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 ملخص ال

،ولقد اهتمت  تشكل ظاهرة العود لةلجرمي  مشكةل  كبرية تقف كعائق يف وجه من يسعى من املختصني إىل حمارب  اجلرمي
الظاهرة ،كما  لعالج تةلك  وجدت منهجي  متكامةلاليها و االشريع  اإلسالمي  يف التحذير من ارتكاب اجلرمي  ومن العودة 

وجدت العقوبات وشددت عةلى  تطبيقها حبق من يقرتف تةلك اجلرائم ،وقامت احلكومات بعالج تةلك الظاهره والعمل او 
له احلكوم  وهيئات حقوق اإلنسان يف اصالح الفرد الذي هوه عضو من هذا عةلى احلد منها ، وعةلى الرغم مما تبذ

اجملتمع سواء يف بداي  مدة احملاكم  واثنائها وبعدها اال اننا جند هذه الظاهرة ما زالت موجودة ، لذلك كةله سعت بعض 
رف عةلى إىل اسباب وجوده، والتعاجملتمعات إىل حمارب  اجلرمي  ومعاجل  هذا االمر بالوقاي  منه بداي  من خالل النظر 

 مواطن اخلةلل وحماول  قمعها. 

عةلى اجملتمع وعةلى شعور االفراد باالستقرار واالمان فال شك ان  اواذا كان ارتكاب اجلرمي  لةلمرة االوىل يشكل خطر
طرح سؤال وهو ملاذا  نارتكاب اجلرمي  لةلمرة الثاني  والعودة اليها يشكل قةلقا نفسيا لدى مجيع افراد اجملتمع وهنا البد م

 عاد اجملرم إىل ارتكاب جرميته مع تطبيق احلكم عةليه؟

وهذا ما دعاين إىل كتاب  هذا البحث باالضاف  إىل ما ارتئيت من ندرة الكتابات هبذا املوضوع ومعاجلتها له باسةلوب 
وحةلول اكثر جدوى عةلى معاجل  تةلك الظاهرة وقمعها لذا فقد قمت بتقسيم  اجديد اخمتةلف فاردت ان اضيف طرح

 :هذا البحث إىل اربع  مطالب هي

 .ول: نظرة الشريع  اإلسالمي  لةلجاين املطةلب األ
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 223ض،صالريامه ،اسامكتب  -،بريوت اإلسالمي ملكتب ام، 1983وىل،الالطبع  ا، اإلسالمي لفقه ايف  الزناقي  من الو ابري التداهلي،فضل،انظر ا(   1)
ق لةلنشر الور ا،مؤسس  2007وىلالالطبع  الوضعي، التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدا(  2

 ()بتصرف(15-14صردن ،الا –ن ا،عم

 

 .املطةلب الثاين: تعريف العود لةلجرمي  وموقف الفقهاء منه

 .رمي سباب والدوافع اليت تدفع اإلنسان لةلعود لةلجاأل املطةلب الثالث:

 .لةلجرمي  املطةلب الرابع: منهج الشريع  اإلسالمي  يف اصالح حال اجلناة ومنعهم من العود

 ول:المطلب األ

 نظرة الشريعة اإلسالمية للجاني

اهتمت الشريع  اإلسالمي  باجلاين لكونه عضو من هذا اجملتمع وما يصدر عنه من افعال تؤثر سةلبا او اجيابا ،وانه البد 
اجلاين واصالحه سواء  بالردع بالعقوب  عةلى جرميته او بالعالج الوقائي بالنظر السباب ودواعي العود إىل تةلك من عالج 

 اجلرمي .

واإلسالم نظام كامل شامل جلميع جماالت احلياة ،جاء من اهلل تعاىل لتحقيق اخلري لةلبشري  يف الدنيا واالخرة وتطهريها 
 (1من مجيع النجاسات )

لةلعامل فشل وعجز املدني  احلديث   يف نشر السالم وحتقيق سعادة وحري  اإلنسان وهذا عةلى النقيض مما حققته لقد ثبت و 
الشريع  اإلسالمي  من عدال  وطمانين  يف ظل اإلسالم عندما كان مطبقا يف العديد من دول العامل وجنح باقام  حياة 

النظر عن اختالف املكان  او الزمان، فهو الوسيةل  الوحيدة  اجتماعي   هادئ  وعادل  يف الدول اليت طبق فيها بغض
 (  2القادرة عةلى اسعاد البشري  وحتقيق السالم  هلم )

 وعةلى هذا البد من تطبيق الشريع  وعقوباهتا اجلنائي  من اجل حتقيق النجاح يف اجملتمع
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 )بتصرف(69،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القاعودة ،عبد  )3
 (32،ص1ه، ج1414، وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر،ا(  4
 )بتصرف(42ل  ،بريوت ،صالرسام ،مؤسس  1995، 1به، طاسبا،حكمه ،  اإلسالمي لشريع  اهلل بن حمسن ،تطبيق الطريقي ،عبد انظر،ا(  5
 ()بتصرف(32،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا( 6

 

ذي تقوم احل اجلماع  ،ولصيان  النظام الفعال جرائم وعاقبت عةليها،حلفظ مص" والشريع  اإلسالمي  اعتربت بعض األ
 (3عةليه اجلماع  ولضمان بقاء اجلماع  قوي  متخةلق  باالخالق الفاضةل ")

 .فاخلوف من العقاب  الدنيوي يولد االلتزام واالنضباط

ين يوقد سعى اإلسالم مع بداي  التشريع وظهور االحكام الشرعي  إىل الصالح الفرد وهتذيب نفسه وتقوي  الوازع الد
لديه،وتغذيته باالخالق اإلسالمي  واملثل السامي وتوجيهه لةلخري ،وصرفه عن التفكري يف االجرام والنحراف والفساد 

 (4االخالقي،كما اوجد لديه حاس  رقابي  تنبع من ضمريه يف مراقب  اوامر اهلل ونواهيه  )

 وامره .أخروي يدفع اإلنسان لةلسعي لرضى اهلل وتطبيق واخلوف من العقاب األ

جيب ان تعتمد عةلى تنمي  اجلانب الديين ولقد جعل اهلل العبادات وسيةل  من الوسائل املساعدة  صالح والتغيريوعمةلي  اإل
 (5عةلى منع اجلرمي  فالصالة مثال بالكيفي  اليت ارادها اهلل  تعني املسةلم عةلى االمتناع عن ارتكاب اجلرمي )

،واوجد ايضا وتقوي  عامل اخلري يف اإلنسان الضمري ةلك الرقاب  الوجداني  واحياءاإلسالم العبادات وسيةل  لتغذي  ت وجعل
نظاما تاما لةلمجتمع ينبين عةلى احملب  واالخاء ويسوده االمن والطمانين  ،كل ذلك يف سبيل اصالح الفرد بابعاده عن 

 (6العودة اجلرمي  واستئصال الشر من نفسه)

 وتقوم اعوجاجه فانه عندما يكون قريب من اهلل يكون بعيد عن معصيته فال شك ان العبادات هتذب خةلق املسةلم

وتعترب السياس  القضائي  حةلق  من حةلقات السياس  اجلنائي  يف اإلسالم  حيث يظهر دور القاضي يف جوانب منها 
 الصل براءة ا–اعدة براءة اجلاين بكل طريق ممكن استنادا إىل ق حسن معامةل  اجلاين قبل االدان  وبعدها وحماول  اظهار
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ق الور ا،مؤسس  2007وىل،الالطبع  الوضعي التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا - )7

 (307-306ردن ،صالا–ن الةلنشر ،عم
 76،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القاعودة ،عبد  8
ق الور ا،مؤسس  2007وىل،الالطبع  الوضعي التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا -( 9

 (307-306ردن ،صالا–ن الةلنشر ،عم

 

، ولقد صان اإلسالم املتهم سواء حكم عةليه ام مل حيكم عةليه فحني رجم املسةلمون ماعز ذهبوا يسبونه فنهاهم -املتهم
 ( 7الرسول عةليه الصالة والسالم )

 فالغرض من العقوب  هو حتقيق العربة والعض  الردع وليس املقصود هوه اذالل اجملرم وتعذيبه والتنكيل به

"وال شك ان نظري  الشريع   اكثر متشيا مع املنطق وانطباقا عةلى القواعد التشريعي  احلديث  اليت متنع من حماكم  الشخص 
مرتني عةلى فعل واحد ،كما اهنا تؤدي إىل اختصار االجراءات ، وتقةليل احملاكمات ،وال حتول يف الوقت نفسه من توقيع 

 8صي  املتهم واجلرمي  املنسوب  اليه "العقوب  او العقوبات اليت تتالئم مع شخ

 .وهذا يدل عةلى ان الشريع  اإلسالمي  وتطبيقها اكثر متشيا مع متطةلبات الفرد واجلماع 

وفيما يتعةلق مبعامةل  السجناءيف اإلسالم  فقد جاء يف كتاب اخلراج اليب يوسف خماطبا هارون الرشيد بقوله مل تزل اخلةلفاء 
يا امري املؤمنني جتري عةلى اهل السجون ما يقوهتم يف طعامهم وادامهم وكسوهتم يف الشتاء والصيف واول من فعل ذلك 

م فعةله معاوي  بالشام ،مث فعل ذلك اخلةلفاء من بعده،وخالص  القول ان املته عةلي بن طالب كرم اهلل وجهه بالعراق ،مث
 (" 9يف القانون اجلنائي اإلسالمي  ال يصيبه اي ظةلم  وانه يعامل معامةل  حسن  الجل تغيري اجلانب السةليب لديه ) 

اقب  هدفت اقدة  ثومن هنا فانين خةلصت إىل ان نظرة الشريع  اإلسالمي  لةلجاين كانت نظرة شامةله واعي  ن
له  اإىل احرتام كيانه كانسان وإىل حماول  اصالحه وردعه عن ارتكاب اجلرمي  والعودة اليها ،حبا فيه وانقاذ

 من غضب اهلل  والعقاب االخروي ،واصرارا عةلى اصالح ذلك اجملتمع الذي هو قطع  منه.
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 ()بتصرف(31ردن ،صالا-نا،عم2010لعربي  ،الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در الفيل،عةلي عدنا) 10
لعربي  امةلك  ملائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،انظر، )عسريي،ا-(11
 (127ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الالطبع  السعودي ،ا

-31،ص1ه، ج1414 ،وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر ا-(  12
32) 

 

 المطلب الثاني:

 .تعريف العودة للجريمة وموقف العلماء منها

فاحلكم عةلى   العود لةلجرمي  فال بد قبل اخلوض باسباب تةلك الظاهرة وعالجها من بيان املقصود  مبصطةلح
الشيئ جزء عن تصوره وقد عرف العةلماء هذا املصطةلح وكل ادىل بدلوه عةلى النحو الذي ارتاه متناسبا 

 وحتقيق اهلدف من التعريف

عن حال  الشخص الذي يرتكب جرمي  جديدة بعد سبق احلكم  العود)التكراراجلنائي(عةلى انه:عبارة فقد عرف نظام
عةليه بعقوب  يف جرمي  اوجرائم اخرى ويسمى باجملرم العائد، ويشتبه العود مع حال  ارتباط اجلرائم يف ان كال منهما يفرتض 

م قرار حكم رائارتكاب الشخص الواحد الكثر من جرمي  ،اال ان العود )التكرار(  يشرتط ضرورة ان يفصل بني هذه اجل
 (  10باالدان  جلرمي  او اكثر)

 وهذه اجلرمي  اليت يقدم اجملرم عةلى ارتكاهبا هي حمظور شرعي هنت عن ارتكابه الشريع  اإلسالمي 

ومفهوم العود عند عةلماء اجلرمي  يعين  ان الفاعل او املنحرف الذي حكم عةليه بعقوب ،ونفذ فيه احلكم ومل يرتدع عن 
 (11ارتكابه لةلجرائم وعاد اليها مرة اخرى   ،فاصبح بذلك يشكل خطرا كبريا عةلى اجملتمع) 

عامل اخلري وعامل هذه احلياة عامالن فطريان: وتؤثر العوامل الفطري  لدى اإلنسان يف تشكيل سةلوكه فيتنازع اإلنسان يف
سورة البةلد،وملا جبل عةليه من حب لةلحياة ومةلذاهتا،فان  هذين  10الشر كما قال تعاىل)وهديناه النجدين(االي  رقم 
 ( 12العامةلني يؤثران  يف ارتكابه لةلجرمي  اوالبعد عنها)
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 )بتصرف(401ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد ازيد 13
() 32-31،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القاو لشريع  اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا 14

 بتصرف(
 92،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القاعودة ،عبد  15
 ()بتصرف(31ردن ،صالا-نا،عم2010،لعربي  الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در الفيل،عةلي عدنا) 16

 

ان من باالخرين ولذلك ك لةلجرمي  ولو عةلى حساب االضراروان من الناس من تغةلب عةليهم نوازع الشر واهلوى والعودة 
الضروري اقرتان احملظورات الشرعي  بعقوبات دنيوي  من شاهنا ان ختيف من يريد الشر وترهب من تسول له نفسه ارتكاب 

 13اجلرائم فرتدعه عن اقرتافها ومتنعه من االقرتاب منها والعودة اليها

ةلذات يعيش ضمن جمتمع تتنازعه عوامل اخلري والشر،وتتاصل فيه رغب  البقاء وشهوة املوملا كان اإلنسان اجتماعي بطبعه ،
 وختتل احلياة ويصاب اإلنسان بالقةلق دون حتقيق الغاي  من خةلقه فتنشا اجلرمي  ،فقد حتدث  الفوضى  واالضطراب ،

مصاحلها  د نظام حيفظ لةلجماع عنده ،وعامل اخلري غري كاف النضباطه وتوجيهه يف البعد عنها فال بد اذا من وجو 
 (14ويؤمن هلا سبل استقرارها وتطورها ونظام العقوبات هو من اهم احلةلول ملكافح  العود لةلجرمي ) 

"واحلكم يف جرمي  عادة مينع من حماكم  اجلاين عةلى االفعال السابق  واليت مل تدخل يف احملاكم  االوىل الن قواعد الشريع  
بقا ةلى اجلرائم اليت من نوع واحد واليت مل حيكم فيها بعد وتكتفي بعقوب  واحدة عنها مجيعا طال تسمح بتعدد العقوب  ع

