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تمثل فرصة تحقيق العدالة إستراتيجية أساسية لحماية حقوق الجماعات الهشة ومقارعة الفقر. لذا فان هذا المشروع قد 
صممه صندوق االمم المتحدة للسكان )UNFPA( لتقديم الدعم الفني للحكومة العراقية من اجل تعزيز نظام العدالة 

لألحداث وتقويته وبما يوسع فرص حصول االطفال والشباب على الحماية.

إجتماعية وإقتصادية، وانكار حقوقهم  القانون هم ضحايا ظروف  الشباب ممن يصبحون في صراع مع  ان عددا كبيرا من 
التعليمية والصحية، وفرص حصولهم على الحماية والعناية. فإن كثيراً من هؤالء الشباب لم يحصلوا على فرص التعليم،  
كما ان كثيراً منهم يدخلون ميدان العمل وهم صغار، كما ان منهم من لجأ الى الشارع هربا من العنف وسوء المعاملة 

التي يتعرضون لها في بيوتهم. كما ان البعض منهم أجبروا على العيش في ظروف الشارع القاهرة، من اجل البقاء.

الجسد،  وتجارة  الجنسي  لالستغالل  عرضة  باستمرار  كانوا  المجتمعية  والمتغيرات  الظروف  ضحايا  من  الشباب  هؤالء  إن 
وبالتالي أصبحوا جزءا من الثقافة  الفرعية لالنحراف واالدمان على المخدرات، بسبب تأثرهم المباشر وغير المباشر بالصحبة 
عدالة  نظام  تأمين  خالل  من  والشباب(  )لالطفال  االنحرافات  هذه  معالجة  فان  لذا  فيهم.  الكبار  المجرمين  تاثير  او  واالقران 
وطني يعد مكسبا حقيقيا لتحقيق سيادة القانون الذي يمثل االداة الفاعلة والمؤثرة في تعزيز فرص السلم واالمن وحقوق 

االنسان.

لقد بدأ االهتمام بشأن عدالة االطفال في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، مع تطور ملموس خالل عقد التسعينات في 
مجال المعايير الدولية ومعايير عدالة االحداث. فضال عن التوصيات التي اقرتها الجمعية العامة لالمم المتحدة إستجابة 
لتقرير االمم المتحدة حول العنف ضد االطفال الذي أنجزه خبراء مستقلون عام2006 الذي دق ناقوس الخطر من االنتهاكات 
التي يتعرض االطفال في الشارع وتاكيد اجراءات المحاسبة بصددها وانهاء معاناة االطفال في هذا الشأن. والشك في ان 
ذلك االهتمام يتعاظم حين يصبح االطفال والشباب في دائرة االزمات التي تشهدها مجتمعاتهم بسبب النزاعات أو عوامل 

التغيير السريع. وتعد هذه الدراسة تعبيرا عن ذلك أالهتمام.

وعلى الرغم من ان العراق قد قطع شوطا مهما في تطوير تشريعاته، واجراءاته الوقائية والعالجية وبرامجه المؤسسية 
في التعامل مع ظاهرة جنوح االحداث. اال ان ما تحقق سرعان ما تالشت نتائجه بسبب الحروب والنزاعات والحصار الدولي 
واالحتالل، وما تال ذلك من انهيار لمؤسسات الدولة، واتساع ظاهرة العنف واالرهاب والجريمة. لذا يمكن القول ان المجتمع 
العراقي قد أصبح نموذجا للمجتمعات المأزومة التي تمثل فرصة بحثية مهمة وال سيما في المجاالت الجنائية باختالف 

جوانبها التشريعية واالجرائية.

ان هذه الدراسة التقويمية تنطلق من سؤالين رئيسين هما:

1- ما هي خصائص وأوضاع مؤسسات اصالح االحداث في العراق؟
2- ما هي العقبات التي تحول دون بناء نظام للعدالة الجنائية في جانبيها الوقائي واالصالحي لالحداث؟

ان اكتشاف الخصائص الحالية والعقبات ونقاط الضعف يعني اكتشاف مصادر القوة وعوامل النجاح المحتملة أو التي يمكن 
ايجادها وتغذية فاعليتها وتوثيق نتائجها بهدف استثمارها في الخطط المستقبلية.

المؤسسات  في  والمسؤولين   UNFPA للسكان  المتحدة  االمم  صندوق  لتعاون  ناضجة  ثمرة  هي  الدراسة  هذه  ان 
االصالحية في محافظات العراق كافة ومنها اقليم كوردستان، فضال عن مجموعة من االخصائيين االكاديميين. ولذلك فان 
كل من أسهم فيها، ماديا، وفنيا، يستحق الثناء. نامل ان تجد الوزارات والجهات المعنية باصالح االحداث فضال عن الباحثين  
باتت تهدد  التي  القضية  أغوار هذه  الدراسات والبحوث لسبر  للمزيد من  نافعا يؤسس  زادا  االكاديمية فيها  والمؤسسات 

االمن االنساني في المجتمع. 

المقدمة
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أوال:  مقدمة تاريخية 
يعد العراق صانع أولى حضارات االنسان التي تميزت بانجازاتها القانونية التي كان االلتزام بمبدا العدالة والتأكيد على القصاص بدل 
العقوبات، واحترام العالقات االسرية وحقوق االنسان من أهم انجازاتها. إن شرائع حمورابي واشنونا واورنمو ولبت عشتار هي نموذج 

لذلك االنجاز1.

لقد انتشرت في المدينة العربية االسالمية، وال سيما تلك الحواضر الكبرى مثل بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من مدن المغرب، 
والحديثة  القديمة  االدبيات  من  كثير  في  وردت  وقد  فيها.  اللهو  ومؤسسات  الحضرية،  الحياة  بنمط  إرتبطت  كثيرة،  انحرافية  ظواهر 
إشارات واضحة الى ظواهر كالتسول والبغاء واللواط وما كان يسمى بيوت الكشاخنة )أي بيوت البغاء( التي يعمل فيها فتيان من 
الذكور كخدم أو كبغايا2. ولم تكن هناك قوانين وضعية للتعامل مع تلك الحاالت، بل كان الفقهاء بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم هم 
الذين يحددون معايير السواء واالنحراف طبقا للشريعة3. وعلى صعيد الرقابة والتجريم كان أصحاب الحسبة والشرطة والقضاة ادوات 

الدولة في ضبط السلوك.

لعل أول تعامل قانوني وضعي مع االحداث الجانحين هو ذلك الذي ورد في قانون الجزاء العثماني )1858( الذي يعد ثمرة من ثمار 
من قانون الجزاء المذكور أول إجراء وضعي   )40( محاوالت التحديث التي قامت بها الدولة العثمانية للحاق بالغرب. إذ كانت المادة 
مكتوب، يستند الى مبدأ المسؤولية الجنائية المخففة. إذ نصت على: )من لم يكن حين ارتكب الجريمة قد أتم الثالثة عشرة من عمره 
يعد فاقدا للتمييز وال يسأل عما أرتكبه من الجرائم، غير أنه بحكم محكمة الجنح يحال الى أبويه او الى وليه أو وصيه على أن يوخذ منه 

سند تعهد او يرسل ألجل التربية الى دار االصالح ويوقف فيها مدة ال تتجاوز بلوغه سن الرشد(.

وكان الفقه االسالمي قد عد من لم يبلغ السابعة من عمره غير مميز وال يخضع - من ثم - ألي إجراء. ويعد ناقص االهلية من بلغ 
السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة كاملة فيسقط عنه الجزاء المقرر )الحدود/ القصاص( وتفرض عليه بدال من ذلك تدابير تأديبية4.

في تشرين الثاني 1918، وبعد احتالل االنكليز للعراق، الغي قانون الجزاء العثماني وحل محله قانون العقوبات البغدادي الذي تناول 
في الباب العاشر من الكتاب االول )المواد71-77( االحكام الخاصة بمعاملة االحداث الجانحين دون المشردين وال سيئي السلوك. ومع 
)دار االصالح( دون أن تشير المصادر ذات العالقة لمواصفاتها وظروف نزالئها، فان اول مؤسسة  الجزاء العثماني أشار الى  ان قانون 
اليداع االحداث الجانحين انشئت عام 1931 وعرفت بأسم المدرسة االصالحية وكانت تابعة من الوجهة االدارية لسجن بغداد المركزي 
الخاصة بالمدرسة االصالحية. وقد استمر االمر على  القانونية  الباب االول للقواعد   1940 )35( لسنة  ولذلك أفرد نظام السجون رقم 
هذه الحال حتى عام 1955 حين صدر قانون االحداث المرقم )44( لسنة 1955، وبموجبه ألغيت أحكام الباب العاشر من قانون العقوبات 
الوقت ذاته تاسست محكمة  السلوك. وفي  للتشرد وسوء  تناوله  اليه هي  المشار  البغدادي. ولعل من اهم مزايا قانون االحداث 
لالحداث )الخامس عشر من اب 1955( غير ان اختصاصها كان يشمل بغداد وضواحيها فقط. وفي عام 1962 صدر قانون جديد لالحداث 

برقم)11( المعدل بالقانون ذي الرقم)48( لسنة 1964. وقد اخذ فيه المشرع صراحة بنظام مراقبة السلوك الول مرة.

في عام 1972صدر قانون اخر لالحداث برقم )64(، ومع اطالق قانون اصالح النظام القانوني رقم )35( لسنة 1977 شرع قانون االحداث 
رقم )76( لسنة 1983 النافذ.5

الماضي، معتمدا  القرن  االول من  الربع  االحداث، تطور على نحو متواصل منذ  ان تشريع  تدلل على  الموجزة  التاريخة  اللمحة  تلك  ان 
االتجاهات الحديثة في الوقاية والعالج ملتزما بمبدا تخفيف المسؤولية الجنائية، وقائما على قاعدة تخصص القضاء، وكذلك التخصص 

في المعاملة المؤسسية.

1 - ينظر: شعيب احمد الحمداني، قانون حمورابي، بغداد: المكتبة القانونية، 1989، صفحات متعددة.
2 - ينظر على سبيل المثال: خالد زيادة، الخسيس والنفيس: الرقابة والفساد في المدينة االسالمية، بيروت، دار رياض الريس، 2008، صفحات متفرقة.

