الدراسة اليدانية لواقع الخدرات يف سجون مدينة الرياض

إعداد :د .الدكتور /صالح بن عبداهلل الدبل.
كلية الملك فهد األمنية  -الرياض
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الدراسة الميدانية لواقع المخدرات في سجون مدينة الرياض
إعداد :د .الدكتور /صالح بن عبداهلل الدبل .كلية الملك فهد األمنية  -الرياض

المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى
-

التعرف على المخالفات المرتبطة بالمخدرات تهريبا وترويجا وحيازة واستعماال في السجن.

-

التعرف على الثغرات األمنية التي يمكن أن تهرب المخدرات من خاللها في السجون.

-

من هم الفئات و العناصر البشرية التي تساهم في إدخال المخدرات للسجن.

-

ما عوامل انتشار المخدرات في السجون.

-

ما أهم المقترحات المعينة على تأمين السجن من دخول المخدرات ومنع وضبط حيازة واستعمال
المخدرات داخل السجن.

وطبق لذلك المنهج الحقلي الميداني لدراسة السجون وهي دراسة أمنية وفيها مستوى من الحساسية االجتماعية
لكل أطراف عملية السجن (إدارة السجن والعاملين والحراس والسجناء والخدمات المساندة) .وتم جمع المعلومات
من خالل التفاعل المباشر بين الباحثين والمبحوثين من خالل ثالثة وسائل للبحث هي :المقابلة والمالحظة
والمناقشات الجماعية (جماعة االهتمام).
ومن أهم نتائج البحث أن الحبوب المخدرة والحشيش تتصدران أنواع المخدرات من حيث التهريب للسجن
والترويج داخله واالستعمال وكذلك بعض العقاقير الطبية النفسية التي تصرف للسجناء ذوي األمراض النفسية .وأن
ذلك ناتج وبشكل رئيس لوجود الثغرات البشرية و ضعف الرقابة وضعف استعماالت التقنية للمراقبة والمتابعة والضبط.
باإلضافة للعوامل البيئية داخل السجن والتي تدفع السجناء للتعاطي بسبب سوء األحوال داخله واالزدحام الشديد
وضعف البرامج االجتماعية والترفيهية والتثقيفية والتوعوية.
وأوص ت الدراسة في الجملة إلى ضرورة العمل على تنظيم السجون والسعي لتوسيعها ومدها بكافة الخدمات.
وتحسين ظروف العاملين الوظيفية والمادية من ضباط وأفراد ومدنيين ،وتشديد الرقابة على السجناء وعلى الموظفين
والتأكيد في تطبيق مستوى عال من التقنية.
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المبحث األول :واقع المخدرات في السجون
أوال :المخدرات في السجون العالمية
هناك العديد من االستراتيجيات في السجون العالمية لمكافحة انتشار المخدرات .ففي كوينزالند
بأستراليا تقوم منهجية عمل إستراتيجية إصالحية كوينزالند للقضاء على ظاهرة المخدرات من خالل تبني
منهجية (حالة الصفر) لمتعاطي المخدرات داخل السجن ,وعدم التسامح مع المتعاطين بهدف التقليل من
األضرار التي تنتج عن تعاطي المخدرات بين السجناء .و تعمل االستراتيجية على القضاء على ظاهرة أنتشار
المخدرات داخل السجن من خالل منع دخولها للسجن بالعمل على تطبيق أفضل التجارب في نفس المجال
واستخدام التقنيات الحديثة ,وفي نفس الوقت وضع حلول فعالة للحد من األضرار الناجمة من استخدام
المخدرات بإعتماد برامج لعالج متعاطي المخدرات (.) 2006،Queensland Corrective Services
أمااا أسااتراتيجية الحااد ماان تهريااب المخاادرات للسااجون فااي أقلاايم فيكتوريااا األسااترالي فتقااوم علااى منااع
دخااول المخاادرات الااى السااجون والتقلياال ماان األضاارار الناجمااة ماان اسااتخدامها علااى العاااملين بهااذه السااجون،
والسجناء وبقية شرائح المجتمع .ويتحقق ذلك من خالل التشدد في اإلجراءات التي تمنع تهريب المخدرات
إلى داخل السجون ،ووضع إستراتيجيات للحد من استخدامها في داخل الساجون وفاق بارامج تأهيلياة لمتعااطي
المخادرات بالساجون مان خاالل تااأهيلهم ومعاالجتهم والعاودة لممارساة حيااتهم الطبيعيااة مارة أخارى بعاد اإلفااراج
عنهم(.)2002 ،Victorian Prison Drug Strategy
وتُعد إستراتجية خفض استعمال السجناء على المخدرات والكحول في السجون النيوزلندية استجابة
لقضايا استعمال المخدرات والكحول من قبل المجرمين داخل السجون .حيث أن تعاطي المخدرات يقوض
هدف إدارة السجون في الحد من العودة للجريمة ويمكن أن يقوض أيضا ثقة المجتمع في أمن السجون.
وتهدف االستراتيجية لتطوير منهجية شاملة وموازنة مابين إجراءات الضبط والكشف عن المخدرات ومابين
أساليب العالج والتأهيل (.)Department of Corrections - New Zealand 2004
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هنا اااك خما ااس طا اارو رئيسا ااية لا اادخول المخا اادرات للسا ااجن ,وبطبيعا ااة الحا ااال فا ااإن معا اادالت التهريا ااب
للمخدرات من خالل هاذه الطارو يختلاف مان وقات خار ,ومان مكاان خار .ومان هاذه الطاروا طرياق الازوار،
ورميها من خاالل الساور الخاارجي للساجن ،و البرياد ،والماوظفين الفاسادين ،وعا ن طرياق الساجناء أنفساهم عناد
ذهابهم للمحاكم والمستشفيات (.)2008 ،Blakey
وخا ا ااالل العقا ا اادين الماضا ا اايين ويا ا اار وجا ا ااود المخا ا اادرات وتعاطيها ا ااا بشا ا ااكل أساسا ا ااي واقا ا ااع السا ا ااجون
واليا ا ااوم ،تواجا ا ااه جميا ا ااع البلا ا اادان فا ا ااي أوروبا ا ااا مشا ا اااكل كبيا ا ا رة بسا ا اابب المخا ا اادرات واألما ا اراض المعديا ا ااة ذات
الصا االة بالمخا اادرات فا ااي السا ااجون .وهنا اااك تقريا اار عا اان الوضا ااع الحا ااالي لمتعا اااطي المخا اادرات فا ااي السا ااجون
األوربيا ااة يحلا اال تا ااأثير السا ااجن علا ااى تعا اااطي المخا اادرات فا ااي البلا اادان التاليا ااة  :أسا ااتونيا  ،فرنسا ااا  ،اليونا ااان ،
أيرلن ا اادا  ،مالط ا ااا  ،هولن ا اادا  ،البرتغ ا ااال  ،اال تح ا اااد الروس ا ااي  ،وأس ا اابانيا  ،والجمهوري ا ااة الس ا االوفاكية والمملك ا ااة
المتحدة ).)EMCDDAK 2002
ومن جوانب االهتمام بقضايا استعمال المخدرات في السجون ففي ورقة علمية في استراليا حاول دور
نظام الخدمات اإلصالحية فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة باستخدام المخادرات مان قبال المجارمين الباالغين علاى
حاد ساواء فاي الساجون والمجتماع ،ركازت الورقاة علااى مجموعاة مان العوامال التاي تساهم فاي جارائم المخاادرات
واستراتيجيات التدخل التي وضعت لمعالجة مشاكلها .وتقدم الورقة نظرة عاماة علاى مباادرات تقليال الضارر فاي
إطار الخدمات اإلصالحية ).) Department of Justice 2002

وفي منحى نظري آخار ،تام تضامين نظرياة المخالطاة الفارقياة Differential Association
ونظريااة التطبااع  Importation Theoryفااي النمااوذج التنظيمااي وذلااك للتعاارف علااى طاارو تعاااطي
المخدرات داخل السجون .حيث تم جمع المعلومات من خالل توزيع استبيان على  1000نزيل في أكثر من
( )30مؤسسة إصالحية بواليات كنتاكي وتنيسي وأوهايو,
حي ااث ت اام اس ااتخدام نم ااوذج هرم ااي خط ااي الختب ااار م اادى ت ااأثير الس ااجون عل ااى س االوكيات الس ااجناء,
وأظهرت النتائج أن هناك تباين في تعاطي المخادرات داخال الساجون ,حياث يختلاف الناوع والتعااطي بااختالف
طبيعااة المؤسسااة اإلصااالحية .كمااا أظهاارت النتااائج تباااين أثااار تعاااطي المخاادرات خااارج السااجون علااى تعاطيهااا
5