 15لقواعد التداخل والقوانني الوضعي  تصل إىل هذه النتيج  نفسها بتطبيق قاعدة قوة الشيئ احملكوم فيه"

ينما ق بشخص اجملرم العائد،بوالعود)التكرار(ظرف مشدد عام لكل اجلرائم او اغةلبها وهو ظرف مشدد شخصي يتعةل 
 (  16ارتباط اجلرائم يراعى فيه اجملرم عةلى الرغم من ارتكابه الكثر من جرمي )
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لعربي  اةلك  ملمائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،انظر،عسريي،ا-( 17
 (128ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الالطبع  السعودي ،ا

 ()بتصرف(125هرة،مصر،صالقام ،لسالار ام،د2003وىل،الالطبع  ا،اإلنسانوحقوق  اإلسالميف  اهتاوعقوبت اياجلناجي ،حممد،ابةلت 18
لطبع  السعودي ،اربي  لعاملمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،اعسريي، 19
 (134ض،صالريالتوزيع ،الةلنشر و ت املفردار ام،د2011وىل،الا

 (18ن ،صاق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كانظر،) ا( 20

 

ويعرف العود يف القانون عةلى انه حال  خاص  باجلاين الذي سبق احلكم عةليه حبكم بات يف جرمي  ،وارتكب بعد ذلك 
ا نتيج  عةلى عدم جدوى العقوب  اليت تةلقاه اويعترب العود مؤشر  جرمي  اخرى،وفق شروط القانون احملددة ملاهي  اجلرم

 (17ارتكابه لةلفعل االجرامي) 

وقد انفرد التشريع اإلسالمي  يف نظامه ونظرته لةلتجرمي والعقاب فقد راعى  حقوق اإلنسان  مبفهومه اخلاص لةلحياة 
 احلقوق مصدرها اخلالق العظيم سبحانه وتعاىلوالكون وجاء االعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم واكد ان هذه 

الذي كرم اإلنسان،بصرف النظر عن لونه،وجنسه،ووضعه االجتماعي،وغناه،وفقره،وكاف  اوضاعه اخلاص ،ومنحه حق 
احلياة،وحق احلري ،وحق العدال  اليت تتمثل يف برائته االصةلي  ،وحقه يف حماكم  عادل  ،ومحايته من التعذيب بكاف  انواعه) 

18 ) 

"ولقد اثبتت الدراسات عةلى مستوى العامل ان ما نسبته بني النصف إىل الثةلثني من الرجال والنساء الذين اصبحوا جاحنني 
يف حداثتهم استمروا يف سةلوكهم االجرامي ،ويعترب العود ظاهرة عاملي  تشمل كل البةلدان ،وبنسب خمتةلف  وفق الضوابط 

 ( 19هلا الدور االجيايب يف احلد من ذلك")واالجراءات املتبع  اصالحا وتاهيال و 

وتظهر لنا مشولي  وواقعي  وانساني  التشريع اإلسالمي  من خالل نظرته لةلجرمي  فهي بنظره سةلوك شاذ يهدد امن اجملتمع 
،فهو ال يكتفي بتحرميه بناء عةلى عدم سويته ولكنه يدعو إىل اجتثاث االسباب املؤدي  هلا  من جذورها ويعمل عةلى 

    ( 20توفرياملناخ الصحي واملالئم لنمو السةلوك السوي)
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 )بتصرف(15ل  ،بريوت،صالرسام ،مؤسس  1985،اإلسالم اجلهالفقر وكيف عاوي،يوسف،مشكةل  القرضا) 21

 

وترى الباحث  بعد النظر يف تعريف العود عند عةلماء الشريع  وعةلم االجتماع والقانون اهنا مجيعها تشري إىل انه يشتمل 
تعريف يصف واقع هذه لعةلى تكرار فعل اجلرمي  بعد ان سبق احلكم عةليه وادانته وتنفيذ احلكم فيه يف املرة االوىل وجاء ا

 .اجلرمي  ويشدد العقوب  عةلى ارتكاهبا

 :المطلب الثالث

 سباب والدوافع التي تدفع اإلنسان للعود للجريمةاأل

مهي  مبكان وقبل احلديث عن عالج تةلك الظاهرة والوقاي  منها ال بد من بيان االسباب والدوافع اليت دفعت من األ
كانت هذه االسباب تتعةلق بالفرد او باجملتمع عةلى حد سواء وليس هناك من خالف يف باإلنسان لةلعودة لةلجرمي  سواء  

حوال والظروف إىل دفع اجملرم إىل العودة لةلجرمي  وسيايت بياهنا هنا ليس عةلى سبيل ان هذه االسباب تؤدي بكل األ
 :احلصر بل تبعا لالمهي  وهي

 :وال: عنصر المالأ

 ال مهما يف توجيه السةلوك والعودة لةلجرمي .فعنصر املال وحب التمةلك يشكل عام

ملرفه  املنعم  وخاص  اذا كان إىل جانبه الفئ  ا -حيث ان الفقري احملروم كثريا ما يدفعه بؤسه وحرمانه واحساسه بالظةلم  
صوت املعدة :إىل سةلوك ما ال ترضاه الفضيةل  واخلةلق الكرمي من ارتكاب اجلرائم والعودة اليها، وهلذا قالوا  –يف العيش 

  21وشر من هذا ان يؤدي ذلك احلرمان إىل التشكيك يف القيم االخالقي  نفسها وعدال  مقاييسها اقوى من صوت الضمري

فالشعور بالنقص والسةلب والظةلم مع عدم امتالك املال يدفع بالشخص إىل العودة إىل اجلرمي  لةلحصول عةلى املال  
 والتخةلص من ذلك احلرمان.
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 (56م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفانظر ،محدا(  22
 )بتصرف( 23-22سكندري ،صالاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد،اد الةلطيف ،رشاعبد  23
 (56م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا)محد 24

 

عرف إىل ان لةلوضع االقتصادي اثره يف العود الرتكاب السةلوك االجرامي متمثةل  يف الدخل الشهري لالسرة  نن أوال بد  
 (22وحال  الفقر والعوز اليت يعيشها الشخص، واثر مهن  الوالدين يف حتقيق الكفاي  ، وتناسب السكن وحجم األسرة )

ولذا قد يبحث الشخص عن مصدر اخر لةلمال بغض فالدخل البسيط قد اليكفي لتامني احلاجات االساسي  لةلفرد 
 النظر عن الوسيةل .

وتةلعب العوامل االقتصادي  دورا بارزا يف شخصي  احلدث )الصغري( وتدفعه إىل ممارس  السةلوك املنحرف  والعودة لةلجرمي  
 وقد دلت البحوث إىل ان نقص الدخل وعدم توفر مصدر رزق او عدم احلصول عةلى عمل قد يؤدي إىل السةلوك 

ل اجلوانب املادي  سواء اخنفاض الدخل اوالفصل من العماملنحرف ويشمل العامل االقتصادي كاف  الضغوط املرتبط  ب
 ( 23واليت ادت إىل شعور احلدث بانه يعيش عال  عةلى غريه ودفعه لةلحصول عةلى املال بغض النظر عن الوسيةل  )

 فيوجه هدفه لةلحصول عةلى املال من غري النظر إىل ماالت االمور.

" ويتضح اثر مسكن االسر عةلى السةلوك االجرامي  حيث ان لةلمسكن اثرا كبريا يف تكوين شخصي  الفرد وحتديد مدى  
استجابته لةلمؤثرات اخلارجي ،فاذا كان املسكن ضيقا وكان عدد االفراد كبريا سبب اكتظاظا سكانيا كبريا يف املنزل ،او  

كل اسرة غرف  صغرية خاص  هبا وهذا الوضع غري سةليم من الوجه  كان املنزل كبريا ولكنه يتالف من جمموع  اسر ل
الصحي  واالخالقي  واالجتماعي ، ملا ينجم عن هذا الوضع من اثار خطرية قد تصبح من العوامل املساعدة عةلى اجلرمي .") 

24)  

 ه.ا سةلوكن املسكن هو البؤرة الرئيسي  اليت يتعةلم منها الفرد اهدافه يف احلياة ويستقي منهأوخاص  
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 ()بتصرف(179-178سكندري ،صالاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد،اد الةلطيف ،رشا( عبد 25
 (150مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد اقش ( انظر 26
 ()بتصرف(68-67سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  27

 

ولةلبطال  دورا مهم يف هتيئ  العوامل املؤدي  إىل االحنراف والعودة لةلجرمي  ولذلك فان النظري  احلديث  الصالح اجملرمني 
 تعطي امهي  كربى لةلتعةليم املهين وان جناح هذا اجلانب من الرعاي  يتوقف عةلى ضرورة اجراء مسح كامل حلاج  املنطق  

ت واحلرف وترتيبها حسب االولويات واليت هي حباج  إىل االيدي العامةل  من العمال املهرة وال و اجملتمع من الصناعاأ
 بد من تنويع برامج التدريب احلريف ليشمل صناعات احلرف  اليت يرغبون يف تعةلمها او زيادة تدريبهم فيها وهذا بدوره يقةلل

 (25من البطال )

 البطال  بكاف  السبل والوسائل.ولذلك كان من الضروري السعي لةلقضاء عةلى تةلك 

فكان ال بد من اعداد برامج تعةليم وتشغيل متكامةل  يف املهن واحلرف اليت متكن السجني من اتقتنها والعمل هبا وكسب 
رزقه من خالهلا  بعد االفراج عنه ،خاص  اذا كان سبب عودته إىل االجرام ناتج عن البطال  او عدم اتقانه ملهن  او حلرف  

 (.26معين )

 وهناك عوامل تؤثر سةلبا عةلى الفرد بعد خروجه من السجن وتساعده يف العودة لةلجرمي .

ومن العوامل الراجع  إىل البيئ  احمليطه باحلدث عدم احلصول عةلى دخل مناسب لةلحياة بعد االفراج عنه وشعوره باحلاج  
انات املادي  مبا املنحرفني الكبار من عجز يف االمك : حيث تعترب العوامل االقتصادي  اخلاص  بالفرد وما يعانيه الصغار او

يدفعهم إىل التفكريوالتخطيط لتوفري املال بغض النظر عن نوع الوسيةل  اليت يتحقق هبا هذا الكسب ولو ادى ذلك إىل 
 ( 27ارتكاب اجلرمي  او معاودة ارتكاهبا مرة اخرى من غري النظر إىل ماالت االمور )

 اثار سةلبي  عةلى اجملتمع والفرد. وتؤدي قةل  التعةليم إىل 
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 (145-140ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر)بر ا(  28
 () بتصرف(68-67سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  29
 68،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القانظر ،عودة ،عبد ا(  30

 

ثر غياب فرص الدراس  والعمل فالعامل االقتصادي مسئول عن عدم اشباع كثري من الدوافع الضروري  لدى أفال ننسى 
املراهق الذي يؤذي شعوره عند رؤي  اقرانه يتمتعون مبختةلف الوان املةلبس واملاكل ،بينما حيرم هو من جماراهتم  ولذلك قد 

عه حب التقةليد واحملاكاة والغرية من االخرين إىل تولد القهر لديه وعودته الرتكاب اجلرمي  من اجل توفري املال وحتقيق يدف
 (28رغباته املسةلوب  بنظره) 

 نه اليستطيع مواجه  تةلك الظروف وحتديها اال بارتكاب اجلرمي  والعودة اليها.أفاجملرم يعتقد 

ان صغريا او كبريا يف احلصول عةلى العمل املناسب الذي ميكنه من االنفاق عةلى كما يؤدي عجز املفرج عنه سواء ك
نفسه او عةلى اسرته إىل شعوره باالمل والقةلق ويكون البديل لتعويض ذلك هو العودة لةلجرمي  ، وقد تناولت عدة دراسات 

من احلرمان  بني الذين يعانون اجلانب االقتصادي وعالقته بالسةلوك املنحرف واشارت إىل ان معدالت اجلرمي  تتزايد
 (29االقتصادي ايا كانت الصورة )

 فعدم وجود فرص  العمل املناسب  يولد الفراغ ووجود الفراغ مع العوز يؤدي الرتكاب اجلرمي .

وقد وجد العقاب عةلى اجلرمي  ملنع الناس من اقرتافها الن النهي عن الفعل او االمر باتباعه ال يكفي وحده حلمل الناس  
 عةلى القيام بالفعل  او الكف عنه ،وتعترب العقوبات من اهم احلةلول ملكافح  العود لةلجرمي  ،فالعقاب هو الذي يزجر 

،وحيمل الناس عةلى األبتعاد عما يضرهم او فعل مافيه خريهم وصالحهم ، الناس عن اجلرائم ومينع الفساد يف االرض
 (30ومامل حيقق الردع والزجرفانه الفائدة منه يف مكافح  العود لةلجرمي )

وال شك ان ضعف العقوب  يشجع اجملرم عةلى العودة لةلجرمي ، ولقد كثري من املؤمترات إىل ما يعانيه مطةلقوا السراح من 
 بعد خروجهم. مشاكل يف اجملتمع
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 93م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا( محد31
 (205بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  انظر ،جعفر ،عةلي حممد،مكا(  32

 

( إىل الصعوب  1964شار مؤمتر مكافح  اجلرمي   يف البالد العربي  الذي نظمته االمم املتحدة يف دمشق يف عام )أ"فقد 
اليت جيدها مطةلقوا السراح يف اجملتمع نتيج  تظافر املواطنني اصحاب االعمال والصناعات لنبذ اجملرم يف جمتمعه ،وال شك 

يوقعه جمددا يف هاوي  االحنراف وهذه الصعوب  اليت يشعرها مطةلقوا السراح اعتربها كذلك املؤمتر ان هذا التصرف سوف 
 (  31الدويل الثالث لعةلم االجرام عامال مهما من عوامل العود لةلجرمي ")

معامةلته   سمنا يدل عةلى انه ال بد من تبين املفرج عنه بعد خروجه وحماول  اصالحه ووضعه باجملتمع كعضو منه وليإوهذا 
 كانسان منبوذ غريب.