3 - ينظر قائمة المصادر في أعاله، ص99 وما بعدها.
1999، ص238. كذلك ينظر: علي محمد  1960، ص602. مذكور في: وزارة العدل، تشريعات الرعاية االجتماعية، بغداد،  عبد القادر عودة، التشريع الجنائي االسالمي، ج1، القاهرة،   - 4

     جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجريمة، بيروت، المؤسسة الجامعية، 2006، ص45 وما بعدها.
5 - المصدر السابق نفسه ص 239 - 240
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أطفال في نزاع مع القانون

صدر هذا القانون بديال لقانون االحداث رقم )64( لسنة 1972 ويعد خالصة مهمة لمسيرة التطور التشريعي الوطني ازاء ظواهر الجنوح 
وما يتصل بها او يقاربها من ظواهر التشرد وسوء السلوك، الى جانب ما ارساه من مبادئ حديثة من حيث التعامل، وتفريد العقوبة 
والرعاية المؤسسية، فضال عن الرعاية الالحقة على ان ذلك كله لم يجد طريقه الى التطبيق سوى مدة وجيزة اذ مع الحروب والحصار 
وتعاظم مشكالت المجتمع العراقي، ونقص تمويل برامج الرعاية االجتماعية، فان كثيرا من المبادئ االصالحية للقانون اصبحت مجرد 

مثاليات اليتسع الواقع لتطبيقها.

القدرة  اهمالها. ومنها تعاظم  ترتبط بجملة متغيرات اليمكن  النافذة  القوانين والتشريعات  اخر  الى  التشريعية، وصوال  التطورات  ان 
المالية للدولة العراقية منذ خمسينات القرن الماضي حيث حصل العراق على )%51( من الريع النفطي، واسس مجلسا لالعمار وعزز 
دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بانشاء مديرية عامة للرعاية االجتماعية، وفيما بعد دائرة الصالح االحداث، وترافق ذلك مع اولى 
االجتماعية  للبحوث  القومي  المركز  انشاء  النفس. ثم فيما بعد  االجتماعية وعلم  االجتماع والخدمة  الخريجين في اقسام  دفعات 

والجنائية )1971 - 1972(.

بين 1980 - 1983 صدرت ثالثة قوانين مهمة ومميزة في مسيرة العمل االجتماعي في العراق وهي قانون رعاية القاصرين رقم 
)78( لسنة 1980 وقانون الرعاية االجتماعية رقم )126( لسنة 1980وقانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983)الذي لحق به نظام 
تعاظمت  التي  الطويلة  االيرانية  العراقية  الحرب  بواكير  هي  السنوات  تلك  ان  ويالحظ   .)1988 لسنة   )2( رقم  االحداث  تاهيل  مدارس 
وفيما  للسلوك.  وموجه  كضابط  االسرة  لدور  وتراجع  اسري  وتفكك  فقر،  من  بها  ومايتصل  والترمل،والجنوح،  اليتم،  ظواهر  بسببها 
يتصل بجنوح االحداث فان القانون رقم )76( لسنة 1983 يمثل رؤية علمية، استندت الى قاعدة الوقاية والعالج. ان قراءة لالسباب 
الموجبة للقانون تظهر تاكيد المشرع على ضرورة ايجاد نظام متكامل يستند الى اسسس علمية ال يقتصر على معالجة الحدث الجانح 
الناحية الوقائية حيث اخذ بمبدا االكتشاف  القانون اكد  بالرعاية الالحقة. كما ان  وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح وشموله 
المبكر للحدث المعرض للجنوح. ويالحظ ان القانون المذكور اقام رؤية تضامنية بين جهات كثيرة في التعامل مع االحداث الجانحين، اذ 
اصبح الى جانب وزارة العمل، وزارات الصحة والعدل والتربية فضال عن ان القانون، نص على تشكيل مجلس لرعاية االحداث يعبر عن تلك 

المسؤولية التضامنية باجراءات مشتركة على صعيد الواقع.

مؤسسات اصالح ودور االحداث في العراق كما وردت في قانون رعاية االحداث رقم)76( لسنة 1983

وفي الفصل الثاني من القانون نسب المشرع ان تتولى دائرة اصالح أالحداث ادارة تلك المؤسسات7.

6 - يفتقر مفهوم الشباب في العراق الى الدقة والغموض. فالمشرع في قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983 لم يحدد سقفا زمنيا أو عمريا أعلى لاليداع في مدرسة الشباب 
     البالغين. وحين نراجع بعض ادبيات الجهاز المركزي لالحصاء نجد أن مسح الفتوة عد عمر الشباب يقع بين )15 - 24( سنة )الجهاز المركزي لالحصاء، المسح الوطني للفتوة والشباب               
     تشرين أول / 2009(. وفي مسح معارف ومواقف وممارسات الشباب في العراق kAP لسنة 2004 صنف المبحوثون الى ثالث فئات عمرية )10 - 14( و)15 - 18( و)19 - 24( )الجهاز  

     المركزي لالحصاء، مسح المعرفة والمواقف واالتجاهات، KAP2، كانون أول 2005(
)قانون اصالح النزالء  2002 حيث اصبح  7 - كانت تابعة للمؤسسة العامة لالصالح االجتماعي قبل الغائها وتعديل تسمية القانون بموجب قانون التعديل الثاني المرقم)22( لسنة 

     والمودعين( بدال من قانون المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي

ثانيا:  قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 النافذ حاليا:

المالحظاتخصائص المودعين أو النزالءعنوان المؤسسةت
وهي مؤسسة لتوقيف االحداث دار المالحظة1

بقرار قضائي
لفحص الحدث ودراسة شخصيته

اليداع الصبيان )ممن أتموا التاسعة مدرسة تاهيل الصبيان2
ولم يتموا الخامسة عشرة(

اليداع الفتيان )ممن أتموا الخامسة مدرسة تأهيل الفتيان3
عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة( 

مدرسة الشباب 4
البالغين6 

اليداع الشباب )ممن أكمل الثامنة 
عشرة وقت الحكم عليه او عند 

وجوده في مدرسة تاهيل الفتيان(

أي أن الفتى إذا أكمل الثامنة عشرة ينقل الى مدرسة الشباب 
البالغين

االحداث المشردون أو منحرفو دار تاهيل االحداث5
السلوك

الى حين اتمام الثامنة عشرة
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العاشرة/ خامسا( حيث  )المادة  تاهيل االحداث  لدار  تناوله  السلوك عند  او منحرفات  المشردات  الشابات  الى  المشرع اشار  ان  ويالحظ 
)22( سنة او لحين ايجاد حل  الرعاية االسرية لحين بلوغ الفتاة  اللواتي انتهت مدة ايداعهن او فاقدات  اوجب ايجاد جناح لهن. وكذلك 
 / المالحظة  )دار  االخرى  المؤسسات  تناول  اما حين  لها.  ايجاد سبيل عمل مناسب  او  الى ذويها  بتسليمها  او  بالزواج  اما  لمشكلتها 
مدرسة تاهيل الفتيان / مدرسة تاهيل الصبيان / مدرسة الشباب البالغين( فلم يتطرق لالناث. كذلك لم يشر المشرع الى صغار السن 
)الذين لم يتموا التاسعة من العمر( ولذلك كانوا يودعون في دور رعاية االيتام الصغار اذا لم يكن بالمستطاع اعادتهم الى اسرهم او 

عدم وجود من يرعاهم. وطبقا للمالحظات الميدانية فان مثل هذا االجراء ينطوي على تاثيرات سلبية في االيتام ومن في حكمهم.

أظهر القانون إهتماما باالجراءات االصالحية القائمة على أساس علمي. إذ أوجب إيجاد مكتب لدراسة الشخصية في كل محكمة أحداث 
ويتكون من أطباء وأختصاصيين نفسيين وأجتماعيين. وأتاح للمكتب االستعانة بالمؤسسات ذات الصلة بهدف دراسة حالة الحدث بما 

في ذلك فحصه بدنيا ونفسيا وعقليا ودراسة بيئته وصوال الى وضع تقرير مفصل عن حالته.

كذلك أوجب القانون - كالية ضرورية لالكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح - انشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية 
في مركز كل محافظة ضمن تشكيالت الصحة المدرسية يتألف من مختصين نفسيين واجتماعيين وأطباء يتولى دراسة حالة الحدث من 

النواحي المختلفة، كذلك أوجب القانون تعيين باحث اجتماعي في كل مدرسة.

في الفصل الثالث والرابع تناول القانون مسؤولية االولياء وسلب الوالية. ومن الواضح ان الغرامات التي اوردها في الفصل الثالث على 
الولي جراء إهماله الصغير او الحدث لم تعد مناسبة ويقتضي الوضع الحالي تعديلها. وحدد المشرع معايير سلب الوالية في حالة 
الحكم على الولي بجريمة مخلة باالخالق أو االعتداء على شخص صغير..الخ. وتنتهي االجراءات المترتبة على سلب الوالية عند إتمام 

الصغير او الحدث الثامنة عشرة.

بيتيم  يتعلق  النه  البديلة  االسرة  اجراء  من  انتشارا  اكثر  االجراء  هذا  ان  القول  ويمكن  الضم،  اجراء  القانون  تناول  الخامس  الفصل  في 
االبوين أو مجهول النسب )المادة 29(. ولعل اهمية هذا االجراء قد تعاظمت مع تضخم حجم االيتام جراء العنف الذي شهده العراق 

بعد نيسان 2003.

في الباب الرابع تناول المشرع قضاء االحداث بدءا من اجراءات التحقيق، والمحاكمة. وقد عد المشرع )الصغير( خارج دائرة المسؤولية 
الجنائية، وطلب تسليمه الى وليه. اما الحدث فيسلم فور القبض عليه الى شرطة االحداث التي تتولى احضاره امام القاضي.ان مراجعة 
لمواد الباب الرابع )التحقيق والمحاكمة( تظهر ان القانون كان تقدميا بالفعل اال ان تطبيقاته على صعيد الواقع كانت محدودة حتى 
في السنوات القليلة التي تلت اصدار القانون - اي ثمانينيات القرن الماضي، كما ان الثغرة بين القانون والواقع اتسعت بعد عام 1990.

وتناول المشرع في الباب الخامس موضوع التدابير، وهي اجراءات تستهدف حماية الحدث من االيداع في مؤسسة اصالحية كعقوبة 
سالبة للحرية. ان هذا الهدف يجنب الحدث مخاطر التعرض لتاثيرات المودعين االخرين الذين لم تجد المحكمة بدا من اصالحهم عن طريق 

سلب حريتهم.