داخل السجون .و باألخذ في االعتبار عامل االزدحام في السجون فقد أتضح أن االزدحام له تأثير كاذلك علاى
تعاطي المخدرات داخل السجون ،واختالف المادة المتعطااه فاي خاارج الساجون عان تلاك المتعطااه فاي داخال
السجون(.)2005 ،Gillespie
وروم وجود العديد من الدراسات حاول الساجون إال أن هنااك نادرة فاي األبحااد والدراساات الخاصاة
بمدى تردي األوضاع داخل السجون ومدى تأثير المخدرات على الساجناء داخال محايط الساجن .وبنااء علاى
العمال المياداني والممتاد لفتارات طويلاة فاي سااجون بريطانياا ذات اإلجاراءات األمنياة المتوساطة ،فقاد اتضااح أن
العناصر الرئيساية المكوناة لحيااة الساجين داخال الساجون يتاأثر بدرجاة كبيارة بمادى انتشاار المخادرات داخال
السااجون .وفيمااا يتعلااق بقضااايا المخاادرات وانتشااارها فااي السااجون ،فقااد اتضااح أن الهيااروين لااه دور كبياار فااي
العالق ااات القائم ااة ب ااين الس ااجناء وذل ااك ف ااي ع اادة نا واحي ،ن ااذكر منه ااا أوال :أن ااه ي ااتم وص اام الس ااجين المتع اااطي
وخصوص ااا عن اادما ينته ااك تع اااطيهم للمخ اادرات لق ااوانين س االوكيات الس ااجين داخ اال الس ااجن .ثاني ااا :الم ااروجين
للمخاادرات داخاال السااجون لااديهم ساالطات ونقااود ويخااافهم بقيااة السااجناء .ثالثااا :فااي حالااة ناادرة المخاادرات
بداخل السجون نجد هنالك نوع من االنتماء لمجموعات معينة  ،كما أن السجناء الذين أدمنوا المخدرات قبل
دخااولهم السااجن ،نجااد أن حياااة السااجن أضااافت لهاام تجااارب جدياادة لاام يكاان يعرفوهااا قباال دخااولهم السااجن
(.)2005 ،Crewe
وفي دراسة حول المخدرات في السجون ،يتناول التقرير دور التجارب والبحاود فاي التعرياف بقضاايا
المخدرات داخل السجون ،ومدى مساهمة هذه البحاود فاي تطاوير وتطبياق وصاياوة السياساات المتعلقاة بهاذا
الشااأن ،حيااث أن قضااايا انتشااار المخاادرات داخاال السااجون أصاابحت ماان األمااور السياسااية التااي تشااغل صااناع
الق اارار .وم اان خ ااالل المق ااابالت الت ااي تم اات م ااع كب ااار المس اائولين وص ااناع الق اارار و تحليا ل الدراس ااات والبح ااود
المتعلقة بهذا الشأن يمكن االستفادة من البحود والدراسات في تطوير سياسات خاصة بمكافحاة المخادرات
داخاال السااجون ,كمااا يمكاان تحديااد األبعاااد السياسااة واالقتصااادية واالجتماعيااة الناجمااة ماان انتشااار المخاادرات
داخ اال الس ااجون .وهنال ااك دور مش ااترك م ااا ب ااين السياس ااات والبح ااود فم اان خ ااالل تحلي اال لنم اااذج مختلف ااة م اان
البح ود والدراسات التي وضعها كارول ويس ،فقد اتضاح مادى أهمياة الادور الاذي تلعباه البحاود فاي عملياات
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ص اانع الق اارار ،وعلي ااه ينبغ ااي مس اااهمة الب اااحثين بفعالي ااة ف ااي جمي ااع مراح اال وعملي ااات ص اانع الق اارار (،Duke
.)2001
من خالل تزايد نسبة المدمنين داخل السجون ،يتضح مدى أهمية قيام السجون بوضع وتطبياق بارامج
عالجية لهؤالء السجناء ،وينبغي تدخل الجهات المعنية بهذا الشأن حياث أن هنالاك عادد مان التحاديات التاي
تواجه معالجة المدمنين داخل السجون .ومن خالل المقابالت مع إدارة السجون وعينة من السجناء في سجون
أسكتلندا  ،يتضح لنا مدى عظم هذه التحديات حيث أظهارت النتاائج أن هنالاك عادد مان المجااالت المتعلقاة
ببيئة هذه السجون تؤثر بدرجة كبيرة في عالج المدمنين والتي مان بينهاا السالطات اإلدارياة للساجون والثقافاات
وتعامل موظفي السجن مع قضية تعاطي المخادرات ومتعاطيهاا داخال الساجون والعالقاات القائماة باين الساجناء
والحراس ,كما توضح هذه الورقة مدى الحاجة لدعم الخدمات العالجياة المتاوفرة لمتعااطي المخادرات وإعطااء
األولوية للمدمنين ،وذلك من خالل تقييم أوضاعهم ومدى استعدادهم لإلقالع عنها .ومن خالل تقديم الرعاية
الطبيااة وتأهياال الماادمنين .وماان خااالل تكاارار الخاادمات العالجيااة للماادمنين ،يمكاان تحديااد أي نااوع ماان العااالج
يتطلبه المدمن ,وفي نفس الوقت التخفيف مان األعبااء علاى كاهال النظاام الطباي بالساجون  ،ومان الموصاى باه
بهذا الشأن قيام إدارة السجون بالتعامل بايجابية مع المدمنين من أجل تشاجيعهم علاى اإلقاالع مان المخادرات
(.)2006 ،McIntosh
تاام االسااتفادة ماان المعلومااات التااي جمعهااا الباااحثون ماان سااجون اسااكتلندا فااي الوقااوف علااى أوجااه
االخااتالف بااين السااجناء الااذين تلقااوا العااالج بااداخل السااجون وأولئااك الااذي تلقااوا العااالج خااارج السااجون و
وكذلك التعرف على أوجه االختالف فيما بين الذكور واإلناد الذين التحقوا ببرنامج عالجي  .وأظهرت النتاائج
أنه ينبغي ت وجيه الخدمات العالجية بداخل السجون بصورة أشمل وأدو لتلبية احتياجات السجناء و السجينات
الذين لديهم الروبة في اإلقالع (.)2005 ،Neale
ومن أجل خلق بيئة سليمة داخل السجون ،والحد من انتشار ظاهرة تارويج وتعااطي المخادرات داخال
السااجون ،فيجااب تعاااون شاائون السااجناء واألجهاازة األمنيااة بالسااجون والنظااام الطبااي للسااجون .وفااي هااذا الشااأن
فمشروع والية كاليفورنيا االساتراتيجي للحاد مان انتشاار المخادرات فاي ساجون الوالياة وذلاك مان خاالل اختباار
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( ) Urine Testingمجدول للنزالء واتخااذ إجاراءات للحاد مان ظااهرة المخادرات ،فقاد تام فاي المرحلاة
األولى إجراء اختبار على ( ) 4سجون من سجون الوالية  ،واختيار ثالد من هذه السجون إلجاراء االختباار و
السااجن الرابااع كموقااع معياااري إلجااراء المقارنااة حيااث أظهاارت نتااائج المرحلااة األولااى والتااي تاام فيهااا فحااص
( ) 150نزيال لكل أسبوع مدى فعالية هذا اإلجراء في الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات داخل السجون والتي
تقاس بعدد السجناء الذين يرفضون اختبار أو ثبوت تعاطيه بالنسبة للمخدرات .وفاي المرحلاة الثانياة تام إجاراء
فحص على عينة عشوائي ة من النزالء في السجون الثالد ،باإلضافة الستخدام الكالب البوليساية فاي الكشاف
عاان المخاادرات فااي أحااد السااجون واسااتخدام أجهاازة خاصااة للكشااف عاان المخاادرات فااي سااجن آخاار ،والااذي
أظهر نتائج جيدة في الحد ممن تعاطي المخدرات وسط السجناء (.)2004 ،Prendergast
وتدعم بعاض البحاود وا لدراساات دور البرناامج العالجاي الاذي يخضاع لاه المادمنين فاي الحاد بدرجاة
كبيرة من السلوكيات والتصرفات الغير سوية للنزالء .وباستخدام نموذج خطاي عاام وأسالوب التكارار ,تام إجاراء
االختبار لعدد ( )1.073نزيل من ضمن ( )50سجنا .ومن ضمن المتغيرات المستخدمة في إجاراء االختباار،
العمر ,مدة العقوبة ،مدى تعاطي المخادرات ,وقاد أظهارت النتاائج أن البرناامج العالجاي ال يمكان لوحاده الحاد
ماان الساالوكيات الغياار السااوية .حيااث أن التغياار الااذي يطاارأ علااى ساالوكيات السااجين علااى فتارات طويلااة يتفاعاال
بدرجة كبيرة مع الخصائص الفردية للسجين ومع طول فترة ما بعد العالج (.)2007 ،Welsh
ال توجااد دالئاال ملموسااة ماان نتااائج الدراسااات التااي أجرياات حااول عالقااة ازدحااام السااجون واكتظاظهااا
بالسااجناء بالساالوك الغياار سااوي للسااجين ,وربمااا يعااود الساابب فااي ذلااك الخااتالف المنهجيااات المسااتخدمة فااي
الدراسات .وهناك العديد من المنهجيات المستخدمة في تحديد هذه العالقة وخصوصاا فيماا يتعلاق بالجواناب
العلمية .وعادة يتم النظر للدراسات الوصفية أو المسحية على أنها دراسات إستراتيجية تهتم وتركز على موضوع
معااين .وماان ضاامن القضااايا التااي تركااز عليهااا هااذه الدراسااات (أ) تحديااد المفاااهيم وماادى توساايع نطاقهااا (ب)
تحديااد وتوض اايح ماادى ا ث ااار الناجمااة م اان االزدح ااام علااى الس االوكيات الغياار س ااوية وسااط الس ااجناء ( )3طبيع ااة
العالقات المشتركة ما بين االزدحام والسلوكيات الغير سوية (.)2009 ،Steiner
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وفي مشروع تعاوني بين جامعة تامبل وسجون بنسلفانيا يهدف المشروع إلى تطوير شراكة وتعاون،
وذلك من خالل تبني مشروع بحثي يحتوي على ثالد عناصر ( -:أ)التقييم الوصفي لبرنامج عالج مدمني
الكحول والمخدرات (من خالل برنامج مسح وإخضاع المدمنين لبرنامج عالجي ليوم واحد) وتحديد خدمات
العالج المقدمة واألهداف بما في ذلك تحديد عناصر تقديم الخدمات الحيوية (ب) التقييم الشامل لبرامج
عالج مدمن ي المخدرات في مركزين من سجون الوالية (ج) القيام بتقييم للنتائج على ضوء التحليل
والمناقشات التي تمت ما بين الجامعة والمؤسسة اإلصالحية .وتلخص هذه الورقة المراحل التي تم فيها تطوير
مشروع الشراكة ومرئيات أعضاء اللجنة المشكلة وأفراد الفريق العالجي للمدمنين باإلضافة لنتائج مسوحات
( )118برنامج عالجي لا ( )24سجن من سجون الوالية ،والنتائج العامة من عمليات التقييم (