شارت املؤمترات الدولي  إىل وجوب العمل عةلى مكافح  اسباب اجلرمي  حىت ميكن تاليف وقوعها او العودة اليها ومن أو 
 (32هذه العوامل الفقر والبطال  وفقدان العدال  االجتماعي  وتدين املستوى الثقايف والعةلمي)

دة ور بارز يف التشجيع عةلى العود لةلجرمي  فكل هذه االسباب سواء جمتمعه او منفر وترى الباحث  ان لةلعامل االقتصادي د
تؤدي لدفع اجملرم لةلعودة لةلجرمي  حيث ان اجملرم جيد ان الطريق الوحيد لتحقيق ذاته  وتعويض النقص املايل لديه هو 

 ارتكاب اجلرمي  او العودة اليها.

 ثانيا: عنصر الثقافة والتعليم 

ص  ذا طابع اجرامي بسبب قةل  التعةليم وضعف الثقاف  لدى الفرد مباالت االمور وخا اسةلبي اسةلوك الفرد منحنفقد يتخذ 
 فيما يرتتب عةلى تةلك اجلرائم اليت يقوم هبا.

فتةلعب ثقاف  اجملتمع متمثةل  يف اعالمها دورا بارزا يف ظروف اجلرمي  والعودة اليها،فاجملتمع املتخةلف قد يعزز من ظهور 
ائم ويساعد عةلى نشوئها،فقد ينظر جمتمع يف ثقافته إىل السارق عةلى انه بطل وشجاع ميتةلك من القدرات الشخصي  اجلر 

 ما ال ميتةلكه غريه فيحرتمه وال حيرتم سواه ، وقد يتعةلم منه كيفي  التخطيط الرتكاب اجلرمي  وهذا التصرف يعزز كثري من 
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 (55ن ،ص اق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كانظر ا(  33
 ()بتصرف(77،صم2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفامحد 34
 (783هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و انظر ، ربيع،حممد شحا( 35

 

دى العدواني  إىل مسار اجرامي وهذا يشكل خطر عةلى التفكري السةلوكي ل متادي الفرد يف سةلوكه ورمبا حيول كل نزعاته
 (33هذه الفئه )

 حيث يؤدي هذا االندفاع إىل حب املغامرة والتقةليد الرتكاب اجلرمي  او العودة اليها.

غياب امناط و وال شك ان لةلمستوى التعةليمي املتدين لالباء،وما قد ينتج عنه من جهل باساليب الرتبي  السةليم  احيانا ،
التوجيه الرتبوي الذي يتجه حنو حمارب  اجلرميه ،وما يرتبط من صعوب  احلصول عةلى مهن واعمال ذات دخل مادي وفري 

ي عمل يسد بنسب  بسيطه حاج  األسرة ،جتعل الوالدين منهمكني يف توفري مقومات احلياة املعيشي  أحيانا ،واالكتفاء بأ
 (34،ومنشغةلني متام االنشغال عن تربيتهم ورقابتهم وتوجيه سةلوكهم والعمل عةلى تعديةله )ومتطةلباهتا الضروري  السرهم 

وهذا بدوره يؤدي إىل انعدام ثقاف  االوالد حول معرف  العقوبات املرتتب  عةلى اجلرائم يف الةلوائح القانوني  مما يؤدي إىل 
 ارتكاهبا مع اجلهل باحكامها.

رائم فور السةليب يف التفكري االجرامي فنشر اخبار اجل خالل التاثري االجيايب او مهما من وتشكل نوعي  الثقاف  عامال
ملساس حبياته عن الواقع ،من شانه اثارة البةلبةل  يف اجملتمع وا اوقوعها يف الصحف ،ورسم ابعاد صحفي   جملرد االثارة بعيد

ض ور ارتكاهبا،إىل ان تتمكن السةلطات من القبوامنه ،ولذا فان من صاحل اجملتمع اإلسالمي  عدم االعالن عن اجلرائم ف
عةلى اجلاين والسيطرة عةلى االدل  واصدار احلكم العادل عةليه ،وعندئذ فقط جيب اعالن احلكم باجلزاء اجلنائي  الشرعي 

 (35ليكون رادعا لةلجاين ،وزاجرا مانعا لغريه ممن تسول هلم انفسهم التفكري يف اجلرمي  اوالعودة اليها )

عرض طريق  ارتكاب اجلرمي  وحيثي  التخطيط هلا قد تعةلم من جيهل كيفي  ارتكاب اجلرمي   الطريق  اليت من ن وذلك ال
خالهلا يتالىف السةلبيات اليت وقع فيها اجملرم الذي قبةله واليت ادت إىل كشف امره ،فهو حياول ان يقةلد وحياول ان يستفيد 

 يظهر بصورة البطل.
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 ()بتصرف(77م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا(محد 36
 (9مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر)قشا(  37

 

ن ثر يف تسرب األبناء من املدارس يف سن مبكرة والتحاقهم باعمال ومهأن تدين املستوى التعةليمي  لةلوالدين أوال شك 
وضيع  وفقداهنم التوجيه واالشراف االسري وتسيبهم وتسوهلم وتشردهم واحنرافهم  وارتكاهبم اجلرائم واجنذاهبم إىل رفاق 

ك االجرامي تشكيل السةلو السوء واستغالهلم ملارب وغايات غري سوي  ، وبالتايل تعةلمهم من ذوي السوابق اجلرمي  و 
 (36وتشجيعهم لةلعود لةلجرمي ) 

 ن التزام الفرد باملدرس  يعةلم االنظباط واالنقياد لالنظم  واحرتام القوانني وبالتايل البعد عن اجلرمي .أحيث 

ناء بوترى الباحث  ان الثقاف  تشكل ضابط قوي يف ضبط سةلوك الفرد وهتذيبه وتوجيهه الوجه  السةليم  وبالتايل يتحقق 
 جسر التفاعل بني الفرد واجملتمع حنو البعد عن العود لةلجرمي .

 ثالثا:  ضعف الوازع الديني

فقوة الوازع الديين واالميان تشكل حصنا منيعا لدى املسةلم ضد االفات واملفاسد اليت تدور يف اجملتمع وضعف الوازع 
 الديين جير اإلنسان إىل ارتكاب حمارم اهلل .

االصالح يف اجملتمع تقوم عةلى تنمي  الروح الديني  لدى اجملرم وتقوي  الوازع الديين و اهلل عز وجل وال شك ان عمةلي  
حيث العباد عةلى ترك اجلرمي  وعدم العودة اليها  ،غري ان معاودة السةلوك االجرامي بعد التوب  واصالح مامت افساده يعد 

 سةلوك االجرامي بعد التوب  واالصالح يعد من ضمن الطائف اصراراعةلى االجرام يستوجب تشديد العقاب ،ومن يعاود ال
الثالث  من الناس وهم اجملرمون الذين يعمدون إىل االجرام عن قصد وترصد ،مث ال يتبعون اجرامهم ندماوال توب  

د تصةلحها ق والاصالحا،او كانو قد تابوا واصةلحوا مث عادوا إىل االجرام وهذه الطائف  من الناس اليت مل تصةلحها العقيدة
 (37العقوب  اليت ينبغي التشدد فيها)

ويعد ارتكاب اجلرمي  مرة تةلو االخرى اصرارا عةلى عدم التوب  ولذا كان ال بد من اجياد طريق القتاع الفرد وارغامه عةلى 
 عدم العودة الرتكاب اجلرمي  وهذا الطريق هو  متمثل يف تطبيق العقوبات.
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 402ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر زيدا( 38
 (9مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر)قشا(  39
 (151مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر)قشا( 40

 

وبات يف البالد اإلسالمي  حيث ساد االستقرار واالمن وقةلل من ارتكاب اجلرائم وعةلى ونرى االثر االجيايب لتطبيق العق
 هذا اذا راى اإلنسان يف اجلرمي  نفعا له وهم بارتكاهبا فان شبح العقاب يردعه عنها ترجيحا لدفع اذى العقاب عةلى ما 

ن العود اليها ان ايقاع العقاب عةليه مينعه ميتصوره من منفع  له من االجرام وحىت اذا طوعت له نفسه ارتكاب اجلرمي  ف
(38) 

مور البد وان خيةلص الفرد بنتيج  وهي ان االثر السةليب املرتتب عةلى ارتكاب اجلرمي  اكثر من االثر وبعد حصر تةلك  اال 
 االجيايب وان ارتكابه لةلجرم سيؤدي  حتما  لوقوعه حتت طائةل  العقاب.

وال شك ان تطبيق العقوب  عةلى اجملرم العائد امر تقره الشريع  اإلسالمي  وفق ضوابط العقوب  ومقاصدها ذلك ان ايالم  
املصر عةلى االجرام بالعقوب  امر يبعث عةلى حتقيق الغاي  من العقوب  يف الردع العام اي منع اجلرمي  حبيث ينظر الشخص 

 ( 39لةلجرمي .) إىل ماالت افعاله قبل التفكري بالعودة

 وال شك ان االمهال يف تطبيق العقوب  او التهاون فيها يؤدي إىل التشجيع عةلى االجرام .

وتكمن امهي  التهذيب الديين يف ان كثري من احملكوم عةليهم يرجع اجرامهم إىل ضعف الوازع الديين ،وعدم سيطرة القيم 
د  ل السةلوك االجرامي لديهم ولذا كان من الضروري اعداالديني  عةليهم حبيث يكون من شان التهذيب الديين استئصا

برامج هتذيب ديين موجه لةلقضاء عةلى مسببات اجلرائم خاص  النامج  عن ضعف االميان لدى العائدين من اجملرمني حبيث 
 (.40يستحي الضمري احلي من ارتكاب تةلك احملظورات الشرعي  ) 

ه بتطبيق اخلوف من اهلل واخلوف من عقابه والسعي إىل حب اهلل ورسول فالضمري يشكل رقاب  ذاتيه لدى الفرد حيثه عةلى
 شريع  اإلسالم.

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 17 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 () بتصرف( 229هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و ا(ربيع،حممد شح 41
 (180سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشانظر،عبد ا( 42

 

لذلك من االمهي  مبكان القيام بالتوعي  واالرشاد الديين وذلك بتبصري األباء واالمهات بوجوب االلتزام باحكام الشريع  
عاليمها م فااللتزام باحكام الشريع  اإلسالمي  وتاإلسالمي  وتعاليمها وترسيخ هذه االحكام والتعاليم يف نفوس اوالده

خري حافظ لالنسان من كل احنراف وهو الكفيل الوحيد حلماي  اجملتمع من كل اجلرائم ،وهو بالتايل الدعام  القوي  لكيان 
 (41)العائةل  املتماسك  واحلافز الفرادها عةلى التعاون الوثيق لتحقيق اخلري والرب والصالح والبعد عن اجلرائم

وال ننسى انه يقع عةلى عاتق الوالدين بالدرج  االوىل  مسؤولي  تبصري ابناءهم بامور دينهم وتنمي  الوازع الديين لديهم 
 حيث ان كل راع مسؤول عن رعيته والوالدين يساالن يوم القيام  عن اداء هذا الواجب.

نامج نعهم من ارتكاب املعاصي ولكي يكون الرب وتةلعب العوامل الديني  دورا هاما يف ضبط  وتعديل سةلوك االفراد وم
الديين فعاال ال بد ان يستهدف تنمي  الشعور االخالقي لدى السجني وتعةليمه القواعد االخالقي  واألبتعاد عن الشر 
 وهذا يعتمد بالدرج  االوىل عةلى تنمي  احلس الوجداين وايقاظ الضمري اإلنساين لدى احلدث حتو حب اهلل وااللتزام مبا

 (42امربه وحنو هذا اجملتمع الذي يشكل فيه عضوا من جسده)

وترى الباحث  ان قةل  الوازع الديين لدى الفرد تشكل اثرا يف ارتكاب اجلرمي  والعودة اليها حيث ان قةل  االميان تؤدي إىل 
لك فان قوة ذ ارتكاب احملارم وإىل قسوة القةلب وإىل البحث عن الغايات بغض النظر عن الوسيةل  وعةلى النقيض من

الوازع الديين جتعل الفرد يدرك ان الدنيا هي مزرع  االخرة وان اإلنسان حماسب عةلى افعاله وان االفالت من العقاب  يف 
الدنيا اليعين سقوطه يف االخرة،ولذا كان من االمهي  بكان نشر التوعي  الديني  بكاف  املراحل العمري  لدى الفرد،حىت 

 مي .اليفكر يف العودة لةلجر 

 رابعا:عدم رعاية الحكومة بالشكل الكافي

فالرعاي  واجب يقع عةلى الوالدين واألسرة يف حني من االحيان وواجب يقع عةلى احلكوم  يف احيان اخرى،ورعاي  
 احلكوم  لةلفرد اثناء فرتة العقوب  او بعد االنتهاء منها له االثر االكرب يف احلد من العود لةلجرمي .
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 بتصرف(() 102سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا( عبد 43
 403ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر ،زيدا(  44
 ()بتصرف(102سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  45

 

الالحق  مبفهومها الواسع مكانا يف غاي  االمهي  لةلفرد واجملتمع حيث تشمل رعاي  احلدث واسرته اثناء وحتتل الرعاي  
العقوب  وبعد االفراج  فهي تكفل تصحيح السةلوك غري السوي وعدم عودة املذنب املفرج عنه لةلجرمي  مرة اخرى ، وهذه 

ان تتحقق بالعقاب وحده الن العقاب وحده اليكفل  الرعاي  الالحق  هي محاي  لةلمجتمع ومحاي  اجملتمع ال ميكن
االصالح املنشود وال يقدم اي ضمان بان اجملرم سوف يصةلح من اعوجاجه ويعدل من طريق حياته لذلك البد من 

 (43وجود هذه العناي  حتقيقا لةلمصةلح  العام  واخلاص  )

وامنه  وصالح اجملتمع يكون بضمان استقراره وال شك ان اصالح الفرد هو اصالح لةلمجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد
 بعدم ارتكاب اجلرائم فيه.

وهتدف العقوبات الشرعي  إىل اصالح اجملرم نفسه وتقومي اعوجاجه وتعديل سةلوكه وكل عمل يعطل اقام  العقوبات 
كةلم عن عقوبات ما تالشرعي  وحدود اهلل فهو تعطيل الحكام اهلل فالعقوبات تردع اجملرم وقد اشار املاوردي لذلك عند

 (44التعزير باهنا تاديب واستصالح وزجر )

فاذا حتقق اخلوف من العقوب  حتقق البعد عن ارتكاب مايؤدي الستحقاق تةلك العقوب  وال بد ان يستمر االصالح حىت 
 بعد تنفيذ العقوب .