ان كل االجراءات التي تضمنها الباب الخامس تتخذ من مصلحة الصغير والحدث قاعدة لها ويمكن القول ان المشرع استند كليا الى 
العمر، كقاعدة في التفريد، لكنه اهمل االشارة الى متغيرات اخرى مهمة كالجنس.

في الباب السادس المواد)87 - 98( تناول المشرع موضوع مراقبة السلوك. وعرف هذا االجراء بكونه من التدابير العالجية التي يقصد 
بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين اسرته او في اسرة بديلة اذا كانت اسرته غير صالحة وذلك باشراف مراقب السلوك. ومع ان 
بعض العلماء يعتقد ان هذا االجراء ال يقلل من معدالت الجريمة8 غير ان علماء اخرين يرون ان هذا االجراء الذي ينتقص من حرية الفرد 
ويجعله تحت توجيه واشراف لمدة من الزمن يستطيع من خاللها ان يتجنب عوامل الفساد9 من جانب اخر فان المشرع اوكل لمنظمات 

المجتمع المدني دورا مهما في التعاون مع مراقب السلوك الصالح الحدث. وتنتهي المراقبة بانتهاء المدة. 

في الباب السابع )المواد 99 - 107( تناول المشرع موضوع الرعاية الالحقة. وهو اجراء مهم في العملية االصالحية للحدث الجانح. 
ويقصد بها طبقا لقانون رعاية االحداث )المادة 99( رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه في مدرسة التاهيل بما يضمن اندماجه في 

المجتمع وعدم عودته الى الجنوح.

 Gibbs Jack-crime, Punishment and Deterrence N.Y - Elsevier - 1975 p.57 :8 - ينظر مثال
9 - د.علي محمد جعفر - فلسفة العقاب والتصدي للجريمة - بيروت - المؤسسة الجامعية 2006 - ص159
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أطفال في نزاع مع القانون

ومن المبادئ المهمة التي اكدها القانون ضرورة تامين دار اليواء االحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في 
الحال ولمدة ال تزيد عن ثالثة اشهر، او ايداع الحدث اذا كان فاقدا للرعاية االسرية في احدى دور الدولة. كما اوجد المشرع الية لحماية 
االنثى اذا اكملت الثامنة عشرة وكانت فاقدة للرعاية االسرية او يخشى على حمايتها في حالة تسليمها لذويها وذلك بايوائها في 
جناح الشابات البالغات لحين بلوغها )22( سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او ايجاد عمل مناسب لها او تسليمها لذويها اذا 
وافقت على ذلك10. كذلك اوجب المشرع على قسم الرعاية االجتماعية استخراج وثائق ثبوت الشخصية للمودعين والمودعات الذين ال 
يملكوها والفاقدين للرعاية االسرية. واذا تعذر ذلك تقوم مديرية الجنسية العامة بمنحهم وثائق اثبات الشخصية المناسبة بناء على 

طلب من دائرة اصالح االحداث )اعداد 104 - 107(

ان قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 مثل نقلة نوعية في اساليب واجراءات التعامل مع االحداث الجانحين او المهيئين للجنوح 
واستند الى مبدا االصالح قبل العقوبة المجردة اال ان تطبيقه ظل محدودا. كما انه في الوقت الحاضر وبسب الظروف والتحوالت التي 

شهدها العراق يتطلب مراجعة عميقة.

من جانب اخر أورد القانون تصنيفا مهما لمفهوم الحدث الجانح يعتمد معيار العمر ويتضمن ما يأتي:

المشرع عنه   الجنائية عليه، وبالتالي أسقط  المسؤولية  انطباق  االدراك حد  يبلغ من  التاسعة، أي لم  يتم  وهو من لم  الصغير:   - 1
التكليف واتخذ نحوه تدابير وقائية.

2 - الحدث: وهو من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، وهي المرحلة التي تبدأ ببلوغ العاشرة. ويطلق على الحدث الذي  
يرتكب سلوكا غير سوي اسم الحدث الجانح الذي يستوجب مساءلته قانونا وتقديمه الى المحاكمة.

الصبي: وهو من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة، فهو يمثل مرحلة وسطى بين الصغير والحدث، ولذلك فان   - 3
القانون أورد له احكاما خاصة.

4 - الفتى: وهو من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة، أي ان الحدث يكون في هذه مرحلة قد أقترب من البلوغ.

ان العبرة في سن الحدث تكمن في مقداره عند ارتكاب الفعل المخالف للقانون وليس بما يكون عليه االمر عند تحريك الدعوى أو صدور 
الحكم فيها11.

ثالثا:  نظام مدارس تاهيل االحداث
في عام 1988 صدر نظام تاهيل االحداث رقم)3( بديال لنظام المدرسة االصالحية رقم )31( لسنة 1964 ونظام مدرسة تدريب الفتيان 

رقم )10( لسنة 1972.

وتاهيلهم  اجتماعيا  تكييفهم  بهدف  فيها  ايداعهم  المحاكم  تقرر  الذين  االحداث  اليداع  المعدة  بكونها  المدارس  تلك  النظام  عرف 
سلوكيا ومهنيا وتربويا وهي:-

• مدرسة تاهيل الصبيان	
• مدرسة تاهيل الفتيان	
• مدرسة الشباب البالغين )المادة االولى(	

وقد اوجب المشرع ايجاد ادارة جماعية لكل مدرسة تضم مدير عام دائرة اصالح االحداث وقاضيا وطبيبا ورئيس اللجنة الفنية او من ينوب 
عنه. وقد تضمن النظام اشارة مهمة هي االستئناس براي واحد او اكثر من المودعين الجيدين بالتعرف على مشاكلهم وشكاواهم 
)المادة الثانية(. وبين النظام واجبات المجلس وملخصها وضع خطة سنوية لالنشطة واالشراف على سير االعمال في المدرسة والنظر 
بقضايا المودعين وتقديم التوصيات الى محكمة االحداث بشان االفراج الشرطي واقتراح منح المودعين مصرف جيب ال يزيد على )500( 
والشباب  الفتيان  تاهيل  مدرستي  في  المودعين  من  الممتاز(12  )الصنف  سماه  ما  اختيار  على  والموافقة  يوميا،  دينار(  )نصف  فلس 

البالغين.

وفي المواد الرابعة والخامسة والسادسة تناول النظام مواصفات مدير المدرسة وواجباته ومسؤولياته في الفترة الصباحية واوجب 
ان يتولى ادارة المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي ولفترة مسائية مساوية للدوام الرسمي الصباح مدير داخلي حاصل على شهادة 

اختصاص وله خبرة في العمل االجتماعي13.

10 - يالحظ ان المشرع اوجب ايجاد جناح الشابات في دار تاهيل االحداث وليس في مدرسة الشباب البالغين )المادة العاشرة من القانون(
11 - لم يحدد القانون ما اذا كانت السن تحسب على وفق التفويم الهجري أو الميالدي والمتفق عليه، انها تحسب على وفق التقويم الميالدي كونه أصلح للمتهم من حيث اطالة مدة  

        عدم المسؤولية الجنائية.
12 - يقوم هذا النظام - االيرلندي اصال - بتسجيل عالمات حسن سلوك للسجين تسمى عالمات الشرف التي توفر للسجين فرصة العيش في بيوت او اكواخ يتمتع فيها بامتيازات معينة   
         بهدف تدريبه على الحرية. ويعد هذا النظام الحجر االساس لنظام االفراج الشرطي parol )ينظر: د.عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبين، الكويت، دار السالسل 1989، ص218 - 219
13 -  يالحظ ان النظام استخدم مصطلح العمل االجتماعي وليس الخدمة االجتماعية وهو ما ينسجم مع تعريف جامعة الدول العربية، االمانة العامة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

         العرب، التقرير االجتماعي العربي، االصدار االول،2001 ص163
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طبيا  المودع  حالة  دراسة  لغرض  وذلك  المدرسة  في  الجدد  المودعين  الستقبال  جناح  تخصيص  النظام  اوجب  السابعة  المادة  وفي 
واجتماعيا ونفسيا من جانب اللجنة الفنية بهدف تفريد المعاملة وتشخيص حالته الصحية. وفي المادة الثامنة تناول النظام واجبات 
شعبة البحث االجتماعي وتتلخص في اعداد التقارير عن الموعين وتقديم التوصيات عن سلوك المودع عند النظر في موضوع االفراج 
عنه شرطيا. وقدر النظام ان ال يزيد عدد االحداث لكل باحث عن )30( حدثا. كذلك تناول النظام قضية تدريب المودعين على مهن تؤهلهم 
الصف  الى  العراقي ممن ضم  المودع  النظام منح  تاهيلية. وقد جوز  اجورا يومية وشهادات  للعمل بعد اطالق سراحهم ومنحهم 
ايام في كل مرة   )10( تزيد على  السنة لمدة ال  اجازة منزلية مرتين في  الفعلي  االيداع  الممتاز وامضى مدة ال تقل عن سنة في 
الفعلي ولم يعاقب  االيداع  الذي امضى ستة اشهر في  العراقي  المودع  الف دينار. كما يجوز منح  وبكفالة شخص ضامن بمبلغ 

خاللها اجازة منزلية مرتين في السنة بكفالة شخص ضامن بمبلغ )500( دينار.

في المادة الخامسة عشرة تناول النظام العقوبات التي يحق لمدير المدرسة فرضها بحق المودع كالتنبيه والحرمان من المشاركة 
باالجازة  تمتعه  وتاجيل  يوما   )15( على  تزيد  ال  لمدة  انفراديا  وحجزه  الزائرين  قبول  ومن  المراسلة  من  والحرمان  الفعاليات  بعض  في 
الترويح كالسفرات والمشاركة في االستعراضات والسباقات. كما  برامج  النظام بعض  المادة السابعة عشرة تناول  المنزلية. وفي 

اوجب منح المودع المطلق سراحه تذكرة سفر مجانية بالقطار الى محل اقامته ومصرف جيب ال يزيد على دينارين للمعوز منهم.

