدراسة:بعد ىذه الدراق من الااوث الوصفي اليت بعنيمد على من جني:

ارول :الي ِج الَّثـشتلي :الػذي ينيضػمن هصػف أقاقػي وضػع األبلػ اؼبػتخوذة مػن الوثػائق مػع

هعض ا هصف مناقي  ،واالعنيماب علي ا م بكوين الننيائد الػيت بؤقػس حقػائق جديػدة ،أو بقػدـ
8

()5

بعميمػػات قػػليم عػػن األحػػداث اؼباضػػي  ،أو اغباضػػوة ، ..واؼبػػن د الوثػػائقي ػ هبػػذا اؼبعػػىن ػ
قيس ػنيخدـ م ى ػػذه الدراق ػ للنيعوي ػػة حبق ػػوؽ الس ػػجناء م اليف ػويع اإلق ػػالمي  ،وأوج ػػو العناي ػ
هالسجناء م اؼبملك العوهي السعوبي  ،وؼبعوف وااػع الػةرامد الدعويػ اؼبنفػذة م قػجن اؼبلػز العػاـ
خالؿ قني أش و من غوة ش و رمضاف 5430ىػ ،وحم لاي ش و صفو 5435ىػ.
الثشمي :الي ِج الي ري ،وىو :الذي ينيم فيو اقنيجواب عين سبثل أفواب ؾبنيمع الدراق
هبدؼ وصة الظاىوة اؼبدروق من حيث طايعني ا وبرج وجوبىا ،وهعض األهعاب اؼب م حوؽبا

()2

 ،واؼبن د اؼبساي ػ هبذا اؼبعىن ػ قيسنيخدـ م ىذه الدراق ه،ي النيعوؼ على :أهوز ظبات
أفواب العين  ،وعوض آرائ م حوؿ الةرامد الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ.
 -تل يشَ الَّفاْ :

 سلَّس ـ ـ الَّفاْــ ـ  :وبيفػ ػػمل( :النيم يػ ػػد ،أنبي ػ ػ اؼبوضػ ػػوع ،النيعويػ ػػة دبصػ ػػالاات الدراق ػ ػ ،الدراقات الساهق  ،ميفكل الدراق  ،بساؤالمها ،ومناىج ا).

ـ اللشمب ال ِ :

 اليترث ارول :حقوؽ السجناء م اليفويع اإلقالمي . اليترث الثشمي :أوجو العناي هالسجناء م اؼبملك العوهي السعوبي . اليترث الثشلث :وااع الةرامد الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ. اليترث الِاإ  :ركائز العمل الدعوي م السجوف م اؼبملك العوهي السعوبي .ـ اللشمب الي َّامي:

 العيِ َّ :إَِاااَ الَّفاْ الي َّام . اليترث ارول :السمات العام ألفواب عين الدراق . اليترث الثشمي :آراء أفواب عين الدراق حوؿ اعب وب الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ. اليترث الثشلث :بقومي أفواب عين الدراق للج وب الدعوي اؼبنفذة م قجن اؼبلز العاـ.( )5اوظو  :أصوؿ الااث العلمي ومناىجو ،ب .أضبد هدر ،ص.236-235
( )2اوظو  :الااث العلمي ،ب.ذوااف وآخووف ،ص  ،573 -565اؼبدخل إىل الدراق م العلوـ السلوكي  ،ب.العساؼ،
ص .595
01

 -الخشتي  ،وفي ا أهوز ونيائد الدراق  ،وبوصيامها.

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
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ـ أوالً :الجانب النظري:

المبحث األول :حقوق السجناء في الشريعة اإلسالمية
إف شػ ػويع اإلق ػػالـ شػ ػويع ع ػػدؿ وإوصػ ػاؼ ،ب ػػتمو هالنيثا ػػت والنيا ػػني ،ورب ػػث عل ػػى الوضبػ ػ
واللني ،وبن ى عن اعبور والظلػم ،وربػذر مػن النيعسػة واإلضػوار ،فتعاػت لكػل ذي حػق حقػو،
وأموت والة األمو ،وأصااب السلا واؼبسؤولي دبواعاة ذل م أعماؽبم وأحكام م هني الناس.
ومن ىنا فقد كفلت اليفويع اإلقػالمي للسػجني حقواػاً عديػدة ينا،ػي احملافظػ علي ػا مػن
صبيع األطواؼ لكووو إوساواً لو كوام ينا،ي عدـ اؼبساس هبا وإىدارىا ،يقوؿ اهلل بعاىلَ  :ولََل يَّ

ـشهه ْسـ َـا ال َّْتَــشَ َوَُ َّ
شه يه َب َــَ َكث ـ نِ ْس َّيـ يـا َأ َ يلَــش
َك َِّيسَــش إَ ــي َ
ىـ يََ ْ
ـشه يه ُــي اليتَ ـ ِْ َواليتَ يرــِ َوَفَمميـَـ ْ
ََ َ َو ََ َي يََـ ْ

تَـ يحى ـ ـ ال[ اإلقػ ػواء ،]70:ح ػػم ول ػػو اربك ػػا جوم ػ ػاً ،أو الل ػػم وفس ػػو وغ ػػسه هاربك ػػاب احملظ ػػورات
واؼبن ي ػػات ،مث ج ػػاء اغبك ػػم اليف ػػوعي ه ػػإوزاؿ عقوه ػ الس ػػجن علي ػػو ف ػػذا ال يع ػػح النيع ػػدي عل ػػى
حقواو اليت كفلني ا لو اليفويع ألف القصد مػن ىػذه العقوهػ بتبياػو واقنيصػالحو ومهذياػو ،ولػيس
النييففي منو ،وبعذياو واإلضوار هو ،ومن أهوز حقوؽ السجني م اليفويع اإلقالمي :
 .5أف بكػػوف السػػجوف م يػػتة هيفػػكل مناقػػا ؼبكػػث السػػجناء ،وبني ػوافو في ػػا اإلمكاوػػات الػػيت
ربف ػػو ؽب ػػم اغبي ػػاة الكويبػ ػ  ،هعي ػػداً ع ػػن االمني ػػاف واإلذالؿ ،وا ػػد كاو ػػت الس ػػجوف م العص ػػور
اإلق ػػالمي األوىل ب ػػوفو ا ػػدراً مناق ػػااً للس ػػجناء للاوك ػ ػ واؼبيف ػػي والني وي ػ ػ والض ػػوء واالبصػ ػػاؿ
()5

هاعض م ،وىذه أقااب أقاقي غبماي صا السجناء النفسي واعبسمي .

( )5اوظو :أحكاـ السجن ،ب.أهوغدة ،ص.306
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 .2مهيئ مكاف باخػل السػجن ألباء العاػابات حيػث وػخل الفق ػاء علػى أنبيػ عنايػ أصػااب
الوالي ػ والسػػلا هنيخصػػيخل مكػػاف باخػػل السػػجن ،ي ػنيمكن فيػػو السػػجناء مػػن أباء الصػػلوات
صباع  ،يقػوؿ اهػن حػزـ (ت 456ىػػ) رضبػو اهلل(( :ذبػا اعبمعػ  ،ويصػلي ا اؼبسػجوووف ركعنيػني
()5

م صباع خباا كسائو الناس)) .
 .3العناي هنيعليم السجني أحكاـ الػدين وآباهػو وفضػائلو ،وقػائو العلػوـ النافعػ  ،واػد قػاق ذكػو
()2

اص حػاس النػيب  لثمامػ  م اؼبسػجد ،وبػتثوه هػذل  ،مث أقػلم  ،ومعلػوـ أف مػن أىػم
أقػػاليا معاعبػ االكبػواؼ لػػدى السػػجناء ،شػػ،ل أواػػات فػواغ م ،وبعلػػيم م أركػػاف ىػػذا الػػدين
وواجاابو وأحكامو وآباهػو وفضػائلو ،وبػوعيني م دباظورابػو وؿبومابػو قػعياً م إرشػابىم للاويػق
اؼبسػنيقيم ،قػواء أكػػاف ىػػذا السػػجني مسػلماً ،أو غػػس مسػػلم ،يقػػوؿ بعػػاىلَ  :وَْ َّ َهـ َنا صـ َـِايي

صــش ْكه إـ لَ َََّ ْشـ يـه تَـعَّـ ْلــَّ َ 
ْس ي ــعَل يش َُــشتَّت َّْهْ * َوَال تَـعَّت ْــَّا ال ل ــتْ َ َُـعَـ َحـ َّـِ َُ إ ْشـ يـه َبــا َْــت َ * ذَل ْشـ يـه َو َّ
َّ
[األوعػػاـ ،]553:ويقػػوؿ قػػاااوو :إ َّ َهـ ـ َنا الي ْلـ يـَِ َ يَـ يِــَّ لََّعــي هـ َـي َْمي ـ َـَّ ْ َويـْتَ ْ
يا
َـ ْـِ ال ْييـ يـاس َا الــن َ
الْ َـالمَ تَـ يـ َِـَ َبـا
ػل شػتوو :إ َّ َّ
يَـ ي َيََّْ َ َّ
الْشل َرشَ َْ َّ لَ ِْ يـه ْ ي
ََـِا َكت ـِا[ اإلقػواء ،]9:ويقػوؿ ج ّ
َشا َوال ْيي َشِ[ العنكاوت.]45:
الي َح ير َ

 .4حسػػن معاملػ السػػجني ،واػػد امنيػػدح اهلل بعػػاىل حسػػن بعامػػل اعبنػػوب اؼبسػػلمني مػػع األقػػوى،
علػػى الػػوغم مػػن كػػوف ىػػؤالء األقػػوى غػػس مسػػلمني ،وهػػني أف ذل ػ مػػن صػػفات اؼبػػؤمنني الػػيت
هبػػازوف علي ػػا هػػدخوؿ اعبن ػ م اآلخػػوة ،يقػػوؿ قػػاااووَ  :ويْ ي ْيــَّ َ ال َّ َــش َ َب َــَ َْتْـ س ي ــش ش
ـشُ سـا َّفإْـَـش يَـ يَّسـش
َويَع يش َوَْْ ِا * إمَّ َيش مْ ي ْي ْش يه ل ََّ يَ الََّـ َال مِْي َّْ سـ ْش يه ََ َـااا َوَال ْشـ ْشَّفا * إمَّـش مَ َخ ْ
صـتَـ ِْوا َََّـ
ـشه يه مَ ي
ىـ َـِم َو ْْـ ْـِوفا * َو ََـ َـا ْ
ـشه ْه الََّ ـ ْ َشـ َّـِ َذلـ َ اليَ ـ يـَّ َولََّلـ ْ
َبتَّْْــش مَ يي َِيــِا * َُـ ََّمَـ ْ
اهه إ َيــش َ
َو ََِيِا[ اإلوساف.]52-8:

وم اغب ػػديث :أف أقػ ػساً و ػػابى الن ػػيب  :ي ػػا ؿبم ػػد ،ي ػػا ؿبم ػػد ،فتب ػػاه الن ػػيب  ،فق ػػاؿ( :م ػػا
()5

شػػتو ؟) ،فقػػاؿ :إين جػػائع فػػتطعمح ،والمػػهف فتقػػقح ،اػػاؿ ( :ىػػذه حاجني ػ )  ،أي
()2

حاضػػوة يػػؤبى إلي ػ هبػػا السػػاع  ،وكػػاف النػػيب  يوصػػي هاألقػػوى خ ػساً عقػػا معوك ػ هػػدر
( )5اوظو :احمللى.49/5 ،
( )2اوظو :ص ( )3من ىذه الدراق .
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()3

وغسىا ،وكاف يقدـ ؽبم الاعاـ واليفواب .
 .5عدـ إيذاء السجني جسدياً أو معنوياً إال وفق ما بقوره أحكاـ القضاء وىذا األمػو ػ إيػذاء
السجني ػ مػن احملومػات الػيت ال هبػوز النيعػدي علي ػا ،يقػوؿ النػيب ( : أمػا هعػد فػإف بمػاءكم،
وأموالكم ،وأعواضكم ،وأهيفاركم عليكم حواـ كاوم يومكم ىذا ،م ش وكم ىذا ،م هلدكم
()4

ىذا. )...
واد لت اليفويع عن بعذيا ا وـ ،فضالً عن اؼبني م ،واد مو ىيفاـ هن حكيم هن حػزاـ
وص ػا علػػى رؤوق ػ م
(ت 45ى ػػ) رَضِِِيَ اللِِهُ عَنْهُمَِِا هاليفػػاـ علػػى أوػػاس ،واػػد أايم ػوا م اليفػػمسُ ،
الزيت ،فقاؿ :ما ىػذا؟ ،ايػل :يعػذهوف م اػبػواج ،فقػاؿ :أمػا إين ظبعػت رقػوؿ اهلل  يقػوؿ:
()5

(إف اهلل يعذب الذين يعذهوف الناس م الدويا) .
كمػػا ال بقاػػل فبارق ػ أي وػػوع مػػن أو ػواع الضػػ،وط علػػى السػػجني الوني ػزاع االعػػااؼ منػػو علػػى
اربكػػاب جويب ػ  ،أو اإلبالء دبعلومػػات فكػػل مػػا بوبػػا علػػى ذل ػ  ،وكػػاف علػػى قػػايل اإلك ػواه
واإلجاػػار ف ػػو هاطػػل ،يقػػوؿ النػػيب ( :إف اهلل وضػػع عػػن أمػػيت اػباػػت والنسػػياف ومػػا اقػنيكوىوا
()6

جوعني ػػو ،أو
علي ػػو)  ،وا ػػاؿ عم ػػو ه ػػن اػبا ػػاب (( :ل ػػيس الوج ػػل ه ػػتمني عل ػػى وفس ػػو إذا ّ
()8

()7

ضوهنيو ،أو وثقنيو))  ،واد أصبع الفق اء على أف إاوار اؼبكوه ال هبا هو ح ٌد ،وال يعنيد هو .

( )5اوظػػو :صػػايح الاخػػاري ،كنيػػاب اعب ػػاب والسػػس ،هػػاب الكسػػوة لفأُقػػارى ،راػػم  ،3045السػػسة الناوي ػ  ،اهػػن ىيفػػاـ،
.287/4 ،330/2
( )2اوظو :صايح مسلم ،كنياب النذر ،هاب ال وفاء لنذر م معصي اهلل ،وال فيما ال يبل العاد ،رام.5645
( )3اوظو :ويل األوطار ،اليفوكاين.307/7 ،
( )4رواه الاخ ػػاري ،كني ػػاب الف ػ  ،ه ػػاب ا ػػوؿ الن ػػيب ( :ال بوجع ػوا هع ػػدي كف ػػارا ،يض ػػوب هعض ػػكم را ػػاب هع ػػض) ،را ػػم
.7565
( )5رواه مسلم ،كنياب الةر والصل  ،هاب الوعيد اليفديد ؼبن عذب الناس ه،س حق ،رام .6826
( )6رواه اهن ماج م قننو ،كنياب الاالؽ ،هاب طالؽ اؼبكوه ،رام  ،2045وصااو اليفيخ األلااين ،صايح قنن اهن
ماج .579/2 ،
( )7زاب اؼبعاب ،اهن القيم.523/5 ،
( )8اؼب،ح ،اهن ادام .260/8 ،
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 .6اإلوف ػػاؽ عل ػػى إطع ػػاـ الس ػػجني وش ػواهو وكس ػػائو وعالج ػػو م ػػن هي ػػت اؼب ػػاؿ ،فق ػػد كني ػػا أم ػػس
اؼبؤمنني عمو هن عادالعزيز (ت 505ىػ) رضبو اهلل رقال ألحد والبو ،وفبا جاء في ا(( :واوظو
من م السجوف فبن ااـ عليو اغبق ،فال رباسو حم بقيمو عليو ،ومن أشكل أمػوه فاكنيػا إيل
()5

فيػػو ،واق ػنيوثق مػػن أىػػل الػػذعارات  ،فػػإف اغبػػاس ؽبػػم وكػػاؿ ،وال بعػػد م العقوه ػ  ،وبعاىػػد
مويض ػ م فبػػن ال أحػػد لػػو وال مػػاؿ ،وإذا حاسػػت اوم ػاً م بي ػن ،فػػال ذبمػػع هيػػن م وهػػني أىػػل
الذعارات م هيت واحد ،وال حاس واحد ،واجعل للنساء حاساً على حدة ،واوظو من ذبعػل
على حاس فبن بثػق هػو ،ومػن ال يوبيفػي ،فػإف مػن اربيفػى صػنع مػا أُمػو هػو ،))...وأمػو رضبػو
()2

اهلل هكسوة السجناء ثوهني م الصية ،وثوهني م اليفنياء .
 .7ال يبنػػع السػػجني مػػن زيػػارة أىلػػو وأوالبه ل ػػو ،واػبلػػوة اليفػػوعي هزوجنيػػو ،ومػػن بقنيضػػي أنبي ػ
بواصػػلو معػػو كوكيلػػو ،أو ؿباميػػو ،وكػػذل سبكينػػو مػػن اضػػاء مصػػاغبو وحوائجػػو خػػارج السػػجن
هالوقائل اؼبنياح  ،وفق الضواهط اؼبنظم لذل

()3

.

هــنه ْإــِم الرلــَُّ العــي كحَعِــش الَـِي ااْــالس لَ ــل شاه وْوَتـ ال يـ إِــشه

َعــَ تشــَّ ال لَّإـ ذاَ ْثــِ إيلــشإي بَـ ِه ،وإِــنا يعتـ ا ل ــش ََّامــب ســا أْــشت

هــنا

الَّيا الر ف الن يرحظ لَ شس َلَّمِهه َعَ ولَّ كشمَّا سلِس اْ ،و سعِي ا.

*****
*****

( )5يواب هبم :أىل اعبوائم اػبايث  ،اوظو :لساف العوب ،اهن منظور(( ،306/4 ،مابة ذعو)).
( )2اوظو :الااقات الكةرى ،اهن قعد.276-275/5 ،
( )3لالقػنيزابة اوظػػو :أحكػػاـ السػػجن ،ب.أهوغػػدة ،ص ،528الػػدعوة م السػػجوف ،ب.اػبليفػػي ،ص  ،64بعػػوة النسػػاء م
السجوف ،ب.الاويل.65 ،
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*****
*****
المبحث الثاني :أوجو العناية بالسجناء في المممكة العربية السعودية
اؼبالػػع اؼبنصػػة علػػى وظػػاـ السػػجن والنيوايػػة اؼبعمػػوؿ هػػو م اؼبملك ػ العوهي ػ السػػعوبي ،
الصػابر دبوجا اوار ؾبل ػس الػوزراء اؼبػواو راػم ( )445هني ػاريخ 5398/6/8ى ػ ،واؼبنيػوج هاؼبوق ػوـ
اؼبلك ػػي الك ػػومي را ػػم (ـ )35/هني ػػاريخ 5398/6/25ى ػ ػ هب ػػد في ػػو ك ػػل م ػػا يؤك ػػد اىنيم ػػاـ حكوم ػ
اؼبملك ػ العوهي ػ الس ػػعوبي هالس ػػجناء ،ورعايػ ػ مص ػػاغب م ،وحف ػػو ك ػوامني م ،والعناي ػ حبق ػػوا م،
وْ ِ

التشَث ََّامب سا هنا ال ش سيش ياكَّ ذل  ،وُق اٌتي:

 اؼبػػابة الثاوي ػ  ،وفبػػا ورب في ػػا( :يِابــَ ُــي إمَــشا ال ــلَّ ال شي ـ إشلَــِول الْ ــر ،
ووْــشت ال ــالس ) ،وذلػ مػػن خػػالؿ إهبػػاب مواكػػز صػػاي  ،وعيػػابات طايػ م كػػل قػػجن
رئيسي ،وبوفس األطاػاء اؼبنيخصصػني ،واألج ػزة واؼبسػنيلزمات الاايػ  ،وبػوفس األطاػاء الزائػوين
للسػػجوف الفوعي ػ الصػػ،سة الػػيت ال بنيػػوافو في ػػا مواكػػز صػػاي  ،وكػػذل وقػػل هعػػض السػػجناء
الذين بنيالػا حػالني م الصػاي ؼبعػاعبني م م مسنييفػفيات وزارة الصػا وكػل ذلػ يػتيت م
قايل اغبفاظ على قالم السجناء ،والعناي هصاني م.
 اؼب ػػابة اػبامسػ ػ  ،وفب ػػا ورب في ػػا( :تخىـ ـ ال ــلَّ وَوف العَّم ــف لَعحعـ ـ ئ اللى ــشتي
وااَاف والْــري واالَعيــشبي) ،وىػػذه اؼبػػابة بؤكػػد كػػذل علػػى أنبي ػ اش ػااؾ اعب ػػات
الوظبي األخوى م اإلشواؼ ،ومنياهع أحواؿ السجناء والعناي هبم.
 اؼب ػػابة السابقػ ػ  ،وفب ػػا ورب في ػػا( :ي َ ــز ومي ــِ الَّاأَ ـ ـ إلـ ـِاف يْْ ــَّفه سلَ ــش ْبَ ــَ

لَ ــلَّ  ،تشــَّ سِيع ـ إَــِاا الَّفاْــشَ الخشص ـ إع ــَّيِ َوف ال ــلَّ  ،والعَّم ــف

بَ ـَ مرــَّ يرلــق الِــَُّ س ِــش ،ويل َِــش ْكثــِ ُ شل ـ ُــي تلــَّيه اليرشــَّ بَ ـ ِه،
وذل ُىال با امعِاح وْشت سششُر الل َّح وال َـ يََّ ،وكـ سـش يرلـق الْـشلع ال ـش
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ُي هـنا اليلـشل) ،وىنػا ينيضػح االىنيمػاـ الاػارز ،والعنايػ الكػةرى هتنبيػ إخضػاع السػجوف
والسػػجناء للدراقػػات ،والااػػوث العلمي ػ الػػيت ينيواػػع من ػػا أف بعاػػي ونيػػائد م م ػ لصػػا ح
الوطن وأفوابه.