ضعهم عةلى نزعاهتم ،وال بد من و والبد ان تقوم السجون لعالج نزالئها عالجا يغري من سةلوكهم واجتاهاهتم وعيوهبم و  
الطريق الذي ميكنهم من مسايرة اجملتمع واالستجاب  ملطالبه،كما ال بد من ازال  البواعث واحملرضات والدوافع اليت دفعت 
الشخص لةلجرمي  بشكل جيعةله عند اخالء سبيةله غري راغب يف  العودة الرتكاب اجلرمي ،وبالتايل فالرعاي  الالحق  بالغ  

  الهنا حتقق مكسبا اجتماعي كبري فنجاح عالج جمرم عمةلي  اقتصادي  مرحب  لةلمجتمع منقذة لةلفرد كما اهنا عمةلي  االمهي
 ( 45انساني  ناجح )

 فنجاح طريق  املتابع  والعالج تؤدي إىل جناح تغيري السةلوك االجرامي وقةلبه إىل سةلوك اجيايب.
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 (773هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و انظر ،ربيع،حممد شحا(  46
() 204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  ا(جعفر ،عةلي حممد،مك 47

 بتصرف(
 (141مع  عدن ،صاليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر ،قشا(  48
 () بتصرف(204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  اجعفر ،عةلي حممد،مك 49

 

ي  باالحكام الوضعي  وهذا بدوره ادى إىل وقوع اجلرائم وتكرار وقد قامت بعض اجملتمعات باستبدال االحكام الشرع
وقوعها وانتشارها دون رادع ،بل ويشعر القائمون عةلى تطبيق هذه القوانني بعجزهم عن مكافح  اجلرمي   ،حيث ان 

 (46ضعف العقوب  مؤشر قوي لةلعودة لةلجرمي  وذلك لعدم حتقق عنصر الردع والزجر يف تةلك العقوب  )

ةلم ان اهلدف من العقوب  هو حتقق الزجر ومع غياب العقوب  وختفيفها يذهب هذا اهلدف، وختفيف العقوب  عةلى وحنن نع
 اجملرم يعترب مبثاب  مكافئ  له عةلى فعةله وهذا بدوره يؤدي إىل التشجيع عةلى العودة لةلجرمي  مرة اخرى.

ات خاص  خالل هذا العصر نتيج  لفشةلها يف ومن املالحظ ان العقوبات السالب  لةلحري  اثارت عددا من االنتقاد 
سياس  مكافح  اجلرائم واصالح اجملرمني  حبيث  ان ختفيف عقوب  السجن تشكل طريق الفالت اجملرم من العقاب وقد 

 (47باتت  العقوبات السالب  تشكل عبئا عةلى عاتق الدول   )

ي  إىل تشديد رار اجلرمي  وقد اجتهت التشريعات اجلنائوال بد ان تكون العقوب  قوي  بقدر يتناسب واجلرمي  ومينع من تك
العقوب  عةلى العائد استنادا إىل كون العود سابق  توجب تشديد العقوب  باعتبار العود ظرفا مشددا لةلعقوب ،فيتعني عةلى 

 (  48القاضي ان يشدد العقوب  عةلى اجلاين اذا كان عائدا او من معتادي االجرام.)

العفو العام من قبل الدول  الن هذا يشجع من تسول له نفسه ارتكاب اجلرائم عةلى ارتكاهبا  صدارإوال جيوز التوسع يف 
 مرة تةلو االخرى دون اخلوف من العقاب.

ومعظم الدول املعاصرة تتبىن سياس  التخةلي عن عقوب  السجن القصرية املدة لعدم جدواها واثارها السةلبي  وابداهلا جبزاءات 
جتماعي  ،واتباع االجراءات القضائي  العادي  قد يرتتب عةليه تاخري البت يف االحكام بصورة تنعكس اداري  او تدابري ا

سةلبا عةلى املتهم وقدعمدت بعض الدول إىل تبين جلان متخصص  لةلفصل يف القضايا عةلى وجه السرع  ضمن مناخ ال 
 (49يشعر فيه احلدث وكانه جمرم يستحق االحتقار واالهان  والعزل  )
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 (43ن ،ص اق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كا()  50
() 204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  ا(جعفر ،عةلي حممد،مك 51

 بتصرف(
-23ض،صالريا-لوطني املةلك فهد ام،فهرس  مكتب  1998وىل والالطبع  اليومي ،ا اتنامين ودوره يف حيالالوعي احلي،الصاحملسن احلريب،عبد انظر،ا(  52

24 

 

شك "ان عدال  القوانني واستهدافها املصةلح  العام  تضمن احرتامها ومراعاهتا وتتضائل حاالت االخالل هبا ،بينما  وال
القوانني التعسفي  او املشرع  لتحقيق مصاحل شخصي  ختل بتوازن القوى يف اجملتمع وتثري الشعور بالظةلم مما يؤدي إىل 

دون سيادهتا جتعةلها عدمي  اجلدوى تشجع عةلى العبث باحكامها دون  االخالل باحكامها ،غري ان جمرد وجود قوانني
 (50رادع او وازع" )

فحىت تتشكل الثق  والقناع  لدى االفراد مبصداقي  القوانني وفرض العقوبات البد من وضع اساس بداي  وهو العدال  يف 
 التطبيق.

 واختةلط هبم العائد وعدد مرات اجلرمي  ،حيث انوهناك عالق  بني وجود اصدقاء سبق هلم ان ارتكبوا سةلوك اجرامي  
العائد تعةلم السةلوك االجرامي من خالل اكتسابه لقيم واجتاهات اجرامي  شجعته عةلى ارتكاب اجلرمي  والعودة اليها ، 
وهذا نظرا الختالطه باصدقاء واقارب سبق هلم ان ارتكبوا سةلوكا اجراميا،واتضح كذلك ان اختالط العائد بالسجناء 

اخل السجن املختةلفني معه بالعمر ومنط اجلرمي  وعدد اجلرائم تةلعب دورا يف عودته لةلسةلوك االجرامي  حيث انه يتعةلم د
 (51اساليب وسةلوكات اجرامي  جديده مل تكن عنده مسبقا )

ني الفئات ب ولذا كان ال بد من اجراء عمةلي  الرعاي  والتوعي  داخل السجن وال بد من الفصل بني انواع اجلرائم والفصل
 العمري  املتفاوت .

من واالستقرار يف اجملتمع مسؤولي  موزع  بني  رجال االمن  و افراد اجملتمع وبات من الضروري التكامل صبح حفظ األأو 
بني دور الدول  واملتمثل يف االجهزة والدوائر االمني   ودور اجملتمع املتمثل يف املواطن  واصبح كل منهما مكمل لالخر 

 (52ول حنو جمتمع يندر فيه ارتكاب اجلرمي )لةلوص

 كيف ال وهذا الفرد يشكل عضو يف هذا اجملتمع فاذا صةلح العضو صةلح سائر اجلسد.
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() 204بريوت ،ص–ت اسامعي  لةلدر اجلاملؤسس  ام ،1998، 1ئي،طاجلز التشريع املتحدة و امم الاهج اجلرمي  منافح  ا(جعفر ،عةلي حممد،مك 53

 بتصرف(
 70،ص 1بريوت ،ج–لعريب اب الكتار الوضعي ،دانون القاب ارنامق اإلسالمي ئي اجلنالتشريع ادر،القانظر،عودة ،عبد ا(  54
-23ض،صالريا-لوطني املةلك فهد ام،فهرس  مكتب  1998وىل والالطبع  اليومي ،ا اتنامين ودوره يف حيالالوعي احلي،الصاحملسن احلريب،عبد انظر،ا(  55

24 

 

وقد اصبح السجن بدوره عامال من عوامل العود ،نظرا لغياب اسس التصنيف ،وعةلى القائمني عةلى تطبيق هذه العقوب   
توفري الضمانات اليت من شاهنا ان متنع من اجرم مرة ودخل السجن ان يصبح جمرما عائدا لةلجرمي  ، ويف الوقت ذاته 

كانا الن غياب عمةلي  التصنيف تعين ان السجن سيصبح مينبغي اجياد اسس لتصنيف  السجناء حسب اسس عةلمي  ،
 (53يتعةلم من خالله اجملرم فنون اجلرمي  واساليب االحنراف بدال من ان يكون وسيةل  النتشال من راح ضحي  اجلرمي  ) 

 ان ىلفالصغري يتعةلم من الكبري واملبتديء يتعةلم من ذوي السوابق واذا ترك االمر يف السجون عائما فان هذا يؤدي إ
خترج االمور عن نصاهبا وبالتايل يصعب اصالح السجناء بعد خروجهم وانتهاء فرتة عقوبتهم وهذا يؤدي إىل ارتكابه 

 اجلرمي  مرة اخرى او ارتكاب جرمي  اخرى كان قد تعةلمها ممن كان معه يف السجن .

وانني الوضعي  يف الشريع  اإلسالمي  مع القوالغرض من العقوب  منع اجلرمي  قبل وقوعها وختوف وتاديب اجملرم وقد اتفقت 
 (54ان اهلدف من العقاب عةلى اجلرائم هو حفظ مصةلح  اجلماع  واحلفاظ عةلى النظام واجملتمع )

 ولذا كان من االمهي  االعالن عن العقوبات بكاف  الوسائل والسبل لتشكيل الردع لدى افراد اجملتمع.

يشعر من يقطن هذا اجملتمع بالطمانين  واالمان لذا فان  الوعي االمين يشكل  وقبل ان يتم القضاء عةلى اجلرائم البد ان
 ركيزة يف باب الوقاي  من احلوادث  والكوارث واجلرمي  والعودة لةلجرمي  لذلك فانه يكتسب امهي  قصوى عةلما بان االرتياح 

ال خةلقا وال جناح تماعيا وال حياة اقتصادي   و والشعور بتوفر االمن متثل ارضي  ضروري  الزدهار اجملتمع فال جتد تكامال اج
 (55او ابداع  فنيا وعةلميا اذا تقوضت الركائز االمني )
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 ()بتصرف(152مع  عدن ،اليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد ا( قش56
-23ض،صالريا-لوطني املةلك فهد ام،فهرس  مكتب  1998وىل والالطبع  اليومي ،ا اتنامين ودوره يف حيالالوعي احلي،الصاحملسن احلريب،عبد انظر،ا(  57

24 
ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صا( 58

 ()بتصرف(101لسعودي ،صافهد،

 

ن الشعور باالمان جيعل الفرد امينا عةلى حياته وماله وعرضه ،مستقرا يف موطنه وهذا كةله يدفعه إىل العمل واالنتاج أل
 واألبداع والتميز.

اجبات احلكوم  جتاه احملكوم عةليهم وتشمل الرعاي  الصحي  اجلانب الوقائي والعالجي حد و أواالهتمام بالرعاي  الصحي  
،حيث جيب ان يكون مبىن السجن معد جيدا من الناحي  الصحي  وضمن املقاييس املدروس  مثل التهوي  والنظاف  

راش كل جليدة واملالبس والفوالتغذي  ا -احلمامات–الداخةلي  ومكافح  احلشرات باملبيدات ونظاف  اماكن االستحمام 
 (56ذلك يوفر الرعاي  الصحي  يف جانبها الوقائي وبالتايل يقل عدد املصابني باالمراض والعدوى اثناء مدة السجن)

وال بد ان ان يدرك الفرد يف هذا اجملتمع انه له دور يف احلد من ارتكاب اجلرائم من خالل ماميكن ان يقدمه من اعمال 
 رم.تساعد يف ردع اجمل

فتعترب جماهب  اجملرمني والعمل عةلى عدم عودهتم لةلجرمي  من اهم مؤشرات الوعي االمين وهي تتمثل جبانب الشهادة  
وعدم التسرت عةلى الفارين من العدال  وال شك ان التصدي املباشر اليقاف اجملرمني  او عدم التصدي هلم يرتبطان مبدى 

نفسي هلا وببشاع  عودة اجلاين الرتكاب اجلرمي  مرة اخرى وبالتايل يشعر احساس املواطن ببشاع  اجلرمي  والواقع ال
 (57الشخص انه عضو فعال وعنصر اجيايب يف احلفاظ عةلى هذا اجملتمع) 

وحىت نتمكن من وضع االمور يف نصاهبا السةليم البد من العمل عةلى متابع  االجراءات املطةلوب  لةلسري حنو االفضل فمن 
برامج الرعاي  واالصالح املقدم  لةلنزالء مثل الرعاي  الصحي  وتشمل)الرعاي  الصحي  الوقائي  والرعاي  الضروري مراعاة 

 (58العالجي  ومعامةل  النزيالت احلوامل و املواليد والفراج الصحي  )

ن حتقيق مفالعقل السةليم يف اجلسم السةليم واإلسالم دعى املسةلم لةلمحافظ  عةلى الصح  واالخذ باالسباب فكان البد 
 الرعاي  لتاليف االثار السةلبي  وانتشار االمراض وحتقيقا لةلسالم  العام .
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 (152مع  عدن ،اليمني ،دت،جاجلمهوري  ايف  احلد منهائل اجلرمي  ووسا إىلملسبب  لةلعود امل العو امحد عةلي ،اش ،حممد انظر،)قشا(  59
 ()بتصرف(73م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساميدعي  اجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا( محد60
 8م،ص 1994، 2، ط اإلسالمي لشريع  اوفق  ادهتاوسع اؤهاوبن األسرةشم ،ايف بن هالدعيس ،نانظر ،ا(  61

 

ومن الدعائم الرئيسي  لةلجانب العالجي يف الرعاي  الصحي   ضرورة تامني مستشفى طيب او عيادة الستقبال املرضى،وان  
 (59زم  لةلعالج .) يضم هذا املركز اطباء متخصصني وممرضني وصيدلي  تتوفر فيها االدوي  الال

وترى الباحث  انه من اجل تاليف العود لةلجرمي  البد من حتقيق الرعاي  من قبل احلكوم  واملؤسسات ذات العالق  سواء 
اثناء احملاكم  اواثناء مدة العقوب  اوبعد انقضاء العقوب  وهذه الرعاي  جيب ان تكون شامةله جلميع املصاحل الضروري  لدى 

 الفرد .