Vagrancy | رابعا:  التشرد
Delinquency والجنوح Begging 14يختلط هذا المفهوم ويتداخل مع مفاهيم ال تقل تعقيدا عنه، مثل أطفال الشوارع والتسول
واالطفال العاملون في الشوارع وغيرها. وبمعناه الواسع يشمل االطفال الكبار، ذكورا واناثا. وتشير كلمة )شرد( الى معنى الهروب. 
والتشرد صفة منها15. وبغض النظر عن المعاني اللغوية، فان المقصود في هذه الدراسة تشرد االحداث من الجنسين دون الكبار )الذين 
تجاوزوا سن الثامنة عشرة( وهو مفهوم تناوله المشرع العراقي وبين مؤشراته االجرائية في قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 

.)1983(

أسرته،  غادر  قد  فهو  عقابي.  إجراء  اتخاذ  يستوجب  الذي  المحدد  القانوني  بمعناه  والجنوح  السواء  بين  قلقة  حالة  المشرد  يمثل 
وبالتالي خرج على حدود دائرة الضبط والرعاية والمسؤولية التي تمثلها االسرة، دون أن يدخل في دائرة الجريمة بالضرورة لكنه أصبح 
مهيئا الرتكابها وبالتالي توجب على المجتمع أن يتدخل لحمايته ومساعدته من خالل اعادة الدمج االسري أو الرعاية المؤسسية أو 
كليهما معا. بمعنى ان التشرد سلوك انحرافي ال إجتماعي، لكنه ال يمثل فعال إجراميا يستدعي الجزاء. غير ان هذا التصور ليس دقيقا 
التسول حتى يواجه عقوبة  بالغا ويواصل  الحدث  إذ ما إن يصبح  الجريمة.  التسول وبذلك يقترب من دائرة  دائما. فالمشرد قد يمارس 

الحبس )بين شهر الى ثالثة أشهر(16.

خالل  من  اجرائيا  التشرد  عرف  العراقي  المشرع  ان  تظهر  نافذا  زال  ما  الذي   1983 لسنة   )76( رقم  االحداث  رعاية  لقانون  مراجعة  ان 
التوصيفات االتية17:-

1 -   التسول:

او  بالجروح  االصابة  تصنع  ذلك:  لتحقيق  واستخدم  العامة  االماكن  في  التسول  مارس  اذا  مشردا  يعد  الصغير،  او  الحدث،  ان  اي   •
العاهات او استعمل الغش وسيلة لكسب عطف الجمهور بقصد التسول.

)متجوال( صبغ االحذية او بيع السجائر او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح وكان عمره اقل من )15( سنة. اذا مارس الحدث   •
ويالحظ ان المشرع ميز بين الصغير والحدث، ثم عاد وركز على الفئة العمرية )15 سنة فاقل(.  •

لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ االماكن العامة ماوى له  •
ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع  •

2 -  يعد الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.
  

لقد طرات تعديالت مهمة سواء على المشهد االجتماعي او على مصداقية التشريع وواقعيته في تعامله مع ذلك المشهد.   
بما فيهم  افراد االسرة  ان يقوم كل  التسول سلوكا اسريا، اي  ان يصبح  الى  الحروب والنزاعات  ادت ظروف  المثال.  ففي سبيل   
مهن  ممارسة  ذلك  في  بما  العمل  سوق  الى  باطفالها  دفعت  الفقيرة  االسر  ان  كما  التسول.  بممارسة  واالحداث(  )الصغار 
تافهة مثل مسح االحذية او بيع السجائر. وذلك كنوع من استراتيجيات البقاء التي توفر االسرة من خاللها مصادر للعيش. وكان 
مجلس قيادة الثورة السابق قد اصدر قرارا سمح بموجبه بتشغيل االحداث دون سن )12( سنة في القطاعات الخاص والمختلط 

والتعاوني18. 

14 - يعرف المتسول بأنه يدل على" انسان يبحث عن الكسب السهل، له بيت واسرة ومكان يستقر فيه اخر النهار، ويستخدم عاهته الجسمانية إن وجدت أو اسرته أو بعض أفرادها إلستعطاف 
www.megdaf.org .2009 االخرين". أنظر: حسام الدين أمير، منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة        

15 - في اللغة الشريد هو الطريد، والتشرد: التسكع الذي ال عمل له )ينظر: أبن منظور، لسان العرب، م3، مادة شرد، بيروت، دار صادر(.
16 - قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المواد 390-392. ويالحظ ان قانون العقوبات البغدادي الذي صدر سنة 1918 والذي تضمن احكاما خاصة باالحداث لم يتطرق لقضايا المشردين   
          وظل االمر كذلك حتى صدور قانون االحداث رقم )44( لسنة 1955 الذي تناول المشردين وسيئي السلوك. ويالحظ ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وضع عدة معايير اجرائية   
       للتسول منها اتمام الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد للعيش او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد ووجد متسوال في الطريق العام ..الخ. )المادة 390(. كما ان     

        القانون اشار الى اجراءات مؤسسية منها ما اسماه دار اللتشغيل او دار اللعجزة )المادة 391(
17 - قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983، )المادة 24(

18 - القرار رقم 368 / في 1990/9/9 
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من جانب االخر فان المشرع العراقي ميز بين التشرد وبين انحراف السلوك وكما يأتي:  

• يعد الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور19.•
• اذا خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك. •
• اذا كان مارقا على سلطة وليه. •

وقد اورد المشرع اجراءين يمكن اتخاذهما ازاء المشرد او سيئ السلوك:

• االول: ان يسلم المشرد او سيئ السلوك الى وليه او الى قريب صالح. وهو مانسميه الحل االسري اي الذي تتكفل االسرة به 	
وتتحمل مسؤوليته.

• الثاني: ان يودع في احدى دور الدولة المخصصة للصغار واالحداث المعدة لهذا الغرض او اية دار اجتماعية اخرى لم يذكر المشرع 	
عنوانا لها، وربما قصد دار تاهيل االحداث وهذا هو الحل المؤسسي الرسمي. وقد سجلت بالفعل مالحظات ميدانية حول وجود 

عدد من المشردين مع االيتام ومن في حكمهم في دار الدولة للصغار 20 مع ان هناك دورا متخصصة للمشردين. 

لقد مضى على صدور قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983 ثالثون سنة شهد المجتمع العراقي خاللها تحوالت بنيوية عميقة 
فيها  بما  الدولة  مؤسسات  انهارت  ان  بعد  خصوصا  المنحرف  السلوك  من  جديدة  الشكال  مؤاتية  بيئة  واثارها  عناصرها  بكل  شكلت 
مؤسسات واليات الضبط االجتماعي الرسمية وغير الرسمية. ولعل احد االدلة على ذلك تفاقم مشكلة اطفال الشوارع، وزيادة اعداد 
الجانحين المودعين في المؤسسات االصالحية الى جانب ظاهرة مهمة تمثلت في تجنيد االطفال واالحداث للقيام بعمليات ارهابية 21 
ولذلك، فان الضرورة تقتضي اعادة النظر في المهن التي عدها المشرع من دالالت التشرد بعد ان اصبحت ممارستها اعتيادية، وال تثير 
اشكاالت او ردود فعل اجتماعية، كما ان االف االطفال يعملون اليوم مع اناس ال يمتون لهم بصلة قرابة. والواقع ان تشغيل االطفال 
بعمل معين هو اجراء شائع تمارسه االسر العراقية وخصوصا في المحالت الشعبية لتحقيق هدف مزدوج هو الحصول على دخل 
لالسرة من جهة، وتمكين االطفال من تعلم مهنة معينة من جهة اخرى. ويمكن تفسير ذلك بعوامل كثيرة لعل في مقدمتها الفقر 
او الموقف السلبي من التعليم الذي يرجع الى ان االسرة العراقية الفقيرة ال تجد في تعليم االبناء حال الوضاعها االقتصادية نظرا 

للمردودات المتدنية للتعليم مقابل مردودات المهن الحرة22.

ازدياد اعداد االناث  الدراسات  من جانب اخر، ثمة ادلة ميدانية على اتساع ظاهرة اطفال الشوارع بشريا وجغرافيا23، كما اظهرت بعض 
المشردات والمتسوالت في تقاطعات االماكن العامة.

ان قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983 ال بد ان يتغير، العادة تعريف المفاهيم االساسية الواردة فيه، وايجاد فسحة مناسبة 
اسرية  اجراءات  من  منها  كل  على  يترتب  وما  والجنوح  واالنحراف  التشرد  معايير  في  النظر  واعادة  المدني،  المجتمع  منظمات  لدور 
ومؤسسية، تستهدف حماية الطفل الصغير والحدث )اي الصبي والفتى(24 من احتماالت الدخول الى عالم جرائم الكبار وخصوصا حين 

تكون وسائل الضبط الرسمية منقوصة الكفاءة.

19 - يعبر هذا النص عن موقف قديم في التشريع العراقي تمثل في: تعليمات مراقبة الفحش التي نشرت في الوقائع العراقية )العدد 171/ شباط 1925( وتعليمات مراقبة البغاء 
)رقم - 6 ب( التي نشرت في الوقائع العراقية )العدد 1932/1163()كريم محمد حمزة، ظاهرة البغاء في بغداد والبصرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، بغداد1971،ص27(.            

20 - وردت هذه المالحظة في دراسة )د.كريم محمد حمزة ود.عدنان ياسين مصطفى، واقع المؤسسات االيوائية للمشردين، بغداد، 2004(
21 - اشارت وسائل االعالم، وتصريحات بعض المسؤولين الى ظهور تنظيم ارهابي بعنوان طيور الجنة.

22 - ترفع كل سنة اضافية من الدراسة المتوسطة االجر بالساعة )%2.6( في العراق مقابل )%6( للمتوسط الدولي )اللجنة العليا االستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق / البنك   
        الدولي، تحليل الفقر في العراق، ج1، النتائج الرئيسية،2010، ص67(.

23 - ينظر على سبيل المثال: الجمعية العراقية للتنمية واالعمار، اطفال الشوارع في بغداد، شباط، 2004، صفحات متعددة.. وذكرت الجمعية ان اعداد اطفال الشوارع في بغداد وحدها  
        تتراوح بين )1000 - 4000(، ص35.

24 - في المادة الثالثة من قانون االحداث عرف الصغير بكونه من لم يتم التاسعة. والحدث من اتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة. وبينهما الصبي وهو من اتم التاسعة ولم يتم  
        الخامسة عشرة والفتى هو من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
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أوال:  المشكلة:
ليس لدينا اجابة رسمية عن سؤال مهم: هل يواجه المجتمع العراقي مشكلة جنوح االحداث؟ غير ان هناك ادلة على ان الجنوح قد 
انتشر جغرافيا وبشريا. لكن ذلك بحد ذاته ال يبرر إجراء الدراسة. إذ ان المشكلة ليست في عدد االحداث الجانحين، مع ان هذا العدد يتعاظم 
السباب سنوردها. بل المشكلة تكمن في االجراءات والبرامج المتبعة، وفيما اذا كانت تحقق العدالة وتوفر بيئة مؤاتية لالصالح. أي 

ان المشكلة ال تتعلق بالعدد بل باالجراءات القانونية والمؤسسية، وما يتصل بها من رعاية الحقة ودمج أسري وغيرها من البرامج.