Welsh and

.) 2004 ،Gary
وفااي عماال آخاار يتناااول دور المخاادرات فااي زيااادة أعااداد السااجناء بسااجون الواليااات المتحاادة ،حيااث
أوضااحت الدراسااات والبحااود ماادى فعاليااة العااالج المقاادم للسااجناء فااي الحااد ماان تعاااطي وتاارويج المخاادرات
وعدم العودة مرة أخرى لممارسة هذه الجرائم .وخصوصا العالج الموفر من مؤسساات عالجياة ،حياث وجاد أن
العالج الذي تقدماه المؤسساات العالجياة يحاد بدرجاة كبيارة مان تعااطي المخادرات أو انتكااس المادمن وعودتاه
مرة أخرى لعالم الجريمة .على الروم من أن خيارات العالج تتزايد في السجون ،وهناك العديد من الذين يمكن
أن يسااتفيدوا منااه .لكاان المشااكلة تكماان فااي كيفيااة الوصااول لمتعاااطي المخاادرات وإقناااعهم بااالتوقف عاان تناااول
المخدرات (.)2001 ،Harrison
وفي توجه آخر تم تحديد المشكالت التي يحدثها تعاطي المخدرات والكحول بداخل السجون ،كما
تم مراجعة اإلحصاءات الجنائية حول عدد حاالت الضبط والتحقيق التي تمت ،و تم القياام بمساوحات لظااهرة
انتشااار المخاادرات داخاال السااجون وقااد أظهاارت النتااائج أن االسااتمرار فااي تطبيااق القااوانين ،و اعتقااال متعاااطي
المخاادرات وإدنااتهم أن حااوالي ( %20إلااى  %50ماان المعتقلااين لااديهم مشااكالت تتعلااق بتعاااطي المخاادرات
والكحااول) وأن هناااك ارتفاااع فااي معاادالت التعاااطي وسااط الااذين أطلااق س اراحهم مؤقتااا بكفالااة .كمااا تاام القيااام
بمراجعة للبرامج العالجياة لمتعااطي المخادرات فاي ساجون الوالياة ،ووالباا ماا تكاون هاذه البارامج العالجياة ويار
9

متاحة أو ويار كافياة ،حيا ث يوجاد فاي  10والياات فقاط .وقاد تام تطبياق برناامج عالجاي فيادرالي ()NARA
وكان وير فعال حيث أفادت إدارة الساجون أنهاا وجادت مساتوى العاالج دون المساتوى المطلاوب وال يتناساب
مع حجم االحتياج الفعلي

(Froland

.)1976 ،Roffman and

ثانيا :إحصاءات السجون
لقد بدأت الدراسة بمنطلق شامل للتعرف على كافة السلوكيات المنحرفة والقضايا المرتكبة في
سجون مدينة الرياض .ومن خالل المقابالت مع المسئولين في السجون والعاملين فيها والمالحظات الميدانية
والمناقشات الجماعية مع السجناء والعاملين في السجون ،اتضح أن قضايا المخدرات تحتل الصدارة في
السجون وأن ويرها من المخالفات والقضايا ماهي إال امتدادا أو نتيجة للمخدرات .وعليه فقد تم التحول والتركيز على
المخدرات لغرض أن تكون الدراسة متعمقة وفعالة .ومع ذلك فقد تم استعراض المخالفات األخرى في ورش العمل
والمقابالت والحصول على بعض اإلحصاءات لغرض المقارنة كما في الجدول رقم  1و  2أدناه.

الجدول رقم ( ) 1
إحصاءات الجرائم المرتكبة في سجني الملز والحاير لألعوام من  1428ها 1430-ها
سجن الملز
مخدرات

محاولة

سجن الحاير
محاولة

جواالت

مضاربة

المجموع

مخدرات

1428

5

2

5

15

27

32

13

1429

4

0

8

16

27

91

20

10

1430

18

4

0

16

38

48

8

4

0

المجموع

27

6

13

47

92

171

41

17

11

انتحار

انتحار

جواالت

مضاربة

المجموع

3

2

50

9

130
60
240

هذه القضايا المذكورة في الجدول رقم ( )1هي القضايا التي تم التعامل معها جنائيا وتم تسجيلها في
ا لسجالت الرسمية .وير أن السلوكيات وير المسجلة تكون أضعافا مضاعفة لهذه اإلحصائيات .ويمكن
االستفادة من هذه اإلحصائيات للتعرف على اتجاه انتشار السلوكيات المختلفة .ولوحظ أن المخدرات في
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سجن الحاير تحتل الصدارة .وهذا في الواقع يتطابق تماما مع نتائج الدراسة .والمالحظ أيضا أن المضاربات
في سجن الملز تتفوو على المخدرات .ويمكن تفسير ذلك بأن سجن الملز يصنف على أنه مكان للتوقيف
قبل صدور األحكام وهذا األمر يعطي سجن الملز صفة مكان للمرور ال تتبلور فيه السلوكيات اإلجرامية بشكل
كامل ،وهذا يختلف عن واقع الحال في سجن الحاير حيث يمتاز السجناء باالستقرار المكاني مما يتيح ظهور
السلوكيات األصيلة فيهم.
ومن األمثلة على قضايا المخدرات والتي تحتل الصدارة نقدم اإلحصائية التالية وهي من فرع هيئة
التحقيق واإلدعاء العام بمنطقة الرياض والمعنية بالتحقيق واإلدعاء في قضايا المخدرات .ويقدم الجدول أدناه
صورة عن تنوع قضايا المخدرات وتوزعها ما بين السعوديين وويرهم .حيث لوحظ أن أكثر أنواع المخدرات هي
الحشيش ثم الحبوب  ،وأن معظم المقبوض عليهم من السعوديين.
ونود اإلشارة بأن هذه اإلحصائيات ال تعكس واقع انتشار المخدرات من حيث الحجم ألن الواقع
المعاين م ن خالل الدراسة يفيد بوجود أضعاف هذه األرقام .ويمكن االستفادة من الجدول رقم (  ) 2للتعرف
على مسار ونوعيات قضايا المخدرات المضبوطة في السجون.
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الجدول رقم (  ) 2إحصاءات قضايا المخدرات داخل سجون الرياض خالل الفترة من 1430/6/1ها إلى
 1431/6/1ها
العام

الجنسية

مكان

نوع التهمة

التوقيف

العام

الجنسية

مكان

نوع التهمة

التوقيف

30

سعودي

الحائر

حيازة  11جرام حشيش38+حبة

30

بنجالديشي

الملز

 2حبه

30

سعودي

الملز

حيازة  0.3جرام حشيش

30

سعودي

الملز

105.4جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 2.5جرام حشيش 3 +حبه

30

سعودي

الملز

 33.2جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 11.3جرام 7 +حبه  +مسحوو

30

سعودي

الملز

 10جم حشيش  150 +حبه

30

بنجالديشي

الحائر

 181.5جم حشيش

30

سعودي

الحائر

10.3جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 30.9جم حشيش  164+حبه

30

سعودي

الملز

 184حبه

30

سعودي

الحائر

 8.5جم حشيش

30

سعودي

الحائر

هيروين  +حشيش

30

يماني

الحائر

 53.5جم حشيش

30

سعودي

الملز

ابتالع  25حبه

30

سعودي

الملز

0.4جم حشيش

30

بنجالديشي

الملز

14.2جم حشيش 199.5 +حبه

30

سعودي

الحائر

 35.3جم حشيش 39 +حبه

31

سعودي

الملز

 2.6جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 5حبه بقصد الترويج

31

باكستاني

الملز

حشيش  +حبوب

30

سعودي

الملز

 2.7جم حشيش 3 +حبه

31

سوداني

الحائر

 46.5جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 3حبه

31

يماني

الحائر

 46.5جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 51.8جم حشيش

31

سعودي

الملز

 4حبه

30

سعودي

الحائر

 51.8جم حشيش

31

يماني

الملز

 7..8جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 51.8جم حشيش

31

سعودي

الملز

استعمال حشيش

30

سعودي

الحائر

 33.6جم حشيش

31

سعودي

الملز

استعمال

30

سعودي

الحائر

9.3جم حشيش  28 +حبه

31

سعودي

الملز

استعمال

30

سعودي

الملز

 9.3جم حشيش

31

سعودي

الملز

استعمال

30

سعودي

الحائر

استعمال حشيش

30

سعودي

الملز

 2حبه

30

سعودي

الملز

 45حبه

30

سعودي

الملز

 0.6جم حشيش

30

سعودي

الحائر

 2865حبه

30

يماني

الحائر

 17حبه

30

سعودي

الحائر

 2.9جرام انصاف حبوب +

30

سعودي

الحائر

 1.3جم حشيش  36 +حبه

30

بنجالديشي

الملز

 3حبه

30

سعودي

الحائر

 20حبه

30

سعودي

الحائر

 7حبه

30

سعودي

الملز

 54.6جم حشيش  1.5 +حبه

30

سعودي

الحائر

 3جم حشيش

30

سعودي

الحائر

تعاطي

30

سعودي

الحائر

 0.8جم حشيش

30

سعودي

العام

حيازة

30

سعودي

الحائر

كبسوله هيروين تزن8.2جم

30

باكستاني

الحائر

 10.5حبه

الهيروين 3.1

1500حبه
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المبحث الثاني :منهجية البحث
اتخذت الدراسة أسلوبا منهجيا يمتاز بالعمق وهو الدراسات الكيفية

Qualitative

 . Methodsوفي دراسة السجون وهي دراسة أمنية وفيها مستوى من الحساسية االجتماعية لكل أطراف
عملية السجن (إدارة السجن والعاملين والحراس والسجناء والخدمات المساندة) .وهذا المنهج ينحو نحو
جمع المعلومات من خالل التفاعل المباشر بين الباحثين والمبحوثين من خالل ثالثة وسائل للبحث هي:
المقابلة والمالحظة والمناقشات الجماعية (جماعة االهتمام).
وفي دراسة أمنية كهذه الدراسة وما تتطلبه من دراسة متعمقة تتطلب التفاعل المباشر بين الباحث
والمبحود فلم يتم استعمال االستبانات وويرها من وسائل جمع المعلومات الكمية .حيث أن االستبانات في
الغالب تفتقر إلى إمكانية التأكد من حالة المبحود أثناء إجابته عنها.
وقد كانت المقابلة من النوع المفتوح بحيث تعطى الفرصة للمبحود أن يتحدد بحرية ويقوم الباحث
بتوجيه اللقاء لمجموعة من النقاط ذات الصلة بالبحث .وقد وطت عناصر المقابلة مايلي:
-

ماهي المخالفات المرتبطة بالمخدرات ترويجا وحيازة واستعماال في السجن.