 .صر األسرة والمجتمعخامسا: عن

األسرة واجملتمع احد العوامل الرئيسي  اليت تدفع بالفرد إىل ارتكاب اجلرمي  وهلما دور سةليب يزيد من اصرار  يعترب عنصر
 اجملرم عةلى العودة اليها .

ةلعب دورا حامسا تويعترب الوسط االسري من العوامل البارزة اليت تشكل امهي  يف توجيه سةلوك الفرد فيما بعد لذا فاألسرة  
يف تكوين  شخصي  الفرد  وحتديد معامل مستقبةله،فهي اجملتمع االول الذي يبدا الشخص فيه حياته ويقضي فيه طفولته 
فيتاثر بكل ما مير باسرته من احداث ومبا حييط به من مشاعر طيب  اوسيئ  وما يةلقاه من عناي  او امهال ،كما ان 

 (60تربان من االسس االولي  لالمن االجتماعي )التماسك والتوافق بني افرادها يع

 وهناك عالق  بني تركيب  األسرة اليت يعيش فيها الفرد وبني ما يعانيه الفرد من قةلق وتوتر وامراض نفسي .

وقدجعل اإلسالم الوالدين مها الراعي املسؤل عن رعيته ومحل  كال من األبوين مسؤولي  تربوي  ورعاي  غرسها اذ ان من  
املستحيل ان يرعى احد زرع غريه او ان يهتم فيه ، وامنا صاحب الغرس هو اوىل برعايته واحلفاظ عةليه فالوالدين يشكالن 

 (61يف الفرد ونبذ ارتكاب اجلرمي ) امهيه كبرية يف تشكيل السةلوك االجيايب
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 بتصرف( 0(73م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفامحد 62
 (69سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشاعبد  63
 () بتصرف(135ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيابر  64

 

فالرتبي  احلسن  لةلوالدين متحوا الطبائع السيئ  وتنمي السةلوك احلسن وحتث عةلى البعد عن اجلرمي  ضمن ما ترسخه من 
 مباديء الرتبي  اإلسالمي  يف شخصي  األبناء.

تمع كما ان اعضاء ذا صةلحت األسرة صةلح اجملوتعترب األسرة الةلبن  االساسي  يف حياة اجملتمع وركنا فاعال يف عالقاته فا
 األسرة ومنهم الوالدين هلم االثر الفعال يف اجتاهات الفرد السةلوكي  وقد توصةلت بعض الدراسات  املتخصص  إىل نتائج 

 نمفادها ان هناك عالق  مباشرة بني ارتكاب اجلرمي  وممارس  السةلوك املنحرف وبني الظروف االسري  السةلبي  الناجت  ع
 ( 62نقص التوجيه والرقاب  ،او التفكك بسبب وفاة احد الوالدين او كةليهما ،او انفصاهلما بالطالق مثال )

فالتفكك يؤدي إىل التشرد والضياع والتشرد يؤدي إىل احلاج  والعوز واالنضمام الصحاب السوابق وهذا يؤدي إىل 
 االحنراف .

اغةلب املشكالت االجتماعي  هي حصيةل  اسر مفكك  من حيث  كدت العديد من الدراسات اليت اجريت انأ" ولقد 
العالقات االسري  واهنا تتحمل املسئولي  عن تةلك النسب  العالي  من مشكالت العائدين إىل ممارس  السةلوك املنحرف وعن 

لزوجني اارتكاهبم امناط سةلوكي  اودعوا بسببها مؤسسات االحداث او السجن، وعةلى هذا تعترب مشكالت النزاع بني 
 ( 63مهال الزوج  لزوجها وعدم احرتامه واملشاجرات الدائم  اليت جتعل جو املنزل متوترا ودافعا إىل اجلرمي )إوالطالق و 

وقد يؤدي ارتكاب اجلرمي  الكثر من مره عةلى اعتيادها واعتبارها شيء عادي بالنسب  لةلمجرم سيما واذا كان هذا 
 ياب الضمري احلي.الشخص يعاين من نقص الوازع الديين وغ

"وقد يشكل دخول السجن املتكرر لدى اجملرم خطرا سيما وان اوضاع السجني تزداد سوءا كةلما زادت مرات دخوله إىل 
السجن واجلرم املرتكب يف املرة الثاني  يكون دائما اشد خطرا وعنفا والبد ان يكون احلكم الصادر حبقه اشد واقوى حىت 

 (  64جلرمي )يتم ردعه عن معاودة تكرار ا
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 7م،ص 1994، 2، ط اإلسالمي لشريع  اوفق  ادهتاوسع اؤهاوبن األسرةشم ،ايف بن هالدعيس ،نانظر،ا(  65
 () بتصرف(145-140ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا(بر  66

 

 فالتشدد بتطبيق العقوب  يشكل عامل ردع وزجر لدى اجملرم والتساهل يف تطبيق العقوبات مدعاة لةلشر ولغياب العدال .

مهي  التنشئ  االسري  ال ينكرها عاقل ال سيما حنن املسةلمني ويكون التاثري لالبوين بالغ االمهي  الن رسوخ العقيدة أو 
 ل االجتاهات البعيدة عن االحنراف لدى األبن هي من واجبهم، حىت يصل االمر إىل اعظم وتشكيل الوعي الديين وتشكي

ما يكتسبه اإلنسان يف حيانه وهو تثبيته عةلى الفطرة السةليم  اليت فطر اهلل الناس عةليها،او ان ينحرف عن جادة الطريق 
 (65امام اهلل عز وجل) بتاثري ابويه حىت خيرجاه عن الطريق الصواب وهذا مما سال عنه الوالدين

 ولذا كان الختيار الزوجه الصاحله االثر االجيايب يف تنشئ  األبناء وتربيتهم الرتبي  اإلسالمي ه حيث اهنا هي العنصر الفعال
 يف توجيه سةلوك األبناء منذ الصغر.

ن ناحي  ،ومع م ويؤدي غياب الوعي السيكولوجي وعدم الوعي النفسي لدى الفرد إىل احداث عدم تكيفه مع نفسه 
اجملتمع الذي يعيش فيه من ناحي  اخرى ،فيشعر كانه عنصر غريب ومنبوذ يف هذا اجملتمع الن الوعي النفسي يستطيع 
ان يةلعب دورا اجيابيا يف مقاوم  االحنراف ،وال سيما احنراف الشباب ،ومن االسباب االحنرافي  لةلسجني الرغب  باظهار 

م الرغب  الكاذب  يف حب الظهور مبظهر االفتخار،واختالف القدرات وغياب التوجيه السةلي البطول  والشعور باحلرمان مثل
 (66 ) 

والبد من حتقيق العدال  االجتماعي  يف اجملتمع بكاف  شؤون احلياة وكاف  مراحةلها سواء العداله يف توزيع العطايا بني األبناء 
مثل باجلرمي  الشعور بالظةلم وهذا بدوره يوجد السةلوك العدواين املت  اوالعدال  يف اجملتمع اخلارجي حىت اليتشكل لدى الفرد

 والعودة اليها.

"ويتفق معظم العةلماء االجتماعيني عةلى ان عدم العدال  املوجودة يف النظام االجتماعي هو االساس يف نشوء السةلوك 
 ي  جملموعات ملدى ،تؤمن السعادة والرفاهاالجرامي،ويعدون العمةليات النفسي  هي جمرد تتابع لعمةليات اجتماعي  واسع  ا
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 (170ن ،صاق ،عمالور ام،مؤسس  2010وىل،الالطبع  ائي ،اجلنالنفس ان،عةلم امل عةلو الزبيدي ،كا( 67
 (66-65سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1ر مسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشانظر،عبد ا( 68
 94-92م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ام ل اني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفانظر، محدا( 69

 

اجتماعي  معين  وحترم جمموعات اخرى ،وعةلى هذا االساس فاهنن يرون بانه ينبغي عةلى عةلماء النفس ان يركزوا جهودهم 
 ( 67عةلى تغيري اجملتمع بدال من حماولتهم يف تغيري ضحاياه")

ون ان لالوالد والعمل عةلى ازال  وحتطيم كل العوائق اليت حتول دوينبغي عةلى األسرة مراعاة ذلك االمرمنذ بداي  التنشئه 
 يكون هذا الفرد عنصر طبيعي يف هذا اجملتمع.

وال شك ان النعت باالجرام ونظرة االهتام من اشد املواقف سةلبي  وله تاثري يف التكرار )العود لةلجرمي (النه حيول دون 
 ي  والنظر له باالجرام ، او انه شعربان معامةلته اثناء سجنه تتسم بالكراهاندماج وتكيف املفرج عنه يف اجملتمع النه وصم 

اليه كمجرم الميكن اصالحه فاصبح يتمادى يف سةلوكه بناء عةلى هذا االعتقاد ولذلك البد من اعادة الثق  االستقرار 
 (68النفسي هلم)

بعد اخلروج من الرعاي  اثناء فرتة العقوب  و وهنا تايت امهي  العناي  ضمن خطط واليات منسق  من قبل املختصني فتتم  
 السجن حبيث يشعر الشخص بانه شخص طبيعي ميكنه بدء احلياة من جديد.

ويعترب عدم تقبل اجملتمع لةلمفرج عنهم من املؤسسات االصالحي  احباطا هلم و من عوامل العود الرتكاب اجلرمي  ،ويتضح 
رتم  لةلقانون،ونتيج  هلذه العزل  تتولد لديهم شروخ نفسي  غالبا ما ذلك من خالل شعورهم بالعزل  عن اجلماع  احمل

 (69تدفعهم لةلعود الرتكاب اجلرمي  )

نظرة اجملتمع لةلخارج من السجن تشكل دورا يف عودته لةلجرمي  وخاص  اذا كان اجملتمع ما زال ينظر له  أنوال شك  
 ويعامةله عةلى انه جمرم.

م  ؤثرة يف عودة السجناء لةلجرمي  عدم قبوهلم يف اجملتمع من خالل عدم قبول الزواج هبومن االجتاهات السةلبيه اخلطرية امل
 الهنم ينظرون هلم بعني النقص والعار،او حىت املشارك  معهم يف التجارة او جماورهتم يف السكن ،بل وينظر اليهم بعدم 
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لطبع  السعودي ،اعربي  لاملمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 70
 () بتصرف(222ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا

-92م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفا()محد 71
 )بتصرف( 94
 38ل  ،بريوت ،الرسام ،مؤسس  1995، 1به، طاسبا،حكمه ،  اإلسالمي لشريع  اهلل بن حمسن ،تطبيق الطريقي ،عبد انظر،ا(  72

 

لقتل الشاذين جنسيا او مرتكيب جرمي  ا نزاهتهم خاص  الولئك  السجناء الذين حكم عةليهم جبرمي  نصب سابق  ،او
 (70العمد ،او التزوير حيث ان الثق  فيهم قةليةل  جدا) 

فةلماذا الننسى هلم ارتكاب اجلرمي  وملاذا ال يغفر هلم هذا الذنب ؟ اليس من حقهم فرص  اخرى يعيدون من خالهلا بناء 
 انفسهم والندم عةلى ما فات؟

وجه، منها ما هو اجتماعي وما هو نفسي ويكون بامس احلاج  ملن ياخذ ويواجه السجني بعض املشكالت عند خر  
بيده ويعينه عةلى ختطي اهلوة اليت تفصل بني حياته اليت كان حيياها داخل السجن وحياة اجملتمع احلر اخلارجي ،فاذا وجد 

 من اجملتمع من االفراد و  من يساعده تكيف معه واندمج فيه ،واما اذا صادفته املتاعب والحقته الصعاب او وجد تنكرا

،واوصدت يف وجهه سبل العيش الشريف ،فةليس لنا اال ان نتوقع منه عود سريع إىل االجرام ليثار لنفسه من امهال 
 (71اجملتمع المره واحتقار شانه.) 

ولذا البد ان حيصل الشخص بعد انتهاء عقوبته وخروجه إىل اجملتمع اخلارجي عةلى عمل يؤمن رزقه ويرفع من قيمته يف 
 اجملتمع ويبعده عن حال  الفقر اليت غالبا ماتدفع اجملرم لةلعود لةلجرمي . 

نيعا ين الذي يشكل حصنا موال ننسى ان هناك حماذير شرعي  الجيوز االقرتاب منها ولذلك البد من وجود الوازع الدي
ضد العودة لةلجرمي  وتربي  الوازع الديين تقرر يف النفس اإلنساني  ،انه وان جنا من العقاب الدنيوي ،فال ميكن له ان ينجو 

اهلل مينع ارتكاب اي جرمي  حرمها اهلل سبحانه لالحساس باخلوف  من احلساب يوم القيام   ومن هنا ترى اخلوف من
 (72املنتظر لذلك ) منه ومن العقاب
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 )بتصرف(52م،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف احممد ،كر ا ء شان ،وفا(محد 73

 

فاملسؤولي  يف حمارب  العود لةلجرمي  ليس مسؤولي  األسرة فقط وامنا هي عمةلي  مشارك  بني األسرة واجملتمع والفرد نفسه 
 حيث البد وان يكون لدى الفرد قابةلي  لةلتغري وحس امياين.