وبناء على ذلك فان مبررات هذه الدراسة ال تكمن في العدد المتاح من النزالء الذين سنجد فيهم مصدرا للبيانات، بل فيما تمارسه 
المؤسسات تعتمد  تلك  اذا كانت  يتضمنه من ضوابط وملزمات، وفيما  التشريعي، وما  االطار  اجراءات، في ضوء  المؤسسات من 

مبادئ العدالة، وقيم االصالح، او تعتمد العزل ومصادرة الحرية، وااليذاء، كتنفيذ شكلي خال من الجوانب االنسانية للعقوبة؟

يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤالت االتية:

من هو الجانح، والمشرد، وسيئ السلوك؟   •
من هي المؤسسات المعنية بالجانحين في العراق بضمنها مؤسسات اقليم كوردستان25.   •

ما هي برامج تلك المؤسسات؟  •
المؤسسة؟ وما هي  رأيهم مشكالتهم في  لذواتهم؟ وما هي في  تصوراتهم  هي  وما  المؤسسات؟  هذه  نزالء  هم  من   •

أساليب قضاء اوقات فراغهم؟ وعالقاتهم مع زمالئهم وأسرهم وماهي جرائمهم...
ما هي المقترحات الضرورية لتعزيز مبدأ العدالة في التعامل معهم من خالل برامج اصالحية مؤثرة؟  •

ما هي معوقات ذلك؟  •
 

ثانيا:  اهمية الدراسة واهدافها
يشكل االطفال العراقيون، اي من هم دون )15( سنة حوالي )%43.1( من سكان العراق26. وهي نسبة عالية، تستمد أهميتها من 
القيمة المستقبلية لهذه الفئة، وليس من نسبتها المجردة فقط. أي ان العبرة في الحجم تتعلق بالوزن النوعي الذي يمكن ان يؤثر 
ايجابيا في حياة المجتمع وليس بالوزن العددي المجرد. ان مراجعة سريعة لالحداث التي شهدها المجتمع العراقي، وال سيما بعد 
اندالع الحرب العراقية االيرانية 1980 - 1988، وحرب الخليج الثانية 1991، ثم الحصار الدولي على العراق، الى جانب نزاعات متكررة، حتى 
وقوع االحتالل في نيسان 2003، تظهر ان ثمة تراجعا واضحا في مجاالت معينة كالتعليم والصحة والعمل والخدمات االجتماعية....

إنعكس على ظاهرة الجنوح، تصاعدا، وانتشارا.

ثالثا:  الدراسة في سياقها الوطني:
إن مراجعة لالدبيات الوطنية المتاحة تظهر أن الدراسات التي تناولت موضوع االحداث الجانحين في العراق، وبالرغم من التطور الواضح 
في المجاالت التشريعية والمؤسسسية محدودة جدا وال سيما في السنوات االخيرة، مع ان ازمات المجتمع العراقي، كانت تستدعي 
بذل المزيد من الجهد العلمي واالكاديمي للتعرف على تأثير تلك االزمات في مشكلة جنوح االحداث من النواحي العددية وتوزيعها 

الجغرافي، وما يتصل بها من متغيرات تتعلق بشخصية الجانح أو المشرد، وبيئته االجتماعية وردود الفعل المجتمعية أزاء سلوكه.

في العامين االخيرين ومع التحسن النسبي للوضع االمني شهد العراق تحسنا موازيا في النتاج البحثي على وجه الخصوص اذ قدم 
صندوق االمم المتحدة للسكان UNFPA دعما فنيا وماليا الجراء مسح موسع عن الفتوة والشباب، كما قدم البنك الدولي دعما 
مماثال لوضع استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر استنادا الى بيانات مسح موسع اجتماعي واقتصادي لالسرة في العراق. فضال 
)2010 - 2014(، الى جانب إطالق سياسة التشغيل الوطنية التي أعدت بدعم مالي وفني من  على اطالق خطة التنمية الوطنية 
الجنائي وفي علم اجتماع السلوك المنحرف او علم االجرام كانت  القانون  التخصصية في  الدراسات  الدولية. غير ان  منظمة العمل 
محدودة. ولذلك فان هذه الدراسة - في سياقها الوطني - تعد جهدا يخدم االهداف االستراتيجية للمجتمع العراقي ممثلة باعادة 

البناء التنموي، انسانا، ومؤسسات، وبنى تحتية.

25 - الجزء الثاني من هذا الكتاب عن واقع مؤسسات إصالح االحداث في اقليم كوردستان.
26 - وتبلغ نسبة السكان من الشباب )15 - 24( سنة أكثر من خمس مجموع السكان بقليل )بحسب اسقاطات السكان 2007. ينظر: التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق 2008،  

        ص 204(

المبحث الثاني 
االطار المنهجي للدراسة



13

2011

رابعا:  مصادر وادوات جمع البيانات
ال تقتصر هذه الدراسة على االحداث الجانحين والمشردين وسيئي السلوك المودعين في مدارس التاهيل المختلفة بل ستتعدى ذلك 
جانب  الى  المدارس، وتصوراتهم لمشكالتها واهدافها،  تلك  اوضاع  نحو  واالدارات  االجتماعيين  الباحثين  واتجاهات  اوضاع  دراسة  الى 
دراسة عينة من افراد القوة االجرائية، وافراد عدد من اسر االحداث المودعين. ولذلك فان مصادر البيانات سوف تتعدد كما تتعدد ادوات 

جمع البيانات:-

1..       استمارات مقابلة )استبانات( مع:-

االحداث المودعين.  - 1
الباحثين.  - 2
االدارات.  - 3

افراد القوة االجرائية.  - 4

اوجه   / الموقف  في  المتاحة  واالدوات  االجهزة   / السلوك   / المكان   / )االفراد  على  يركز  محدد  مرجعي  الطار  طبقا  المالحظة:   .2
التفاعل / معوقات التفاعل..(

3.      المجموعات البؤرية )Focus Groups(: من خالل النقاشات المباشرة لجماعات صغيرة تتناول المشكالت والطموحات  
معايير  على  للتعرف  موضوعية،  نقدية  رؤية  خالل  من  والتعليمات  واالنظمة  التشريعات  مراجعة  تمت  االدوات  تلك  جانب  الى 

العدالة فيها، ومدى انطباقها على الواقع المؤسسي.

         تم أختيار باحثين مدربين ذوي خبرة في العمل االجتماعي الميداني وبعضهم من طلبة الدراسات العليا )ماجستير / دكتوراه (27 
لجمع البيانات بعد عقد اجتماعات متكررة معهم اليضاح اهداف الدراسة وادوات جمع البيانات. 

مراجعة البيانات يوميا الستكمال النواقص واهمال البيانات غير المؤكدة او التي ال تنسجم مع الوقائع المعروفة. 

كما حرص الباحثون على ان يجعلوا تطبيق اداة المقابلة، يجري في دائرة من الثقة المتبادلة بين الباحث والمبحوث دون ان ننكر 
حقيقة ان مستوى الموضوعية الذي تمخض عن ذلك غير قابل لقياس موضوعي لكنه بالتاكيد قابل لمستوى الثقة التي يشعر 

بها الباحث وهو في الميدان.

خامسا:  المنهج:
التوصيات. من هنا  الى لحظة كتابة  التساؤالت، وصوال  بدأت، منذ لحظة طرح  المنهجية،  االجراءات  المنهج خارطة طريق، ولذلك فان 
يصعب القول ان ثمة منهج واحد هو الذي رسم مالمح هذه الدراسة. فقد كان المسح االجتماعيSocial Survey 28 بمثابة إطار، أو 
رؤية منهجية واسعة، تضمنت اجراء منهجيا اخر ال يقل أهمية، إال انه اقل عمومية، ونعني به دراسة الحالة Case study أو المنهج 
المونوغرافي الذي عد المدرسة أو المؤسسة وحدة قائمة بذاتها، وركز عليها لالحاطة بكل تفاصيلها البنيوية والوظيفية. وتداخل مع 
المسح االجتماعي ودراسة الحالة المنهج التاريخي Historical Approach، إذ ان كال من ظاهرة جنوح االحداث واالجراءات القانونية 
والمؤسسية المقابلة لها تاريخ، هو في الواقع، تاريخ السياسة االجتماعية وما يتصل بها من اجراءات للعمل االجتماعي في العراق. 
إن منهج هذه الدراسة، في ضوء ماتقدم هو منهج تحليلي وصفي مركب يأخذ في االعتبار تأثير بعض المتغيرات بهدف التعرف على 

خصائص نزالء المؤسسات االصالحية.

27 - من غير العاملين في مدارس تاهيل االحداث حفاظا على مبدا الدقة والموضوعية، وقد روعي ان يكون الباحثون من الجنسين.
28 - منهج المسح االجتماعي المستخدم في الدراسة

المبحث الثاني
االطار المنهجي للدراسة



14

أطفال في نزاع مع القانون

سادسًا:  مجتمع الدراسة:
المؤسسات التي شملتها الدراسة: 

اسم المؤسسة
عدد النزالء

موقع المؤسسة
عدد أفراد عدد الباحثين

القوة 
االجرائية

المالحظات
اناثذكور اناثذكور

1 - مدرسة تأهيل االحداث    
        الذكور المشردين

1242بغداد / الكرادة57

2 - مدرسة تأهيل االحداث 
       االناث المشردات

318بغداد / االعظمية44

45 2بغداد / الكرادة352 - دار تأهيل االحداث الجانحات
4 - مدرسة تأهيل الصبيان 

       الذكور
366بغداد/ الشالجية101

5 - مدرسة تأهيل الفتيان  
       والشباب البالغين

6478بغداد / الكرخ - الجعيفر481

6 - دار مالحظة بغداد / حي  
       السالم

5180بغداد / حي السالم170

7 - دائرة اصالح االحداث 
       الذكور في نينوى

مدينة الموصل / 149
محافظة نينوى

672

المبحث الثالث
االطار المرجعي للدراسة 

المبحث الثاني 
االطار المنهجي للدراسة
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تضمن مشروع الدراسة الحالية مراجعة معمقة لعدد من الدراسات الرئيسة التي تناولت الموضوع من هذه الزاوية او تلك 
من أهمها:

أ   -   دراسة المؤسسات االيوائية للمشردين في بغداد29. وقد حللت الدراسة التشرد من خالل عده ثقافات فرعية )Sub - culture( تتداخل 
          مع ثقافة الفقر والجريمة.