 اؼب ػػابة الس ػػاهع  ،وفب ػػا ورب في ػػا( :ال يلـ ــَّم إيـ ــَّا ْ إم ـ ــش ُـ ــي ْـ ــلاْ ،و ُـ ــي َاف
لَعَّم فْ ،و ملَ ْ ،و إأالا ْت َ ْ ،ال إـِسِ كعـشإي صـشَف سـا ال ـَ اليخعْـ  ،وال
يلــَّم ْ يتل ــَ الي ــلَّ ْ ،و اليَّم ــَُّ ُ ــي ال ــلاْ ،و َوف العَّم ــف إ ــَّ امعِ ــشا
اليَّم اليرَّوَم ُـي ْسـِ إيَّابـ ) ،وبقػوؿ اؼبػابة اغبابيػ والعيفػووف( :ال يلـَّم ْ يـاأِ
ااَـِاا ااَاف ااُــِاع بــا الي ــلَّ ْ ،و اليَّمــَُّ ُــي الَّمـ اليرــََّ) ،وىابػػاف
اؼباببػػاف بؤكػػداف أنبيػ حفػػو حقػػوؽ السػػجناء ،وايػػاـ العمػػل م إبارات السػػجوف وفػػق عمػػل
مؤقسي منظم وبايق لكووو ينيعلق حبقوؽ اآلخوين وحويني م ،اليت ال ينا،ي الني،افل عن ا.

 اؼبابة اغبابي عيفوة ،وفبا ورب في ا( :إذا ماََ سَّم إلشا اليرشَّ بَ ُي ال ـلا بـا
ْفإ ْ ا ،وَب مت ااُِاع ب ْ ييِ إحعِم امعلشل تَُِّ إلَ ت ِ امَّسشَ ُي
اليلعي إ َّ ااُِاع ب  ،وترع ب هنه الحعِم سا سَّم ال لَّإـ ) ،وىػذه اؼبػابة بوضػح
مقػػدار االىنيمػػاـ هالسػػجني ،واغبػػوص علػػى عػػدـ عوببػػو للسػػجن مػػوة أخػػوى ،ومهيئنيػػو للايػػاة
خارج السجن هعد اػبووج منو.

 اؼبػػابة الثالثػ عيفػػوة ،وفبػػا ورب في ػػا( :ت شسـ الي ــلَّم ْ ،و اليَّمَُّـ الرشسـ اإعــَّاا ســا
ظَِّف ْبـِا

الريـ بَ ِـش س شسَـ أشصـ  ،سـا َ ـث الغـناا والعَـغ َعـَ تيىـي

سَّم ْفإ ا يَّسش بََ الَّض ) ،وبقوؿ اؼبابة الواهع عيفوة( :ت ل الرشس الي لَّم ْ ،و
اليَّمَُّ إلَ الي عَحَ ب َّ امعِا الَّض  ،وتتلـَ ُ ـ َعـَ تىـ َيَِـش ،ويْـِح
لِش ال ت ب إشلخِوع س ) ،وبوضػح اؼبػابة اػبامسػ عيفػوة آليػ النيعامػل مػع اؼبولػوب( :يتلـَ
س الي لَّم ْو اليَّمَُّ َعَ يتَغ سا ال يِ ْ ع ا ُ ،ذا له تِغب ُي إلشتـ س ِـش،
ْو إَغ ال اَْْ ،ه رإ ْ ،و ليا ل َق َىـشمع شـِبش إ ـَّ ار ) ،وىنػا يظ ػو جاوػا
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()5

إوساين م م م العناي هالسجينات .

 اؼبػػابة السػػاهع عيفػػوة ،وفبػػا ورب في ػػا( :يلــب بَــَ إَافاَ ال ــلَّ  ،وَوف العَّم ــف ْ
تشح ـ سرشُ ـ الي ــَه ُــي ال ــلاْ ،و َاف العَّم ــف ،بَــَ إمشس ـ الَ ـ شتِ الَّي ـ
ااْالس  ،وْ تِ ز ل الَّْـشت الالمسـ رَاتِـش ،ويشـَّ لشـ ْـلاْ ،و َاف تَّم ـف
سِشَّْ ،و ْكثِ سا الَّبشم اليعخْْ ا ُي الَّبَّم إلَ اهلل ،وهَّاي ال حَّس ،وَـثِه
بََ الحى َ  ،وسِامت َْاتِه لَ شتِهه الَّي  ،كيـش يشـَّ لـ ْأْـشتيْ ،و ْكثـِ ُـي
ال ََّ االَعيشب وال ح
من خالؿ اآليت:
أ -أهوزت ىذه اؼبابة بور إبارة السجن ،أو اإلبارة اؼبعنيػ فيػو دبنياهعػ السػجناء ،واغبػوص علػى
أبائ م العاابات.
ب -أكدت ىذه اؼبابة وجوب اىنيماـ إبارة السجن م مهيئ أماكن للصالة.
ج -أوجات ىذه اؼبػابة بػوفس منيخصػخل هالػدعوة واإلرشػاب ،أو أكثػو لنيوعيػ السػجناء هتحكػاـ
الدين وفضائلو وآباهو ،وحث م علي ا ،وإلزام م هبا.
ب -عمػالً هبػػذه اؼبػػابة فقػد أويفػػئت إبارة لإلرشػػاب والنيوجيػػو م اإلبارة العامػ للسػػجوف ،وبنياع ػػا
أاس ػػاـ اإلرش ػػاب والنيوجي ػػو م ك ػػل ق ػػجن ،وزب ػنيخل هاؼب ػػاـ اآلبي ػ ( :ه ػث ال ػػوعي ال ػػديح ه ػػني
السػػجناء ،وبػػدريس العلػػوـ الديني ػ عػػن طويػػق إلقػػاء احملاض ػوات ،واحملاض ػوات والػػدروس مػػع
الاكي ػػز عل ػػى العقي ػػدة ،والعا ػػابات ،وبعل ػ ػيم الن ػ ػزالء ف ػ ػوائض بي ػػن م ،وح ػػث م عل ػػى النيال ػػي
هػػاألخالؽ اغبميػػدة ،وغػػس ذلػ فبػػا ينيناقػػا مػػع مسػنيواىم الثقػػام ،وسبكػػني مػػن يوغػػا مػػن
) ،ويظ و م ىذه اؼبابة العناي الكػةرى حبػق العاػابة للسػجناء،

النزالء من حفو القوآف الكومي واألحابيث الناوي  ،وعمل مساهقات بيفجيعي ؽبم ،وصوؼ
( )5وم ىذه اؼبواب عمل هاؽبدي الناوي حني أبت اؼبوأة ال،امدي رضي اللوُ عنػ ا إىل الوقوؿ  اائل  :يا رقػوؿ اللػو إين
اد زويت فا وين ،فوبىا ،فلما كاف ال،د ،االت :يا رقوؿ اللو ل بوبين؟ ،لعل أف بوبين كما رببت ماعزاً ،فو اللو إين
غبالػػى ،اػػاؿ( :إمػػا ال ،فػػاذىيب ح ػم بلػػدي) ،فلمػػا ولػػدت أبنيػػو هالص ػيب م خوا ػ  ،االػػت ىػػذا اػػد ولدبػػو ،اػػاؿ( :اذىػػيب
فترضػػعيو حػػم بفاميػو) ،فلمػا فامنيػػو أبنيػػو هالصػيب م يػده كسػػوة خاػز ،فقالػت :ىػػذا يػػا وػيب اللػػو اػػد فامنيػػو ،واػػد أكػػل
الاعػاـ  ،فػػدفع الصػػيب إىل رجػػل مػػن اؼبسػػلمني ،مث أمػػو هبػػا فافػػو ؽبػػا إىل صػػدرىا ،وأمػػو النػػاس فوصبوىػػا ،)..رواه مسػػلم،
كنياب اغبدوب ،هاب من اعاؼ على وفسو هالزوا ،رام .4825
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مكافػػهت مالي ػ مسػػاعدة علػػى ذل ػ  ،وإرشػػاب ال ػواعو الػػديح علػػى م ػواطن االكب ػواؼ لػػدى
السجناء لينيمكن من معاعبني ا).
ىػ -م الساهق ػ ما اال عاـ 5408ىػ ػ كاف اؼبعموؿ هو :يبػنح السػجناء الػذين وبفظػوف أجػزاء
ووجػدت حلقػات لنيافػيو القػوآف الكػومي
من القوآف الكومي هعض اؼباػال النقديػ ربفيػزاً ؽبػمُ ،
م صبيػػع السػػجوف ،وربقػػق مػػن ذل ػ ونيػػائد طيا ػ  ،ورغا ػ م إعاػػاء مزيػػد مػػن العناي ػ حبفػػو
كنياب اهلل الكومي من اال السجناء ،وش،ل أواامهم هذل فقد صدر القوار السػامي الكػومي
من اال خابـ اغبومني اليفويفني اؼبل ف د اهن عادالعزيز ػ رضبو اهلل ػ رام ( )8/507هنياريخ
5408/2/7ىػ ،واؼبنيضػمن إعفػاء السػجني الػذي يػنيمكن مػن حفػو كنيػاب اهلل الكػومي (عػن
ال ػػو الػػا) أثنػػاء فػػاة قػػجنو مػػن وصػػة ؿبكومينيػػو مث صػػدر األمػػو السػػامي اؼبلكػػي الكػػومي
را ػػم ( )2085/4هني ػػاريخ 5455/55/27ى ػ ػ القاض ػػي هاؼبوافق ػ عل ػػى بوزي ػػع حف ػػو الق ػػوآف
الكػػومي حسػػا مػػدة احملكومي ػ  ،وذل ػ هقس ػمنيو علػػى عػػدب األج ػزاء الػػيت حفظ ػػا السػػجني،
عل ػػى ؾبم ػػوع ع ػػدب أجػ ػزاء الق ػػوآف الك ػػومي ،وض ػػوب الن ػػابد م وص ػػة احملكوميػ ػ هاألشػ ػ و،
وييفاط لذل أال بقػل احملكوميػ عػن قػني أشػ و ،وأف ال يقػل حفػو السػجني عػن جػزأين،
وال ينظو إىل كسور اعبزء ،هل ياالا السجني هاعبزء كامالً.
واد أشبو ذل هإاااؿ عدب كاس من السجناء على حفو القػوآف الكػومي ،والنيفاعػل اإلهبػايب
مػػع حلقػػات النيافػػيو م السػػجوف فبػػا أقػ م م بقػػومي قػػلوك م ،وبػػتىيل م للعػػوبة إىل ا نيمػػع
أفواباً صاغبني ػ هإذف اهلل ػ.

وتنفذ المديرية العامة لمسجون مناشط دعوية متعددة ،وذلك وفق اآلتي:
 1بنفيػػذ خا ػ ره ػػع قػػنوي (ك ػػل ثالث ػ أش ػ و) ،هالنيع ػػاوف م ػػع فػػووع وزارة اليف ػػؤوف اإلق ػػالمي
واألوا ػػاؼ وال ػػدعوة واإلرش ػػاب م كاف ػ ػ اؼبن ػػاطق واحملافظ ػػات ،إللق ػػاء ال ػػدروس ،واحملاض ػ ػوات،
والكلم ػػات النيوجي ي ػ للس ػػجناء ،وي ػنيم بق ػومي اػبا ػ هيف ػػكل بوري لنياويوى ػػا م اػبا ػ ال ػػيت
بلي ا.
 2بنفيذ خا فصلي (كل أرهع أش و) هالنيعاوف مع جامع اإلماـ ؿبمػد هػن قػعوب اإلقػالمي
من خالؿ اؼبعاىػد العلميػ النياهعػ ؽبػا م صبيػع قػجوف اؼبنػاطق واحملافظػات هاؼبملكػ  ،وبنيكػوف
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ىػػذه اػبا ػ مػػن ه ػوامد علمي ػ ثقافي ػ منينوعػ يقػػوـ هبػػا اؼبعلمػػوف م اؼبعاىػػد العلمي ػ  ،هإش ػواؼ
العاملني م اسم اإلرشاب والنيوجيو هالسجوف.
 3إاام ووابي صػيفي ورمضػاوي منوعػ (علميػ  ،ثقافيػ  ،بوفي يػ ) ،بيفػمل الػدروس ،والػدورات
العلمي  ،والةرامد الثقافي والوياضي اؼبنينوع  ،وب،اي صبيع السجوف الوئيس والفوعي  ،هالنيعاوف
م ػػع ف ػػووع وزارة اليف ػػؤوف اإلق ػػالمي واألوا ػػاؼ وال ػػدعوة واإلرش ػػاب ،وإبارات الاهي ػ ػ والنيعل ػػيم
هاؼبناطق واحملافظات ،ويوصد ؽبا ميزاوي مسنيقل .
 4النيعػػاوف مػػع مكابػػا الػػدعوة واإلرشػػاب وبوعي ػ اعباليػػات إللقػػاء ؿباض ػوات ،وبروس علمي ػ
للسػػجناء السػػعوبيني واؼبقيمػػني العػػوب ،واالق ػنيفابة كػػذل مػػن بعػػاة ىػػذه اؼبكابػػا لنيوعي ػ
السجناء غس الناطقني هالل ،العوهي هل،امهم اؼبنيعدبة.
 5النيص ػويح لعػػدب مػػن الػػدعاة احملنيسػػاني النيػػاهعني لػػوزارة اليفػػؤوف اإلقػػالمي واألواػػاؼ والػػدعوة
واإلرشػػاب للقيػػاـ دب ػػاـ الػػدعوة هكافػ جواوا ػػا لن ػزالء السػػجوف ،هاإلضػػاف إىل بعػػاوف الػػوزارة م
ىذا اعباوا ،هنيفوي ،ا لعدب من بعامها الوظبيني للعمل م هعض قجوف اؼبملك .
 6بعيني عدب من الدعاة والوعػاظ م شػعا وأاسػاـ السػجوف هوالػائة مدويػ  ،ربػت مسػمى:
(موشػػد بيػػح) ،وبكػػوف م مػني م إلقػػاء الػػدروس واحملاضػوات والػػدورات العلميػ  ،ويػنيم بقػويب م
هيفكل بوري.
 7اإلشواؼ على حلقات ربفيو القوآف الكومي م السجوف.
 8بنظيم اؼبساهقات القوآوي والثقافي  ،وبكومي الفائزين هبا.
 9أيض ػاً هينػػت ىػػذه اؼبػػابة (السػػاهع عيفػػوة) :أنبي ػ العناي ػ دبعاعب ػ اعبواوػػا النفسػػي للسػػجناء
على أيدي منيخصصني ،وفبا يذكو م ىذا اعباوا أف من اخنيصاصػات الااحػث االجنيمػاعي
إجػواء حبػػث االقػنيقااؿ األويل مػػع السػػجني اعبديػػد لنيكػػوين العالاػ اؼب نيػ معػػو ،ودبػػا يسػػاعد
علػػى بكيفػػو مػػع هيئ ػ السػػجن ،وي ػنيم كػػذل هنينياػػع حػػاالت السػػجناء ،ومػػا يا ػوأ علي ػػا مػػن
ب ،ػ ػسات مػ ػػن الن ػ ػواحي النفسػ ػػي واالجنيماعي ػ ػ والصػ ػػاي  ،وبػ ػػدوين صبيػ ػػع اؼبعلومػ ػػات عػ ػػن م،
خصوصػاً اغبػػاالت غػػس اؼبسػنيقوة مػػن خػػالؿ براقػ اجنيماعيػ ذبػػوى لكػػل قػػجني علػػى حػػدة،
ينيوالىا هاحث اجنيماعي دبيفارك اخنيصاصي وفسي وطايا لفأمواض النفسي .
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 اؼبابة الثامن عيفوة ،وفبا ورب في ا( :تى ومافم الَّاأَ إشالتحـشُ سـ اللِـشَ اليخعْـالي ـ ـ َّل بـ ــا الع َ ـ ـ ه والعَّب ـ ـ س ـ ــشهج الع َ ـ ـ ه والعثل ـ ــف َاأ ـ ـ ال ـ ــلَّ  ،وَوف
العَّم ـ ــف ،وتر ـ ــََّ الالترـ ـ ـ الع ح نيـ ـ ـ مَّاب ـ ــَّ وإَـ ـ ـِاااَ اأعت ـ ــشفاَ الي ـ ــلَّم ا
واليَّمَُّ ا ُي اليِاَ الَّفاْ اليخعَحـ  ،وت َـِ ُـي كـ ْـلا سشعتـ ترـَّ كعتـش

َي  ،وبَي  ،وْأالم ه ل عح َّ س ِش الي ـلَّمَّ واليَّمَُّـَّ ُـي ْومـشَ ُـِاغِه،
وي ــيع لَي ــلَّم ا واليَّم ــَُّ ا إشْعرى ــشف كع ــبْ ،و ص ــرفْ ،و سل ــالَ بَ ــَ
محل ــعِه الخشصـ ـ ) ،ويظ ػػو م ى ػػذه اؼب ػػابة العناي ػ الك ػػةرى حب ػػق العل ػػم والثقافػ ػ واالط ػػالع
للسجناء ،من خالؿ اآليت:
أ -أكدت ىػذه اؼبػابة بضػافو اعب ػات اؼبعنيػ هالػدعوة والنيعلػيم والثقافػ  ،هالنيعػاوف مػع اعب ػات
األمني لوضع مناىد النيعليم والنيثقية باخل السجوف.
ب -كفلت ىذه اؼبابة للسجناء حق النيعلم واالطالع ،والنيزوب من العلوـ واؼبعارؼ اؼبخنيلف .
ج -أوجات ىذه اؼبابة على إبارات السػجوف إويفػاء مكنياػات عامػ م كػل قػجن ،ينيػاح في ػا
للسجناء االطالع على الكنيا اؼبنينوع واواءمها.
ب -أباحت ىذه اؼبابة للسجناء م حػاؿ رغاػني م إحضػار كنيػا ،أو صػاة ،أو ؾبػالت علػى
وفقني م اػباص .
ىػ -أق مت ىػذه اؼبػابة هإمكػاف بػوفس وقػائل اإلعػالـ اؼبسػموع واؼبقػووءة واؼبوئيػ وفػق ضػواهط
ؿبدبة.
و -وفبا يعزز ذل م الوااع ،فإف عدب اؼبدارس م ـبنيلة اؼبواحل يالػ حاليػاً ( )75مدرقػ م
ـبنيلة قجوف اؼبملك  ،جاءت وفق اآليت:
 ( )33مدرق ؼبوحل بعليم الكاار ،وؿبو األمي . ( )25مدرق للموحل اؼبنيوقا . )52( -مدرق للموحل الثاووي .