-

ماهي الثغرات األمنية التي يمكن أن تهرب المخدرات من خاللها في السجون.

-

من هي العناصر البشرية التي تساهم في إدخال المخدرات للسجن.

-

ماهي عوامل انتشار المخدرات في السجون.

-

ماهي أهم المقترحات المعينة على تأمين السجن من دخول المخدرات ومنع وضبط حيازة
واستعمال المخدرات داخل السجن.
من متطلبات المالحظة القيام بدراسة حقلية ميدانية يقوم الباحثون بالنزول إلى ميدان البحث وهو في

هذه الدراسة سجني الملز والحائر والمطبخ المركزي للسجون في سجن العود .ويقوم الباحثون باستعمال
الحواس الخمس لجمع المعلومات (البصر والسمع والشم والذوو واللمس) وفقا للحاجة المطلوبة للوصول
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للمعلومات .وقد وضع لذلك سجل مالحظات مفصل لتنظيم عملية المالحظة .وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية
 10زيارات ،منها خمس زيارات لسجن الحائر وخمس زيارات لسجن الملز.
المناقشة الجماعية أو مايمكن أن يطلق عليها جماعة االهتمام  ،Focus Groupهي وسيلة كيفية لجمع
المعلومات .وتتطلب هذه الوسيلة اختيار عدد في حدود الخمسة أشخاص إلى  8أشخاص .ويعقد اجتماع
حواري لهذه الجماعة .ويقوم الميسر وهو الباحث بتوجيه الحوار حول عدة نقاط .ويتم تداول الحديث بين
أفراد الجماعة ويتناقشون فيها ،ثم يتم االتفاو على ترتيب العبارات واألفكار .و يتخذ هذا الترتيب اصال لتقرير
البحث بعد مقارنته بنتائج المناقشات في جماعات أخرى .وقد عقد أكثر من  14حلقة نقاش في السجون
ولدى بعض الجهات المعنية.
وقد ركزت الحوارات على العناصر التالية:
-

أكثر االنحرافات السلوكية والمخالفات انتشارا في السجن.

-

ماهي المخالفات المرتبطة بالمخدرات ترويجا وحيازة واستعماال في السجن.

-

ماهي الثغرات األمنية التي يمكن أن تهرب المخدرات من خاللها في السجون.

-

من هي العناصر البشرية التي تساهم في إدخال المخدرات للسجن.

-

ماهي عوامل انتشار المخدرات في السجون.

-

ماهي أهم المقترحات المعينة على تأمين السجن من دخول المخدرات ومنع وضبط حيازة واستعمال
المخدرات داخل السجن.

وقد صمم لذلك نماذج لتثبيت المعلومات ألجل معالجتها كيفيا واستخالص النتائج منها بشكل مؤشرات.
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المبحث الثالث :عوامل انتشار المخدرات في السجون

يركز هذا الفصل على عوامل انتشار المخدرات في سجون الرياض .وال نعدو الحقيقة إذا قيل أن ما
يقدم في هذا الفصل يصلح أن يكون مؤشرات لواقع السجون في المملكة ،وير أنه ال يصل إلى مرحلة
التعميم .وإن الداعي العتبار هذا التقرير مؤشرا هو طبيعة اإلشراف اإلداري واإلدارة الرسمية الواحدة وكذلك
الشعور بوجود المركزية وضعف الصالحيات لدى الفروع  .ومما يؤكد هذا المنحى أن إصالحية الحائر وكذلك
سجن الملز مع ضخامتهما من حيث عدد السجناء والقوى العاملة وحجم السجنين من حيث المساحة مازال
مديرا السجنين يشتكون من ضعف صالحياتهما .وهذه الصالحيات الضعيفة تعيقهما عن أداء أقل المهام.
ومن مظاهر قلة الصالحيات لديهم عدم قدرتهما كمدراء أو نوابهما والضباط المناوبين على اتخاذ قرارات مهمة
في مسالة العصيان وضبط السجناء وتحويلهم إلى السجن االنفرادي .كما أنهم وير قادرين من ناحية
الصالحيات المالية على سد ثغرات أمنية كبيرة جدا ،كإزالة بعض المباني التي تعيق عملية الرقابة أو صيانة بعض
أسوار السجن القصيرة والتي تكون ثغرة أمنية لتسريب المخدرات للسجن مع علم الجميع بها.
وقد ال تكون مشكلة الصالحية مشكلة حقيقية ولكنها مختلقة من قبل إدارة السجن هروبا من المسؤولية
واتقاء للمساءلة ،حيث تعلق عوامل حدود المشكالت كالحريق أو هروب السجناء أو انتشار المخدرات بين
السجناء أو ويرها على قرارات وإجراءات صدرت من مدراء أو نواب سابقين.
ومن المفارقات في إجراءات العمل في سجون الرياض أن إدارة السجن لديها من القدرة في جلب
المحسنين وفاعلي الخير لدعم النشاطات الثقافية واالجتماعية وحتى لتوسعة وبناء مالعب رياضية وويرها
ولكنهم ال يطلبون منهم المساعدة في سد الثغرات األمنية الكبيرة والتي تكفيها مبالغ قليلة .ويمكن تحليل هذا
السلوك اإلداري من الناحية النفسية لإلدارة بروبتهم في الضغط على اإلدارة العليا لتعطيهم المزيد من
الصالحيات والدعم المالي.
ومما يؤكد ه ذه النظرة أن هناك تقصير واضح في نظافة ورعاية قسم الحجوزات االنفرادية سواء للسجناء أو
األفراد العسكريين القائمين على الحماية ،وروم معرفة إدارة السجن بقيام الباحثين بزيارة لهذا القسم والعزم
على أخذ الصور الفوتوورافية ،إال أن اإلدارة لم تغير من الوضع السيئ شيئا .وفي ذلك داللة على روبة إدارة
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السجن بإيصال هذا الوضع السيئ للمسؤولين وحتى إلى اإلعالم .وقد يكون في هذا اإلجراء نقص في الوطنية
ألنه يعطي انطباعا سيئا عن الخدمات الحكومية وقد ينتشر ذلك في وسائل اإلعالم واإلنترنت ،روم قدرة إدارة
السجن في حلها بشكل سريع.
ومن المظاهر التي الحظها الباحثون في زياراتهم الميدانية للسجون – كأحد عوامل انتشار المخدرات-
قيام شكل من العالقات االجتماعية مرتكزة على البعد القبلي .فهناك ترابط قبلي بين السجناء من ناحية وبينهم
وبين العاملين من األفراد العسكريين.
وهذا الترابط القبلي يفتح ثغرات كبيرة للتواطؤ والتعاون في مجال ترويج المخدرات وانتشارها في السجون.
ومن مظاهر هذا التعاون:
 تسهيل مهمة التحويل من جناح إلى آخر مما يكسر مسائل تصنيف السجناء حسب الجريمة ويحولالتصنيف على أساس قبلي.
 تسهيل دخول المخدرات إلى السجن. تسهيل انتقال المخدرات من جناح إلى آخر. عند ضبط المتورط في المخدرات يلعب البعد القبلي دورا بارزا في التغطية على الجاني يكون في أقلحاالته إتالف المضبوطات والتغطية عليه.
وانتشار المخدرات في السجون له عوامل اجتماعية اقتصادية مرتبطة بحاجات العاملين في السجون.
وتتمثل هذه الحاجات في معادلة الضغوط االقتصادية والضغوط االجتماعية ومسائل الردع .فالمتتبع لرواتب
ومكافآت العاملين في السجون يجدها من أقل القطاعات األمنية .هذا الضعف في الحوافز يرافقه إوراءات
كبيرة جدا ال توجد في أي مكان .فالمكاسب المالية من ترويج وتمرير المخدرات تعد من أكثر المكاسب على
مستوى العالم .وعليه فإن هذه اإلوراءات مع ضعف الحوافز والمكافآت يهيئ الطريق إلى انتشار ترويج
المخدرات في السجون .كما أن الضغوط االجتماعية والقبلية والرفاو والزمالء يقدم أساسا للتغطية على
المخالفين من العاملين في السجون.
والقطب الثالث للمعادلة هي مسألة ردع من يقبض عليه أو سلسلة الروادع الثمانية ،وهي :االكتشاف ،و
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القبض ،والتحقيق ،والمحاكمة ،وإصدار العقوبة ،وقوة العقوبة ،وحسم التنفيذ ،وسرعة التنفيذ .فإن العمليات العقلية
المصاحبة لإلقدام على الترويج محكومة بتفكير الجاني في سلسلة الروادع .فإذا ولب على تفكيره تحقق هذه
السلسلة فإنه يتوقف عن اإلقدام على ترويج المخدرات .وإن ولب على الظن ضعف تحقق مراحل وخطوات هذه
السلسلة فإن اإلقدام أمر محقق.
وفي صورة مأساوية لواقع انتشار المخدرات في السجون ما ورد على لسان أحد مسؤولي السجون بتقبل
تعاطي المخدرات كحل لمشكلة االزدحام وسوء األحوال داخل السجن .فقد عبر المسئول بأن تعاطي
المخدرات جعل السجناء في حالة من التخدير ليكفوا عن المطالبة بالخدمات أو الشكوى من الزحام .وهذه
الصورة تعبر عن اليأس الذي وصل إليه مسؤولو السجون.
واالزدحام كأحد العوامل األساسية في انتشار المخدرات وويرها من السلوكيات واقع مشاهد في السجون وير
أنه أمر قابل للحل .وعند التقاعس في حل هذه المشكلة فإن المغرضين من داخل السجن سيستغلون هذا
الوضع لتحقيق مآربهم بترويج المخدرات .وهذا يتطابق مع المثل الدارج «الصيد في الماء العكر» .ونقطة
الزحام نقطة خطيرة بحكم أن الزحام أهم العوامل المسهلة للترويج وهي بيئة مواتية ليستغلها المغرضون.
ويسير هذا التقرير المرحلي متخذا االتجاه الثالثي في تحليل عوامل انتشار المخدرات .ويشمل هذا
االتجاه البعد التنظيمي المرتكز على اإلدارة العامة للسجون ونظامها اإلداري والبيئة العمرانية .والبعد الثاني
المرتبط بطبيعة وإدارة ا لقوى العاملة وتوزيع المهام والرقابة .والبعد الثالث المتصل بالسجناء وتقديم الخدمات
لهم وتصنيفهم وتوجيههم .وير أن هناك أبعاد أخرى ال تقل أهمية عن هذه األبعاد الثالثة  .أال وهي الجوانب
الخارجية للسجون ،مثلا التحقيق ،والمحاكمات ،والترحيل ،ومكافحة المخدرات وويرها.
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ومن أهم العوامل مايلي:

أوال :البيئة العمرانية للسجون
عند تصميم أي مبنى البد من معرفة خصائص المبنى والغرض الذي يسعى لتحقيقه من أجل أخذ هذه
العوامل في االعتبار عند تصميم المبنى حتى يمكن للمبنى إنجاز المهمة التي تم تصميمه من أجلها بأفضل
صورة .والسجون بيئة لها خصائص فريدة البد أن تنعكس على تصميم وبناء السجون فالغرض األساسي من
السجون هو حجز المسجونين ومنع فرارهم من السجن وكذلك توفير الحماية لهم وللعاملين في السجون.
ويالحظ على كال السجنين خلل كبير في التصميم مما ساهم في إضعاف القدرة على السيطرة والضبط فيهما
مما أدى إلى وقوع العديد من المخالفات السلوكية والتجاوزات داخل كال السجنين .كما نتج عن هذا القصور
في التصميم وجود بيئة وير جيدة في السجن مما يسبب مشاكل نفسية وسلوكية داخل السجن .ويكن تحديد
مصادر الخلل في تصميم وبناء السجنين في األسوار والمداخل والممرات واألجنحة والغرف والخدمات

ثانيا :عوامل الضبط والتقنيات األمنية
تستخدم إدارة السجون تطبيقات حاسوبية قديمة وال تلبي احتياجات السجون  ،وال زال هناك اعتماد
كبير على السجالت الورقية التقليدية إال في حاالت محددة يلزم فيها النظام التسجيل االلكتروني من خالل
تطبيقات مركز المعلومات الوطني ألوراض إحصائية وإدارية .وقد حاولت إدارة السجون تطوير بعض التطبيقات
باالعتماد على برامج ميكروسوفت من أجل تسجل بعض معلومات السجناء وهذه التطبيقات تختلف من سجن
خر .وه ذا يجعل من الصعب على إدارة السجن ضبط حركة السجناء داخل السجن وخارجه حيث أن حراس
األجنحة يستخدمون دفاتر ورقية قديمة في تسجيل حركة السجناء من وإلى األجنحة وبعد خروج السجين من
الجناح يستحيل معرفة مكانه بالضبط حيث ال توجد وسيلة إلكترونية لمتابعة السجناء .كما أن عدم وجود
قاعدة معلومات مركزية لدى إدارة السجون تحتوي على معلومات شاملة عن السجين مثل قضيته ومكان حجزه
وحالته الجنائية واالجتماعية والصحية والنفسية واالقتصادية ووضع قضيته حاليا يعيق إدارة السجون عن إدارة
السجن بالشكل األمثل كما يسبسب مشاكل نفسية للسجناء مما يجعلهم في حالة قلق وقد يندفعون إلى
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ارتكاب مخالفات سلوكية داخل السجن للهروب من واقعهم .ويدخل في ذلك الرقابة الداخلية والخارجية
والتفتيش والتي يالحظ أنها مازالت بحاجة إلى التطوير لضمان ضبط السجناء ومنع االنحرافات وتعاطي وترويج
وتهريب المخدرات إلى السجن.

ثالثا :التناظ اايم اإلداري:
يشكل التنظيم اإلداري من أهم عوامل نجاح المنشآت المختلفة في أداء أعمالها  ،فإذا كان التنظيم
اإلداري يراعي توزيع الصالحيات والسلطات واالختصاصات بين اإلدارات المختلفة بشكل صحيح فإن
المنشأة تستطيع القيام بعملها بفاعلية  .وإدارة السجون لديها تنظيم إداري قديم تم تطبيقه منذ أن تم إنشاء
السجون وتم إدخال بعض التعديالت عليه بعد انفصال السجون عن األمن العام .ويدخل في ذلك الهيكل
التنظيمي و اللوائح وإجراءات العمل التنفيذية و إدارة العاملين.

رابعا:تأه اايل العامال ايان في السج ا ااون:

تعد المواد البشرية في المنشأة من أهم مصادر القوة أو الضعف فيها وذلك أن المنشأة ال يمكن أن

تعمل وتحقق أهدافها بدون العنصر البشري ولذا هناك اهتمام شديد لدى المنشآت المتميزة على استقطاب
الكفاءات وتدريبهم وفق أحدد أساليب العمل من أجل رفع كفاءتهم المهنية .ال يوجد معهد تدريب خاص
بالمديرية العامة للسجون لذا تلجأ المديرية العامة للسجون لتدريب الضباط في كلية الملك فهد األمنية وتدرب
األفراد في معاهد قوة الطوارئ أو قوة األمن الخاصة .ومدة البرنامج تسعة أشهر ،منها  40يوما للتدريب
التأسيسي ويطبق على جميع العسكريين  ،وبقية المدة يتم تدريس المتقدمين الجدد مواد تخصصية في مجال
السجون يتم تدريسها من قبل إدارة السجون .ويتصف التدريب المتخصص بأنه عام حيث يدرس فيه خمسة
مواد هي  :أمن السجن  ،والرعاية واإلصالح  ،واإلجراءات التنفيذية لقضايا السجناء  ،وتنفيذ األحكام الشرعية
 ،والمخدرات .ويتضح من توصيف هذه المواد (وفقا للمعلومات التي وفرتها المديرية العامة للسجون ) أنها
معلومات عامة تعطى للمتدربين الجدد وهذه المواد ال توفر للمتدربين التأهيل المناسب للعمل في بيئة
السجون.
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خامسا :إدارة الس ا اجانااء:

يقصد به إدارة جميع القضايا التي تتعلق بالسجناء مباشرة سواء من ناحية الرعاية أو الضبط األمني

لهم داخل السجن .ومن خالل مالحظات ومقابالت وورش العمل في السجنين محل الدراسة فهما يفتقدان
اإلدارة الفعالة للسجناء ورعايتهم.

سادسا :الثغرات األمنية لتهريب المخدرات إلى داخل السجن
-1

الدائرة الخارجية:

وتشمل البوابات الخارجية واألسوار واألبراج والحرم الخارجي.وتعد هذه الدائرة خط الحماية األول
لمنع دخول الممنوعات وخصوصا إلى داخل السجن .و بمقدار قوة ضبط هذه الدائرة ،يكون مستوى
توفر المخدرات داخل السجن .ومن خالل هذه الدراسة فقد اتضح ضعف مستوى الضبط في هذه الدائرة
مما يعني وصول المخدرات بشكل كبير إلى الدائرة الوسطى.
ويوجد العديد من وسائل التهريب التي يتم استغاللها من أجل عمليات التهريب في الدائرة الخارجية ومنهاا
اإلعاشة ،و التموين (البقالة) ،و األفراد ،و الضباط ،والعمال ،والموظفين ،و السجناء ،وأدوات الصيانة ،و
المركبات ،واألوراض الشخصية ،و الخلوة الشرعية.
ووفقا لورش العمل فإنه قد تواتر في جميعها أن األفراد يشكلون الوسيلة األولى في تهريب المخدرات
وإدخالها من خالل هذه الدائرة وتأتي اإلعاشة والتموين والسجناء والمركبات في المرتبة الثانية ،وتأتي بقية
الوسائل في المرتبة األخيرة.
و لكون األفراد الوسيلة األولى لتهريب وترويج المخدرات فإن ذلك ناتج عن عدة عوامل منها:
 معرفتهم للبيئة الداخلية للسجن وسهولة تحركهم فيها. معرفتهم بالضباط المتميزين وتالفي الوقوع تحت مالحظتهم. معرفتهم بنقاط الضعف والثغرات األمنية في السجن. عدم وجود معايير مناسبة الختيار األفراد العاملين في السجون. تنازل الضباط لألفراد عن بعض الصالحيات األمنية الكبيرة بحيث تستغل بشكل سلبي.20