ب -   تشرد وانحراف سلوك الصغار واالحداث في العراق - دراسة ميدانية في علم االجتماع الجنائي30.
ج -   دراسة تعاطي المخدرات لدى االحداث - االسباب والمعالجات31.

2 - االطار النظري:
لمستقبل  انسانية  ثروة  من  االحداث  يمثله  لما  نظرا  االحداث.  جنوح  مشكلة   / بظاهرة  والمجتمع  االنسان  علوم  اهتمامات  تتعاظم 
الجنوح تمهد لظهور مشكالت سلوكية  العالية لجنوحهم، فضال عن ان مشكلة  الكلف االجتماعية والمادية  او بسبب  مجتمعاتهم، 
اخرى يرتكبها االحداث بعد تجاوزهم مرحلة الطفولة. ومع ذلك فان مشكلة جنوح االحداث Juvenile Delinquency تعد حديثة، اذ حتى 
اواخر القرن التاسع عشر كان االحداث يعاملون كبالغين في نظام العدالة الجنائي. لقد تغير المفهوم في ذلك الوقت عندما حاول بعض 
المصلحين ربطه بالشباب المشاكسين وكنتيجة لذلك صار التعامل مع االحداث يختلف عن التعامل مع البالغين اذ انشئت اول محكمة 

لالحداث الجانحين عام 1899 في الينوي Illinois مع مالحظة ان هناك مدى واسعا من السلوك يمكن ان يصنف كـ )جنوح(32. 

عرف الحدث في علوم االنسان بكونه الصغير منذ والدته الى ان يتم النضج االجتماعي والنفسي وتتكامل لديه مقومات الشخصية 
الشريعة  اكدت  القانونيون. وقد  اعتمده  الذي  الحدث  العلوم ال تعتمد كثيرا على سن  تلك  ان  اي  الرشد.  ببلوغ سن  الذات  وتكوين 
االسالمية ان الحدث هو الصغير حتى يبلغ سن الرشد33 .وميزت بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزا كامال34 من جانب 
او جنوح االحداث نمطا معينا من سلوك  انحراف  االنحراف35 ويتضمن  االبعاد االجتماعية والنفسية والقانونية في تعريف  تتداخل  اخر 
االطفال والمراهقين يعد خارجا عن القانون وضارا بالمجتمع ومن الواضح ان ما يصطلح على كونه ضارا بالمجتمع يختلف من مجتمع 

الخر حسب القيم االجتماعية والخلقية السائدة36.

في قانون رعاية االحداث اعتمد في تعريف الحدث على معيار العمر. اذ بعد ان شخص المشرع )الصغير( بوصفه من لم يتم التاسعة 
من عمره. فانه عد الحدث من يتراوح عمره بين )التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة( مع اختالف التسميات مابين حدث وصبي وفتى37 
لكن القانون اشار الى ان مدرسة الشباب البالغين يودع فيها من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان 

او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه38.

في تراث علم االجتماع اطر نظرية كثيرة للتفسير، من ذلك على سبيل المثال ال الحصر االطار المستند الى مفهوم الفوضى الالمعيارية 
والوسائل،  االهداف  بين  التقاطع  خالل  من  ميرتون  روبرت  مقدمتهم  في  لعل  كثيرون،  علماء  قدمه  والذي   )Anomie )االنومي 
ان  المجتمع نفسه. والى  بناء  المشكالت مصدرها  ان  الى فكرة  روبن وليامز والذي يشير  اورده  الذي  الوظيفي  البنيوي  والتفسير 
النظريات السوسيولوجية  1960، درست  انحرافي معين. ومنذ عام  المجتمع قد يؤدي نفسه الى نمط  المتطرف لمعايير  االمتثال 
As a Process. من  االنحراف كعملية  )نفسها( ثم  او  المنحرف نفسه  البيئة االجتماعية لالنحراف،  زوايا هي:  االنحراف من خالل ثالث 
الزاوية االولى يمكن فهم االنحراف على نحو جيد من خالل كتابات هوادر بيكر Becker39 ومن خالل النسق النظري المعروف بالوصم 
Stigma. وينصب االهتمام هنا على كيفية رؤية الجماعة االجتماعية الناس او جماعات بوصفها منحرفة. ان طبيعة العالقة بين الفرد 
والمجتمع تضع المنحرف في وضع تصمه فيه الجماعة. ويعتمد الوصم على االفكار المتعلقة والخطأ والصواب في المجتمع او 
في جماعة فرعية ضمن المجتمع. لقد اثار جوفمان Goffman )وهو من رواد التفاعلية الرمزية( سؤاال يتعلق بما يحدث للشخص حين 

يوصم. كيف يؤثر ذلك في تصوراته لذاته، وكيف يؤثر في انجازه الداوره او بعبارة اخرى كيف يرى المنحرفون انفسهم40.

قطاعات  بعض  ان  كما  المختلفة.  االوقات  وفي  المختلفة  المجتمعات  في  تختلف  االنحراف  معدالت  ان  الى  سذرالند  ادوين  يشير 
المجتمع تظهر معدالت عالية لالنحراف بالمقارنة مع قطاعات اخرى. ويؤمن سذرالند كغيره من علماء االجتماع ان الجريمة واالنحراف 
التفكك االجتماعي سببا رئيسا  الوراثية(41 لقد عد سذرالند  )باستثناء االسباب  هي انماط من السلوك المتعلم وبتاثير اسباب بيئية 
للسلوك االجرامي، اال انه حاول ان يتجاوز هذا التفسير مؤكدا مفهوم التفاوت في التنظيم االجتماعي الذي تمتد جذور الجريمة فيه42.

29 - د.عدنان ياسين مصطفى، ود. زكريم محمد حمزة، قدمت الدراسة الى الندوة التي عقدتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية، )ايلول / سبتمبر 2004(
30 - د.جعفر عبد االمير الياسين، أطروحة دكتوراه، جامعة بغدادمن كلية اداب، 1993

31 - دراسة عبد الرزاق الجبوري، رسالة ماجستير غير منشورة من كلية االداب، قسم االجتماع،2007.
Lauer R.H, social problem and the quality of life - N.Y- Mcgraw - Hill - 2006 p.108 - 32

33 - في الحديث الشريف: رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق.
34 - د.منتظر سعيد حمودة وبالب زين الدين - انحراف االحداث - االسكندرية دار الفكر الجامعي - 2007 - ص24 - ص33

35 - نفس المصدر - ص93 وما بعدها
36 - د. احمد زكي بدوي - معجم مصطلحات العلوم االجتماعية - بيروت - مكتبة لبنان 1978 ص 100 - 101

37 - قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 83 - المادة الثالثة.
38 - المصدر السابق نفسه - المادة العاشرة / رابعا

Outsider, Studies in the Sociology of Deviance - N.Y free press - 39 - وفي كتابه
Stewart E.W and glynn J.A, Introduction to Sociology N.Y MC Graw - hill - 1985 - p.p 135 -13 - 40

lbid, p.139 - 41
42 - د. محمد عارف، الجريمة والمجتمع، نقد منهجي لتفسير السلوك االجرامي، القاهرة، االنجلو المصرية، 1975، ص752 - 787

المبحث الثالث
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من جانب اخر حاول البرت كوهين أن يفسر ظهور الثقافة الخاصة الجانحة وتركزها في بعض قطاعات البناء االجتماعي واتسامها بسمات 
معينة في كتابه )االوالد الجانحون(. ويرى ان هذه الثقافة الخاصة هي نتاج للبناء الطبقي في المجتمع فسلوك العصابات الجانحة 
يعكس تعبيرا عن حل جماعي لمشكالت يواجهها افراد الطبقة العاملة واهمها مشكلة المكانة االجتماعية والحاجات غير المشبعة 

واالحباطات التي تعانيها الطبقة الدنيا في عالم تسوده قيم الطبقة الوسطى43.

ان هذه التطورات النظرية ال تنفصل عن بعضها. غير انها - جميعا - نتاج الثقافة التي وجدت فيها وانطلقت من اوضاعها ومشكالتها. 
المثال، وكما  العراق. ففي سبيل  النامية ومنها  الدول  ان كل قضاياها، ال تنسجم مع اوضاع ومشكالت مجتمعات  وذلك ال يعني 
سنشير ضمن القضايا ذات الصلة بالجنوح في المجتمع العراقي. ان لمفاهيم التفكك االجتماعي والفقر، والوصم االجتماعي، اهمية 

في تحليل ظاهرة الجنوح في العراق.

ان مراجعة للمرجعيات التفسيرية العلمية والوضاع المجتمع العراقي وخصوصياته الثقافية تمكن المتابع من افتراض عدد من القضايا 
Proposition التي يمكن ان تشكل إطارا تصوريا البرز المتغيرات المجتمعية التي شهدها المجتمع العراقي خالل العقود االخيرة.

ان من اهم تلك القضايا:

ان جنوح االحداث في العراق ظاهرة حضرية مع ان التحضر Urbanism ال يشكل طريقة حياة way of life على النحو الذي   -  1
عرضه علماء اجتماع مثل لويس ويرث في دراسته الشهيرة Urbanism as a Way of Life 44، فالمدينة العراقية ال تخفي 

طابع التريف الواضح في حياة سكانها.

ان من المهم مالحظة ان التحضر في العراق، كان عبارة عن حركة سكانية كثيفة حمل البشر فيها عاداتهم وتقاليدهم الى   -  2
سكن   / عمل  )فرص  مغريات  مقابل  قوية45،  كانت  الطرد  عوامل  لكن  الستقبالهم  مستعدة  تكن  لم  قائمة  مستوطنات 
افضل / عالقات افضل..( لم تتحقق دائما. بل على العكس، ادت الهجرة السكانية الى ظهور المستوطنات العشوائية على 

.Slums Areas اطراف المدن، كما ان المناطق الداخلية التي هجرها سكانها باتجاه الضواحي تحولت الى مناطق متخلفة

لقد كان لنمط العالقات االقتصادية في الريف، وعوامل الفقر في الريف والحضر معا، اثر مهم في ظهور اشكل متعددة من   -  3
السلوك المنحرف، اال ان بعض نظم القيم، وخصوصا تلك التي تتعلق بتوزيع السلطة داخل االسرة، جعلت المراة اكثر خضوعا 

للرقابة االجتماعية من الذكر.