 )5( -مدارس ؼبوحل بعليم الكاار ،وؿبو األمي للنيعليم النسوي.

 كمػا أويفػػئت اوياػاً (عػػاـ 5430ىػػ) ااعػ جامعيػ خاصػ هالسػجناء القػنيكماؿ براقػني ماعبامعي  ،هالنيعاوف هني جامع القصيم وإبارة قجوف مناق القصيم.
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 اؼبػ ػػابة النياقػ ػػع عيفػ ػػوة ،وفبػ ػػا ورب في ػ ػػا( :تى ـ ـ ومافم الَّاأَ ـ ـ إشلع ـ ـ ق س ـ ـ اللِـ ــشَاليخعْـ ـ ـ إ ـ ــِاسج لَخَّسـ ـ ـ االَعيشب ـ ـ ـ َاأـ ـ ـ ال ـ ــلَّ وَوف العَّم ـ ــف ،ورْ ـ ــِ
الي لَّم ا واليَّمَُّ ا) ،وىذه اؼبابة يظ و من ػا العنايػ هاعبواوػا االجنيماعيػ للسػجناء،
ومواعػاة الػػووف م اؼبابيػ  ،وسبنيػػد ىػػذه العنايػ لنييفػػمل أقػو السػػجناء الػػذين اػد ينيػػتثووف ه،يػػاب
عػائل م أثنػػاء اضػائو عقوهػ السػجن ،وبنيوهبػاً ؽبػذه اؼبػػابة ،فقػد صػػدر اػوار ؾبلػػس الػوزراء راػػم
( )2هنياريخ 5422/5/5ىػ هإويفاء اللجن الوطني لوعايػ السػجناء ،واؼبفػوج عػن م ،وأقػوىم
(بواحم) ،وىي مؤقس أىلي خسي ذات شخصي اعنيااريػ  ،ومقوىػا الػوئيس مدينػ الويػاض،
ويوأق ا معايل وزيو اليفؤوف االجنيماعي  ،ومديو عاـ السجوف وائااً لو ،وييفاؾ م عضويني ا
مندوهوف يبثلوف عدباً من الوزارات واعب ات اغبكومي واػباص واػبسي  ،وبنياع ػا عبػاف فوعيػ
م ـبنيلػة منػػاطق اؼبملكػ  ،وبنيػػوىل ىػذه اللجنػ رعايػ السػػجناء وأقػوىم ،وبقػػدـ ؽبػم الػةرامد
االجنيماعي اؼبنينوع .
كمػػا أف وزارة اليفػػؤوف االجنيماعي ػ فبثل ػ هوكال ػ الضػػماف االجنيمػػاعي ،أعاػػت صبيػػع أقػػو
السػػجناء اغبػػق م االق ػنيفابة مػػن كاف ػ ه ػوامد الضػػماف االجنيمػػاعي ق ػواء اؼبعاشػػات الضػػماوي
اليف ػ وي  ،أو اغبقائػػا اؼبدرقػػي  ،أو هووػػامد بس ػػديد ف ػوابس اػبػػدمات ،وذل ػ م حػػاؿ اواا ػػاؽ
ضػ ػواهط الص ػػوؼ حب ػػق األق ػػو ،وم ػػن أه ػػوز ش ػػوط اقػ ػنياقاؽ الض ػػماف االجنيم ػػاعي( :أف يك ػػوف
السجني قعوبي اعبنسي  ،ويادأ اقنياقاؽ األقو للمعاش اهنيداءً من باريخ بخوؿ عائل األقوة
للسػػجن ،وحػػم بػػاريخ إطػػالؽ قػواحو ،ويااػػق علػػى السػػجناء وأقػػوىم مػػا يااػػق علػػى اغبػػاالت
األخوى اؼبسنيفيدة من الضماف ،ويصوؼ للسػجني هعػد اإلفػواج عنػو (مقػدار معػاش أقػوبو) مػدة
ق ػني أش ػ و ،مسػػاعدة مقاوع ػ لنيتىيلػػو للعمػػل ،وم حال ػ وفػػاة السػػجني باخػػل السػػجن بعػػدؿ
اغباؿ من أقوة قجني إىل معاش أرمل وأينياـ ،أو حسا اغبال االجنيماعي لفأقوة).
وم ىػػذا االذبػػاه فقػػد وضػػعت الدولػ هعػػض اغبػوافز الػػيت بُعاػػى للمسػنيثموين م السػػجوف
رغاػ م شػ،ل أواػات السػجناء دبػا يعػوب علػي م هػالنفع ،وإكسػاهبم اؼب ػارات الالزمػ  ،وبعويػػدىم
على اكنيساب الوزؽ من عمل اليد ،ومن ذل :
أ .بوفس مواع للمنيفتة باخل السجن ،حسا بوفو اؼبساح اؼبالوه .
ب .احنيساب العامل (السجني) هعاملني م السعوبة من اال وزارة العمل.
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ج .بوفس العمال الالزم من السجناء من اعبنسني.
ب .بس م اؼبديوي العام للسجوف هالنيعاوف مع صندوؽ بنميػ اؼبػوارب الايفػوي (ىػدؼ) دبالػ
إضام للوابا هنسا ( ،)%50ؼبدة أرهع وعيفػوين شػ واً مػن رابػا اؼبوالػة (السػجني)
خالؿ اضاء ؿبكومينيو هالسجن ،ودبال ال ينيجاوز ( )5000لاير ش وياً.

 -اؼبػابة اػبامسػ والعيفػووف ،وفبػا ورب في ػا( :يلـَّم لــَّميِ الَّاأَ ـ ْ يلـِف ااُـِاع بــا ْ

سرشــَّ بَ ـ إ لَّإـ ال ــلا ،إذا ْسىــَ ُــي ال ــلا ثالثـ ْفإــش ســَّم ال لَّإـ  ،وكــش
ََّْك ْث ـشا وَـََّه ُـي ال ـلا يـَّبَّ إلـَ الثلـ إعلـَّيه مح ـ ) ،وىػذه اؼبػابة بػةرز أنبيػ
مكافتة السجناء الذين بظ و علي م السمات اغبسن  ،واآلثار اإلهباهي من عقوه السجن.

 اؼب ػ ػػابة الثامنػ ػ ػ والعيف ػ ػػووف ،وفب ػ ػػا ورب في ػ ػػا( :ال يل ـ ــَّم االبع ـ ــَّاا بَ ـ ــَ الي ـ ــلَّم اْ ،واليَّمــَُّ ا إــِ مــَّ ســا ْمــَّا االبعــَّاا ،وتعخــن إَ ـِاااَ العَِيــب ضــَّ اليــَّظح ا
اليــَّم اْ ،و ال ــشِي ا الــنيا يتششــِو ْ بــَّوا بَــَ س ــلَّ ْ ،و سَّمــَُّ ،س ـ
بَّ ااأالل إعَّم ال لَّإشَ اللاات بَ ِه ُي ارَـَّال العـي يشـَّ االبعـَّاا ُ ِـش
َِيي ) ،وىذه مابة م م ربفو للسجناء كوامني م ،وبؤكد عدـ النيعوض ؽبم هتي قوء مػن
اا ػػل اؼب ػػوالفني اؼب ػػدويني أو العس ػػكويني ،ومػ ػن يثا ػػت بعدي ػػو عل ػػى أي ق ػػجني ،ف ػػال يكنيف ػػى
هاإلجواءات النيتبياي اؼبقورة عنػد اإلخػالؿ هػتباء الواليفػ  ،هػل دبكػن أف بواػع علػى اؼبخػالفني
العقوه ػػات األخ ػػوى ،والوف ػػع ه ػػذل للج ػػات اؼبعني ػ إذا وص ػػل االعني ػػداء إىل ح ػػد اربك ػػاب
جويب حبق السجني.
ُ عىع سا أالل سش ت ِ بِض سا سـَّاَ هـنا ال ـش ْ ه ـشع ب شيـ كتـِف إرحـظ

َلــَُّ ال ــل شا ،وال شي ـ إِــه ُــي الييَش ـ ال ِإ ـ ال ـ ََّي ه إيــش يرحــظ لِــه ك ـِاسعِه
وَلَّمِه اليشَي والي َّي العي كحَعِش لِه الَِي ااْالس .

كيــش ْ ه ــشع ََّامــب سِي ـ ْأــِف ي ِــِ س ِــش ْيىــش ال شي ـ إشل ــل شا ُــي ْــلَّ

الييَش  ،وتعىع وُق ال ِ

اٌتي:

أ .يػنيم إجػواء الكيفػػة الاػػيب الكامػػل علػػى السػػجني فػػور بخولػػو للسػػجن للنيتكػػد مػػن قػػالمنيو،
وخلوه من األمواض اؼبعدي  ،وأويفئت أماكن خاص م هعض اؼبسنييفػفيات الوئيسػ هاؼبملكػ
لعزؿ السجناء اؼبوضى فبن بنيالا حالني م الصاي ذل .
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ب .رب ػػوص الدولػ ػ عل ػػى بق ػػدمي إعاشػ ػ وقديػ ػ للس ػػجني من ػػذ بخول ػػو الس ػػجن ،وى ػػذا خ ػػالؼ
الوجاات اليومي الوئيس  ،وبوفس االحنيياجات والكماليات.
ج .افنينيػػاح ورش ومواكػػز بػػدريا م ػػح بعقػػد في ػػا بورات لنيػػدريا السػػجناء علػػى هعػػض اغب ػوؼ
واؼب ن ،وفق احنيياجات قوؽ العمل ،ودبا ُيب ّكن السجني هعد اإلفواج عنو من اغبصوؿ على
عمل مناقا لو.
ب .أاامػػت هعػػض شػػوكات القاػػاع اػبػػاص عػػدباً مػػن اؼبصػػاوع واؼبيفػػاغل هعػػدة زبصصػػات باخػػل
السجوف ،واد وفذ ذل م عدة قجوف.
ىػ .بوايع ابفااي مع هن النيسلية السػعوبي إلعاػاء اػووض اػد بصػل إىل ( )250.000لاير،
ؼبػػن يويػػد إاام ػ ميفػػووع ،ولديػػو اػػدرة علػػى إباربػػو ،كمػػا واعػػت ابفااي ػ مػػع ص ػندوؽ اؼب ػوارب
الايف ػوي ل ػدعم اؼبنيػػدرهني مػػن السػػجناء ،علػػى أف ينيامػػل الصػػندوؽ ( )%50مػػن مكافػػهت
السجناء اؼبنيدرهني على م ن باخل اإلصالحيات.
و .بني ػػاح فوص ػ للس ػػجناء للقي ػػاـ هنيف ػػاطات اجنيماعي ػ ورياض ػػي وثقافي ػ منينوع ػ  ،هالنينس ػػيق م ػػع
اعب ات اؼبعني .
ز .اواالااً من بوجي ات اليفويع اإلقالمي السما  ،وحوصاً على بعزيز األواصو هػني السػجني
وأقػوبو فإوػػو يػنيم سبكػػني السػجني مػػن اػبلػوة اليفػػوعي هزوجنيػو ،وزيػػارة أفػواب أقػوبو مػن خػػالؿ
اليوـ العائلي خالؿ فاة الن ار( ،من الساع الثامن صااحاً ،وحم الساع اػبامس مساءً)،
وؼبوة واحدة ش وياً لكل قجني ،وييفاط كوف السػجني حسػن السػسة والسػلوؾ ،وأف يكػوف
مػػن اؼبيفػػاركني م ال ػةرامد اإلصػػالحي  ،وأف يكػػوف قػػجلو خالي ػاً مػػن أي ـبالفػػات ،ويسػػمح
لفأقػػوة إبخػػاؿ هعػػض اؼبػػتكوالت واؼبيفػػووهات ،وىنػػاؾ أيض ػاً فوص ػ للسػػجني للخػػووج ؼبػػدة
( )24قاع لزيارة عائلنيو ،وفق ضواهط ؿبدبة.
ح .وبػػق للماكػػوـ إذا طلػػا أف يقضػػي قػػجنو اػػوب أىلػػو وذويػػو وينقػػل مػػن مدينػ إىل أخػػوى،
فإوو يسمح لو أف ينقل إىل أاوب قجن ؽبم.
ط .حوصت اؼبديوي العام للسجوف علػى اهنيعػاث منسػوهي ا مػن ضػااط وأفػواب ومػوالفني للػدوؿ
اؼبنيقدمػ ػ م ؾب ػػاؿ رعايػ ػ وإص ػػالح الس ػػجني ،مث ػػل :الوالي ػػات اؼبنيا ػػدة األمويكيػ ػ  ،وفووس ػػا،
وهويااويػػا ،وكنػػدا ،وغسىػػا مػػن الػػدوؿ للواػػوؼ علػػى النيجػػارب العاؼبيػ عػػن اػػوب واالقػنيفابة
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من ػػا ،ح ػػم بث ػػوي اعبواو ػػا اؼبعوفي ػ ػ ؼبنسػ ػػويب الس ػػجوف فبػ ػػا يػ ػػنعكس إهباه ػ ػاً عل ػػى أبائ ػ ػػم
()5

الواليفي .

وهنا ال ِ

ال شإق ُي هنا اليترث يت ا ْوَ ال شي إشل ـل شا ُـي الييَشـ ال ِإ ـ

ال ََّي إشل لَّ ه َ ث ظِِ االهعيش إنل سـا سخعَـف اللَّامـب الي َّيـ واليشَيـ ،
وكنل ارسَّف الَّي والْر واالَعيشب وال ح

وال ََّك  ،والعاا ذلـ كَـ إِـَّ

الَِي ااْالس وَْششسِش.

*****

( )5اوظو :بدريس القػوآف الكػومي م السػجوف وبور اؼبالحظػ االجنيماعيػ  ،ؿبمػد حايػا أضبػد ـبنيػار ،وػدوة العنايػ هػالقوآف
الكومي وعلومو5425 ،ىػ ،ص ،28-58واؼبقاهل اؼبنيفورة مع قعابة مديو عاـ اإلبارة العام للسػجوف اللػواء ب.علػي
هن قعيد اغبارثي ،م صايف الوياض ،العدب  ،54638الصػابرة يوـ الثالثػاء اؼبوافق 5429/50/28ىػ ،ص ،53
واؼبقاهل اؼبنيفورة مع قعاببو م صايف اعبزيوة ،العدب  ،53420الصابرة يوـ اعبمػع 5430/7/3ىػ ،ص ،58كما
اقػنيقى الااحػػث هعػػض معلومػػات ىػػذا اؼبااػػث مػػن مقاهلنيػػو للعقيػػد عاداحملسػػن هػػن ؿبمػػد الاويػػل (مسػػاعد مػػديو إبارة
اإلرشاب والنيوجيو م اؼبديوي العام للسػجوف) يػوـ الثالثػاء اؼبوافػػق 5435/4/28ىػػ ،وزياربػو لسػجن اؼبلػز يػوـ السػات
اؼبوافػق 5435/4/4ىػػ ،وكػذل يػػوـ السػػات 5435/5/3ىػػ ،واللقػاء هاؼبقػدـ خالػػد اغبػةربي (مسػؤوؿ اسػم اإلرشػػاب
والنيوجيو م قجن اؼبلز) ،وإهواىيم الزىواين (من منسويب اسم اإلرشاب والنيوجيو م قجن اؼبلز) ،واػاـ الااحػث هنفسػو
هزيارة أجنا السجن اؼبنينوع هالنينسيق مع إبارة السجن.
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المبحث الثالث :واقع البرامج الدعوية المنفذة في سجن الممز العام
ابضػػح م اؼبااػػث السػػاهق االىنيمػػاـ الكاػػس هػػالةرامد الدعويػ والعنايػ هبػػا مػػن خػػالؿ مػواب
وظػػاـ السػػجن والنيوايػػة هاؼبملك ػ وذل ػ آلثارىػػا الكػػةرى م اقنيصػػالح السػػجناء ،وإرشػػابىم
وبوجي م الوج الصايا الالئق هبم واد بواصل الااحث مع اإلبارة اؼبعنيػ م قػجن اؼبلػز
()1

العاـ لإلفابة عن هواؾب م الدعوي اؼبنينوع اؼبنفذة خػالؿ قػني أشػ و ،اهنيػداء مػن غػوة رمضػاف
5430ىػ وجوى بزويده هبا لنيقدـ ىذه الدراقػ هػذل حملػ مػوجزة عػن أهػوز الػةرامد الدعويػ م
ىػػذا السػػجن الػػذي يعػػد أمبوذجػاً منيميػػزاً لاقيػ السػػجوف م اؼبملكػ  ،وجػػاءت ىػػذه الػةرامد وفػػق
اعبداوؿ اآلبي :
الجدول رقم ( )0أبرز المعالم العامة لقسم اإلرشاد والتوجيو في سجن الممز
الت ـش
الَََّّاَ اليََََّّم ُي ْلا
اليَا

بََّ الي شََّ واليَْ شَ
ُي ْلا اليَا

بََّ الَّبشم ُي ْلا اليَا

بََّ اليَّبَّيا ُي ْلا اليَا
بََّ اليشعتشَ ُي ْلا اليَا
بََّ ارَ ر اليثشل ُي ْلا
اليَا

العَّضـ ع
وحدة القوآف الكومي والسن الناوي  ،وحدة اؼبساجد واؼبصليات ،وحدة النيوجيو،
وحدة اؼبكنياات ،وحدة اعباليات.
 ( )24مصلى ،وبقاـ صالة اعبمع م صبيع ىذه اؼبصليات. ( )5مسجد واحد. عدب ( )3من الدعاة الوظبيني م اسم اإلرشاب والنيوجيو. عػػدب ( )3مػػن الػػدعاة اؼبنيفػػوغني للعمػػل م الوحػػدة مػػن ااػػل فػػوع وزارة اليفػػؤوفاإلقالمي واألوااؼ والدعوة واإلرشاب دبناق الوياض.
 عػػدب ( )500مػػن طلا ػ العلػػم والػػدعاة اؼبنيعػػاووني اؼبصػػوح ؽبػػم مػػن ااػػل اؼبديوي ػالعام للسجوف إللقاء احملاضوات والدروس م قجن اؼبلز.
صبيع وزالء السجن ( )6000قجني بقويااً.
 ( )2مكنيانياف عامنياف. ( )3مكنياات م األجنا اؼبثالي .( )3أجنا مثالي  ،م كل جناح هني ( )200 -550وزيل بقويااً.

الجدول رقم ( )1يوضح الدروس العممية المنفذة في سجن الممز (خالل
( )5قاق هياف ذل م ىامش الصفا الساهق .
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ستة أشير من مطمع شير رمضان 0321ىـ)
سَّبَّ الَّفس

الــَّفس

الَغ

شِح كعش العََّ َّ (ُعع اليل َّ شِح كعش العََّ َّ)
شِح ارصَّل الثالث س َحظ اليعا.
شِح ارفإ ا ال َّوي س َحظ ارَشَيث.
ْ ـ ِم الِْــَّل  ســا كعــش الَِ ــق اليخعــَّ  ،لََ ـ صــحي الــَِيا
اليتشفكحَّف .

شِح كعش اليَخ

الحلِي ،لََ َ.صشلع الحَّما .