ن مؤمتر مكافح  اجلرمي  يف البالد العربي  الذي نظمته االمم املتحدة يف دمشق خالل شهر ايةلول أهذا وجيدر االشارة إىل 
( قد اشار إىل الصعوب  اليت جيدها مطةلقوا السراح يف اجملتمع نتيج  استمرار افراد اجملتمع اصحاب املهن 1964عام )

ه،واعتربها  لعودة الرتكاب اجلرمي  مرة اخرى انتقاما لنفسوالصناعات لنبذ اجملرم يف جمتمعه واحتقاره وهذا ما جيربه إىل ا
 (73كذلك املؤمتر الدويل الثالث لعةلم االجرام عامالمهما من عوامل العود إىل اجلرمي  ) 

وترى الباحث  ان لالسرة دور كبري يف طبع او حمو السةلوك االجرامي لدى الفرد وهذا ينبثق من عدة امور منها الطريق  
ةليها الفرد يف األسرة وطريق  التعامل اليت يعامل فيها الشخص اثناء اوبعد انتهاء مدة العقوب  ومدى اهتمام الىت يرتىب ع

الدول  يف العمل عةلى اصالح االفراد الذين سبق هلم ارتكاب اجلرمي  والنظرة اجلادة يف تامني ما حيتاجه الفرد من متطةلبات 
 ان طبيعي له كيانه وله  كرامته وله احرتامه. اساسي  يف احلياة متنحه احلق بان يعيش كانس

 رابع:المطلب ال

 صالح حالإمنهج الشريعة اإلسالمية في 

 الجناة ومنعهم من العود للجريمة

وحىت نتمكن من الوصول إىل جمتمع خال من ظاهرة العود لةلجرمي  البد من العمل اجلاد والسعي احلثيث الجياد احلةلول  
هبؤالء االشخاص إىل ارتكاب اجلرمي  ومن مث معاجل  تةلك االسباب واجياد طرق الوقاي  والعمل لتةلك االسباب اليت زجت 

 عةلى تنفيذها بكاف  السبل اليت تضمن القضاء عةلى تةلك الظاهرة.

 وهناك العديد من السبل اليت اقرهتا الشريع  اإلسالمي  لتجنب اإلنسان املسةلم من الوقوع يف اجلرمي  ،منها ما خيص الفرد
 ومنها ما خيص اجملتمع ،وبالطبع تعتربالوقاي  خري من العالج ،وال بد ان ناخذ بعني االعتبار االساليب اليت تساند يف 
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 (777هرة،صالقا–ر غريب ام ،د2004، 1ئي،طاجلنالنفس اخرون ،عةلم اته ،و انظر ،ربيع،حممد شحا( 74
 )بتصرف(94-92م،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  ادر ردين الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان،وفا(محد 75
 401ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  1982، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر، زيدا(  76

 

الوقاي  من االحنراف واجلرمي  مع االخذ مع النظر لكاف  العوامل اليت سبق ان عرضناها كمسببات لةلجرمي  ،الن الوقاي  يف 
 (74و مواجهتها حىت ال متارس تاثريها السةليب)جوهرها حماول  الزال  االسباب ا

 التنشئة األسرية.-

وهذه الوقاي  تبدا من األسرة ةالتنشئ  االسريه فهي اليت توجه سةلوك الفرد حنو االجتاه السةليم اذا احسن استغالهلا 
 وتوظيفها.

ي  ونواهيه سيؤدي حتما الدين اإلسالمفراد اسرته عةلى الرتبي  اإلسالمي  الصحيح  وتعريفه بقواعد أفاهتمام األب بتنشئ  
إىل منع اجلرمي  اوالتقةليل منها وعدم العودة اليها عن طريق اخلوف من ارتكاب الذنوب واخلشي  من عقاب اهلل وكذلك 

 (75اهتمام رب األسرة بتعةليم افراد اسرته الن تدين التعةليم والثقاف  يساعدان الفرد عةلى االحنراف والعودة لةلجرمي  اجلرمي  )

جلرمي  او عدم العودة كاب اوهذه الرتبي  اإلسالمي  تريب يف اإلنسان الدافع االمياين والضمري احلي الذي يدفعه لعدم ارت
 .اليها

وقد نبهت الشريع  اإلسالمي  عةلى محل الناس عةلى طاع  اوامرها ونواهيها  طاع  تنبع من ارادة الفرد وحبا لنيل رضى 
ا  يقاظ الضمري الوجداين والشعور الديين يف النفوس واثارة معاين االميان يف القةلوب ولكن هذاهلل ،وتعتمد  يف ذلك عةلى ا

كةله اليكفي حلمل الناس مجيعا عةلى الطاع  الهنم ليسوا سواء يف يقظ  الضمري الديين وعمق االميان لذلك البد من 
 (76الردع بالعقوب )

 زجر.و  فكان االعالن لةلعقوبات والرتهيب من خالهلا احدى طرق احلد من العودة لةلجرمي  ،فالعقوب  تشكل عامل ردع 

اجلرمي   ارال بد من التعريف بالقواعد النظامي  فيةلزم التعريف باث ولتجنب جهل االفراد بالعقوبات الشرعي  املرتتب  
 طريق نشره  م الوقوع يف اخلطا وجتنبه كما ميكن التعريف بالنظام اجلنائي عنوالعقوبات املقررة هلا وهذا التعريف يكفل عد
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 94-92م ،ص2001ردني ،الامع  اجلاجستري ،ال  ماني ،رساعي  ميداجتماس  اردين در الاجملتمع العود لةلجرمي  يف اكر حممد ،ا ء شان ،وفانظر، محدا( 77
 () بتصرف(22ردن ،صالا-نا،عم2010لعربي  ،الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در الفيل،عةلي عدنا( 78
 (253ض،صالريامه ،اسامكتب  -،بريوت اإلسالمي ملكتب ام، 1983وىل،الالطبع  ا، اإلسالمي لفقه ايف  الزناقي  من الو ابري التداهلي،فضل،انظر،ا(  79

 

مبعرف  وسائل االعالم يضاف إىل ذلك القيام بتثقيف املواطن عرب وسائل االعالم وعن طريق الندوات الديني  والثقافي  
 ( 77اليت جتسد لدى الفرد ثقاف  واسعه)

 السيئات وحمارم اهلل عةلى الرغم مما وجه اليه من جهود.ومن الناس من طبع عةلى قةلبه ارتكاب 

ذا كان هناك احتمال لعودة اجملرم الرتكاب اجلرمي  ،فان هذا االحتمال من الناحي  العقةلي  واملنطقي  وحده ال يكفي إف
 عاد هلا بعد مثطاملا مل يثبت قطعا ان العقوب  مل تؤد غرضها ،فاذا ثبت هذا االحتمال بان عاد لةلجرمي  فعوقب عةليها 

ذلك فقد وجب ان يعاقب عةلى جرميته االخرية  بعقوب  اشد النه تبني عةلى وجه مما اليقبل الشك فيه ان العقوب  االوىل 
 ( 78مل تكن زاجرة وال رادع  لةلمجرم)

 ق من يستحق.فاالصرار عةلى العودة لةلجرمي  وارتكاهبا دليل عةلى عدم التوب  وعدم التوب  يعيت وجوت العقوب  وتنفيذها حب 

ولقد ردعت الشريع  اإلسالمي  النفوس املريض  عن ارتكاب اجلرمي  بتشريع عقوب  هلا،وكان يف ذلك منع لةلعودة لةلجرمي   
واظهرت ذلك بدليل انه اينما ذكرت اجلرمي  ذكرت العقوب  املرتتب  عةليها وذلك بدوره يشكل رادع نفسي لكل من تسول 

 ( 79مي  )له نفسه العودة الرتكاب اجلر 

 فالشريع  اإلسالمي  اوجدت الوقاي  والعالج ضمن اسس وقواعد مبين  حتقق الغرض واهلدف املرجوا منها.

 تجنب سلبيات السجون.-

وقد اشار البعض إىل االثر السةليب  املرتتب عةلى االيداع يف  السجون ،حيث يتعزز السةلوك املنحرف عند اجلاحنني وذلك 
 بتاثريهم يف بعضهم البعض وال شك ان هذا التاثري يتعدى الكالم إىل تقةليد السةلوك نفسه بتواجد اعداد كبرية من 
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 () بتصرف(149ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا()بر  80
 (16ردن ،صالا-نا،عم2010لعربي  ،الطبع  الوضعي ،ائي اجلنانون القارن  بامق اإلسالمي ئي اجلنالفقه ات يف اسان،در اعةلي عدن لفيل،ا نظر،ا(  81
ملةلك ام،مكتب  2011ول ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صانظر،ا(  82

 (100-99لسعودي ،صافهد،
 () بتصرف(150ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا(  بر  83

 

مايتبعه املسؤلني باستخدام اسةلوب الثواب او العقاب مع السجني او   اجلاحنني معا يف مكان واحد ،باالضاف  إىل ان
 (80معاقبته عةلى سةلوكه دون التمييز ) 

 وال بد من اتباع الطرق والوسائل اليت تقةلل من االثر السةليب لةلسجون يف عودة اجلاين لةلجرمي .

ق وضع رامي  واقتالعها من جذورها  عن طريجسباب اخلطورة اإلأمهي  معاجل  أوقد اكدت السياس  اجلنائي  احلديث  عةلى 
 (81خطط و منهج اصالحي داخل املؤسس   غايته عودة السجني إىل جمتمعه بكامل طاقته االجيابي  وسةلوكه السوي) 

وال شك ان مسال  العقوب  احلبسي  لالشخاص هي عقوب  اصالحي  جتعل اجملرم يقةلع عن اجرامه و مهم  السجون يف 
مي  ال تقتصر عةلى تنفيذ االحكام الصادرة حبق مرتكيب اجلرائم بقدر ما تعمل عةلى اجياد البيئ  الديني  جمال مكافح  اجلر 

والنفسي  والرتبوي  واالجتماعي  والتعةليمي  داخل السجون ،واستصالح من وقعوا يف اجلرمي  ليعودوا اعضاء نافعني يف 
 (82اجملتمع )

 ها حنو الندم عةلى ما فات وحتسني السةلوك املستقبةلي لدي اجملرم  ضمنفاذا احسن استخدام تةلك اجلوانب ومت توجيه 
 اطر تضمن العدال  والشفافي  فان هذا سيقةلل من العود لةلجرمي .

فاملكافاة او العقاب عةلى السةلوك يف  السجون ال ينبغي ان تكون عشوائي  بغري اسس ومعايرياومرتوك  لتقدير االداريني 
عةلى برامج حمددة حياضر اجلاحنون بشاهنا ويعةلمون فيها مقتضيات الثواب والعقاب وامناط  وامنا يتوجب ان تكون بناء

السةلوك اليت ميكن ان تساعد اجلانح لةلتماشي مع متطةلبات اجملتمع حبيث يستطيع ان يتعامل مع  الناس ويؤدي اعماله  
 (83املعتادة دون ان يقدم عةلى اجلرمي  )
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 () بتصرف(121هرة،مصر،صالقام ،لسالار ام،د2003وىل،الالطبع  ا،اإلنسانوحقوق  اإلسالميف  اهتات وعقوباياجلناجي ،حممد،ابةلت) 84
 (150ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا( بر 85
ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صانظر،ا( 86

 (100-99لسعودي ،صافهد،

 

 داخل السجون هلا دور كبري يف عالج تةلك الظاهرة.ن لةلمعامةل  اإلنساني  أوال شك 

 عدم تعذيب المتهم.-

وليس من اإلسالم الصحيح  تعذيب املتهم الذي ليس عةليه دليل شرعي ليعرتف جبرمي  ما ،وال يؤخذ باالعرتاف الذي 
اطال، وهذا ما يتناسب بجاء نتيج  التعذيب ؛حيث يرى مجهور الفقهاء انه ال جيوزتعذيب املتهم،وان تعذيبه جيعل اقراره 

 (84مع  نصوص الشريع  وقواعدها ، وقد اعطى اإلسالم  لةلمتهم حق الدفاع عن نفسه  بكل طريق يرى فيها محايته) 

 ومن االفضل اجياد برامج تزيد من ثقاف  وتعةليم اجملرم حىت يتوفر لديه العةلم مبا يدور حوله من قوانني واصدار لةلقرارات.

 وتوعيتهم.تعليم الجناة -

"وال بد ان يتم  التعةليم او التدريب  يف مناخ حيبب إىل اجلانح السةلوك االجتماعي وينفره من السةلوك اجلانح،وال باس 
دائما من التعزير بالتوافق ،اي ان يتكرر منه السةلوك االجتماعي ويستحث عةليه ويثاب ولو رمزيا ،ومن شان ذلك ان 

 (85ستجاب  االجتماعي ") يضعف اجلاحن  فيه ويطفئها ويقوي اال

 وال بد من اجياد وعمل املوائم  بني من هم يف السجون واجملتمع اخلارجي حىت اليشعر اجملرم بعد خروجه بالعزل  واالنطواء. 

ويقع عةلى عاتق السجون مهم  توعي  اجملتمع حبقيق  ان نزالء السجون ليسوا شرا دائما وامنا هم جزء من اجملتمع ،ميكن 
 افراد ذوي سةلوك اجيايب فعال يف بناء اجملتمع ،مىت ما توفر التفهم الطبيعي لظروفهم والعمل عةلى توفري الوسائلاعادهتم 

 (86املعين  عةلى استيعاهبم والقضاء عةلى كل املنافذ اليت قد تؤدي هبم لةلوقوع يف براثن اجلرمي  مرة اخرى ) 

 اليت ينظرها اجملتمع لةلسجني بعد خروجه.وتبدا معاجل  هذه الثغرة مبعاجل  تةلك النظرة الدوني  
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 ()بتصرف(174-173ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009،عي اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيابر  87
لعربي  اك  ملمةلائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،انظر، عسريي،ا( 88
 (135ض،ص الريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الالطبع  السعودي ،ا

 ( )بتصرف(174-173ن ،ص البن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا( بر 89

 

 فتعترب هتيئ  اجملتمع اخلارجي لتقبل املفرج عنه من اولويات مكافح  العود لةلجرمي ،واحتضانه له بعد اصالحه، ،فالتاهيل
وقبوله  عاجلماعي يتوجه حنوالراي العام يف اجملتمع اخلارجي بغي  اجياد اجلو املناسب لتفهم وضع السجني ،ودجمه يف اجملتم

 يف العمل، ففي الواقع اجملتمع اخلارجي ياىب التعامل مع اخلارج من السجن مما يشكل عقب  امام اعادة اندماجه  وحيدث 

لديه حال  نفسي  ،كوصم  االجرام اليت حيمةلها فيشعر بانه منبوذ ومسةلوب احلق وهذا يدفعه  لعدم الوثوق باالخرين  
 ( 87ولةلعودة لةلجرمي  مرة اخرى )

الشعور بالقةلق وعدم االستقرار وعدم االنسجام يشعر اجملرم حباجته لةلعودة لةلجرمي  ليعوض هذا النقص ولينتقم لنفسه ف
 من اجملتمع الذي نبذه خارج اطاره.