ان للهجرة الكثيفة من الريف الى المدن الرئيسة، وفشل كثير من خطط التنمية ودخول المجتمع العراقي في نفق الحروب   -  4
والنزاعات والحصار - ثم االحتالل في نيسان 2003 - كل ذلك ادى الى تفاقم ظواهر الفقر والحرمان التي تشتمل بمعانيها 

الواسعة على مؤشرات فشل في النظم التعليمية والصحية والخدمية.

ادت الهجرة الكثيفة الى تعزيز العالقات العشائرية في المدن، اال ان ذلك لم يمنع من تفكك االسر الممتدة الى اسر زواجية   -  5
صغيرة. كما ان حركة السكان الحضريين داخل المدن، ادت الى تباعد افراد االسر الممتدة. ولذلك يتوقع ان تكون نسبة عالية 
من الجانحين من اسر زواجية مفككة. لقد شهد العراق، منذ عام 1980 وعلى نحو متواصل، نزاعات وحروب، ادت الى تفاقم 
اعداد االرامل واليتامى، اي ان تلك االحداث، كانت عامل هدم بنيوي لالسرة ادى الى تحميل المرأة / االم مسؤولية مضاعفة، 

كما انه خفف من سطوة دور االب بوصفه رب االسرة على االبناء.

من المؤكد ان انماط جرائم االحداث تغيرت مع تغير ظروف المجتمع العراقي. ومع كل ذلك، يمكن القول ان جرائم االحداث   -  6
ارتفاع  مع  والقتل..الخ  والشجار  واللواط  كالسرقة  التقليدية  الفئات  اصناف  ضمن  تقع  معظمها  في  زالت  ما  العراق  في 

نسبي في اصناف معينة، مثل االرهاب، او ادمان المخدرات.

ان االعداد الموجودة في المؤسسات االصالحية، من موقوفين ونزالء ومودعين ال تمثل الحجم الحقيقي للظاهرة.  -  7

ان ضعف الضوابط االجتماعية ذات الصلة بالجنوح مثل شرطة االحداث، وضعف فاعلية برامج الوقاية واالصالح، تسهم في   -  8
اتساع الظاهرة، من خالل العود الى الجريمة، او من خالل رفد بيئة الجنوح بعوامل تعزيز جديدة، الى جانب عوامل مثل الرسوب 
والتسرب الدراسي، والفقر، والعنف المدرسي، وغياب الرقابة على عمل االطفال، او استغاللهم الغراض التسول والبغاء، 

وبالمقابل فان اليات الوقاية، ووسائل الضبط ال تتسم بالقوة المعززة بالقانون.

43 - المصدر السابق نفسه، ص 752 ص 757
Wirth, L., Urbanism as away of Life, American Journal of Sociology,1938, Vol. 44, pp. 24 -1 - 44

45 - في سبيل المثال قدرت دورين وارينر في كتابها: االرض والفقر في الشرق االوسط - حجم الهجرة من العمارة )ميسان( الى بغداد بما حمولته عشرة )لوريات( من البشر يوميا.. ومن  
        المعلوم ان االقطاع كان شديدا على الفالحين في العمارة )ميسان( على وجه الخصوص.

المبحث الثالث   
االطار المرجعي للدراسة



18

أطفال في نزاع مع القانون

ينجم عن بعض جرائم االحداث في العراق ما يسمى في االدبيات العلمية وصمة اجتماعية social stigma ومنها على   -  9
قوة  او  شدة  حيث  من  نسبيا  تسلسال  هناك  ان  ويبدو  واالناث(،  )للذكور  المنحرف  الجنسي  والسلوك  البغاء  المثال  سبيل 

الوصم الناجم من التسول مثال. وليس لدينا في العراق دراسات تصنيفية للسلوك الجانح والمنحرف من حيث شدة الوصم.

المبحث الثالث
االطار المرجعي للدراسة
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أجلها.  من  انشئت  التي  للغايات  المؤسسة  تحقيق  شروط  توفر  التي  وتسهيالتها  النوعية،  مستلزماتها  اجتماعية  مؤسسة  لكل 
ومن المفيد النظر الى عناصر إدارة الحياة بعين وظيفية تفصح عن مدى التفاعل بين تلك العناصر، ومدى تكاملها، فضال عن المؤثرات 

الخارجية على مجمل االنشطة والممارسات.

إن للمؤسسة االصالحية، مع تعدد اسمائها التعريفية، وتنوع المودعين فيها، خصائص مميزة، فهي مجتمع مغلق، وسجن مفتوح 
الى حد ما، وال يمكن لها ان تحقق أهدافها بدون هذه الموازنة بين وظيفتها القائمة على مبدأ تقييد الحرية، حماية للمجتمع وللحدث 

ذاته، وبين وظيفتها االصالحية التي تتلخص في اعادة تاهيل الحدث لكي يمارس حقه في الحرية المسؤولة والملتزمة من جديد.

في هذا الفصل سنتناول قضايا أساسية تمثل العناصر واالليات الضرورية الدارة الحياة في المؤسسات االصالحية.

أوال:  مدرسة تأهيل االحداث االناث المشردات: االعظمية / بغداد46
فتاة   )44( وتضم  سكنية  منطقة  في  بغداد  شمال  النعمان  مستشفى  مقابل  االعظمية،  قضاء  في  المؤسسة  هذه  بناية  تقع 

مشردة بمختلف الفئات العمرية، ممن صدرت بحقهن أوامر قضائية طبقا للتشريعات النافذة.

1 : الكادر االداري:

يبين الجدول اآلتي عناوين الكادر االداري وأعداد العاملين وجنسهم مع مالحظات ايضاحية لبعض الفئات االدارية:

جدول )1( الكادر االداري والفني في المؤسسة

العنوان الوظيفيت
العدد

المالحظاتالمجموع
إناثذكور

11مدير1
اداري وفني22معاون مدير2
تستفيد المودعات من خدمات 33باحث اجتماعي3

مستفى النعمان
كادر طبي4
213واعظ ديني5
22معلم6
11مدرب مهني7
13518حراس اصالحية8
تقوم المودعات بمعظم 22عمال خدمة9

أعمال التنظيف والطبخ
161632المجموع10

طبقا للجدول )1( فان على راس ادارة الحياة في المؤسسة مدير يحمل شهادة الدبلوم الفني )سنتان بعد الثانوية العامة( مختص 
باالرشاد االجتماعي، وهو من االختصاصات المهنية الوسطى، وله خدمة عامة تزيد على ربع قرن اال ان خدمته مديرا لهذه المدرسة ال 
تزيد على ثالث سنوات. ان هذه المواصفات ال تتطابق كليا مع تلك التي أوردها النظام وال سيما من حيث سنوات الخبرة السابقة )خمس 
سنوات(. كما ان النظام أكد الشهادة الجامعية االولية. وتختلف مواصفات المعاون عن مواصفات المدير من حيث سنوات الخبرة )ثالث 

سنوات( والشهادة )خريج معهد أو اعدادية(47.

وبالعودة الى الجدول نجد ان للمدير معاونين احدهما اداري واالخر فني، هو في االصل باحثة اجتماعية متخصصة )علم اجتماع(.

46 - استخدم في قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983. وفي نظام مدارس تأهيل االحداث رقم )2( لسنة 1988 مصطلح: مدرسة، أو دار. وفي هذه الدراسة يرد مصطلح مؤسسة، 
        مرادفا لمصطلح مدرسة.

47 - نظام مدارس تاهيل االحداث رقم 3 لسنة 1988 المادة الرابعة
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دور  تمارس  النفس  علم  في  بكلوريوس  على  حاصلة  والثانية  الفني  المعاون  دور  تمارس  احداهما  باحثتان.  المؤسسة  في  وتوجد 
الباحثة المسؤولة عن عدد من المودعات يزيد على اربعين مع ان النظام حدد عددا ال يزيد على ثالثين مودعا48 ولذلك يبدو العبء على 
الباحثة ثقيال. يظهر الجدول ايضا عدم وجود كادر طبي في المدرسة، وقد يرجع ذلك الى ان المدرسة ال تبعد عن مستشفى النعمان 
يبرر عدم توفير كادر طبي. ويالحظ  القرب ال  العام اال امتارا قليلة ما يعني امكانية االستفادة من خدمات المستشفى. رغم ان هذا 
وجود ثالثة واعظين اثنان منهم من الذكور والثالثة من االناث. لقد فرضت الظروف المعروفة في العراق تعدد الواعظين مقابل تعدد 
الطوائف. ويظهر الجدول وجود معلمين، ومدرب مهني، وكلهم من االناث. مع مالحظة ان البرنامج التعليمي ال يتعدى دروس محو 
االمية، كما ان التدريب ال يتعدى الخياطة والتطريز. من جانب اخر هناك - وكما ورد في الجدول - )18( حارسا اصالحيا بينهم )13( من 
الذكور الذين يمارسون عملهم خارج اسوار المؤسسة فضال عن )5( حارسات يمارسن عملهن داخل المؤسسة، في الحديقة او عند باب 
المؤسسة. وال يوجد في المؤسسة سوى عاملتين تؤديان االنشطة الخدمية، اذ تقوم المودعات باعمال النظافة وتنظيم فرش النوم 
والطبخ طبقا للنظام49. ان قيام المودعات بهذه االعمال يكتسب ضرورته من هدف اشغالهن لمواجهة الفراغ الطويل الذي يؤدي اذا لم 

يستثمر الى مشكالت ومنازعات بين المودعين.

2 : البناية:

تبلغ المساحة التقريبية للبناية حوالي )2000( متر مربع. تضم الغرف والمساحات الخضراء. يبلغ عدد الغرف )14( غرفة، وتضم )44( 
نزيلة. ويالحظ خلو البناية من مرافق معينة ومنها: عدم وجود غرفة مكتبة، وال غرفة مصلى. كما ال تتوفر غرفة استقبال خاصة للنزيالت 

الجدد.