برس أقاوعي
لكل كنياب م
األجنا اؼبثالي

الل ،العوهي

إ ض سعَّ ال ل َّم والحل والَغ ال ِإ (لَ االا اليعي ايا ُـي ارَ رـ

اليثشل ).

ينيا ػػني م ػػن اعب ػػدوؿ الس ػػاهق را ػػم ( )2العناي ػ هاؼبن جيػ ػ العلميػ ػ ال ػػيت ينا ،ػػي أف يكنيس ػػا ا
السجني اؼبسلم من أحكاـ بينو فضالً عن طالب العلم من السجناء ،ويظ ػو مػن ذلػ ػوؿ
ىػذه الػدروس ألهػػوز فنػوف العلػوـ اليفػػوعي ( ،العقيػدة ،واغبػديث ،والفقػػو ،والسػسة) ،مػع االىنيمػػاـ
هػػاؼبنيوف العلمي ػ اؼبنينوع ػ الػػيت وبنياج ػػا طالػػا العلػػم اؼب ػنيمكن ،وياػػدو ىنػػا اق ػنيناب ىػػذه اؼبن جي ػ
العلمي على كنيا علماء من د السلة الصا ح ػ رضب م اهلل ػ.
الجدول رقم ( )2يوضح الدورات العممية المنفذة في سجن الممز (خالل
ستة أشير من مطمع شير رمضان 0321ىـ)
سَّضَّ الَّوفم

سَّبَّ الَّوفم

َوفم (س اللَِ الشِيه َح ش وتالوم وتلَّيَّا)

بنفذ ( )3-2موات
ش وياً

َوفم (إييشم شَ) ُي ارَ ر اليثشل
َوفم (كا َاب ش) ُي ارَ ر اليثشل

الَغ
الل ،العوهي

ينيضػػح مػػن اعبػػدوؿ السػػاهق راػػم ( )3النينػػوع الػػذي ينفػػذ م الػػدورات العلمي ػ الػػيت بعقػػد
شػ وياً لعػػدب ؿبػػدوب مػػن السػػجناء ،هػػني ( )25-55مسػنيفيداً م كػػل بورة ،ومػػدة كػػل بورة هػػني
( )5-3أياـ بدرياي  ،وىذه الدورات اؼبنيخصص بعاي فوائد كةرى للمنظمني ؽبا.
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الجدول رقم ( )3يوضح المحاضرات العامة المنفذة في سجن الممز (خالل
ستة أشير من مطمع شير رمضان 0321ىـ)
اليرشضِاَ
اليرشضِاَ العَّبَّي والَّب

ال ََّ

الَغ

واافششَي ال شس  ،وتلش إ ا اليغِ

وال َشا ُي الي شََّْ ،و إ ض ال شإِ وارَ ر .

إشاضشُ إلَ اليرشضِاَ اليَّْي (ُي شِِ فسىش ْ ،و بَـِ ذ
الرل ْ ،و بششَّفاا).

دبعدؿ ()38
ؿباضوة ش وياً

الل ،العوهي

ينياػػني مػػن اعبػػدوؿ السػػاهق راػػم ( )4اؼبن جي ػ الػػيت بسػػس علي ػػا اإلبارات اؼبعني ػ م بنظػػيم
احملاضوات اؼبق ّدم للسجناء حيػث ي،لػا علي ػا ألػا ؿباضػوات عامػ  ،وم موضػوعات منينوعػ ،
وبنفذ يومياً.
الجدول رقم ( )4يوضح الكممات المتنوعة المنفذة في سجن الممز (خالل
ستة أشير من مطمع شير رمضان 0321ىـ)
ال ََّ

الشَيشَ

الَغ

الشَيــشَ اللْ ـ ِم ُــي سَّضــَّبشَ سع َّب ـ ه (ت شْــب إ ـ ال ــل شا،

وَْــَّالِه ،وْوضــشبِه ،وتِــعه إع ــَ عِه ،وتلَّيـ إييــشمِه إــشهلل ت ــشلَ،

وااييــش إشللىــشا واللــَّف أ ــِه وشــِه ،والْــتِ ،والعحــش ل ،والعَّإـ  ،..دبعدؿ ( )230كلم
ومرــَّ ذل ـ ) ،تَْلــَ ُــي الي ــشََّْ ،و إ ــض ال ــشإِ وارَ ر ـ  ،إ ــَّ
ش وياً

الل ،العوهي

الْـََّاَ ،ويَل ِـش الــَّبشم ويَتـ ال َـه ســا أـشفع إَافم ال ــلَّ ْ ،و

إ ض اليِشَّيا ُي ااَافمْ ،و َعَ سا ال ـاالا ْمح ِه.

ينياني من اعبدوؿ السػاهق راػم ( )5االىنيمػاـ هبػذه الوقػيل مػن ااػل القػائمني علػى الػةرامد
الدعوي م السجوف وذل ألنبي ىذه الكلمات الوعظي والنيوعوي على اؼبسنيمعني ؽبػا ،وبنفػذ
دبعدؿ يومي يزيد عن ( )7كلمات م السجن هاألجنا اؼبخنيلف .

17

الجدول رقم ( )5يوضح الجيود الدعوية والثقافية والميارية المتنوعة في

سجن الممز (خالل ستة أشير من مطمع شير رمضان 0321ىـ) ،وطريقة
تنفيذىا
التِمشسج
ال َّ اليحعَّح

يِيل الع ح ن

اايىشح

فق ػ ػ ػوات منينوع ػ ػ ػ ( ،بيني ػ ػ ػ  ،ثقافي ػ ػ ػ  ،من هعد صالة اؼب،وب حم الساع ()50
مساء
بوفي ي  ،أمسيات شعوي )
( )50موات م اليف و ،وييفارؾ فيو (35
وزيالً من كل جناح).

إِمشسج للشا ارَت

هووامد مساهقات

إِمشسج ال َّ الَشس

هووامد رياضي مسوحي

وييفػ ػ ػ ػػارؾ فيػ ػ ػ ػػو طػ ػ ػ ػػالب األجنا ػ ػ ػ ػ اؼبثالي ػ ػ ػ ػ ،
وطالب حلقات ربفيو القوآف الكومي.

َوف الي شإلشَ الثلشُ

هووامد مساهقات

إاام مااراة هني ( )4ؾبموعات ،كل ؾبموعػ
من ( )4ميفاركني.

ال َشل الِسىشمي

وابي رمضاين منينوع

يسني دؼ اليفااب وأصااب اؼبواىا.

لقاءات صباعي

( )25جلس ش وياً.

َـ ـ ـ ـ ــَّاف َـ ـ ـ ـ ــَّل الي ـ ـ ـ ـ ــشت
الَِب واالَعيشب

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَّوفاَ العَّفيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

والع َّيِي

اللَ ـ ـ ـ ـ ـ ــشَ االْعَـ ـ ـ ـ ـ ــشفي

ارِْي واللشمَّم والعِإَّي

إِمشسج إُ شف ص ش الع َّ

( )5هوامد م اليف و ،وفق اآليت:
 م ارات اإللقاء واػبااه واغبوار.الني ػ ػ ػ ػػدريا عل ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػارات اغبي ػ ػ ػ ػػاة
 م ارات هناء الذات وباويو اليفخصي .وباػػويو الػػذات( ،بنفػػذ م األجنا ػ
 م ارات اإلهداع م حل اؼبيفكالت.اؼبثالي ).
 م ارات فن النيعامل مع اآلخوين. هووامد:كية بكوف إهباهياً؟وى ػ ػػي جلسػ ػ ػػات يق ػ ػػدم ا ـبنيصػ ػ ػػوف
حبس ػ ػػا حاج ػ ػ الس ػ ػػجناء ،وى ػ ػػؤالء
اؼبخنيصػػوف اػػد يكووػػوف (مػػن خػػارج
السػػجن) ،أو مػػن مسػػؤويل السػػجن ،ػ وفذت أكثو من ( )585جلس .
أو من السجناء أوفس م فبن لػدي م
ا ػػدرة ،ويني ػػوىل القسػ ػػم بنس ػػيق ىػ ػػذه
اعبلسات هني اؼبخنيصني والسجناء.

أي ػػاـ االثن ػػني واػبم ػػيس ،ي ػػوـ وي ػػوـ،
ينف ػ ػ ػػذ عل ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػدار الع ػ ػ ػػاـ ،وحبس ػ ػ ػػا رغاػ ػ ػ ػ
األي ػػاـ الا ػػيض م ػػن ك ػػل شػ ػ و ،ي ػػوـ
السجناء.
عوف  ،عاشوراء.
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إِمشسج اللْ

وبك ػػي في ػػو أح ػػد الس ػػجناء الني ػػائاني
اصػ ػ ػ ػ ػنيو م ع ػ ػ ػ ػػال اعبويبػ ػ ػ ػ ػ ق ػ ػ ػ ػػاهقاً ( )65قجيناً بائااً.
لالعنياار والعظ .

الَّام

إِمشسج سششُر العَّأ ا

علمي ووعظي

إِمشسج "ت ــشُي"

علمي ووعظي

االْـ ـ ـ ــعحشَم سـ ـ ـ ــا الَشش ـ ـ ـ ـ
اليِت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ـ ـ ـ ـ ــي ارَ رـ ـ ـ ـ ـ ـ

والييِاَ

التِاسج الِيشض

للمساعدة على اإلاالع عن النيدخني ،وهياف
مضارىا ،واد هلػ عدب اؼبقلعني عن النيدخػني
ّ
( )394مدخناً.
لإلا ػ ػ ػ ػ ػػالع ع ػ ػ ػ ػ ػػن اؼبخ ػ ػ ػ ػ ػػدرات واؼبس ػ ػ ػ ػ ػػكوات،
والنيا ػػذيو من ػ ػػا ،وهي ػػاف مضػ ػػارىا ،وا ػػد هل ػ ػ
عدب النيائاني من ىذه اآلف ( )252مدمناً.

عػ ػ ػػوض إعػ ػ ػػالين منػ ػ ػػوع عػ ػ ػػن هعػ ػ ػػض
دبعدؿ ( )5موات يومياً.
األمور الديني أو االجنيماعي
( )52هوواؾباً هاويق الدوري الوياضي.

مساهقات رياضي منينوع

ينيضح من اعبدوؿ الساهق رام ( )6مدى اعب وب اؼبنينوعػ مػن األويفػا الدعويػ والثقافيػ
واؼب اري ػ والنيوعوي ػ الػػيت بنفػػذ م السػػجن ،وطويق ػ بنفيػػذىا ،واؼبس ػني دفوف من ػػا ،ومػػدى اىنيمػػاـ
إبارة السجن إلصالح وإعداب السجناء للاياة السليم .
الجدول رقم ( )6يوضح جيود وحدة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية
المطيرة في سجن الممز ،وطريقة أدائيا لعمميا

التِمشسج

الي عح َّو

ال َّ

ال ََّ

يسنيفاب من ا م مكوم
حلقات باهع لوزارة
اقنيفاب من ا خالؿ قني أش و من
( )1وَـ ـ ـ ــَّم اللـ ـ ـ ــَِ الاهي والنيعليم (معلموف خابـ اغبومني اليفويفني م
غوة رمضاف 5430ىػ ()370
العفو عن السجناء
الشِيه ،وتعشَّ سا :يقوموف هذل م الفاة
قعوبياً ،و( )577غس قعوبي.
اغبافظني للقوآف الكومي
اؼبسائي )
ََْ.لــ ـ ـ ــشَ ترح ـ ـ ـ ـ ـ ظ
اللَِ الشِيه.

 .لل ـ ـ ـ ـ ــش وُ ـ ـ ـ ـ ــُِ

ال ي ـ ـ ـ ـ ـ الخشص ـ ـ ـ ـ ـ

إشأعت ـ ـ ــشفاَ َح ـ ـ ــظ
اللَِ الشِيه.
( )1وََّم ال

حلقات اسم اإلرشاب
والنيوجيو

زبصخل للنػزالء اغبافظني
لكنياب اهلل

بسني دؼ وزالء األجنا اؼبثالي

حلقات النيلقني

للمانيدئني وكاار السن
وغس الناطقني هالعوهي

بسني دؼ صبيع النػزالء

اغبلقات اؼبكثف
(هووامد مضموف)

غبفو القوآف كامالً وفق
هووامد معني

بسني دؼ وزالء األجنا اؼبثالي

حفو األرهعني النووي واألذكار واألبعي
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بسني دؼ صبيع النػزالء

ينيضح من اعبدوؿ الساهق رام ( )7طويق عمل وحدة حفو القوآف الكومي والسػن الناويػ
اؼبا وة ،وبنوع الةرامد اليت بنفذىا ىذه الوحدة ،واؼبسني دفوف من ا.
الجدول رقم ( )7يوضح جيود وحدة المساجد والمصميات في سجن الممز،
وطريقة أدائيا لعمميا:
الل ه

ال ََّ

اليِش وارمَ

 إهباب أماكن للمساجد واؼبصليات باخل األجنا .م قجن اؼبلػز ( )24مصػلياً
الي شََّ واليَْ شَ  -ب ػػتمني منيالا ػػات اؼبس ػػاجد (ف ػػوش ،مص ػػاحة ،أج ػػزة
ومسجد واحد.
الصوت ،كنيا ،حامالت مصاحة.)..

ارتي والياذمَّ

الخ تـشا

 اخنييػ ػػار األئم ػ ػ واؼبػ ػػؤذوني ق ػ ػواء مػ ػػن الن ػ ػػزالء ،أو م ػ ػػناؼبوشدين م اإلبارة.
م قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجن اؼبلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ()25
 إاام الةرامد العلمي النيتىيلي لفأئم واؼبؤذوني. عقد لقاءات علمي هين م وهني الدعاة وطلا العلم .إماماً ،و( )25مؤذواً. النينسيق مع اعب ػات اؼبخنيصػ لنيػوفس العػدب الكػام مػناألئم م ش و رمضاف.
 النينس ػػيق م ػػع اعب ػػات اؼبخنيصػ ػ وطلاػ ػ العل ػػم وال ػػدعاةللقياـ خباا اعبمع م أحد اؼبصليات واؼبساجد النياهع
للسجن.
 بوشيح اػباااء من النػزالء وبدريا م وباويو م ارامهم. اخنيي ػ ػ ػػار اػبا ػ ػ ػػا واؼبػ ػ ػ ػواعو ال ػ ػ ػػيت بناق ػ ػ ػػا الس ػ ػ ػػجناءوالعاملني م السجوف.

يني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوىل اػبااه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ )58( :
خاياػ ػ ػاً م ػ ػػن النػ ػ ػػزالء ،و()7
خاا ػ ػ ػ ػػاء م ػ ػ ػ ػػن اؼب ػ ػ ػ ػػوالفني أو
اؼبنيعاووني (م ال،الا).

يعػػوض اعبػػدوؿ السػػاهق راػػم ( )8طويق ػ عمػػل وحػػدة اؼبسػػاجد واؼبصػػليات ،واؼب ػػاـ الػػيت
زبنيخل هبا ،واألويفا اؼبنينوع اليت بنفذىا.
الجدول رقم ( )8يوضح جيود وحدة المكتبات والمعارض في سجن الممز،
وطريقة أدائيا لعمميا
ارم ش
اليشعتشَ

اليِش وارمَ
 باويو اؼبكنياات السمعي واؼبوئي واؼبقووءة. بفعيل ويفاط االقنيعارة وبنظيم ا وفق جدوؿ معني. بنظيم اؼبساهقات الثقافي هبدؼ بفعيل القواءة. يوجد هث منياح م كل العناهو للنيلفزيوف السعوبي جبميع انوابو.20

الي شف

 بنظيم اؼبعارض الداخلي . اؼبيفارك م اؼبعارض اػبارجي على مسنيوى مناق الوياض ،مثػل :م وجػاف اعبنابريػ ،وهعض معارض اؼبدارس النياهع لوزارة الاهي والنيعليم.

ينياني من اعبدوؿ الساهق رام ( )9طويق عمل وحػدة اؼبكنياػات واؼبعػارض ،واؼب ػاـ اؼبناطػ
هبا ،واؼبسني دفوف من ا.

الجدول رقم ( )01يوضح البرامج الدعوية المتنوعة المنفذة في سجن الممز
لغير الناطقين بالعربية (المغات األجنبية) (خالل ستة أشير من مطمع شير
رمضان 0321ىـ)

مَّ التِمشسج

ال ََّ

ال ِيل

سرشض ـ ـ ـ ـ ـ ـِاَ َبَّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ بشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،بلق ػ ػ ػ ػ ػػى م اؼبس ػ ػ ػ ػ ػػاجد ،أو ( )34ؿباض ػػوة شػ ػ وياً هالل ،ػػات اآلبيػ ػ ( :ذب ػػالوج
"فلايح" ،أوربو ،إودوويسي ،هن،ايل ،باميلي)
هعض العناهو واألجنا
لَي َي ا ،وغ ِهه
كَيشَ تََّ ِ

هعد الصلوات

َح تشِيه الي َي ا اللََّ

يقاـ هصف بوري

اللَ شَ االْعَشفي والحعشوف

لق ػ ػ ػػاء مفني ػ ػ ػػوح للجالي ػ ػ ػػات
اؼبسلم

( )5جلسات ش وياً.

للشا ارَت (إشاملَ اي )

هووامد مساهقات

يسػ ػ ػ ػ ػني دؼ اعبالي ػ ػ ػ ػػات ال ػ ػ ػ ػػذين هبي ػ ػ ػ ػػدوف الل،ػ ػ ػ ػ ػ
اإلقبليزي .

دبعدؿ ( )30كلم ش وياً.
واد أقلم خالؿ قني أش و ( )36قجيناً.

ينيضػػح مػػن اعبػػدوؿ السػػاهق راػػم ( )50وصػػيا السػػجناء غػػس النػػاطقني هالل،ػ العوهيػ  ،مػػن
اؼبسلمني وغسىم حيث بق ّدـ ؽبم هوامد بعويػ منينوعػ  ،مػن احملاضػوات والكلمػات واؼبسػاهقات
واللق ػػاءات اؼبنينوعػ ػ ويا ػػني في ػػا للمس ػػلمني م ػػن م أحك ػػاـ ال ػػدين ،ويُػػدعى غ ػػس اؼبس ػػلمني إىل
اإلقالـ ،وباني ؽبم ؿباقنو وفضائلو ،ووبنيفى هالداخلني من م إىل اإلقالـ هصف بوري .
وإِنه اللَّاول ال شإل وإ شمشتِش تعىع ْإِم س ـشله التـِاسج الَّبَّيـ الي حـنم ُـي ْـلا
اليَا ال ش أالل ْع ْشـِِ ،وهـنه التـِاسج وارمَـ ت شـح ـ إريـَّ اهلل ـ ت ـََّا وت َّبـش
لِنه التِاسجه إيش ي ا ـ إ َّ تَُّ ق اهلل ـ ُي متَّل ال ل شا لِنه التـِاسج وتحـشبَِه س ِـشه
م ِل اهلل ْ ي ح إِش ،وْ يلا اللي بََ ذل أ ِ اللااا.