ومن الضروري متابع  املنحرفني بعد خروجهم من السجن ،حيث تعترب الرعاي  الالحق  لةلمفرج عنهم من املسجونني 
جتماعي  واقتصادي  وحضاري  هتدف إىل دمج املفرج عنه اجتماعيا واقتصاديا يف اجملتمع،ليتمكنوا من عمةلي  تربوي  وا

العيش وممارس  حياته الطبيعي  يتم فيها جتاوز الظروف البيئي  واالجتماعي  واالقتصادي  السابق  اليت دفعتهم الرتكاب 
 ( 88الفعل االجرامي) 

ع اخلطط والعمل عةليها ال عادة اجملرم لةلسةلوك احلسن الذي حثت عةليه الشريع  وهذا الدمج اليتحقق اال من خالل وض
 اإلسالمي 

" فال بد من عمل لقاءات مع اجلمعيات اإلنساني  والشخصيات املهتم  لةلتخطيط العادة اندماج السجني اجتماعيا 
الثق  دون وصمه  يف نفس السجنيوتاهيةله ،وهذا سيؤدي إىل تغيري الفكرة السةلبيه لدى اجملتمع عن السجني ،ويعزز 

نه ،وتشجيعه عةلى فراج عبوصم  االجرام املستمرة ،ومن املهم  خةلق احلوافز اليت جتعل السجني يتطةلع بثق  إىل يوم اإل
 ( 89تغري سةلوكه حنو االجيابي  حىت يصبح عنصر فعال يف تنمي  اجملتمع )
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 (38-33،ص1جه، 1414، وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر، ا( 90
لطبع  السعودي ،اعربي  لاملمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 91
 (135ض،ص الريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا

 

يف  من السعي احلثيث عةلى حتقيق تةلك الوقاي  قبل الوقوعوال يغيب عن بال احد ان الوقاي  خري من العالج فال بد 
 اجلرمي  وقد اوجدت الشريع  اإلسالمي  كثري منن طرق الوقاي  اليت ضمنت سالم  اجملتمع اإلسالمي .

ذ نفمن باب الوقاي  اوجد النظام اجلنائي اإلسالمي   وسائل يف حمارب  اجلرمي  استهدفت الفرد واجملتمع وهي :تربي  الفرد م
 بداي  حياته ،وعنصر الرتغيب يف اخلري والتحذير من الشر ،وتنمي  الوازع الديين يف االقالع عن اجلرمي  ونبذ املنكرات 

 90واماط  الباطل،وكذلك اعالن عقوب  اجملرم وما حيصل هبا من ردع لكل من تسول له نفسه اقرتاف اجلرمي  اوالعودة اليها)
) 

 اي  إىل ان املذنب قد يعود الرتكاب اجلرمي  نتيج  دفع لعوامل اخرىولكن ومع وجود تةلك الطرق لةلوق

"و املعضةل  االساسي  تكمن يف ان املذنب يف عودته إىل بيئته االصةلي   سيجد العديد من املتغريات املعقدة اليت يعود 
والشك ان املفرج عنه اذا باشرة ،بعضها إىل ما اكتسبه يف السجن اثناء اقامته ،وبعضها االخر إىل بيئته املباشرة وغري امل

ترك مبفرده يواجه تبعات ما اقرتف  فسوف يعود ال حمال   إىل الرفق  السيئ  ،والعزل  عن اجلماعات  اخلرية، فيكون من 
 (91البديهي عودته إىل اجلرمي  واالحنراف") 

حلسن بعد انتهاء ت عةلى السةلوك اوال ريب يف هذا فاملذنب انسان ضعيف حيتاج إىل من ياخذ بيده ويساعده عةلى التبو 
 العقوب  وهذا كةله يكمن يف دور اجملتمع احمليط به.
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 (176-175ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر، بر ا( 92
 ()بتصرف(179سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  93
 (176-175ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر بر ا( 94

 

وال بد من توفري التدريب والتعةليم املهين لةلسجني حيث يعطي السجني الفرص  لتنمي  قدراته املهني  ومواهبه  واكتساب 
لعمل جليد بعيدا عن احلاج ،ويرسم له طريق امهارات جديدة وهذا بدوره يساعده يف اجياد عمل يوفر من خالله الدخل ا

 ( 92واالنتاج الناجح املتميز)

 وبالتايل جيد نفسه قادرا عةلى االنفاق عةلى نفسه دون الةلجوء لةلحصول عةلى املال باي طريق  حرمها اهلل سبحانه وتعاىل.

لذالك ال بد من ان تكون هناك عالق  مباشرة ما بني حاج  اجملتمع إىل نوع التدريب املهين  وامكاني  توظيف من يتم  
االفراج عنهم بعد االنتهاء من العقوب  وال بد من حتديد  مدى امكاني  تشغيل هؤالء الذين حصةلوا عةلى التدريب املهين 

 (93ع )او تعةلموا حرف  من احلرف داخل هذا اجملتم

 فال بد من اعداد برامج وخطط واليات لةلخروج باملذنب وانتشاله من بؤرة الفساد.

 ولويات تعةليم السجني حرف  ومهن  معين  تتناسب وقدراته وابداعاته ، ليستطيع فيما بعد العمل هبا وحتصيلويعد من األ
راف ومن مث واستقام  بعيدا عن طرق االحنرزقه عن طريق العمل واالرتقاء يف سةلم املستوى االقتصادي واملهين بشرف 

يصبح موضع اعتبار وتقدير يف اجملتمع الذي يقطنه ومن اصدقائه واقاربه،ال سيما عندما يةلمس التقدير املادي واملعنوي 
 (94احلاصل انتاج عمةله الذي اتقنه ضمن اسس معين  )

ر اجتماعي ذا مكانه يف اجملتمع مبا حيققه من دو فيشعر املذنت بعد انتهاء عقوبته واجياد مهن  ومصدر رزق انه اصبح 
 بعيد عن ارتكاب املظورات الشرعي ز
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 176-175ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر، بر ا( 95
 () بتصرف(179سكندري ،ص الاع ،الطبا اء لدنيالوفار ام ،د2007، 1رمسئولي  من....؟، طالصغاف احنر امحد، اد الةلطيف ،رشا(عبد  96

 
 (176-175ان ،صلبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر،بر ا(  97

 

وقد يعاين بعض اسر السجناء من حاج  العوز والفقر فيقوم املودع بالسجن ملساعدة ذويه من املال الذي يعود عةليه من 
ذا بالتاكيد لةلضحي  اليت تسبب هلا بالضرر وهممارسته ملهن  او عمل ما داخل السجن وقد جيرب احدهم بالتعويض املادي 
 (95يعطي السجني حال  من الرضى واالعتزازوالثق  بالنفس جتاه عمةله ونتاجه)

ويشعره بالراح  النفسي  ورضى الضمري النه سعى إىل اكتساب الرزق بالطريق احلالل الذي يبتغي فيه رضى اهلل ،لذلك 
 ارجني من السجن.البد من عمل املتابع  الحوال السجناء اخل

 برامج التدريب المهني.-

وال بدمن التخطيط  جلعل برنامج التدريب املهين اكثر فائدة عةلى حتقيق االغراض املرجوة من االستفادة من السجناء 
بعد تركهم املؤسسات االصالحي   حيث وبناءا عةلى ما مت اكتسابه من مهارات لديهم فان بامكاهنم ان جيدوا عمل 

 (96عةلى كسب رزقهم وجينبهم الوقوع مرة اخرى يف دائرة اجلرمي او العود إىل االحنراف او اجلرمي  مرة اخرى)يساعدهم 

ومن املهم هنا عمل موائم  بني نوعي  تعةليم املهن وحاج  ومتطةلبات اجملتمع الذي سيعيش فيه هذا الشخص فيما بعد 
 حبيث اليصبح عال  عةلى غريه فيما بعد.

  داخل السجن تؤثر بشكل غري اجيايب عةلى شخصي  السجني مثل الكسل وعدم احلرك  واملةلل وكل وهناك عوامل سةلبي 
هذا بدوره يؤدي إىل االنتكاس النفسي واالحباط وال بد من عالج هذه االشكالي  بالتدريب والتاهيل لتنمي  قدرات 

 (  97رزق احلالل)عمل يؤمن له العيش وال السجني  حىت يتم االرتقاء بشخصيته وعالج مامت انتكاسه ويساعده يف اجياد

 فال بد من مةليئ الفراغ لديه واستغالل طاقاته وتوجيهها حنو البعد عن اجلرمي  وال بد من احلث عةلى تقوي  اجلانب الديين.
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 (227ض،صالريامه ،اسامكتب  -،بريوت اإلسالمي ملكتب ام، 1983وىل،الالطبع  ا، اإلسالمي لفقه ايف  الزناقي  من الو ابري التداهلي،فضل،انظر، ا( 98
ق لةلنشر الور ا،مؤسس  2007وىل ،الالطبع  الوضعي،التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا( 99

 (305ردن ،صالا–ن ا،عم

 

 تقوية الوازع الديني.-

دة الرتكاب اجلرمي  زم عةلى عدم العو ثر يف التوب  من املعاصي ،فالتوب  الندم عةلى ما فات والتاكيد والعأولةلوازع الديين   
مرة اخرى والشريع  اإلسالمي  نبهت إىل عقاب من يعصي اوامر، هلذا خياف املؤمن من ارتكاب املعاصي ،فان اخطا 
وارتكبها فانه سرعان ما يندم عةلى فعةله،ويتوب إىل اهلل تعاىل  ،عازما عةلى عدم العودة إىل ما فعةله، لقد قال اهلل تعاىل 

ء ) والذين اذا فعةلوا فاحش  او ظةلموا انفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم .ومن يغفر الذنوب اال اهلل ومل يصروا عن هؤال
 ( 98، لذا فانه العود لةلجرمي  مع االستغفار والتوب  ) 135عةلى ما فعةلوا وهم يعةلمون( سورة ال عمران االي  

دليل عةلى االصرار عةلى عدم   التوب  وهو اصرار ممن طبع عةلى قةلبه لذا فانين ارى ان ارتكاب اجلرمي  مرة تةلو االخرى 
 خمالف  امر اهلل ان يعود إىل ارتكاب اجلرمي  دون النظر إىل ما سيواجهه من غضب اهلل

والبد من النظر واملراجع  الدقيق  لالسباب املرتبط  بعقوب  اجلاين وثبوت التهم  عةليه فاإلسالم كما هو حريص عةلى  
تاديب  اجلناة ومعاقبتهم  حلفظ احلقوق وطهارة اجملتمع ،فانه حريص  عةلى براءة املتهمني وعدم معاقبتهم اال يف احلاالت 

 (99ستحق لةلعقوب )اليت تثبت ادانتهم وارتكاهبم لةلفعل امل

 دل  اليت تثبت ادان  املنهم.فال جيوز ايقاع العقاب اال بعد ثبوت مجيع األ
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 () بتصرف(8-7م،ص 1994، 2، ط اإلسالمي لشريع  اوفق  ادهتاوسع اؤهاوبن األسرةشم ،ايف بن هالدعيس ،نا( 100
ق لةلنشر الور ا،مؤسس  2007وىل ،الالطبع  الوضعي،التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدا( 101
 305ردن ،صالا–ن ا،عم
 402ل ،بريوت وص الرسام،مؤسس  9821، 1،ط اإلسالمي لشريع  اس  املدخل لدر الكرمي ،ان،عبد انظر، زيدا( 102
ق الور ا،مؤسس  2007وىل ،الالطبع  الوضعي،التشريع ارن  مع اس  مقادر  اإلسالمئي يف اجلنالتشريع الوجيز يف شرح امحد،اين،حممد املشهدانظر،ا(  103

 (305ردن ،صالا–ن الةلنشر ،عم

 

"وتطبيق شرع اهلل يورث الرضى لدى املعاقب اومن له صةل  به مهما كان القاضي او الوايل شديدا يف اقام  احلد ، ويورث 
 االمر عةلى العةلم بان من خيطئ يستحق العقوب  ،فيعني اهلل ويل االمان واالستقرار يف اجملتمع لةلشعور بعدم الظةلم ولوجود

 (100هذا القصد الطيب والني  احلسن  وبالتايل تةلني له القةلوب وتتيسر له اسباب اخلري والرضى )

 وال ننسى ان العدال  يف تطبيق العقوبات الشرعي  تورث االطمئنان وتورث الردع اجلماعي القرتاف حمارم اهلل.

عةلوم ان الشريع  اإلسالمي  ومبادئها هي اليت منعت اجلرمي  وحافظت عةلى نقاء اجملتمع  وتطهريه من االجرام "ومن امل 
ال -،وذلك عن طريق تعاليمها واساليبها اليت كةلها جاءت ملصةلح  الفرد واجلماع  عةلى حد سواء فقد قال املصطفى

 (101") -ضرر وال ضرار

شدد الردع والزجرفتطبيق العقوبات مينع عادة من ارتكاب اجلرمي  وايقاعها  والت وال بد من حتقيق اهلدف من العقوب  وهو
فيها بعد العود اليها مينع من العود اليها ،فاذا ضعفت النفوس ومل تقةلع عن ارتكاب اجلرائم فسيرتتب عةلى ذلك االثار 

لتشكل رادعا  قدر اجلرمي  متناسب  معهاالسةلبي  عةلى اجملتمع وتتحطم مصاحل االفرادا  لذا البد من ان تكون العقوب  ب
 (102وقائيا)

 مقاصد الشريعة ورعاية الجناة

ومن مقاصد الشريع  احلفاظ عةلى حياة اإلنسان ونفسه وماله وعرضه وهذا اليتم اال مع تنفيذ العقوبات بشكةلها الصحيح  
 كما نصت عةليه الشريع  اإلسالمي .

ومما ال شك فيه ان االعتقاد الديين يةلعب دورا هاما يف ضبط سةلوك االفراد ومنعهم من ارتكاب املعاصي فاملسةلم   
 ( 103عندما خياف عقاب اهلل يبتعد عن ارتكاب املعاصي وهذا الوازع الديين يقةلل من احتمالي  العود لةلجرمي )
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() 48،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا( 104

 بتصرف(
 221ه ،ص1402ن،البن-لعةلمي  ،بريوتالكتب ار الديني  ،طبع دات ايلوالاني  و السةلطام احكالاحلسن عةلي بن حبيب  ،ايب اوردي ،املا( 105
 (48،ص1ه، ج1414 ،وىلالالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني ات سهات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدانظر،ا(  106

 

سؤول ووسيةل  لواجب اخلالف  يف االرض وان هذا اإلنسان م وخاص  عندما يعةلم ان يف تطبيق حدود الةلع وعقوباته طريق
 عن اداء تةلك االمان .