وروم خطورة األفراد كوسيلة أساسية لتهريب وترويج المخدرات إال أن دور الضباط في إدارة السجون
ال يمكن إوفاله أو تجاوزه لتتم هذه العمليات .و لفئة الضباط دور في عمليات تهريب وترويج المخدرات
بقصد أو بدون قصد من خالل ما يلي:
 سوء اإلدارة واإلشراف والمتابعة األمنية مما قد يساعد في حدود عمليات التهريب. وجود عالقات قبلية تربط بين الضباط واألفراد و السجناء المتورطين في عمليات تنظيم تهريبالمخدرات وترويجها داخل السجن.
 التغاضي عن تجاوزات ومخالفات بعض السجناء من المعارف كاألصدقاء والجيران واألقارب وويرهم. استغالل الصالحية من قبل بعض الضباط للمساعدة في نقل بعض السجناء المتورطين في المخدراتمن جناح إلى جناح أو السماح لهم بزيارة سجين آخر في جناح آخر.
 إدارة تنظيمات تهريب المخدرات داخل السجن من خالل الدعم اللوجستي والمباشر لعمليات التهريبوالترويج والتوزيع.
 وقوع بعض الضباط المتميزين ضحية للمهربين والمروجين بتقديم اتهامات وير صحيحة ضدهموتضخيم هفواتهم والتبليغ عنهم أو التضييق عليهم لكي يتركوا مواقعهم ويبتعدون عن مواقع الضبط األمني
في داخل السجون.
وما ذكر هنا عن عالقة الضباط بعمليات تهريب وترويج المخدرات في السجون في هذه الدائرة ينطبق
على الدائرتين األخريين الوسطى والداخلية حيث أنها دوائر مترابطة وال يمكن فصلها عن بعضها البعض.
-2

الدائرة الوسطى:

وتشمل بوابات السجن الداخلية والساحات الداخلية والخدمات المساندة (المطبخ والمغسلة والمالعب
والمستوصف والمدرسة والورش والمكتبة) وبوابات الصاالت والممرات المؤدية لألجنحة .وتعد هذه الدائرة
خط الحماية الثاني لمنع دخول المخدرات وتوزيعها داخل السجن ،وهي حلقة الوصل الخطيرة بين الدائرتين
الخارجية والداخلية .وتتصف هذه الدائرة بكثرة المنافذ فيها والتي يتم من خاللها تمرير المخدرات.
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وتشترك هذه الدائرة مع الدائرة الخارجية في معظم وسائل التهريب التي سبق اإلشارة إليها .وفي هذه الدائرة
تبرز أهمية بعض الوسائل على سبيل الترتيب من حيث األهمية مثل:
 األفراد أثناء تأديتهم ألعمالهم. السجناء عند انتقالهم من مكان إلى آخر داخل السجن (مثل الذهاب للمستوصف أو المدرسة وويرها). العمال عند نقل وتوزيع التموين واإلعاشة والقيام بأعمال الصيانة والنظافة. الموظفين المدنيين أثناء قيامهم بأداء أعمالهم داخل السجن ،كالعاملين في المستوصف والمدرسينواألخصائيين االجتماعيين وويرهم.

 -3الدائرة الداخلية:
وتشمل أبواب األجنحة ،والنوافذ وفتحات التكييف ومناطق التشميس في األجنحة و أسطحها .وبعد تمرير
المخدرات إلى داخل األجنحة تبدأ عمليات التوزيع من خالل المروج األساسي داخل كل جناح ومن ثم تصل
للمستخدم .وتوجد في هذه الدائرة عوامل تستغل لتهريب وترويج المخدرات ومن أبرزها من ما يلي:
أ -االتصاالت:
وتعد االتصاالت من أهم العوامل التي تساعد في تهريب وترويج المخدرات في السجون بل قد تكون
هي العامود الفقري لهذه الجريمة ،وتنقسم االتصاالت في السجن إلى قسمين هما :الهاتف المحمول و
الهاتف الثابت عن طريق الكبائن المركبة في السجون إما داخل الجناح أو في الصاالت .فيما يتعلق بالهاتف
المحمول فإنه ممنوع ويدخل إلى السجون عن طريق التهريب إما أجهزة أو شرائح .وتشمل الهواتف المحمولة
المضبوطة مع السجناء كل شركات الهاتف المحمول (االتصاالت السعودية ،موبايلي ،زين) ،ومن المحتمل
توفر هاتف الثريا و برافو وويرها من وسائل الهاتف المحمول الدولي .والجدير ذكره بأن السجون وضعت
أجهزة لقطع اتصال بعض شركات الهواتف المحمولة دون باقي الشركات ،مما يدل على وجود خلل إداري
وضعف المعرفة والتنسيق ومتابعة التطور .مع وجود تأكيدات بأن هذا القاطع ال يعمل في كثير من األحوال.
وروم وجود القواطع في الساحات وتحت رقابة األفراد وبعيدا عن السجناء إال أنه يتم قطع أسالك هذه األجهزة
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بفعل فاعل مما يدل على وجود شكل من أشكال التواطؤ .ويعد الهاتف المحمول عامال أساس في تهريب
وترويج المخدرات في السجن من خالل التواصل مع الخارج وتحويل األموال عن طريق البنوك وبيع وشراء
بطاقات الهاتف كقيمة للمخدرات.
ب -التدخين:
يبدأ المدخن بوعي أو بدون وعي في البحث عن بعض المواد الكيميائية األخرى ,التي تساعده على سد
الفجوة نتيجة شعوره الدائم باالحتياج الذي يتولد فعليا مع كل سيجارة يدخنها ,ولكنه يتصور أن ذلك الشعور
عبارة عن ضعف متأصل بداخله تساعده كل سيجارة على التخلص منه ،ومن ثم يعمل جسده على بناء مناعة
جزئية ضد النيكوتين وعندما يدخن سيجارة بعد ذلك فإنها تخفف بشكل مباشر من النشوة واللذة ،وبشكل
جزئي من الشعور بالخواء وعدم االستقرار الذين تسببت فيهما السيجارة السابقة وبالتالي تكون الروبة الطبيعية
في أن يدخن كثيرا ومن ثم يتحول األمر إلى تناول المشروبات الكحولية أو تدخين الماريجوانا أو تعاطي
الكوكايين أو الهيروين ووير ذلك وهم بذلك ال يقلعون عن التدخين بل إن كل ما يفعلونه هو السقوط من جديد
في هفوة بعض المواد المخدرة األخرى لتجديد نشوة الشعور بالمتعة واللذة في التدخين .وتعتبر ظاهرة
التدخين منتشرة بشكل ملفت للنظر في أرجاء السجن .من المعلوم أن تعاطي مخدر الحشيش يتطلب استعمال
السجائر لتدخينه وال يمكن استعمال هذا المخدر مباشرة بدون السجائر إال في حاالت قليلة وبصعوبة وذلك
عن طريق الفم .ولهذا فإن السماح بالتدخين في األجنحة يساعد على انتشار تعاطي وترويج الحشيش خاصة أن
الحشيش من أكثر المخدرات تهريبا وترويجا واستعماال في السجون .ويتبع ذلك عوامل أخرى ذات صلة
برئيس الجناح ونائبه ،و الجهاز األمني ،و السجناء ،و االزدحام.
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المبحث الرابع :المقترحات النفيذية لمكافحة المخدرات في السجون
عند إجراء تقييم شامل لجميع العوامل الرئيسية لتعاطي وترويج المخدرات داخل
السجون والمتمثلة في البعد التنظيمي المرتكز على اإلدارة العامة للسجون ونظامها اإلداري
والبيئة العمرانية .والبعد الثاني المرتبط بطبيعة وإدارة القوى العاملة وتوزيع المهام والرقابة .والبعد
الثالث المتصل بالسجناء وتقديم الخدمات لهم وتصنيفهم وتوجيههم .كما أن هناك أبعاد أخرى
ال تقل أهمية عن هذه األبعاد الثالثة .أال وهي الجوانب الخارجية للسجون ،مثلا التحقيق،
والمحاكمات ،والترحيل ،ومكافحة المخدرات وويرها .يتبين أن هذا العوامل متداخلة ومتشابكة
فيما بينها حيث أنها ساهمت في وجود بيئة خصبة لتفشي تعاطي وترويج المخدرات في
السجون.
وهذه اإلستراتيجية تسعى إليجاد حلول لمشكلة تعاطي وترويج المخدرات في سجني
الملز والحائر والحد منها بشكل كبير .ومما يجدر اإلشارة إليه أن االستراتيجيات المطبقة في
مختلف دول العالم لمعالجة مشكلة المخدرات في السجون هي استراتيجيات تسعى للحد من
هذه المشكلة ولن تستطيع القضاء عليها .ومن أمثلة ذلك منهجية عمل إستراتيجية إصالحية
كوينزالند للقضاء على ظاهرة المخدرات من خالل تبني منهجية (حالة الصفر) لمتعاطي
المخدرات داخل السجن .ومن األمثلة أيضا إستراتيجية خفض استعمال السجناء على المخدرات
والكحول في السجون النيوزلندية استجابة لقضايا استعمال المخدرات والكحول من قبل
المجرمين داخل السجون.
ركزت الخطة التنفيذية على تحقيق الهدف اإلستراتيجي المتمثل في القضاء على تفشي
مشكلة تعاطي وترويج المخدرات داخل سجني الحائر و الملز من خالل التركيز على فرض ثقافة
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الضبط األمني في السجون .حيث اشتملت الخطة التنفيذية على العناصر الرئيسية لإلستراتيجية.
وقد تم تطوير الخطة اإلستراتيجية بحيث تشمل المحاور الرئيسية:

أوال :القيادة واإلدارة
 .1استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في السجون :لتطوير بيئة العمل في السجون وإدخال
ثقافة عمل جديدة بدال من الثقافة السائدة حاليا في السجون سواء على مستوى القيادات
العليا أو القيادة الوسطى أو األفراد التنفيذيين( صف الضباط) فإنه ينبغي استقطاب
كفاءات متميزة من مختلف قطاعات وزارة الداخلية للعمل في السجون حتى تحل محل
التشكيل الحالي تدريجيا.
 .2تطوير النظم اإلدارية في السجون :تحقيق الكفاءة والفاعلية في أعمال السجون البد من
تطوير النظم اإلدارية وذلك من خالل إعادة تنظيم الهيكل اإلداري للسجون ومديرية
منطقة الرياض مع مراعاة منح مزيد من الصالحيات الواضحة والكافية لمدراء السجون
ومدير المنطقة  ،وتحسين وتوثيق إجراءات العمل في السجون.
 .3إنشاء قوة شرطة عسكرية خاصة :تولى هذه القوة أعمال األمن والحماية والتفتيش في
السجون ،وترتبط تنظيميا بمدير عام المديرية العامة للسجون مباشرة .وتكون هذه القوة
مستقلة إداريا وإشرافيا عن إدارة كل سجن ،ويخضع لتفتيشها جميع العاملين والزائرين
وويرهم دون استثناء.
 .4إنشاء وحدة خاصة بمكافحة المخدرات داخل السجون للقيام بمهام البحث والتحري
والقبض في قضايا المخدرات ،والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتبادل المعلومات.
وهذه ترتبط بقوة الشرطة العسكرية الخاصة.
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 .5الحوافز والمكافآت :يعد العمل في السجون من أخطر أماكن العمل وذلك لطبيعة
وخصائص بيئة السجون من حيث المخاطر والمغريات مما يستوجب إيجاد نظام للحوافز
والمكافئات يستطيع معادلة الضغوط التي يتعرض لها العاملين في السجون.
 .6تطوير مهارات وقدرات الضباط الجدد في السجون :يعتبر الضباط حديثو التخرج من
رتبة مالزم و مالزم أول أكثر قابلية من ويرهم من الضباط العاملين في السجون على
إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي تواجه السجون ومن أهمها مشكلة تعاطي وترويج
وتهريب المخدرات والتعاون مع الجهات األخرى لحل هذه المشاكل .وهذا االستعداد
يعود لكونهم حديثي التخرج وما زال لديهم حماس لتطوير أساليب وإجراءات العمل في
السجون.

ثانيا :البيئة العمرانية
تحسين البيئة العمرانية الداخلية والخارجية لسجن الملز والحائر وذلك لمعالجة الخلل
في كل من التصميم واإلنشاءات من أجل سد الثغرات البنائية التي تستغل في عمليات تهريب
وترويج المخدرات .ويتم ذلك خالل مايلي:
 .1تتبع كافة الفتحات والثغرات في أسوار السجون والعمل على سدها ورفع األسوار بما فيه
الكفاية.
 .2وضع حمى ال يقل عن  100متر يحيط بالسجن .وهو عبارة عن سور آخر له بوابة
رئيسية مقابل بوابة السجن الداخلية .وتكون هذه البوابة مكان نظام الحراسة الجديد
المقترح والذي سيذكر آنفا .ويزود هذا السور بالشبك القوي والمحصن ويلزم متابعته
وبشكل يومي ألوراض الصيانة حتى يسلم من عبث العابثين والمغرضين .ويلزم في سجن
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الحاير مسح خريطة األحراش الواقعة في جنوب السجن وتسوية أجزاء منها وإزالة
األشجار الكثيفة والتي يمكن أن تستغل في توصيل وإخفاء المخدرات.
 .3تحسين الطريق الدائري في داخل السجن بحيث تستطيع سيارات الرقابة المرور حول
كل السجن دون عوائق .وهذا يتطلب إصالح الهبوط في أرضية السجن وخاصة سجن
الحائر .وتزويدها بالكاشفات الضوئية.
 .4تتبع الثغرات البنائية سواءا في األجنحة وخاصة المالصقة لألسوار الخارجية وأسفل
فتحات األبواب حتى ال تستغل هذه الفتحات إلدخال المخدرات لألجنحة.
 .5تحسين بناء األبراج وتزويدها باإلضاءة والتكييف ودورة المياه وتحسين الدرج المؤدي
إليها ،ووضع وسيلة اتصال فعالة بين األبراج ومركز التحكم والسيطرة.

ثالثا :أنظمة التحكم والمراقبة:
 .1ا لتقنية األمنية :وضع نظام تقني أمني متكامل يوفر الحماية للسجن ويساهم في عمليات
المراقبة ودعم إجراءات منع دخول المخدرات للسجون وتوفير المعلومات وفق ما يلي:
 مركز التحكم والسيطرة ,ويعمل على إدارة و مراقبة وتوثيق جميع العمليات الكترونيا. المحيط األمني الخارجي :تزويد المحيط الخارجي بأجهزة استشعار للحركة,وكاميرات مراقبة تعمل في الظالم ,ومختلف الظروف الجوية.
 كاميرات المراقبة :تركيب شبكة كاميرات مراقبة تغطي كل أجزاء السجن من الداخلوهذا يساهم في توفير الرادع األمني عالوة على ضبط العاملين في السجن.
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 بوابة الدخول اإلليكترونية ,وتعمل على التحكم في عملية الدخول والخروج من وإلىالسجن ,وتوثيق جميع اإلجراءات المتعلقة بذلك ,وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
 نقاط عبور إليكترونية ,وتوضع في مداخل األجنحة والممرات داخل السجنللتحكم في حركة العاملين داخل السجن وويرهم.
 أجهزة التفتيش ,توفير أجهزة تمكن من تفتيش جميع ما يدخل للسجن من خاللنقاط التفتيش مثل المالبس واألوذية و ومواد الصيانة ,وويرها .وأجهزة التفتيش
الشخصي تستطيع الكشف عن الممنوعات مثل المخدرات.
 أنظمة قطع االتصاالت الخاص بجميع شركات االتصاالت المتحركة. أنظمة مراقبة وتسجيل االتصاالت للهاتف الثابت بالسجن :االتصال ليس حقللسجين بل ينبغي أن يكون امتياز يعطى للسجناء المنضبطين الذين لم يرتكبوا
مخالفات ألنظمة ولوائح السجن ويتم االتصال من خالل النظام المراقب وألشخاص
لهم عالقة مباشرة بالسجين مثل العائلة و المحامي و الوكيل الشرعي.
 وضع نظام لمراقبة وتتبع مركبات السجون وخصوصا التي تنقل السجناء  ،حيث أننظام  AVLيمكن من تتبع تحركات تلك المركبات من لحظة خروجها من السجن
وحتى عودتها للتأكد من أن عملية نقل السجناء تمت وفق خط السير المحدد سلفا
ولم يكن هناك توقفات وير مسموحة.
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 قواعد البيانات األمنية ,وتقوم بتخزين جميع ما يتم رصده وتسجيله في السجنباستخدام مختلف التقنيات األمنية المشار إليها سابقا ,وترتبط بقواعد البيانات
األخرى الموجود في السجون.
 .2احترازت أمنية:
 إنشاء وحدة للكالب البوليسية المدربة على كشف المخدرات. توزيع مهام العمل اليومي لإلفراد بشكل آلي من أجل الحد من العمل المنظم لتهريبوترويج المخدرات داخل السجن.
 الكشف العشوائي عن استخدام المخدرات للسجناء وللعاملين في السجن. التفتيش المفاجئ من قبل الشرطة العسكرية لجميع مرافق السجن بمن فيه منسجناء أو عاملين.
 استخدام أساليب متنوعة ومختلفة للتفتيش الشخصي. تشغيل مطبخ سجن الملز. المنع النهائي لما يسمى بالبقاالت داخل السجون واالكتفاء بما يصرف من تغذيةرسمية.
-

عدم السماح لدخول أ ي شخص لداخل السجن إال بأذن رسمي وفق التعليمات
المنظمة لذلك ويكون مع من يدخل أحد أفراد الشرطة العسكرية بحيث يكون برفقته
طوال فترة تواجده داخل السجن.

 إوالو جميع البوابات الجانبية بحيث ال يتم الدخول للسجن إال من خالل بوابةواحدة فقط.
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 منع كافة المركبات من الدخول للسجن ويلزم إيقافها بالخارج وتوفير وسائل نقلمناسبة داخل السور لتوصيل العاملين وويرهم إلى أماكن عملهم داخل السجن.
وبالنسبة للمواد واألوراض فتوضع لها مركبات خاصة لنقل هذه األوراض للداخل من
خالل بناء رصيف تفريغ تنقل من خالله األوراض بعد تفتيشها إلى المركبة الداخلية.
وبالنسبة لألوراض التي ال يمكن تحويلها بهذه الطريقة فيلزم تفتيشها بشكل دقيق
ومركز ومتابعتها أمنيا من قبل الشرطة العسكرية حتى تكمل مهمتها.
 تعزيز اإلجراءات األمنية في سجن العود المعد كمستودعات ومطبخ مركزيللسجون.

رابعا :إدارة القوى العاملة وتأهيلهم
 إ لغاء الحراسات الخاصة باألجنحة واالستعاضة عنها بالكاميرات واألجهزة اإللكترونيةالحساسة للصوت والصورة .ووضع وسائل إنذار للتواصل مع مركز التحكم .ومن خالل
هذا اإلجراء سيتم توفير ما يقرب من مئة فرد يوميا ألعمال السجن األخرى .كما
سيساعد هذا اإل جراء في منع تواطؤ الحراس مع السجناء في ترويج المخدرات .وبهذا
اإلجراء ستنتهي شكاوى الحراس من سوء أماكن حراستهم وقلة الخدمات.
 التوظيف وشروط التعيين ،البد من وضع شروط خاصة لقبول المتقدمين للعمل فيالسجون وخصوصا فيما يتعلق بالبنية الجسمية والطول بحيث يتم التركيز على تجنيد
األشخاص ذوي البنية القوية والطول عالوة على إخضاع المتقدمين الختبارات تساعد في
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تحديد مقدرته م على العمل في بيئة السجون والتعامل مع السجناء مثل االختبارات
النفسية .
 تطوير برامج التدريب للعاملين في السجون من أفراد وضباط للتركيز على التدريبالمت خصص الذي يؤهلهم للعمل في بيئة السجون من حيث ضغوط العمل والتعامل مع
السجناء بمختلف خصائصهم ومشاكلهم النفسية واالجتماعية والصحية.