*****
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المبحث الرابع :ركائز العمل الدعوي في السجون

في المممكة العربية السعودية
كيفػػة اؼبااػػث السػػاهق جواوػػا مضػػيئ عػػن العمػػل الػػدعوي الػػذي ينفػػذ م قػػجن اؼبلػػز
العاـ ،والذي يعد أمبوذجاً حسػناً لاقيػ السػجوف م اؼبملكػ العوهيػ السػعوبي  ،وابضػح مػن ذلػ
بنػػوع األعمػػاؿ واألويفػػا اؼبق ّدمػ  ،وباػػني حجم ػػا ،واالىنيمػػاـ الػػذي ربظػػى هػػو مػػن ااػػل القػػائمني
على إبارة السجوف م اؼبملك .
إ ّف ىذا العمل الدعوي اؼبنيميز ال يبكن أف يقدـ هبذه الصورة اليفامل لوال أوو ػ هعد بوفيػق
اهلل بعاىل ػ يوبكز على أقس منيين من القواعد والوكائز اليت يسنيند علي ػا ،ومػن أهػوز ىػذه الوكػائز
والقواعد اآليت:
 -5اقػنيناب وظػػاـ السػػجن والنيوايػػة علػػى اؼبصػػدرين الك ػويبني كنيػػاب اهلل الكػػومي ،والسػػن الناوي ػ
اؼبا ػػوة ومػػا اػػاـ عمػػل أو وظػػاـ علي مػػا إال كػػاف النجػػاح والفػػالح حليفػػو يقػػوؿ اهلل بعػػاىل:
َّ
ـشم يبعْ يه ُــي َشـ يـي نا
الِ ْْـ َ
َس ْــَّا َْي ْــَّا الََّ ـ َ َوَْي ْــَّا َّ
ـَّل َوْْولــي يار يَســِ سـ ْش يه * َُـ تَـَـ َ
يا َ
يَــش َْيـل َِــش الــن َ
ََ َ ـ ْـا تَـِيويال
َُـ ْـَِلوهْ إلَــَ الََّ ـ َو َّ
الِ ْْــَّل إ ْك ــعْ يه تْـ ياس ْــَّ َ إشلََّ ـ َواليَ ـ يـَّ ياٌأــِ * ذَٰلـ َ َأ ي ـ اـِ َوْ ي
[ النس ػػاء ،]59:ويق ػػوؿ الوق ػػوؿ الك ػػومي ( :أوص ػػيكم هنيق ػػوى اهلل ،والس ػػمع والااعػ ػ  ،وإف

عاػػداً حايف ػػياً ،فإو ػػو م ػػن يع ػػش م ػػنكم هعػػدي فس ػػسى اخنيالف ػاً كث ػساً ،فعل ػػيكم هس ػػنيت وق ػػن
()5

اػبلفاء اؼب ديني الواشدين ،سبسكوا هبا ،وعضوا علي ا هالنواجذ ، )..واػد باػني م اؼبااػث
الثػػاين مػػن ىػػذه الدراقػ أف أغلػػا مػواب ىػػذا النظػػاـ ولوائاػػو النينفيذيػ بؤكػػد العنايػ هتحكػػاـ
اليف ػويع اإلق ػػالمي  ،واغب ػػوص عل ػػى اىني ػػداء الس ػػجناء هنيعاليم ػػا ،وه ػػذؿ الوق ػػع والاااػ ػ م
حث م على ذل .
 -2النيػزاـ باايقػات األعمػاؿ الدعويػ اؼبنفػذة دبػذىا أىػل السػػن واعبماعػ ووفػق مػن د السػػلة
الصػا ح مػن رعيػل األمػ ػ رضب ػم اهلل ػ وىػذا يظ ػو مػن االعنينػاء هالوقػائل الدعويػ القائمػ
عل ػػى ذلػ ػ حي ػػث بُػ ػدرس كني ػػا علم ػػاء الس ػػلة م العقي ػػدة واغب ػػديث والفق ػػو ،ويُ ني ػػدى
هبدي م م قائو األويفا اؼبخنيلف .
( )5رواه الاخػاري ،كنيػاب األبب ،هػاب مػا ين ػى عػن النيااقػد والنيػداهو ،راػم  ،6065ورواه مسػلم ،كنيػاب األبب ،هػػاب
ربومي النيااقد والنيااغض والنيداهو ،رام. 6473
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 -3الػػنخل علػػى القيػػاـ هبػػذه ال ػةرامد وباايق ػػا م وااػػع العمػػل هالسػػجوف عم ػالً هاؼبػػابة السػػاهع
عيفوة من وظاـ السجن والنيواية الذي جوى هياوو م اؼبااث الثاين.
 -4اؼبكومػ السػػامي مػػن ااػػل والة األمػػو م ىػػذه الػػاالب اؼبااركػ ػ وفق ػػم اهلل ػ والػػيت بقػػور في ػػا
إعفاء السجني الذي ينيمكن من حفو كنياب اهلل الكومي (عن ال و الػا) أثنػاء فػاة قػجنو
مػػن وصػػة ؿبكومينيػػو واػػد أشبػػو ذلػ م إااػػاؿ عػػدب كاػػس مػػن السػػجناء علػػى حفػػو القػػوآف
الكومي ،والنيفاعل اإلهبػايب مػع حلقػات النيافػيو م السػجوف فبػا أقػ م م بقػومي قػلوك م،
وبتىيل م للعوبة إىل ا نيمع أفواباً صاغبني ػ هإذف اهلل ػ.
 -5ال ػػو مػػن العػػوض السػػاهق حسػػن أباء إبارة اإلرشػػاب والنيوجيػػو م اؼبديويػ العامػ للسػػجوف م
اؼبملكػ ػ ألعماؽب ػػا وم ام ػػا ،وى ػػذه اإلبارة ى ػػي اعب ػ ػ اؼبس ػػؤول ع ػػن األعم ػػاؿ الدعويػ ػ م
السجوف وبنظيم ا واإلشواؼ علي ا واؼبالع على حجم األعماؿ اليت بقػوـ هػو ىػذه اإلبارة
ينيضح لو حجم اعب د اؼباذوؿ من اال القائمني على ىذه اإلبارة والعػاملني في ػا ،هاإلضػاف
إىل حس ػػن بواص ػػل م م ػػع اؼبؤقس ػػات الوظبي ػ واػباص ػ  ،والداعم ػ ؽب ػػذه ال ػةرامد ق ػػعياً م ػػن
الق ػػائمني عل ػػى ى ػػذه اإلبارة م أباء األماوػ ػ اؼبلق ػػاة عل ػػى ع ػػابق م ،ورغاػ ػ م إال ػػار ى ػػذه
األعمػػاؿ وفػػق أفضػػل صػػورة فبكنػ خدمػ للػػدين ،وويفػواً ألحكامػػو وبعاليمػػو هػػني السػػجناء،
واقنيثماراً ألواامهم دبا ينفع م م بين م وبوياىم.
 -6أف الػةرامد الدعويػ بنفػذ وفػػق خاػط علميػ منظمػ ومعنيمػػدة مػن ااػػل اؼبسػؤولني م اؼبديويػ
العام ػ للسػػجوف ،هعيػػداً عػػن االرذبػػاؿ والعيف ػوائي وىػػذه اػباػػط من ػػا الفصػػلي (كػػل ثالث ػ
أش و) ،ومن ا الثلث السنوي (كل أرهع أش و) ،وب،اي ىذه اػباط مواقم معين ( :شػ و
رمضاف ،عيفو ذي اغبج  ،عاشوراء) ،وىناؾ منياهع من اعب ات اؼبخنيص م اؼبديوي العامػ
للسػػجوف إلبارة كػػل ق ػػجن حػػوؿ بنفيػػذ ى ػػذه اػباػػط ،ومنياهع ػ ذل ػ  ،وبقويب ػػا ،ومعاعب ػ
اؼبلاوالات اؼبسجل علي ا.
 -7النيعاوف مع اعب ػات ذات العالاػ م بنفيػذ ىػذه الػةرامد واػد باػني معنػا م اؼبااػث الثالػث
أف اؼبديوي العام للسجوف بنيعاوف م ذل مع عدة ج ات رظبي :
ػ بنيعاوف وزارة اليفؤوف اإلقالمي واألوااؼ والدعوة واإلرشػاب وفووع ػا م اؼبملكػ م بنسػيق
الةرامد الدعوي والنيصويح هبا ،وبزويدىا هالدعاة اؼبنيعاووني ،وبنيعػاوف كػذل مػع اعب ػات
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اػبسي ػ النياهع ػ للػػوزارة ،مثػػل :اؼبكابػػا النيعاووي ػ للػػدعوة ،وبوعي ػ اعباليػػات ،واعبمعيػػات
اػبسي لنيافيو القوآف الكومي م مناطق اؼبملك .
ػ ػ بنيعػػاوف كػػذل مػػع وزارة الاهي ػ والنيعلػػيم م إبارة اؼبػػدارس م السػػجوف ،واإلش ػواؼ علػػى
هعض اؼبناشط الدعوي والنيعليمي اؼبنينوع .
ػ بنيعػػاوف أيض ػاً مػػع وزارة الثقاف ػ واإلعػػالـ م اإلش ػواؼ علػػى بنفيػػذ هعػػض ال ػةرامد الثقافي ػ ،
وبزويد مكنياات السجوف هالكنيا اؼبنينوع .
ػ بنيعاوف أيضاً مع جامع اإلمػاـ ؿبمػد هػن قػعوب اإلقػالمي  ،ومعاىػدىا العلميػ اؼبننييفػوة م
اؼبملك لإلفػابة مػن معلمػي اؼبعاىػد إلاامػ الػةرامد الدعويػ اؼبنينوعػ م قػجوف اؼبنػاطق
واحملافظات.
وىذا النينوع م النيعػاوف يثوي الةرامد الدعوي اؼبق ّدم للسجناء ،ويعزز مػن بػػتثسىا ػ هػإذف اهلل
ػ لكولا أايمت من اال منيخصصني في ا.
 -8حسػػن اخنييػػار موضػػوعات ىػػذه الػةرامد الدعويػ ومضػػمولا حيػػث إلػػا بناقػػا السػػجناء
وأوضػػاع م ،كمػػا بنيميػػز هيفػػموليني ا وبنوع ػػا ففي ػػا مػػثالً :الػػدروس اليفػ وي  ،واألقػػاوعي ،
واليومي  ،واؼبنيوف العلمي الاويل  ،واحملاضػوات العامػ  ،وحلقػات النيلقػني ،والػةرامد الثقافيػ ،
والػػدورات اؼب اري ػ والوياض ػػي  ،والػػدروس اؼبخصص ػ للجالي ػػات هل،ػػات منينوع ػ  ،كم ػػا أل ػػا
بواعي غس اؼبسلمني ،وكبو ذل .
 -9بنػػوع القػػائمني هػػالةرامد الدعوي ػ فنيػػارة ينيوالىػػا اؼبوشػػدوف والوعػػاظ النيػػاهعوف إلبارة قػػجن
اؼبلػػز ،وبػػارة يقػػوـ هبػػا هعػػض الػػدعاة وطلا ػ العلػػم اؼبنيعػػاوووف واحملنيسػػاوف مػػع إبارة السػػجن،
وموات ينفذىا هعض النػزالء اؼبنيميػزين وىػذا النينػوع والني،يػس يسػ م م حسػن بلقػي الن ػزالء
ؽبذه الةرامد ،وياعث في م اغبماق  ،وياوب عن م السهم واؼبلل.
 -50يظ ػو ػ كػذل ػ مػن العػوض السػاهق للػةرامد الدعويػ اؼبنفػذة م قػجن اؼبلػز العػاـ مواعػاة
أحػ ػواؿ اؼب ػػدعوين (الس ػػجناء) وا ػػدرامهم وإمكاو ػػامهم ،ف ػػي بناق ػػا أص ػػااب العقوه ػػات
الاويلػ  ،وبناقػػا كػػذل مس ػنيويامهم العلميػ  ،واىنيمامػػامهم اؼبخنيلف ػ  ،وم ػواحل م العموي ػ
فنجػػد مػػن هػػني ىػػذه الػةرامد مػثالً :الػػدروس العلميػ اؼبنيخصصػ  ،وقبػػد مػػن هين ػػا كػػذل :
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حلقات بلقني القوآف الكومي ،ف ي بناقا عام السجناء ،وبػدفع السػهم عػن م ،وبيفػ،ل
أواامهم دبا ينفع م.
 -55بنػػوع الوقػػائل واألقػػاليا الدعويػ اؼبنفػػذة م ىػػذه الػةرامد حيػػث قبػػد أف في ػػا اىنيمامػاً
هالوقػػائل الدعويػ اؼبااشػػوة ،كالػػدروس واحملاضػوات واػبااهػ والكلمػػات النيوجي يػ  ،وعنايػ
أيضػاً هالوقػػائل الدعويػ غػػس اؼبااشػػوة ،كالكنيػػا واألشػػوط واؼبسػػاهقات الثقافيػ  ،واىنيمامػاً
كػػذل هوقػػائل النيقني ػ  ،كػػالعووض م شاشػػات األجنا ػ  ،وكبوىػػا ،هاإلضػػاف إىل العناي ػ
هاألقػػاليا الدعويػ اؼبنفػػذة فمن ػػا الوعظيػ  ،ومن ػػا الػػذي يعنيمػػد علػػى الاىيػػا مػػن آثػػار
اؼبعاصي واؼبخدرات والنيػدخني ،ومن ػا الػذي يقػوـ علػى الاغيػا والنيػتلية هػاغبوافز اؼبابيػ
واؼبعنوي واعبوائز اؼبنينوع  ،وكبو ذل .
 -52بواصل ىذه الةرامد واقنيمواريني ا ف ي بنفذ على مدار العػاـ ،وبقػاـ يوميػاً ،هػل اػد يقػاـ
م اليػػوـ الواحػػد ع ػػدة مناشػػط ،وردبػػا م وا ػػت واحػػد ينفػػذ أكث ػػو مػػن منيفػػط ،ولك ػػن م
أماكن منيعدبة (مصليات ،أجنا ).
هنه ْإِم الِكشتا واللَّابَّ العي ي َق س ِش ال ي الَّبَّ ُي ْلَّ الييَش  ،كيش

تتـ ا ذلـ ت ت ل ــش ســا أــالل االْــع ِا

العحْـ َي لَتـِاسج الَّبَّيـ الي حــنم ُــي ْــلا

اليَا ال ش أالل ْع ْشِِ سا غِم شِِ فسىش 1341هـ.
وهنه ارْح اليع تشح ـ إ َّ تَُّ ق اهلل ت شلَ ـ ال لشح لِنا ال يـ  ،وت ـِه ُـي
العــِث ِ اايلــشإي ُــي ال ــل شاه وإــنل تعرلــق إَــَّف اليلشصــَّ الشتــِف ســا هــنه ال لَّإـ
العي ْْمال بَ ِه.

*****
*****
*****
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ـ الجانب الميداني:

 التمييد :إجراءات الدراسة الميدانية.بسني دؼ الدراق من خالؿ اعباوا اؼبيداين وصة الظاىوة اؼبدروق ( :بقومي الةرامد
الدعوي اؼبق ّدم م قجن اؼبلز العاـ) ،وفقاً آلراء من لني م الدراق من السجناء م قجن
اؼبلز العاـ ،وربديداً من اال وزالء األجنا اؼبثالي م السجن.
ـ َْام َي س ََّسشَ الَّفاْ :

()5

صبع الااحث معلومابو اؼبنيعلق هاعباوا اؼبيداين م ىذه الدراق عن طويق أباة االقنيااو
إذ بعد االقنيااو أباة مالئم للاصوؿ على آراء أفواب العين حوؿ اعب وب الدعوي اؼبنفذة م
قجن اؼبلز العاـ وبقويب م ؽبا ،ومعوف اؼبزيد من اغبقائق اؼبنيعلق هذل  ،وجاءت ىذه االقنيااو
وفق األقئل ذات إجاه م،لق وىي اليت بعنيمد غالااً على االخنييار اػبماقي اؼبنيدرج «مقياس
()2

ليكوت  ، »likertليخنيار من لنيو الدراق اإلجاه اؼبناقا  ،كما بُوؾ م آخوىا عدة
أقاو مفنيوح ليعةر من خالؽبا أفواب عين الدراق عن آرائ م ،ومقاحامهم بوف النيقيد هصي،
ؿبدبة ليسنيفيد الااحث من آراء اعبميع.

ومَّ اتت التشَث ُي إبَّاَ هنه االْعتشم الخ َّاَ اٌت :

ػ مت ربديد ىدؼ االقنيااو م ضوء ال،وض من اعباوا اؼبيداين م ىذه الدراق  ،وىو( :بقومي
الةرامد الدعوي اؼبق ّدم م قجن اؼبلز وفق آراء أفواب العين ألجل معوف آرائ م حوؿ ىذه
اعب وب ه،وض مواصل اعبواوا اإلهباهي في ا ،ومعاعب أوجو القصور وربسين ا إىل األفضل
هإذف اهلل).
ػ حدب الااحث معلومات االقنيااو (وحدات اياس األباة) م ضوء ذل  ،هناء على:
 .5اجني ابه اليفخصي ،ولقاءابو وزيارابو للسجن واللقاء هاعض اؼبسؤولني م السجن ،وكذل
هعض السجناء م األجنا اؼبثالي .
( ) 5اوظو :أقاليا الااث العلمي م العلوـ االجنيماعي واإلوسػاوي  ،ب.فػوزي غواياػ وآخػووف ،ص ،53الااػث العلمػي،
ب .عايدات وآخووف ،ص  ،525الااوث اإلعالمي  ،ب.اغبيزاف ،ص.84
( ) 2اوظو  :اؼبدخل إىل الااث م العلوـ السلوكي  ،ب.العساؼ ،ص .358
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 .2رأي أغلا احملكمني أف ىذه القضايا ىي األوىل م بضمين ا م االقنيااو .

()5

()2

ػ اجني د الااحث عند إعدابه ؽبذه األباة دبواعاة األمور اآلبي  :أف بكوف االقنيااو اصسة
ادر اإلمكاف ضماواً ؼبيفارك من لني م الدراق  ،وضماواً ؼبصداايني م ،واد أرفق الااحث
مع االقنيااو خااهاً موج اً ؼبن لنيو الدراق يوضح فيو ىدؼ الدراق  ،وغايني ا ،وحث م
على النيفاعل مع ا ،وهعد النيصميم اؼبادئي ؽبذه االقنيااو ااـ الااحث هنياكيم ا للنياقق
من مالءمني ا ؼبوضوع الدراق .