 تشديد العقوبة-

يف حال العود لةلجرمي  وهذا هبدف تقوي  الرادع العقايب و العقوب  تؤدي إىل زجر وردع من   تشديد العقوبةوال بد من 
اخرى،كما  اليت اقرتفها وردعه حىت ال يعود اليها مرة ال يستجيب لةلوسائل الوقائي  العام  واخلاص  ؛زجره جزاء جرميته

 (104هتدف إىل ردع غريه ممن تؤثر فيه الوسائل الوقائي   )

 .فضعف العقوب  مؤشر كبري عةلى التشجيع لةلعودة لةلجرمي 

جنوح –غالب  ماحلدود زواجر وضعها اهلل تعاىل لةلردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما امر ملا يف الطبع من -"يقول املاوردي
الشهوات املةلهي  عن وعيد االخرة بعاجل الةلذة وفجعل اهلل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهال  حذرا من امل -إىل

 105العقوب  وخيف  من نكال الفظيح  ليكون ما حظر من حمارمه ممنوعا وما امر به من فروضه متبوعا"

 رائم فكان ال بد من اعالن العقوب .ومن الناس من جيهل كيفي  معاجل  الشريع  لبعض اجل

 إعالن العقوبة-

فاعالن العقوب  يوجد الردع العام يف الفرد واجملتمع ،ويزرع العربة والعض  يف  النفوس وهذا يؤدي إىل املنع من معاودة  
 (106رمي  فيه)اجلرمي  ،فهي جزاء قصد منه الردع والزجر مبا من شانه احلفاظ عةلى  اجملتمع من الفساد وعدم تفشي اجل

 وبالتايل خياف كل من تسول له نفسه ارتكاب اجلرمي  او العودة اليها.
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 ) بتصرف(34ض ،صالريالرشد ،اه ومكتب  1410، 1س ،طالقيات بالعقوبات اثبالكرمي بن عةلي بن حممد ،النمةل ،عبد ا( 107
() 48،ص1ه، ج1414وىل ،الالطبع  انون ،القالشريع  و اصيةلي  وتطبيقي  بني اسه تات در الشبهات بالعقوباهلل،درء احمليذيف،حممد بن عبدا( 108

 بتصرف(
 (87هرة،مصر،صالقام ،لسالار ام،د2003وىل،الالطبع  ا،اإلنسانوحقوق  اإلسالميف  اهتات وعقوباياجلناجي ،حممد،ا(بةلت 109
ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صا( 110
 ()بتصرف(92لسعودي ،صافهد،

 

وتعترب العقوب  حقا هلل يف الشريع  كةلما استوجبتها املصةلح  العام  والعقوب  جزاء مفروض سةلفا جيعل املكةلف حيجم عن 
 (107اخرى كما يكون عربة لغريه)ارتكاب اجلرمي  فاذا ارتكبها زجر بالعقوب  حىت ال يعاود اجلرمي  مرة 

والعقوب  هتدف يف تقريرها وتؤدي بتوقيعها إىل منع وقوع اجلرمي  يف املستقبل ،وهي عالج وقائي و اجراء تقوميي يقصد  
منه تعديل سةلوك اجملرم وهتذيبه مبا مينعه من معاودة ارتكاب اجلرمي  مرة اخرى، وكما نعةلم درهم وقاي  خري من قنطار 

 (108عالج) 

 م  يف اجملتمع اإلسالمي  مع حتقق املصةلح  الفردي .اومن هنا تتحقق املصةلح  الع

 تأهيل مؤسسات المجتمع للمجرم -

"ويرى اصحاب نظري  التاهيل االجتماعي ان اجملرم نتاج الظروف االجتماعي  اليت تكتنفه وحتيط به ،فوجود اجملرم يف 
اجملتمع هو من صنع هذا اجملتمع نفسه ،فكيف يةلفظ اجملتمع انسانا من صنعه ؟ فاجملتمع كما يستحق املواطنني الصاحلني 

جملرمني ،ويقول اصحاب هذا االجتاه :ليس معىن ذلك ان نرتك اجملرمني الذين يضمهم ،فهو ايضا يستحق  املواطنني ا
 (109وشاهنم ،بل جيب ان ندرس حال  كل واحد منهم لتقريرالعالج املناسب له والكفيل باعادته مواطنا صاحلا") 

 .هفاملسةلم هو عضو من هذا اجملتمع ويقع عةلى اجملتمع جزء من املسؤولي  جتاه هذا الفرد الذي هو عضو في

ويتضح دور املؤسسات االصالحي  يف التشجيع عةلى عدم العودة لةلجرمي  من خالل ما تؤديه من استقبال احملكوم عةليهم 
بالسجن نتيج  ارتكاهبم لةلجرائم ،وكذلك معامةل  النزالء معامةل  انساني  حسن  حتفظ كرامتهم ومساعدهتم عةلى اتباع 

ةلى فرتة اقامتهم وبعد خروجهم ،واصالح السجناء وتاهيةلهم ومساعدهتم ع القانون عن طريق نوعي  الثقاف  املوجه  اليهم
 (110التكيف مع اجملتمع ،واعدادهم عن طريق الربامج التعةليمي  واملهني  واالرشادي  والرتفيهي  ) 
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 (173ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيانظر، بر ا( 111
لطبع  السعودي ،العربي  املمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 112

 (137ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا
 () بتصرف(173ن ،صالبن–بةلس اب ،طر احلديث  لةلكتاملؤسس  ا،2009عي ،اجتمالاهيل التاعي  و اجتمالات الاحلا، اميةلي ،صونيا(بر  113

 

اخرى  ةوهذه املؤسسات ودورها هي جزء من مشارك  اجملتمع يف اعادة تاهيل املذنب وهلا دور فعال يف اعادة تكييفه مر 
 ليعود لةلمجتمع بشكل سوي صاحل.

ن لةلرتفيه يف السجن دور يف الرتويح عن نفسي  السجناء ويف ختفيف الضغوطات عنهم وله ابعاده اإلنساني  أوال شك 
 واالجتماعي   اليت حتد من العودة لةلجرمي ،والرتفيه يعطي السجناء الفرص لتنمي  قدراهتم املهاريه،ويؤمن لةلسجني فرص  

ي مواهبه الفني  الشخصي  مثال،التصوير،احلرف اليدوي ،الرسم والتمثيل و بالتايل يستطيع االستفادة من الناتج املاد تنمي 
 (111الذي حيصل عةليه ،وميكن تنظيم برامج وحةلقات لالحتفال باملناسبات واالعياد )

 الرتفيهي  املقنن . وهذا احدى حةلول مشكةل  املةلل واالحباط لدى السجناء  حيث تنتهي مع تةلك الربامج

"والتحدي احلقيقي الذي تواجهه جهود مكافح  جنوح االحداث يف كل مراحةلها وخباص  حماوالت الرعاي  العالجي  هو 
مدى عودة االحداث اجلاحنني الذين اختذ حبقهم تدبري معني او خرجوا من املؤسسات االصالحي  او العالجي  إىل اقرتاف 

 (112ددا" )بعض اشكال السةلوك اجلانح جم

وميكن العمل عةلى تفعيل النشاطات الرياضي  ملا هلا من اثار اجيابي  عةلى السجني فهي تنمي اجلوانب اجلسدي  والنفسي  
والةلياق  البدني  والصحي  وحب التعاون لدى الفرد وروح االنتماء واالنتظام وذلك من خالل ماتتطةلبه اي لعب  رياضي  

قواعد الةلعب  واخلضوع لقرارات احلكم ،وهذا بالفعل ماينمي لدى السجني روح تقبل النجاح ،من توزيع لالدوار وااللتزام ب
 (113واهلزمي  بروح رياضي  بعيدا عن االحباط او الياس واالحنراف) 

 وهبذه الطرق الوقائي  والعالجي  ميكن معاجل  هذه التحديات باملساندة مع بث الوازع الديين. 
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ملةلك ام،مكتب  2011وىل ،الالطبع  ا، املرتبط  هبامل العو احي  و صالالات املؤسساء لعنف بني نزالاط امناهلل ،احل بن عبدالعقيل ،صانظر،)ا(  114
 (101لسعودي ،صافهد،
لطبع  السعودي ،العربي  املمةلك  ائم يف منطق  تبوك باجلر ا إىللعود اعةلى  اثرهاملفرج عنهم و اء السجناجملتمعي  حنو ات اهاجتالامحد حسني ،ا(عسريي، 115

 ()بتصرف(137ض،صالريالتوزيع ،ات لةلنشر و املفردار ام،د2011وىل،الا

 

 التثقيف للسجناء-

من نشر الثقاف  و الوعي الديين بني السجناء وتدريس العةلوم الشرعي  عرب احملاضرات والدروس واملسابقات وبرامج  فال بد
حتفيظ القران الكرمي  والننسى امهي  فتح الربامج التعةليمي  مثال فتح مدارس ابتدائي  ومتوسط  ومدارس مكافح  االمي  

 (114ن نشر الثقاف  وزيادة مستوى التعةليم حيد من نسب  اجلرائم) وفقا حلاج  النزالء ومستوياهتم التعةليمي  ال

 المتابعة والرعاية للمفرج عنهم.-

وال بد من عمل املتابع  وتقدمي كاف  املهام اليت بدورها تساع يف اخراج هذا الشخص من دائرة االجرام إىل دائرة السةلوك 
 السوي والسعي لرضى اهلل.

عنهم بعدة وسائل وصور مثل تقدمي املساعدات العيني  والدعم املادي من قبل مجعيات وتتم الرعاي  الالحق  لةلمفرج 
الرعاي  وقد يقدم هلم املالبس والنقود ،وماوى وعمل ،وتوفري املعون  النفسي  واالدبي  لةلتغةلب عةلى املشاكل  اليت قد 

صني ذوي شراف والتوجيه من قبل املتخصاالرشاد واال يتعرض هلا املفرج عنه بعد اطالقه، وخالل الفرتة الالحق  عرب
 ( 115اخلربة)

فاملتابع  والرعاي  بعد انتهاء العقوب  تشكل جزء مهم من العالج ،حيث يصطدم الشخص مع اجملتمع اخلارجي ويؤدي 
 هذا إىل يف بعض االحيان إىل عودته لةلجرمي  لذا البد من املتابع  لعالج تةلك الفجوة بني الفرد واجملتمع.

إىل اجلرمي  تقرره عوامل عديدة يشرتك فيها احلدث واجملتمع معا ،وعةلى ذلك فان تنظيم العالق  بينهما بشكل  "والعود
 اجيايب ميكن ان يساهم إىل حد بعيد يف ظاهرة العود إىل اجلنوح ،اما اذا ظةلت العالق  قائم  عةلى اساسها السةليب السابق 
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 ( 238-237هرة،صا  لقا  –ر غريب ا  م ،د2004، 1ئي،طا  جلنا  لنفس ا  خرون ،عةلم ا  ته ،و ا  (ربيع،حممد شح 116

 

 

ح العود سوف تزداد وهذا يعين فشل كاف  اجلهود اليت تبذل ملواجه  جنو الرتكاب احلدث لةلسةلوك اجلانح،فان احتماالت 
 (116االحداث ومن مث يزداد عدد اجملرمني واجلرائم يف املستقبل") 

وترى الباحث  بعد التعرف عةلى منهج الشريع  اإلسالمي  يف اصالح حال اجلناة ان هذا الدور ال يقتصر عةلى الفرد وحده 
وامنا هو دور تكامةلي يف اداء املهام وان الشريع  اإلسالمي  اوجدت العالج لتةلك االف   بشكل فقط اوعةلى اجملتمع وحده 

الفت وفعال وترى الباحث  ان العالج لتةلك االشكالي  يبدا بالنظر السباب تةلك اجلرمي  وهذه املنهجي  لةلوقاي  بدات 
  والتشريعات لقوي ،وال بد من لفت النظر إىل دور العقوباألسرة واجملتمع والرتبي  الديني  والوازع االمياين ا بتفعيل دور

اإلسالمي  وال ننسى امهي  تفعيل دور املؤسسات املشرف  عةلى اجملرم اثناء فرتة عقوبته ،كل هذه اذا استخدمت بشكةلها 
 .الفعال فانه البد وان يكون هلا دور كبري باملنع من العودة لةلجرمي 

 الخاتمة:

وصةلت إىل ان ظاهرة العود إىل اجلرمي  تشكل خطرا عةلى كاف  اجملتمعات فهي التقتصر عةلى ويف هناي  هذا البحث ت
جمتمع بعينه ،وهذه اجلرمي  تايت نتيج  عوامل متعدده قد يشكل بعضها سببا رئيسيا فيها وقد يشكل سببا ثانويا وقد 

ةل  من حيث يتم هنا اقتالع املشك توصةلت اال ان افضل طرق العالج لتةلك اجلرمي  هي معاجل  اسباب تةلك اجلرمي 
جذورها بالنظر إىل االسباب ،وهذه الدوافع هي دوافع تتعةلق بالعامل املادي وعامل الثقاف  والتعةليم والوازع الديين وعامل 
األسرة واجملتمع وعامل عدم رعاي  احلكوم  لةلسجني بالشكل الكايف.وال بد ان نكون قد ادركنا ان ما وقع فيه هذا اجلاين 
من ارتكاب لةلجرمي  اوالعودة اليها امنا هوه نتاج لتةلك الدوافع جمتمع  او منفردة وهي اليت زجت به ليدخل دائرة السوء 
بارتكابه لتةلك احملظورات الشرعيه وال ننسى ان لةلمجتمع االثر االكرب يف هذا االمر ،لذا كان من االمهي  مبكان العمل 

الشخص فهو حباج  إىل النظرة اإلنسانيه واجلانب الدعوي حىت يعود ذلك عةلى ثكثيف دور اجملتمع يف اعادة هذا 
  .اإلنسان املسةلم احملب لطاع  اهلل الكاره لةلعودة لةلجرمي 
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