خامسا :إدارة عمليات السجن:
 ب رنامج تهيئة السجناء  :االستقرار النفسي واالجتماعي والعائلي للسجين من أهم العواملالتي تساعد على الحد من تعاطي المخدرات داخل السجن ومن خالل برنامج يتم فيه
تهيئة السجين للحياة الجديدة داخل السجن  .فهذا البرنامج إضافة إلى الكشف الطبي
يشتمل على تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالسجين في سجل يوضح أهم خصائص
السجين ( العمر  ،المؤهل  ،السوابق  ،الحالة االجتماعية  ،الحالة االقتصادية  ،الحالة
النفسية ,بصمة السجين وصورته ) مما يساعد على تهيئة السجين للتأقلم مع بيئة السجن
من خالل تعريفه بأنظمة وتعليمات السجن خصوصا العقوبات المترتبة على ارتكاب
المخالفات وتنبيه على عدم وقوع ضحية لالستغالل .وكذلك مساعدته على ترتيب شؤونه
الخاصة خارج السجن مثل توفير الضمان االجتماعي ومساعدات أخرى لعائلته من خالل
لجنة رعاية السجناء وأسرهم  .وإذا تبين أن السجين متعاطي للمخدرات أو يعاني من
مشاك ل نفسية أو اجتماعية فيقدم له العالج من قبل المتخصصين.
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 تصنيف السجناء :ويقصد بذلك إعادة تصنيف السجناء وفقا لقضاياهم والفصل التامبينهم في كل شيء ومنع وقطع التواصل فيما بينهم ومنع أي شكل من أشكال التصنيف
القائم على أساس قبلي أو عرقي.
 األجنحة الخاصة بالمرضى النفسيين والمصابين باألمراض المعدية تكون تحت الرعايةالطبية والنفسية التامة بأطباء وطاقم طبي كامل في موقع األجنحة.
 السعي نحو التخفيف من الزحام داخل األجنحة  ،ونظرا إلى أن عدد السجناء في سجنالحائر في وضعه الراهن عدد معقول نسبيا فيلزم السعي إلى عدم الزيادة فيه إال بحدود
األعداد المحددة .حتى ال يستعصي األمر على العالج.
 توحيد الزي وترقيم السجناء من أجل فرض النظام والحد من إخفاء الممنوعات فيمالبس السجناء أثناء تنقلهم داخل السجن أو نقلهم إلى خارج السجن.
 تحديد ا لممتلكات الشخصية للسجين بطقمين أو ثالثة من الزي ،وسرير ،وفراش،ووطاء ،ووسادة وبلون موحد .ومنع تراكم الفرش واألوراض ووضع الستائر على األسرة.
 وضع برنامج يومي للسجناء يحدد وقت االستيقاظ والنوم ومواعيد الوجبات ومواعيداألنشطة أن وجدت من أجل فرض النظام والضبط األمني في السجن .
 منع تداول النقد نهائيا من أجل البقالة أو ويرها من األمور .ويكون قسم األمانات خصبالمبالغ التي لدى السجين وقت دخوله وتسلم له عند خروجه أو تسلم لمن يريد خارج
السجن من عائلته فقط دون ويرهم .منعا الستعمال هذه األموال للمخدرات.
 وضع برامج وأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية طوال العام الستغالل أوقات السجناء. منع التدخين نهائيا32

سادسا :التشريعات:
 تطوير آلية منح المكافآت لمن يبلغ أو يساهم في ضبط المخدرات وويرها منالممنوعات في السجن بحيث يركز على سرعة استالم المكافأة .
 إدراج جريمة إدخال الممنوعات للسجون من ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف عدم شمول جريمة إدخال الممنوعات للسجون من العفو نهائيا. زيادة مدة عقوبات جريمة إدخال الممنوعات للسجن لتصل إلى  15سنة مع عدم تداخلاألحكام.
 تسليم السجناء صور من األحكام الصادرة ضدهم من قبل مندوب المحكمة المختصةوتسليم لوائحهم االعتراضية لمندوب المحكمة دون الحاجة لنقلهم للمحكمة مما يوفر
على إدارة السجون قوة بشرية يمكن أن تستخدم لبعث سجناء آخرين للمحاكم من أجل
النظر في قضاياهم مما يساهم في سرعة إنهاء إجراءات السجناء ومحاكمتهم.
 استمرار الضمان االجتماعي للسجنين بعد خروجه من السجن نظرا لظروفه وحاجته ما لمتُثبت وزارة الشؤون االجتماعية عكس ذلك.

سابعا :التعاون مع الجهات ذات العالقة:
 ضرورة قيام هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركات االتصاالت لمراقبةتحويالت أرصدة الهواتف النقالة (مثل سوا) التي صارت أحدد وسائل وسيل األموال.
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 التنسيق بين لجنة رعاية السجناء وأسرهم  ،والجمعيات الخيرية لتتولى الجمعيات آلياتقديم المساعدات للسجين وأسرته فور خروجه من السجن وتوقف لجنة رعاية السجناء
الصرف عليه.
 قيام لجنة رعاية السجناء وأسرهم بتقديم الراعية االجتماعية للسجناء داخل السجن منخال ل توظيف عدد من األخصائيين االجتماعيين للقيام بهذه األعمال مع التركيز على
ربط السجين بعائلته ومحاولة حل أي خالفات بينهم  ،ودعم اللجنة لمختلف البرامج
واألنشطة الثقافية والرياضية والدينية داخل السجن.
 التعاون مع الجامعات ومراكز األبحاد المتخصصة بوضع وتنفيذ برامج متخصصة فيالمناصحة والتوعية الدينية تركز على تنمية الوازع الديني لدى السجناء تراعي خصائصهم
وظروفهم المختلفة.
 وضع العمل في السجون من ضمن متطلبات البرامج الدراسية في الجامعات لتخصصاتالدعوة واإلعالم ،والرعاية االجتماعية  ،والرعاية النفسية وويرها من التخصصات
المماثلة.
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الخاتمة
روم الخطط الوطنية الطموحة والدعم الكبير للبنية التحتية ولمشروعات التطوير في كل
المرافق في المملكة إال أن السجون لم تواكب هذه الطفرة الحضارية الكبيرة .وخاصة في أمر
جلل كانتشار ترويج وتعاطي المخدرات في السجون .ولقد ناقشت هذه الدراسة هذا الموضوع
وفق األسباب التالية:
.1

الضعف الشديد في مجال اإلدارة واإلشراف على السجون حيث تقرر فصل السجون
عن األمن العام بفترة طويلة قبل أن تستقل ماليا وإداريا ،مما قلل فرصة السجون
لمواكبة التطور اإلداري والمالي في األمن العام.

.2

تشابك تخصصات السجن مع جهات خدمية كثيرة كوزارة العدل وهيئة التحقيق
واإلدعاء العام وإدارة مكافحة المخدرات وويرها من الجهات األمنية ووير األمنية.

.3

سوء استغالل القوى البشرية ،حيث يستعان بقوات الطوارئ وويرها للقيام بأعمال
السجن كترحيل السجناء للمحاكم وويرها ،روم وجود أعداد كبيرة منتشرين بين
األجنحة وأقسام السجن دون االستفادة منهم .بل إن هذه األعداد الكبيرة المنتشرة
في جنبات وأقسام السجن تعد العناصر الرئيسية في الترويج.

.4

قدم المباني واإلنشاءات وقلة االهتمام بها ولفترة طويلة ومازال األمر على حاله حتى
وقت كتابة هذا التقرير.
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.5

تدني الروح المعنوية لدى كافة العاملين في السجون ووياب التدريب والحوافز
والتطوير حيث إن الشكوى عامة من قبل كافة الفئات الوظيفية من العليا إلى الدنيا.
وقد وصل تدني الروح المعنوية إلى مرحلة اليأس واستبعاد التطوير.

.6

وجود عوامل قوية لدى فئات عديدة ذات الصلة بالسجون إلبقاء الوضع على ما هو
عليه ألن بيئة السجون تدعو للكسل والراحة في العمل وتهيئ الفرصة للمغرضين لكي
يروجوا المخدرات ذات المردود المالي الكبير.

.7

ال يشعر العاملون بالسجون بالفخر بانتمائهم إليها أو الوالء إلدارتها بحيث يعرفون
أنفسهم باالنتماء إلى وزارة الداخلية أو أي قطاع آخر كاألمن العام وويره.

.8

فوفقا لمالحظات الباحثين أثناء الزيارات الميدانية للسجنين (الحاير والملز) تعد بيئة
السجن من أق ذر البيئات للعمل وتعرض العاملين للعدوى المرضية مقارنة بغيرها من
الجهات التي تمت زيارتها.

.9

تشكل قضية الزحام في السجون قضية رئيسية تحول دون أي تطور في السجون أو
تقديم الخدمات للسجناء وهي في ذات الوقت تهيئ الجو لترويج واستعمال
للمخدرات.

وتتجه اإلستراتيجية المطروحة في هذه الدراسة على ضرورة العمل السريع الفعال لتحسين
الواقع البيئي والعمراني للسجون ووضع نظام إدارة فعال وإدارة القوى العاملة بشكل يضمن
االستفادة منهم وتجنب الثغرات األمنية واالستعمال الفعال للتقنية اإلدارية والرقابية
والتفتيشية.
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