()3

ـ ب الَّفاْ وَليِش:

وظواً لصعوه إخضاع ؾبنيمع الدراق ػ وزالء قجن اؼبلز  -ؽبذه الدراق فقػد متّ باايػق ىػذه
الدراق ػ ػ ػ مػ ػ ػػن خػ ػ ػػالؿ (االق ػ ػ ػنيااو ) علػ ػ ػػى عين ػ ػ ػ ؿبػ ػ ػػدبة ،بسػ ػ ػػمى العين ػ ػ ػ العمدي ػ ػ ػ (الفوضػ ػ ػػي )
( )4( )Purposive sampleعلى وزالء األجناػ اؼبثاليػ الثالث

()5

م قجن اؼبلػز،

(ُ ) 5عوضػػت االق ػنيااو علػػى ؾبموع ػ مػػن احملكمػػني األكػػابيبيني ،واػػد أفػػاب الااحػػث مػػن اؼبلاوالػػات العلمي ػ القيّم ػ الػػيت
بوووىا على االقنيااو اؼبادئي  ،فجزاىم اهلل خساً.
( ) 2أف ػػاب الااح ػػث م ى ػػذه األم ػػور م ػػن ع ػػدب م ػػن اؼبواج ػػع العلميػ ػ  ،مث ػػل :أق ػػاليا الاا ػػث العلم ػػي م العل ػػوـ اإلباريػ ػ ،
ب.العالوو ػ ػ  ،ص ،565الااػ ػػث العلمػ ػػي ،ب.ذواػ ػػاف عايػ ػػدات وآخػ ػػووف ،ص  ،525اؼبػ ػػدخل إىل الااػ ػػث م العلػ ػػوـ
السلوكي  ،ب.العساؼ ،ص.343
( ) 3يقصد هذل اخنياار مقياس صدؽ االقنيااو م اياس ما وضعت ألجلو ،واد أكدت هعض اؼبواجع العلمي أوو يبكن
ايػػاس الصػػدؽ عػػن طويػػق عوض ػ ا علػػى عػػدب مػػن اؼبخنيصػػني واػب ػةراء ،ويسػػمى( :صػػدؽ احملكمػػني) ،اوظػػو :أقػػاليا
الااث العلمي ،ب .غوايا وآخووف ،ص ،60الااث العلمي ،ب.عايدات وآخووف ،ص.596
( ) 4العين العمدي أو الفوضي  ،ىي :العين اليت ىبنيارىا الااحث هنفسو لكووو يوى ألا سبثل ؾبنيمع براقنيو ،وىي إحدى
العينات غس العيفوائي (غس االحنيمالي ) ،اوظو :الااػث العلمػي واقػنيخداـ مصػابر اؼبعلومػات النيقليديػ واإللكاوويػ ،
عامو انديلجي ،ص ،62الااوث اإلعالمي  ،ب.اغبيزاف ،ص.77-76
( )5اؼبقصوب هاألجنا (العناهو) اؼبثالي  :ىي األجنا اليت وضعني ا اؼبديوي العام للسجوف باخل السجوف رغا م ربفيز
السػػجناء وزيػػابة بفػػاعل م مػػع الػةرامد اؼبنينوعػ اؼبق ّدمػ ؽبػػم ،وبنيػوافو م ىػػذه األجناػ هعػػض اؼبزايػػا الػػيت سبيزىػػا عػػن هقيػ
األجنا (العناهو) ،ومن ذل ( :أف وزالء األجنا اؼبثالي أال عػدباً مػن وػزالء األجناػ األخػوى حيػث يػنيم اونيقػاؤىم
من اال اسم اإلرشاب والنيوجيو ،وبكثة م ىذه األجنا الةرامد الدعوي والعلمي والثقافي  ،والنػزالء ػ م ال،الا ػ مػن
فئ عمويػ منيقارهػ  ،ويبنػع في ػا النيػدخني ،وزيػارة عائلػ السػجني م ىػذه األجناػ بكػوف أطػوؿ ،كمػا ُيب ّكػن السػجني م
ىذه األجنا اؼبثالي من اػبلوة اليفوعي هزوجنيو ألواات أطوؿ من غسىم ،كما يبنح السجني اقنيقاللي م بػوفس هعػض
االحنيياجات اؼبنينوع لو ،وكبو ذل من اؼبزايا.
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وينيضح حجم أفواب العين وفق اعبدوؿ اآليت رام (:)55
الت ـش

اربـَّاَ

بََّ ارَ ر (ال شإِ) ُي ْلا اليَا ال ش
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بََّ ال ل شا ُي ْلا اليَا ال ش

 6000قجني بقويااً

بََّ ارَ ر (ال شإِ) اليثشل ُي ْلا
اليَا
بََّ ماالا ارَ ر (ال شإِ) اليثشل
ُي ْلا اليَا
بََّ النيا شيَعِه الَّفاْ الي َّام سا

3
ينيفاوت هني
( )600-450قجني بقويااً

ماالا ارَ ر (ال شإِ) اليثشل ُي ْلا

( )82قجيناً

مسا الَّفاْ الي َّام

ش و ؿبوـ 5432ىػ

اليَا ال ش

ورأى الااحػػث أف ىػػذا العػػدب مػػن االقػنيااوات ( )82يعػػد جيػػداً ،ويبكػػن أف يعاػػي مؤشػوات
م مػ حػػوؿ موضػػوع الدراقػ  ،ويسػػمح هنياليػػل ونيػػائد أباة الدراقػ وإكمػػاؿ منيالاامهػػا هالدرجػ
اؼبالوه هعوف اهلل بعاىل.

()5

ـ تحِيغ الت شمشَ وتتَّيتِش:
هعد االوني اء من صبع االقنيااو  ،ااـ الااحث هنيفوي الاياوات من خالؿ اإلفابة من هووامد
النياليل اإلحصائي الذي يعوؼ هػ ( ،)SPSSومتّ اقنيخواج الاوائق اإلحصائي الوامي  ،وذل

وفق األقاليا اإلحصائي اآلبي :
ػ النيوزيػػع النيكػواري :وىػػي جػػداوؿ بلخػػخل الاياوػػات األوليػ إلجاهػػات أفػواب العينػ الػػيت وزعػػت
على فئات حبسا إجاهامهم ،ووبدب وفق ا عدب األفواب الذين يننيموف إىل كل فئ  ،ويسمى
ىذا العدب بكوار الفئ .

( ) 5يعػػد ربديػػد حجػػم العينػ مػػن األمػػور الػػيت يكثػػو اعبػػدؿ حوؽبػػا هػػني اؼبػػؤلفني م اؼبنػػاىد العلميػ  ،واػػد اجني ػػدت هعػػض
اؼبواجػػع هنياديػػدىا هنسػػا معينػ وفػػق ؾبمػػوع أفػواب ا نيمػع الػػذي قػنيااق عليػػو الدراقػ وىػػذا النياديػػد ال يسػنيند إىل
مناق علمي بايق ونييج الخنيالفو هني براق وأخوى ،كما أوو ال بوجػد ااعػدة ؿبػدبة لنياديػد حجػم العينػ  ،اوظػو:
بليل اخنييار العين  ،ب.الضاياف ،ص.29-27
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ػ وصػة اؼبني،ػسات االظبيػ ( :)Norminal Variablesلوصػة بوزيػع أفػواب العينػ وفػق
هياوامهم اليفخصي مع اإلجاهات اليت اخنياروىا.
ػ ػ مقػػاييس النزع ػ اؼبوكزي ػ وذل ػ هاي ػػاف الوقػػط اغبسػػايب ( )Meanإلجاه ػػات أف ػواب العين ػ ،
والذي يواب هو :ؾبموع القيم مقسوماً على عدبىا.
ورأى الااحث أف ىذه األقاليا اإلحصائي بفي هال،وض اؼبقصوب مػن ىػذه الدراقػ واإلفػابة
()5
من ونيائج ا هدرج جيدة.

*****

*****
*****
*****

( ) 5اوظػػو  :أقاقػػيات الااػػث العلمػػي ،ب.عػػوبة وب.ملكػػاوي ،ص  ،252أقػػاليا الااػػث العلمػػي ،ب.العالوو ػ  ،ص
 ،200اؼبدخل إىل الااث ،ب.العساؼ ،ص  ،559النظاـ اإلحصائي  spssف م وربليل الاياوات اإلحصائي  ،ب.الزعيب
والاالفا  ،ص.522
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المبحث األول :السمات العامة ألفراد عينة الدراسة
اقني دفت الدراق النيعوؼ على أهوز السمات العام (الديب،وافي ) ألفواب عينػ الدراقػ  ،وذلػ
ينيضح وفق اعبداوؿ اآلبي :
جدوؿ رام ( )52ياني ظبات أفواب العين وفقاً ألعمارىم
الفئات العموي

النيكوار

النسا

 25قن فتال

40

%48.78

 40 -26قن .

35

%37.80

 45قن فتكثو

55

%53.45

ا موع

82

%500

فينياني من أرااـ اعبدوؿ الساهق أف أغلا اؼبيفاركني م اإلجاه على ىذه الدراق ىػم مػن فئػ
اليفااب الذين بقل أعمارىم عن (25قن فتال) واد هل،ت وساني م  ،%48.78وجاء هعدىم
اليفػػااب الكاػػار الػػذين بػااوح أعمػػارىم هػػني ( 40-26قػػن ) ،وهل،ػػت وسػاني م  ،%37.8فيمػػا
هل،ت وسا الذين ذباوزت أعمارىم ( 45قن )  %53.45من العين .
جدوؿ رام ( )53ياني ظبات أفواب العين وفقاً ؼبؤىالمهم
اؼبسنيوى النيعليمي

النيكوار

النسا

ثاووي فتال

56

%68.29

جامعي

23

%28.05

فوؽ اعبامعي

3

%3.66

ا موع

82

%500

بيفس أرااـ ىذا اعبدوؿ إىل أف غالاي أفواب العين من الذين وبملوف اؼبؤىل الثاووي فتال هنسػا
هل،ػػت  ،%68.29فيمػػا هل،ػػت وسػػا ضبل ػ اؼبؤىػػل اعبػػامعي (الاكػػالوريوس)  ،%28.05وكػػاف
من هني أفواب العين  %3.66من ذوي اليف ابات العليا (فوؽ اعبامعي).
جدوؿ رام ( )54ياني ظبات أفواب العين وفقاً ؼبدة ؿبكوميامهم أو هقائ م م السجن
قنوات الاقاء م السجن

النيكوار

النسا

 5قن فتال

62

%75.65

 4-2قنوات

59

%23.57

 5قنوات فتكثو

5

%5.22

30

82

ا موع

%500

يظ ػػو مػػن ونيػػائد ىػػذا اعبػػدوؿ أف أكثػػو مػػن  %75.65مػػن ا ياػػني علػػى االق ػنيااو ىػػم فبػػن
أمضػوا (قػػن فتاػػل) م السػػجن ،وكػػاف مػػن م ػ أيضػاً ػ  %23.57فبػػن بػااوح مػػدة هقػػائ م م
السجن هني ( 4-2قنوات) ،ومن م  %5.22بزيد مدة هقائ م عن ( 5قنوات).
وييفػػس الااحػػث إىل أف مػػن السػػمات العام ػ الػػيت اخ ػنيخل هبػػا أف ػواب العين ػ ا ياػػني علػػى ىػػذه
االقنيااو أف صبيع م من السعوبيني.
ـ خالصة المبحث:

تت ا ُي هنا اليترث ال يشَ ال شس رُِاَ ال شس ه وكش سا ْإِمهش:
ػ ال ػو م ىػذا اؼبالػػا أف أغلػا اؼبيفػاركني م اإلجاهػ علػى ىػذه الدراقػ ىػػم مػن فئػ اليفػػااب
الذين بقل أعمارىم عن (25قن فتال) واد هل،ت وساني م .%48.78
ػ ابضػح م ىػذا اؼبالػا ػ أيضػاً ػ أف غالايػ أفػواب العينػ مػن الػذين وبملػوف اؼبؤىػل الثػاووي فتاػل
هنسا هل،ت .%68.29
ػ ػ با ػػني أف أكث ػػو م ػػن  %75.65م ػػن ا يا ػػني عل ػػى االق ػنيااو ى ػػم فب ػػن أمض ػوا (ق ػػن فتا ػػل) م
السجن.
ػ أف صبيع أفواب العين من السعوبيني.

*****
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المبحث الثاني :آراء أفراد عينة الدراسة حول الجيود الدعوية المنفذة في

سجن الممز العام
رغا م معوف آراء أفواب عين الدراق م اعب وب الدعويػ اؼبنينوعػ اؼبنفػذة م قػجن اؼبلػز العػاـ
فقد مت قؤاؽبم عػن ذلػ هعػدة أقػئل م أباة الدراقػ (االقػنيااو ) ،وجػاءت إجاهػامهم عن ػا وفػق
اعبداوؿ اآلبي :
اعبػدوؿ راػػم ( )55ياػني إجاهػػات أفػواب العينػ حػػوؿ عاػارة( :أىػنيم حبضػور الػةرامد الدعويػ م
السجن وأبفاعل مع ا كثساً)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

37

%45.5

موافق

25

%25.6

موافق إىل حد ما

6

%7.3

غس موافق

6

%7.3

غس موافق مالقاً

52

%54.6

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

3.80

-

االكبواؼ اؼبعياري

5.46

-

بكيفة ونيائد ىذا اعبدوؿ موافق أغلايػ أفػواب العينػ علػى اىنيمػام م حبضػور الػةرامد الدعويػ
م السجن وبفػاعل م مع ػا حيػث أجػاب هاؼبوافقػ أكثػو مػن  % 77ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م
وسا ىذه اؼبوافق ػ ،وهل،ت برج اؼبنيوقط اغبسايب ؽبذا اعبدوؿ ( 3.80من  ،)5وهل،ػت وسػا
االكبػواؼ اؼبعيػػاري م إجاهػػات ىػػذا اعبػػدوؿ ( )5.46ػ كلمػػا كػػاف النييفػنيت كاػساً حػػوؿ الوقػػط
()5

كلما كػاف االكبػواؼ اؼبعيػاري كاػساً ،والعكػس صػايح ػ  ،وم اؼبقاهػل ذكػو  %25.9مػن أفػواب

العين ألم ال ي نيموف كثساً هذل .

()2

( ) 5اوظو :أقاقيات الااث العلمي ،ب.عوبة ،ص  ،264النظاـ اإلحصائي ،ب .الزعيب ،ص .584
( ) 2هعػػض ال ػةرامد الدعوي ػ إلزامي ػ علػػى السػػجناء وليسػػت اخنيياري ػ حيػػث بلػػزـ إبارة السػػجن السػػجناء حبضػػور صػػالة
اعبمع واعبماع  ،وكذل حضور هعض احملاضوات والكلمات الوعظي أما هقي الةرامد الدعوي فليست إلزامي  ،وإمبا
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وبع ػػوض وني ػػائد اعب ػػدوؿ را ػػم ( )56آراء أفػ ػواب العينػ ػ حػ ػوؿ عا ػػارة( :أقػ ػ مت ى ػػذه الػ ػةرامد
الدعوي م زيابة بعلمي ألحكاـ بين اإلقالـ وآباهو)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

49

%59.8

موافق

53

%55.9

موافق إىل حد ما

54

%57.5

غس موافق

5

%5.2

غس موافق مالقاً

5

%6.5

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

4.20

-

االكبواؼ اؼبعياري

5.56

-

ينيضػػح مػػن ونيػػائد اعبػػدوؿ السػػاهق أف أكثػػو مػػن  %92مػػن أف ػواب العين ػ يػػووف أف ىػػذه ال ػةرامد
الدعوي أق مت م زيابة بعلم م ألحكاـ بين اإلقالـ وآباهو ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م برجػ
ىػػذه اؼبوافق ػ ػ ،وهل،ػػت برج ػ اؼبنيوقػػط اغبسػػايب ؽبػػذا اعبػػدوؿ ( 4.20مػػن  ،)5وهل،ػػت وسػػا
االكبواؼ اؼبعياري م إجاهػات ىػذا اعبػدوؿ ( ،)5.56فيمػا رأى  %7بقوياػاً أف بلػ الػةرامد ل
بس م م زيابة بعلم م للدين وأحكامو.
وياػػني اعبػػدوؿ راػػم ( )57آراء أف ػواب العين ػ حػػوؿ عاػػارة( :كػػاف ؽبػػذه ال ػةرامد الدعوي ػ بوراً م
عزمي على هناء حياة جديدة هعد خووجي من السجن ػ هإذف اهلل ػ)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

65

%74.4

موافق

7

%8.5

موافق إىل حد ما

2

%2.4

غس موافق

3

%3.7

غس موافق مالقاً

9

%55.0

اؼبنيوقط اغبسايب

4.30

االكبواؼ اؼبعياري

5.35

ياؾ ذل للواغاني من م ذكو ذل للااحث األقنياذ إهواىيم الزىواين (من اسم اإلرشاب والنيوجيو م قجن اؼبلز) يوـ
السات 5435/5/3ىػ.
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%500

ا موع

-

-

ينياني من أرااـ ىذا اعبدوؿ أف غالاي أفواب العين يؤكدوف أنبي بور الةرامد الدعوي م عػزم م
على هناء حياة جديدة هعد خووج م مػن السػجن ػ هػإذف اهلل ػ حيػث أجػاب هاؼبوافقػ أكثػو مػن
 %85مػن م علػى ذلػ ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م برجػ ىػذه اؼبوافقػ ػ ،وهل،ػت برجػ اؼبنيوقػط
اغبسايب ؽبذا اعبدوؿ ( 4.30من  ،)5وهل،ت وسا االكبواؼ اؼبعيػاري م إجاهػات ىػذا اعبػدوؿ
( ،)5.35وم اؼبقاهل رأى  %54بقويااً أوو ل يكن ؽبذه الةرامد أثواً علي م م ىذا اليفتف.
ولعل ىذه اإلجاه من اال أفواب العينػ فبػا يؤكػد أنبيػ ىػذه الػةرامد وأثوىػا اؼب ػم علػى السػجناء
لػػيس أثنػػاء سبضػيني م فػػاة العقوهػ فاسػػا هػػل وحػػم هعػػد خػػووج م مػػن السػػجن ،وفػنيح أه ػواب
األمل والنيفاؤؿ ؽبم لاناء حياة جديدة هعيدة عن األخااء والسلوكيات السيئ .
وبوضػػح ونيػػائد اعبػػدوؿ راػػم ( )58إجاهػػات أف ػواب العين ػ حػػوؿ عاػػارة( :أق ػ مت ىػػذه ال ػةرامد
الدعوي م ملء فواغي هاؼبفيد باخل السجن)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

67

%85.7

موافق

52

%54.6

موافق إىل حد ما

3

%3.7

غس موافق

-

-

غس موافق مالقاً

-

-

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

4.70

-

االكبواؼ اؼبعياري

0.53

-

بؤكػػد ونيػػائد ىػػذا اعبػػدوؿ ونيػػائد اعبػػداوؿ السػػاهق م ىػػذا اؼبالػػا حيػػث حظيػػت ىػػذه العاػػارة
أيضاً هإصباع أفواب العينػ  ،ووالػت مػوافقني م هنسػا  %500ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م وسػا ىػذه
اؼبوافقػ ػ ،وفبػػا يقػػوي ىػػذه الننييجػ أف برجػ اؼبنيوقػػط اغبسػػايب هل،ػػت ( 4.70مػػن  ،)5وهل،ػػت
وسػػا االكب ػواؼ اؼبعيػػاري م إجاهػػات ىػػذا اعبػػدوؿ ( ،)0.53وىػػذه الننييج ػ بعكػػس أيض ػاً أنبي ػ
ىػػذه ال ػةرامد الدعوي ػ وفػػق رأي أف ػواب العين ػ مػػن السػػجناء لكولػػا بس ػ م م مػػلء ف ػواغ أواػػامهم
هاؼبفيد باخل السجن.
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وبعػػوض أراػػاـ اعبػػدوؿ اآليت راػػم ( )59آراء أف ػواب العين ػ حػػوؿ عاػػارة( :اق ػنيفدت مػػن الػػدورات
العلمي اؼبقام باخل السجن)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

44

%53.7

موافق

57

%20.7

موافق إىل حد ما

9

%55.0

غس موافق

-

-

غس موافق مالقاً

52

%54.6

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

4

-

االكبواؼ اؼبعياري

5.45

-

باػػني ونيػػائد ىػػذا اعبػػدوؿ موافقػ عالي ػ مػػن أف ػواب العينػ حيػػث اػػاؿ أكثػػو مػػن  %85مػػن أف ػواب
العين ػ دب ػوافقني م علػػى اق ػنيفابمهم مػػن الػػدورات العلمي ػ اؼبقام ػ باخػػل السػػجن ػ ػ علػػى اخ ػنيالؼ
هين م م برجػ ىػذه اؼبوافقػ ػ وهل،ػت برجػ اؼبنيوقػط اغبسػايب ؽبػذا اعبػدوؿ ( 4مػن  ،)5وهل،ػت
وسا االكبواؼ اؼبعياري م إجاهات ىذا اعبدوؿ ( ،)5.45وم اؼبقاهل ذكو  %54.6مػن أفػواب
()5

العين عدـ موافقني م على ىذه العاارة.
وباني ونيائد اعبدوؿ رام ( )20إجاهات أفواب العينػ حػوؿ عاػارة( :أحػوص كثػساً علػى االونيظػاـ
م الدروس العلمي اؼبنيخصص م السجن)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

25

%30.5

موافق

26

%35.7

موافق إىل حد ما

55

%58.3

غس موافق

50

%52.2

غس موافق مالقاً

6

%7.3

اؼبنيوقط اغبسايب

3.70

( ) 5قاق هياف جواوا من الدورات اؼبقام م قجن اؼبلز ،اوظو :اعبدوؿ رام (.)3
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االكبواؼ اؼبعياري

5.24

ا موع

82

%500

-

-

يظ و مػن أراػاـ ىػذا اعبػدوؿ حػوص أفػواب العينػ علػى االونيظػاـ م الػدروس العلميػ اؼبنيخصصػ
م السػػجن حيػػث أجػػاب هاؼبوافق ػ أكثػػو مػػن  % 77ػ علػػى اخ ػنيالؼ هيػػن م م برج ػ ىػػذه
اؼبوافقػ ػ ،وهلػ اؼبنيوقػط اغبسػايب ( 3.70مػن  ،)5وهل،ػت وسػا االكبػواؼ اؼبعيػاري م إجاهػات
ىػػذا اعبػػدوؿ ( ،)5.24وم اؼبقاهػػل ذكػػو  %59.5مػػن أف ػواب العين ػ ألػػم ال يلنيزمػػوف هاالونيظػػاـ
()5

حبضور ىذه الدروس اؼبنيخصص .
وينيض ػػح م ػػن أرا ػػاـ اعب ػػدوؿ اآليت را ػػم ( )25آراء أفػ ػواب العينػ ػ ح ػػوؿ عا ػػارة( :أرى أف أغل ػػا
السجناء وبوصوف على حضور احملاضوات العام )
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً
موافق

29

%35.4

20

%24.4

موافق إىل حد ما

8

%9.8

غس موافق

8

%9.8

غس موافق مالقاً
ا موع

57

%20.7

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

االكبواؼ اؼبعياري

5.57

3.30

-

-

بوضح ونيائد ىذا اعبػدوؿ أف أفػواب يػووف أف أغلػا السػجناء وبوصػوف علػى حضػور احملاضػوات
العام ػ حيػػث أجػػاب اؼبوافق ػ علػػى ذل ػ  %70بقويا ػاً ػ علػػى اخ ػنيالؼ هيػػن م م برج ػ ىػػذه
اؼبوافقػ ػ ،وهلػ اؼبنيوقػط اغبسػايب ( 3.30مػن  ،)5وهل،ػت وسػا االكبػواؼ اؼبعيػاري م إجاهػات
ىذا اعبدوؿ ( ،)5.57وم اؼبقاهل رأى  %30من العين أف السجناء ال وبوصوف على ذل .
وب ػػةرز أرا ػػاـ اعب ػػدوؿ را ػػم ( )22آراء أف ػواب العين ػ ح ػػوؿ عا ػػارة( :ينيفاع ػػل الس ػػجناء كث ػساً عن ػػد
حضورىم للةرامد الثقافي اؼبنوع )
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً
موافق

45

%50.0

25

%30.5

موافق إىل حد ما

8

%9.8

غس موافق

2

%2.4

اؼبنيوقط اغبسايب

االكبواؼ اؼبعياري

4.50

( ) 5قاق هياف جواوا من الدروس العلمي اؼبقام م قجن اؼبلز ،اوظو  :اعبدوؿ رام (.)2
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5.56

غس موافق مالقاً

6

%7.3

ا موع

82

%500

-

-

بظ ػػو أراػػاـ ىػػذا اعبػػدوؿ موافقػ عاليػ مػػن ااػػل أفػواب العينػ علػػى بفاعػػل السػػجناء مػػع الػةرامد
()5

الثقافي اؼبنوع حيث أجاب هاؼبوافق أكثو من  % 90ػ على اخنيالؼ هيػن م م برجػ ىػذه
اؼبوافق ػ ،وهل،ت برج اؼبنيوقػط اغبسػايب ؽبػذا اعبػدوؿ ( 4.50مػن  ،)5وهل،ػت وسػا االكبػواؼ
اؼبعي ػػاري م إجاه ػػات ى ػػذا اعب ػػدوؿ ( ،)5.56وم اؼبقاه ػػل ذك ػػو  %9.7م ػػن أفػ ػواب العينػ ػ ع ػػدـ
موافقني م على ىذه العاارة ،وىم يووف ضعة بفاعل السجناء مع ىذا النوع من الةرامد.
وبوضح ونيائد اعبدوؿ اآليت رام ( )23إجاهات أفواب العين حوؿ عاارة( :ي نيم السػجناء حبفػو
القوآف الكومي باخل حلقات النيافيو م السجن)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

56

%68.3

موافق

57

%20.7

موافق إىل حد ما

9

%55.0

غس موافق

-

-

غس موافق مالقاً

-

-

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

االكبواؼ اؼبعياري

4.50

0.72

-

بؤكد ونيائد ىذا اعبدوؿ ما قاق ذكوه م اعباوا النظوي ؽبذه الدراق

()2

هتثو حفو القوآف

الكومي على السجناء واىنيمام م هذل حيث حظيػت ىػذه العاػارة هإصبػاع أفػواب العينػ  ،ووالػت
موافقني م هنسا  %500ػ على اخنيالؼ هين م م وسا ىذه اؼبوافق ػ ،وفبػا يقػوي ىػذه الننييجػ
أف برج اؼبنيوقط اغبسايب هل،ت ( 4.50من  ،)5وهل،ت وسػا االكبػواؼ اؼبعيػاري م إجاهػات
ىػػذا اعبػػدوؿ ( ،)0.72وىػػذه الننييج ػ بعكػػس بتكيػػد أف ػواب العين ػ وإصبػػاع م علػػى أنبي ػ ىػػذه
الوقيل الدعوي وأثوىا اؼب م على السجناء وعنايني م هبا.

( ) 5قاق هياف جواوا من الةرامد الثقافي اؼبنوع اؼبنفذة م قجن اؼبلز ،اوظو :اعبدوؿ رام (.)6
( ) 2قاق هياف ذل ص ،57 :ص.29 :
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وباػػني ونيػػائد اعبػػدوؿ اآليت راػػم ( )24إجاهػػات أف ػواب العين ػ حػػوؿ عاػػارة( :أرى أف الكلمػػات
النيوجي ي القصسة هعد الصلوات مفيدة جداً)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

29

%35.4

موافق

33

%40.2

موافق إىل حد ما

55

%58.3

غس موافق

-

-

غس موافق مالقاً

5

%6.5

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

4

-

االكبواؼ اؼبعياري

5.03

-

ينيضػػح مػػن أراػػاـ ىػػذا اعبػػدوؿ موافقػ عاليػ جػػداً مػػن أفػواب العينػ هتنبيػ الكلمػػات النيوجي يػ
()5

القصػػسة هعػػد الصػػلوات علػػى السػػجناء  ،وأثوىػػا اإلهبػػايب علػػي م حيػػث حظيػػت هقاػػوؿ عػػاؿ
مػػن م زابت وسػػانيو عػػن  %93ػ علػػى اخػنيالؼ هيػػن م م برجػ ىػػذه اؼبوافقػ ػ ،وهل،ػػت برجػ
اؼبنيوقػ ػػط اغبسػ ػػايب ( 4مػ ػػن  ،)5وهل،ػ ػػت وسػ ػػا االكب ػ ػواؼ اؼبعيػ ػػاري م إجاهػ ػػات ىػ ػػذا اعبػ ػػدوؿ
( ،)5.03وىذه الننييج بظ و بوحيااً كاساً من اال السجناء ػ حبسا أفواب العين ػ هبػذه الوقػيل
الدعوي ػ فبػػا يؤكػػد علػػى القػػائمني علػػى ىػػذه ال ػةرامد الدعوي ػ أنبي ػ العناي ػ هبػػا ،وحسػػن اخنييػػار
الدعاة اؼبلقني ؽبا ،واؼبوضوعات اؼبناقا غبيػاة السػجناء والػووف م وم اؼبقاهػل رأى  %6.5مػن
العين ػ أف ى ػػذه الوق ػػيل غ ػػس مفي ػػدة هيف ػػكل كا ػػس عل ػػى الس ػػجناء ولع ػػل ى ػػؤالء ي ػػووف أف ى ػػذه
الكلمات القصسة ذات ونيائد اصسة اؼبدى.
وبوضػػح أراػػاـ اعبػػدوؿ اآليت راػػم ( )25آراء أفػواب العينػ حػػوؿ عاػػارة( :اغبػوافز اؼبابيػ واؼبعنويػ
بساىم م بيفجيع السجناء على النيفاعل مع الةرامد الدعوي )
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

56

%68.3

موافق

54

%57.5

اؼبنيوقط اغبسايب
4.40

( ) 5قاق هياف جواوا من الكلمات اؼبقام م قجن اؼبلز ،اوظو :اعبدوؿ رام (.)5
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االكبواؼ اؼبعياري
5.07

موافق إىل حد ما

7

%8.5

غس موافق

-

-

غس موافق مالقاً

5

%6.5

ا موع

82

%500

-

-

وبظ ػػو ونيػػائد ىػػذا اعبػػدوؿ موافق ػ عالي ػ جػػداً مػػن أف ػواب العين ػ هػػتثو اغب ػوافز اؼبابي ػ واؼبعنوي ػ
بساىم م بيفجيع السجناء على النيفاعل مع الةرامد الدعوي حيث ذكو أكثػو مػن  %93مػن
أفػواب العينػ دبػوافقني م علػى ىػذه العاػارة ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م برجػ ىػذه اؼبوافقػ ػ ،وهل،ػت
برجػ اؼبنيوقػػط اغبسػػايب ( مػػن  ،)5وهل،ػػت وسػػا االكبػواؼ اؼبعيػػاري م إجاهػػات ىػػذا اعبػػدوؿ (
) ،وم اؼبقاهػػل ذكػػو  %6.5مػػن أف ػواب العين ػ عػػدـ م ػوافقني م علػػى ىػػذه العاػػارة وى ػم يػػووف أف
ذل ليس لو أثو كاس م بيفجيع السجناء على النيفاعل مع الةرامد الدعوي .
ـ خالصة المبحث:

ت شول الَّفاْ ُي هنا اليترث َفاا ُِْاَ ب الَّفاْ ُي اللِـََّ الَّبَّيـ اليع َّبـ
الي حنم ُي ْلا اليَا ال ش  ،ومَّ تت ا ُ معشتج سِي  ،وسا ْإِمهش:
ػ ال وت موافق أغلاي أفواب العينػ علػى اىنيمػام م حبضػور الػةرامد الدعويػ م السػجن وبفػاعل م
مع ا حيث أجاب هاؼبوافق على ذل أكثو من  % 77من العين .
ػ ػ رأى أكث ػػو م ػػن  %92م ػػن أف ػواب العين ػ أف ى ػػذه ال ػةرامد الدعوي ػ أق ػ مت م زي ػػابة بعلم ػػم
ألحكاـ بين اإلقالـ وآباهو.
ػ أكػد غالايػ أفػواب العينػ أثػو الػةرامد الدعويػ م عػزم م علػى هنػاء حيػاة جديػدة هعػد خػووج م
من السجن ػ هإذف اهلل ػ حيث أجاب هاؼبوافق أكثو من  %85من م على ذل .
ػ أصبع أفواب العين على أنبي الةرامد الدعوي م ملء فواغ أواامهم هاؼبفيد باخل السجن.
ػ ااؿ أكثو من  %85من أفواب العين هاقنيفابمهم من الدورات العلمي اؼبقام باخل السجن.
ػ ػ ابض ػػح م ى ػػذا اؼباا ػػث ه ػػتف أكث ػػو م ػػن  % 77م ػػن أفػ ػواب العينػ ػ وبوص ػػوف عل ػػى االونيظ ػػاـ م
الدروس العلمي اؼبنيخصص م السجن.
ػ أجاب  %70من السجناء حبوص م على حضور احملاضوات العام .
ػ أكثو من  % 90من أفواب العين يؤكدوف بفاعل السجناء مع الةرامد الثقافي اؼبنوع .
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ػ أصبع أفواب العين على أثو حفو القوآف الكومي على السجناء واىنيمام م هذل .
ػ اػػاؿ أكثػػو مػػن  %93مػػن أفػواب العينػ هتنبيػ الكلمػػات النيوجي يػ القصػػسة هعػػد الصػػلوات علػػى
السجناء ،وأثوىا اإلهبايب علي م.
ػ حظيت عاػارة( :اغبػوافز اؼبابيػ واؼبعنويػ بسػاىم م بيفػجيع السػجناء علػى النيفاعػل مػع الػةرامد
الدعوي ) دبوافق أكثو من  %93من أفواب العين .

*****

المبحث الثالث :تقويم أفراد عينة الدراسة لمجيود الدعوية المنفذة
في سجن الممز العام
رغا م معوف بقومي أفواب عين الدراق للج وب الدعوي اؼبنينوعػ اؼبنفػذة م قػجن اؼبلػز العػاـ
فقد مت قؤاؽبم عػن ذلػ هعػدة أقػئل م أباة الدراقػ (االقػنيااو ) ،وجػاءت إجاهػامهم عن ػا وفػق
اعبداوؿ اآلبي :
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اعبػدوؿ راػم ( )26ياػػني آراء أفػواب العينػ حػػوؿ عاػارة( :م رأيػي أف الػةرامد الدعويػ اؼبوجػػوبة
حالياً م قجن اؼبلز مناقا للسجناء)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

32

%39.0

موافق

55

%53.4

موافق إىل حد ما

2

%2.4

غس موافق

59

%23.2

غس موافق مالقاً

58

%22.0

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

3.20

-

االكبواؼ اؼبعياري

5.67

-

ينياني من ونيائد اعبدوؿ الساهق أف ىنػاؾ شػاو بسػاو هػني أفػواب العينػ م بقػويب م ؽبػذه الػةرامد
الدعوي ػ اؼبوجػػوبة حالي ػاً م قػػجن اؼبلػػز العػػاـ وإف كػػاف يظ ػػو أف ىنػػاؾ اذباى ػاً هاؼبوافق ػ علػػى
مناقا ىذه الةرامد الدعوي للسجناء ،هنسا إصبالي هل،ػت  %54.8ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م
برج ىذه اؼبوافق ػ ،وفبا يقوي ىذه الننييج أف اؼبنيوقػط اغبسػايب ؽبػذا اعبػدوؿ هلػ ( 3.20مػن
 )5وىي ونييج بوبفع عن الوقط اليالً ،وهل،ت وسا االكبواؼ اؼبعيػاري ( ،)5.67وم اؼبقاهػل
ذكو  %45.2من أفواب العين أف ىذه الةرامد الدعويػ اؼبنفػذة حاليػاً ربنيػاج إىل مزيػد مػن العنايػ
والنياويو.

بظ ػػو أراػػاـ اعبػػدوؿ اآليت راػػم ( )27إجاهػػات أف ػواب العين ػ حػػوؿ عاػػارة( :ال ػةرامد الدعوي ػ م
السجن ربنياج إىل ذبديد وباويو)
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً

47

%57.3

موافق

30

%36.6
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اؼبنيوقط اغبسايب

االكبواؼ اؼبعياري

4.50

0.69

موافق إىل حد ما

2

%2.4

غس موافق

3

%3.7

غس موافق مالقاً

-

-

ا موع

82

%500

-

-

بعػػزز ونيػػائد ىػػذا اعبػػدوؿ ونييج ػ اعبػػدوؿ السػػاهق حيػػث أصبػػع أف ػواب العين ػ علػػى أنبي ػ ذبديػػد
ال ػةرامد الدعوي ػ م السػػجن وباويوىػػا دبػػا ينيوافػػق مػػع الض ػواهط اليفػػوعي ووفػػق حاج ػ السػػجناء
والووف م ،ووالت موافقني م هنسػا  %500ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م وسػا ىػذه اؼبوافقػ ػ ،وفبػا
يقػوي ىػذه الننييجػ أف برجػ اؼبنيوقػط اغبسػايب هل،ػت ( 4.50مػن  ،)5وهل،ػت وسػا االكبػواؼ
اؼبعياري م إجاهات ىذا اعبدوؿ ( ،)0.69وىذه الننييج بعكس بتكيد غالاي أفواب العين على
أنبيػ العنايػ هبػػذه الػةرامد ومواجعني ػا بوريػاً ه،ػوض باويوىػا ،ومعاعبػ أوجػو القصػور والسػػلايات
ال ػػيت ا ػػد رب ػػدث في ػػا وذل ػ ألنبيػ ػ ى ػػذه الػ ػةرامد عل ػػى الس ػػجناء وأثوى ػػا الكا ػػس عل ػػي م أثن ػػاء
سبضيني م فاة العقوه  ،أو هعد خووج م منو.
وبعػػوض ونيػػائد اعبػػدوؿ راػػم ( )28آراء أف ػواب العين ػ حػػوؿ عاػػارة( :ينيلقػػى السػػجناء األجاوػػا
(اعباليات) بروقاً بعوي مناقا )
اآلراء

النيكوار

النسا

موافق جداً
موافق

23

%28.0

39

%47.6

موافق إىل حد ما

5

%5.2

غس موافق

5

%5.2

غس موافق مالقاً

58

%22.0

ا موع

82

%500

اؼبنيوقط اغبسايب

3.60

-

االكبواؼ اؼبعياري

5.47

-

ينياػػني مػػن أراػػاـ ىػػذا اعبػػدوؿ أف أغلاي ػ أف ػواب العين ػ يػػووف أف السػػجناء األجاوػػا (اعباليػػات)
ينيلقوف بروقاً بعوي مناقا حيث أجاب هاؼبوافق أكثو من  % 76ػ علػى اخػنيالؼ هيػن م م
برجػ ىػذه اؼبوافقػ ػ ،واؼبنيوقػط اغبسػايب هلػ ( 3.60مػن  ،)5وهل،ػت وسػا االكبػواؼ اؼبعيػاري
م إجاه ػػات ى ػػذا اعبػ ػػدوؿ ( ،)5.47وم اؼبقاه ػػل ذك ػػو  %23.2م ػػن أف ػ ػواب العين ػ ػ أف ال ػ ػةرامد
اؼبق ّدم للسجناء األجاوا ربنياج إىل زيابة وباويو.
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ـ خالصة المبحث:

ال و م ىذا اؼبااث الذي ىبنيخل هنيقومي أفواب عين الدراق للج وب الدعوي اؼبنفػذة م قػجن
اؼبلز العاـ حيث جاءت أهوز الننيائد وفق اآليت:
ػ ىناؾ شاو بساو هني أفواب العين م بقويب م للةرامد الدعوي اؼبنفذة حالياً م قػجن اؼبلػز العػاـ
وإف كاف ال ػو أف االذبػاه العػاـ يبيػل إىل اؼبوافقػ علػى مناقػا ىػذه الػةرامد الدعويػ للسػجناء،
هنسا إصبالي هل،ت  %54.8من أفواب العين .
ػ أصبع أفواب العين على أنبي ذبديد الةرامد الدعوي م السجن وباويوىا دبػا ينيوافػق مػع الضػواهط
اليفوعي .
ػ أغلاي أفواب العين يووف أف السجناء األجاوا (اعباليات) ينيلقوف بروقػاً بعويػ مناقػا حيػث
()5
أجاب هاؼبوافق على ذل أكثو من .% 76

*****
الخـاتـمة
وهعد ..فإف الااحث اد هذؿ وقعو م هياف منيالاات ىذه الدراق  ،وحاوؿ أف ينقل صورة
حقيقي ومنيكامل عن وااع الةرامد الدعوي م قجن اؼبلز العاـ الذي يعد أمبوذجاً حسناً لاقي
السجوف م اؼبملك العوهي السعوبي  ،وأما أهوز ما ورب م ىذه الدراق من ونيائد ،ف ي على
( ) 5ا ّدـ هعض أفواب العين مقاحات وملاوالات عديدة م الفقوة اؼبفنيوح م آخو أباة الدراق "االقنيااو " ،وأهوز ما
ورب م ذل اآليت:
 يقاح هعض السجناء أنبي اقنيضاف هعض السجناء النيائاني وعوض ذبارهبم م العناهو األخوى. يقػػاح هعػػض السػػجناء بػػوفس هعػػض األج ػػزة االبصػػالي ػ دبػػا ينيوافػػق مػػع األوظمػ األمنيػ ػ لنقػػل ؿباضػوات وبروساعبوامع الكاسة م مدين الوياض.
 أف هع ػػض ال ػػدعاة ال ػػذين ي ػػتبوف م ػػن خ ػػارج الس ػػجن (غ ػػس ال ػػدعاة الع ػػاملني م الس ػػجن) ال يسنييف ػػعووف حاج ػػاتالسجناء ،ويكوروف هعض اؼبوضوعات.
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الناو اآليت:

ْوالْ :إِم معشتج اللشمب ال ِ :
 .5أنبي ػ النظػػو إىل السػػجن هكووػػو ميػػداواً هػػارزاً مػػن ميػػابين الػػدعوة حيػػث بُال ػ فيػػو بعػػوة
اإلقػالـ دبػا حوبػو مػن عقيػدة وشػويع وآباب ،وىػو مكػاف خصػا ػ هػإذف اهلل ػ لني ػذيا
النفوس الايفوي اليت اقنيموأت اعبويب  ،وبعاطت احملومات ،واربكات احملظورات.
 .2إف السجني اد هبػد م السػجن فوصػ ؼبواجعػ وفسػو ،وبصػايح مسػاره م بويػاه وآخوبػو،
وم الوات وفسو ،فإف ىذه العقوه بكفس لذووهو ػ هإذف اهلل ػ كما أفم هذل أىل العلم.
 .3بناولػ ػػت ىػ ػػذه الدراق ػ ػ جواوػ ػػا منيع ػ ػػدبة ألوجػ ػػو العناي ػ ػ هالس ػ ػػجناء م اؼبملك ػ ػ العوهي ػ ػ
السػػعوبي  ،كمػػا عوضػػت أهػػوز مػواب وظػػاـ السػػجن والنيوايػػة اؼبعمػػوؿ هػػو م اؼبملكػ العوهيػ
السعػوبي  ،الصػابر دبوجا اوار ؾبلػس الوزراء اؼبواو رام ( )445هنيػاريخ 5398/6/8ى ػ،
واؼبنيوج هاؼبوقػوـ اؼبلكي الكومي رام (ـ )35/هنياريخ 5398/6/25ىػ.
 .4إ ّف اؼبالع علػى أوظمػ السػجن والنيوايػة م اؼبملكػ العوهيػ السػعوبي  ،ووااع ػا م الواػت
اغباضو هبد أف اؼبسؤولني عن ػا ينظػووف إىل السػجناء وكػتلم موضػى وبنيػاجوف إىل عػالج
إيباين ووفسي وقلوكي ،ف م ي نيموف ػ ادر االقنيااع ػ دبعػاعبني م بعويػاً وقػلوكياً ووفسػياً
وم اريػاً ،وياػػذلوف ج ػػوبىم لإلفػػابة مػػن عقوهػ السػػجن للعمػػل علػػى ىػػذا النيوجػػو لػػذل
ووى هوامد كثسة ومنيعدبة م ؾباالت منينوع إلصالح وااع السجناء واغنيناـ أواػامهم ،دبػا
يعوب علي م هالنفع.
 .5األثو الكاس والنيفاعػل اؼبنيميػز للمكومػ اؼبلكيػ اؼبنيضػمن إعفػاء السػجني الػذي يػنيمكن مػن
حفو كنياب اهلل الكومي (عن ال و الا) أثناء فاة قجنو من وصة ؿبكومينيو.
 .6إف العمػػل الػػدعوي م السػػجوف ينفػػذ مػػن خػػالؿ من جي ػ منضػػاا  ،بعنيمػػد علػػى وضػػع
اػباط اؼبنينوع اؼبناقا ألحواؿ السجناء وهيئامهم.
 .7إف ال ػةرامد الدعوي ػ م قػػجوف اؼبملك ػ بق ػػوـ علػػى ركػػائز واواعػػد منيين ػ بكفػػل ؽبػػا ػ هعػػد
بوفيق اهلل بعاىل ػ النجاح ،والنيتثس اإلهبايب م السجناء.

ثشم شْ :إِم معشتج اللشمب الي َّامي:
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 .5أف أغل ػػا اؼبيف ػػاركني م اإلجاهػ ػ عل ػػى ى ػػذه الدراقػ ػ ى ػػم م ػػن فئػ ػ اليف ػػااب ال ػػذين بق ػػل
أعمارىم عن (25قن فتال) واد هل،ت وساني م .%48.78
 .2أف غالاي أفواب العين من الذين وبملوف اؼبؤىل الثاووي فتال هنسا هل،ت .%68.29
 .3با ػػني أف أكث ػػو م ػػن  %75م ػػن ا يا ػػني عل ػػى االق ػنيااو ى ػػم فب ػػن أمض ػوا (ق ػػن فتا ػػل) م
السجن.
 .4أف صبيع أفواب العين من السعوبيني.
 .5ال ػػوت موافق ػ أغلاي ػ أف ػواب العينػ ػ عل ػػى اىنيم ػام م حبض ػػور ال ػةرامد الدعويػ ػ م الس ػػجن
وبفاعل م مع ا حيث أجاب هاؼبوافق على ذل أكثو من  % 77من العين .
 .6رأى أكثو من  %92من أفواب العينػ أف ىػذه الػةرامد الدعويػ أقػ مت م زيػابة بعلم ػم
ألحكاـ بين اإلقالـ وآباهو.
 .7أك ػػد غالايػ ػ أفػ ػواب العينػ ػ أث ػػو الػ ػةرامد الدعويػ ػ م ع ػػزم م عل ػػى هن ػػاء حي ػػاة جدي ػػدة هع ػػد
خػووج م مػن السػػجن ػ هػإذف اهلل ػ حيػث أجػػاب هاؼبوافقػ علػى ذلػ أكثػو مػػن %85
من م.
 .8أصبع أفواب العين على أنبي الةرامد الدعوي م ملء فواغ أواامهم هاؼبفيد باخل السجن.
 .9ا ػػاؿ أكث ػػو م ػػن  %85م ػػن أف ػواب العين ػ هاق ػنيفابمهم م ػػن ال ػػدورات العلمي ػ اؼبقام ػ باخ ػػل
السجن.
 .50ابضػح أف أكثػو مػػن  % 77مػن أفػواب العينػ وبوصػػوف علػى االونيظػػاـ م الػدروس العلميػ
اؼبنيخصص م السجن.
 .55أجاب  %70من السجناء حبوص م على حضور احملاضوات العام .
 .52أكثو من  % 90من أفواب العين يؤكدوف بفاعل السجناء مع الةرامد الثقافي اؼبنوع .
 .53أصبع أفواب العين على أثو حفو القوآف الكومي على السجناء واىنيمام م هذل .
 .54ااؿ أكثو من  %93مػن أفػواب العينػ هتنبيػ الكلمػات النيوجي يػ القصػسة هعػد الصػلوات
على السجناء ،وأثوىا اإلهبايب علي م.
 .55أكػػد أكثػػو مػػن  %93مػػن أف ػواب العين ػ علػػى أنبي ػ اغب ػوافز اؼبابي ػ واؼبعنوي ػ م بيفػػجيع
السجناء على النيفاعل مع الةرامد الدعوي .
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 .56ىناؾ شاو بساو هني أفواب العين م بقويب م للةرامد الدعوي اؼبنفذة حالياً م قجن اؼبلػز
العاـ وإف كػاف ال ػو أف االذبػاه العػاـ يبيػل إىل اؼبوافقػ علػى مناقػا ىػذه الػةرامد الدعويػ
للسجناء ،هنسا إصبالي هل،ت  %54.8من أفواب العين .
 .57أصبػػع أفػواب العينػ علػػى أنبيػ ذبديػػد الػةرامد الدعويػ م السػػجن وباويوىػػا دبػػا ينيوافػػق مػػع
الضواهط اليفوعي وحاج السجناء والووف م.
 .58أغلاي أفواب العين يووف أف السجناء األجاوا (اعباليات) ينيلقوف بروقػاً بعويػ مناقػا
حيث أجاب هاؼبوافق على ذل أكثو من .% 76

وُي أعش هنه الَّفاْ يَّصي التشَث إشلعَّص شَ اٌت :

ػ زيابة عدب الدعاة العاملني م السجوف لينيناقا ذل مع عدب النػزالء وخصوصاً أف
الااحث اد ؼبس من زيارابو لسجن اؼبلز بفاعالً واىنيماماً من السجناء هالةرامد الدعوي
اؼبنينوع اليت بعين م على اضاء أواامهم دبا ينفع م ،وكذل رغا م صالح م وىدايني م
والنيتثس في م إهباهياً ليمنيد أثو ذل علي م حم هعد خووج م من السجن ػ هإذف اهلل ػ.
ػ إاام هوامد بدرياي (شوعي  ،واجنيماعي  ،ووفسي ) منينوع لزيابة بتىيل العاملني م إبارة
اإلرشاب والنيوجيو وأاسام ا م السجوف حم يواصلوا أباء م مني م اعبليل م بعوة السجناء
ومنياهعني م وبعاىدىم هكل كفاءة واانيدار.
ػ زيابة بفاعل اعب ات اغبكومي ذات العالا م مد يد العوف اؼبابي واؼبعنوي للمديوي العام
للسجوف م م مني ا الكةرى م إصالح السجناء ومهذيا م.
ػ زيابة بفاعل رجاؿ األعماؿ واؼبؤقسات اػبسي م بعم الةرامد الدعوي اؼبق ّدم السجناء
وذل آلثارىا اؼب م علي م ،واياماً هالواجا كبوىم.
ػ أنبي عناي القائمني على الةرامد الدعوي حبسن اخنييار الدعاة اؼبنيميزين واؼبؤثوين م السجناء
ألف ىؤالء اؼبدعوين وبنياجوف إىل بعاة ؽبم ادرة وكفاي م حسن اخنييار اؼبوضوعات
واألقاليا اؼبؤثوة على السجناء ػ هعد بوفيق اهلل بعاىل ػ.
ػ أف السجوف ؾباؿ خصا للااث والدراق م ـبنيلة النيخصصات العلمي اليفوعي والقاوووي
واالجنيماعي والاهوي لذا يوصي الااحث إخواوو وأخوابو الااحثني والااحثات هدراق جواوا
منينوع من اضايا السجوف ،وأحواؿ السجناء دبا ينيناقا مع زبصصامهم العلمي .
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ىذا ما بيسو هياوو وذكوه ،أقتؿ اهلل بعاىل أف هبعلو صواهاً منيقاالً ،وأف ينيجاوز قاااوو عن
القصور واػبلل الذي ىو طاع الايفو ،وآخو بعواوا أف اغبمد هلل رب العاؼبني ،وصلى اهلل وقلم
على قيد اؼبوقلني ،وعلى آلو وأصااهو وأبااعو حبق إىل يوـ الدين.

*****
*****
*****
*****
*****

المصـادر والمراجـع
 .5القوآف الكومي.
 .2أثػػو العفػػو عػػن العقوه ػ ؼبػػن وبفػػو كنيػػاب اهلل م اغبػػد مػػن العػػوبة إىل اعبويب ػ  ،براق ػ وظوي ػ باايقي ػ
علػػى قػػجوف اؼبملكػ  ،عػػوض هػن مالػػق القااػػاين ،موحلػ اؼباجسػنيس ،جامعػ وػػاية العوهيػ للعلػػوـ
األمني  ،اسم اليفوط  ،هووامد القيابة األمني  ،عاـ 5420ىػ.
 .3أحكػػاـ السػػجن ومعامل ػ السػػجناء م اإلقػػالـ ،ب.حسػػن أهوغػػدة ،الكوي ػػت ،مكنيا ػ اؼبنػػار ،ط،5
5450ىػ.
 .4االخنييارات الفق ي ليفيخ اإلقالـ اهن بيمي  ،عالء الدين علي الاعلي ،هسوت ،مؤقس الوقال ،
ط5456 ،2ىػ.
 .5أقاقػػيات الااػػث العلمػػي م الاهي ػ والعلػػوـ اإلوسػػاوي  ،ب.أضبػػد عػػوبة وب.فنياػػي ملكػػاوي ،إرهػػد،
ط5453 ،2ىػ.
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 .6أقػػاليا الااػػث العلمػػي م العلػػوـ االجنيماعيػ واإلوسػػاوي  ،ب.فػػوزي غواياػ وآخػػووف ،عمػػاف ،ط،2
5405ىػ.
 .7أق ػػاليا الاا ػػث العلم ػػي م العل ػػوـ اإلباريػ ػ  ،ب.عل ػػي العالووػ ػ  ،عم ػػاف ،بار الفك ػػو النيف ػػو ،ط،5
5456ىػ.
 .8اإلصاه م سبييز الصااه  ،العالم اهن حجو العسقالين ،هسوت ،بار الكنياب اإلقالمي ،ط،3
5452ىػ.
 .9الااػػث العلمػػي واقػنيخداـ مصػػابر اؼبعلومػػات النيقليديػ واإللكاوويػ  ،عػػامو انػػديلجي ،عمػػاف ،بار
اليازوري ،ط2002 ،5ـ.
 .50الااث العلمي ،ب.ذوااف عايدات وآخووف ،الوياض ،مؤقس أقام 5997 ،ـ.
 .55الااوث اإلعالمي أقس ا أقاليا ا ؾباالمها ،ب.ؿبمد اغبيزاف ،الوياض ،ط5459 ،5ىػ.
.52هدائع الصنائع م بوبيا اليفوائع ،عالء الدين الكاقاين ،مصو ،اؼبااع اعبمػالي  ،ط5938 ،5ـ.
.53الاداي والن اي  ،اغبافو اهن كثس ،هسوت ،بار اؼبعارؼ5982 ،ـ.
.54باصوة اغبكاـ م أصوؿ األاضي ومناىد األحكاـ ،إهواىيم هن علي هن فوحوف ،مصو ،ط،2
5356ىػ ،هدوف ذكو الناشو.
.55بػػدريس القػػوآف الكػػومي م الس ػجوف وبور اؼبالحظ ػ االجنيماعي ػ  ،ؿبمػػد حايػػا أضبػػد ـبنيػػار ،وػػدوة
العناي هالقوآف الكومي وعلومو هاؼبدين اؼبنورة5425 ،ىػ.
.56بفسس القوآف العظيم ،اغبافو اهن كثس ،هسوت ،بار الفكو 5424 ،ىػ.
.57اعبامع ألحكاـ القوآف ،القوطيب ،هسوت ،بار الفكو5454 ،ىػ.
.58بعػوة النسػػاء م السػجوف ،براقػ ميداويػ بقويبيػ علػػى وػزيالت السػػجوف والقػائمني هالػػدعوة دبناقػ
الويػػاض ،ؼبيػػاء هنػػت قػػليماف الاويػػل ،موحلػ الػػدكنيوراه ،جامعػ اإلمػػاـ ؿبمػػد هػػن قػػعوب اإلقػػالمي ،
كلي الدعوة واإلعالـ ،اسم الدعوة واالحنيساب5427 ،ىػ.
.59ال ػػدعوة إىل اهلل م الس ػػجوف م ض ػػوء الكني ػػاب والس ػػن  ،عا ػػدالوضبن ه ػػن ق ػػليماف اػبليف ػػي ،موحلػ ػ
الػ ػػدكنيوراه ،جامع ػ ػ اإلمػ ػػاـ ؿبم ػ ػػد هػ ػػن ق ػ ػعوب اإلق ػ ػػالمي  ،كلي ػ ػ ال ػ ػػدعوة واإلعػ ػػالـ ،اس ػ ػػم ال ػ ػػدعوة
واالحنيساب5456 ،ىػ.
.20بليل اخنييار العين  ،ب.قعوب الضاياف ،القاىوة ،الثقاف اؼبصوي للاااع 5420 ،ىػ.
.25زاب اؼبعاب م ىدي خس العااب ،العالم اهن القيم ،هسوت ،مؤقس الوقال  ،ط5455 ،3ىػ.
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.22السػ ػػجن وموجاابػ ػػو م اليف ػ ػويع اإلقػ ػػالمي  ،مقارو ػ ػاً هنظػ ػػاـ السػ ػػجن والنيوايػ ػػة م اؼبملك ػ ػ العوهي ػ ػ
السػعوبي  ،ؿبمػػد هػػن عاػػداهلل اعبويػػوي ،موحلػ الػدكنيوراه ،جامعػ اإلمػػاـ ؿبمػػد هػػن قػػعوب اإلقػػالمي ،
اؼبع د العايل للقضاء ،اسم السياق اليفوعي 5407 ،ىػ.
.23السنن ،الهن ماج القزويح ،الوياض ،بار السالـ للنيفو ،ط5420 ،5ىػ.
.24السنن ،أليب باوب السجسنياين ،الوياض ،بار السالـ للنيفو ،ط5420 ،5ىػ.
.25السسة الناوي  ،اهن ىيفاـ ،القاىوة ،بار الوياف ،ط5458 ،5ىػ ،ربقيق عمو بدموي.
.26صايح اإلماـ الاخاري اؼبااوع مع فنيح الااري الهن حجو ،الوياض ،مكنيا الوياض ،وبار الفكو،
هدوف قن طاع ،راّم أهواهو اليفيخ ؿبمد عاد الاااي ،واوأ أصلو اليفيخ عادالعزيز هن هاز.
.27صايح اإلماـ مسلم اؼبااوع مع شوح النووي (اؼبن اج م شوح صايح مسلم هن اغبجاج)،
هسوت ،بار اؼبعوف ،ط5458 ،4ىػ ،ربقيق خليل شياا.
.28صايح قنن اهن ماجػ  ،اليفيخ ؿبمد األلااين ،الوياض ،مكنيا اؼبعارؼ للنيفػو ،ط5457 ،5ىػ.
.29صايػح قنن أيب باوب  ،اليفيخ ؿبمد األلااين ،الوياض ،مكنيا اؼبعارؼ للنيفػو ،ط5459 ،5ىػ.
.30صايف اعبزيوة ،العدب  ،53420الصابرة يوـ اعبمع 5430/7/3ىػ.
.35صايف الوياض ،العدب  ،54638الصابرة يوـ الثالثاء 5429/50/28ىػ.
.32الااقات الكةرى ،اهن قعد ،هسوت ،بار الكنيا العلمي  ،ط5405 ،3ىػ .
.33الاوؽ اغبكمي م السياق اليفوعي  ،العالم اهن القيم ،بميفق ،طاع االرباب اليفػواي5397 ،ىػ.
.34فقو السجن والسػجناء ،قػعيد هػن مسػفو الػوابعي ،جامعػ وػاية العوهيػ للعلػوـ األمنيػ  ،ط ،5عػاـ
5425ىػ.
.35القاموس احمليط ،الفسوزآهابي ،هسوت ،بار الوقال 5453 ،ىػ.
.36لساف العوب ،اهن منظور ،هسوت ،بار صابر ،هدوف قن طاع.
.37ؾبموع فنياوى شيخ اإلقالـ اهن بيمي  ،صبع اليفيخ اهن ااقم ،ط5402 ،2ىػ.
.38احمللى ،اهن حزـ ،هسوت ،بار الفكو ،ط5402 ،5ىػ.
.39ـبنيار الصااح ،الوازي ،هسوت ،بار لاناف5986 ،ـ.
.40اؼبػ ػػدخل إىل الااػ ػػث م العلػ ػػوـ السػ ػػلوكي  ،ب.صػ ػػا ح العسػ ػػاؼ ،الويػ ػػاض ،مكنيا ػ ػ العايكػ ػػاف ،ط،5
5426ىػ.
.45اؼبعجم الوقيط ،إهواىيم أويس وآخووف ،إقنيناوؿ ،اؼبكنيا اإلقالمي .
.42اؼب،ح واليفوح الكاس على م اؼبقنع ،الهح ادام اؼبقدقي ،هسوت ،بار الفػكو ،ط5404 ،5ىػ.
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.43النظػػاـ اإلحصػػائي  spssف ػػم وربليػػل الاياوػػات اإلحصػػائي  ،ب .ؿبمػػد الػػزعيب وعاػػاس الاالفا ػ ،
عماف ،بار وائل للنيفو ،ط2000 ،5ـ.
.44ويل األوطار من أحابيث قيد األخيار شوح مننيقى األخاار ،العالم ؿبمػد اليفػوكاين ،هػسوت ،بار
الوياف للااث ،هدوف قن ويفو.

*****
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