تبلغ مساحة غرفة النوم الواحدة )16( مترا مربعا، أي أن المساحة المتاحة لكل نزيلة تتراوح بين )2 - 3( متر مربع، ويتغير هذا المعدل 
زيادة أو نقصانا بحسب عدد النزيالت. وتستفيد ادارة المؤسسة من كرفان خارج البناية الغراض دروس محو االمية والتدريب. تضم كل 
غرفة نوم )4( أسرة مزدوجة ذات طابقين، وال تحتوي غرفة النوم على مرافق صحية او حمامات. ومع ان المؤسسة تفتقر الى نظام 
اخر  الى قسم للشابات وقسم  النوم تنقسم  المعاملة فان غرف  تفريد  اجراءات  الذي يعد قاعدة   Classification للتصنيف  دقيق 
للفتيات مع ان االختالط بين الصنفين غير مقيد في الحياة اليومية للنزيالت، اي ان المعيار الوحيد للتصنيف هو العمر وليس نوع الجريمة 

أو مدة العقوبة.

3 : الحياة اليومية:

تفتقر المؤسسة الى عالقات مفتوحة بالمجتمع المحلي الذي توجد فيه. وتتميز الحياة اليومية في المؤسسة بطابع روتيني ثقيل، 
إذ ال توجد أية برامج ترويحية خارجية )كالسفرات او زيارة المتاحف او المتنزهات...(. ومما يزيد الوضع سوءا ان وجبات الطعام تأتي جاهزة 
من الخارج، وتتميز بجودتها وكان من الممكن ان يستثمر ذلك الشغال المودعات عن طريق تهيئة وجبات طعامهن بأنفسهن50. إن طول 

وقت الفراغ ال يمكن تالفي مشكالته من خالل ساعة واحدة تتشمس فيها المودعات في حديقة المؤسسة.

4 : المشكالت الرئيسة:

طبقا لوجهات نظر االدارة، فان المشكلة التي تحظى باالولوية هي عدم صالحية البناية. تليها مشكلة عدم وجود قسم لالستقبال 
يمكن االدارة والباحثة من التعرف على شخصية المودعة الجديدة. كما ان البناية ال تسمح بوضع وتنفيذ نظام للتصنيف يسمح بتفريد 

المعاملة فضال عن عدم توفر مستلزمات كافية لممارسة االنشطة الترويحية.

ثانيا:  دار تأهيل االحداث الجانحات / الكرادة / بغداد
تقع هذه المؤسسة جنوب بغداد في منطقة سكنية معروفة وتضم )26( فتاة محكومة بمختلف الفئات العمرية، كما تضم )26( 

فتاة مودعة )من غير المحكومات(

48 - المصدر نفسه، المادة الثامنة / خامسا
49 - المادة الثامنة عشرة. يقصد بالطبخ هنا بعض االنشطة البسيطة مثل تهيأة الشاي وليس الطعام الذي يأتي جاهزا من خارج المؤسسة.

50 - تتوفر للنزيالت مالبس داخلية ومواد تنظيف )صوابين وغسيل للشعر( كما ترد للمؤسسة بعض التبرعات من المالبس.
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1 : الكادر االداري:

يبين الجدول اآلتي عناوين واعداد العاملين في دار تأهيل االحداث الجانحات.

جدول )2( الكادر االداري والفني في المؤسسة

العنوان الوظيفيت
العدد

المالحظاتالمجموع
اناثذكور 

11مدير1
11معاون اداري2
112كاتب3
11محاسب4
11 موظف قانوني5
22باحث اجتماعي6
361046حارس اصالحية7
11واعظ ديني8
11معلم9

1 1مدرب مهني10
11عامل خدمة11
منسب من وزارة الصحة ليوم 11طبيب عام12

واحد في االسبوع

يقوم باعمال التبريد11مشغل بدالة13
411960المجموع

)59( موظفا وعامال بمختلف  إذا استثنينا الطبيب المنسب من وزارة الصحة فان مجموع العاملين يصل  طبقا لمعطيات الجدول )2( 
االختصاصات.

يعد المدير القائد االداري للمؤسسة، وقد امضى في ادارة المؤسسة )3( سنوات رغم ان سنوات خدمته تمتد الى )36( سنة وهو 
يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم االنسانية. كما ان المعاون االداري حاصل على شهادة جامعية ايضا. توجد في المؤسسة 
باحثتان حاصلتان على البكالوريوس في الخدمة االجتماعية / االجتماع. أي ان عددهما كاف اذا أخذنا بنظر االعتبار عدد المودعات. ويالحظ 
ان عدد افراد القوة االجرائية أي الحراس يشكل حوالي )%78( من مجموع العاملين. مع انه في مؤسسة االعظمية لم يشكل سوى 

)%58( من مجموع العاملين رغم ان عدد المودعات اقل بكثير.
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2 : البناية:

تبلغ المساحة التقريبية للبناية )2500( متر مربع تضم المرافق االتية:

جدول )3( استخدامات غرف بناية المؤسسة وأعدادها
المالحظاتالعدداالستخدام
واحدة مخصصة للمحكومات وأخرى للموقوفات2قاعات للنوم

2غرف االدارة
1غرف الباحثين
1غرف الحراس

بما في ذلك المطبخ2قاعات الطعام

وكما هي الحال في مدرسة تأهيل االحداث المشردات في االعظمية ال تتوفر في البناية مرافق مهمة كالمكتبة، والمصلى. كما ال 
يوجد جناح أو غرفة يمكن استخدامها كمركز الستقبال المودعات الجدد. ولهذا االمر أهميته في مدرسة الكرادة النها تضم عددا من 
المودعات لم يصدر عليهن حكم. بمعنى ان المؤسسة تمارس وظيفتين أوالهما بوصفها دار مالحظة يجري توقيف الفتيات فيها بعد 
القاء القبض عليهن وقبل صدور القرار بايداعهن، وثانيهما بوصفها مدرسة ايداع وتاهيل. وبناء على ذلك يتألف جناح النوم من قاعتين 
وليس من غرف مستقلة عن بعضها كما هي الحال في مؤسسة المشردات في االعظمية. ومن ثم يقوم التصنيف على مبدأ ما قبل 
قرار االيداع وما بعده حيث تنام الموقوفات في قاعة وتنام المودعات اللواتي صدر بحقهن قرار ايداع في القاعة الثانية. تبلغ مساحة 

القاعة الواحدة 32 مترا مربعا وفي كل منهما )9( اسرة ذوات الطابقين، اي ان في كل قاعة مايكفي ل)18( موقوفة أو مودعة.

3 : االجهزة والمعدات:

توجد ماكنتان  راديو ومسجالت صوت. كما  واحد، وأجهزة  تلفزيون  تبريد وتدفئة كافية، فضال عن جهاز  أجهزة  المؤسسة  تتوفر في 
للخياطة وأخرى للتطريز. وال تتوفر في المؤسسة أجهزة مراقبة. كما ان اجهزة التفتيش المتاحة بدائية وغير كافية، كذلك تتوفر في 

المؤسسة فرش واثاث قديمة.

4 : عالقات المؤسسة بالمجتمع المحلي:

للمؤسسة  كذلك  للمودعات.  مهمة  طبية  خدمات  خالله  من  توفر  إذ  المنطقة.  في  الطبي  المركز  مع  جيدة  عالقات  للمؤسسة 
عالقات مفيدة مع عدد من منظمات المجتمع المدني مثل منظمة حرية المرأة ومنظمة نساء الرافدين ومنظمة نور الرحمة فضال 
عن منظمة مسيحية كلدانية. إن لهذه المنظمات ادوارا مهمة في تقديم النصح واالرشاد للمودعات فضال عن توفير بعض المواد 
والمستلزمات التي تقدم من تلك المنظمات كتبرعات. ان طبيعة وظيفة المؤسسة تجعل االدارة حذرة من االنفتاح على المجتمع 

المحلي خوفا من حاالت الهروب أو من تعرض المودعات للمخاطر.

5 : الحياة اليومية:

ال تختلف تفاصيل الحياة اليومية في هذه المؤسسة عنها في نظيراتها اللواتي تحدثنا عنها. إذ تتميز الحياة برتابتها التي تتولد عنها 
مشكالت كثيرة سواء بين المودعات أنفسهن أو بينهن وبين االدارة. كما ان اختالط الموقوفات واللواتي صدر ضدهن أمر االيداع، يولد 
مشكالت أخرى وال سيما تلك التي تتمثل في نقل خبرات انحرافية لصغيرات السن. ان وجبات الطعام ترد الى المؤسسة من الخارج، 
وهي بمستوى جيد، لكن عدم مشاركة المودعات في تهيئتها تضيع على االدارة فرصة اشغال وقتهن. كما انها تعزز في ذوات 

المودعات الميل نحو الكسل والالمباالة.

المبحث الرابع
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية: التسهيالت والمستلزمات



24

أطفال في نزاع مع القانون

6 : المشكالت الرئيسة:

أول المشكالت التي ركزت عليها ادارة المؤسسة هي عدم صالحية بناية المؤسسة وهي مشكلة تتصل بها أو ينجم عنها مشكالت 
مثل: عدم توفر معايير للتصنيف، وعدم وجود قسم خاص الستقبال الموقوفات فضال عن عدم توفر االجهزة الضرورية للتدريب والترويح. 
وكما هي الحال في مؤسسة المشردات في االعظمية فان االدارة تعاني من محدودية صالحياتها في الثواب والعقاب. كما ان طول 

وقت الفراغ يجعلها تعاني باستمرار من المشكالت بين المودعات، وال سيما مع ضيق فرص التدريب والتعليم والتثقيف.

ثالثا:  مدرسة تأهيل الصبيان / الشالجية / الكرخ - بغداد
يبلغ  والذين  والمراهقة.  المبكرة  الطفولة  بين  أي  عشرة.  الخامسة  يتموا  ولم  التاسعة  اتموا  الذين  اولئك  تاهيل  مدارس  من  وهي 

عددهم في المؤسسة )101( مودعا من الصبيان الذكور. تقع المؤسسة في منطقة الشالجية - الكرخ- بغداد.

1 : الكادر االداري:

يبين الجدول اآلتي اعداد العاملين واختصاصاتهم:

جدول )4( الكادر االداري والفني في المؤسسة

 العنوان الوظيفيت
العدد

المالحظات
المجموعاناثذكور 

11مدير1
11معاون اداري2
22كاتب3
11 موظف قانوني4
33 باحث اجتماعي5
11 معاون طبي6
منسبان من التربية112معلم7
63366 حارس اصالحية8
11عمال خدمة9

73578المجموع

تظهر البيانات في الجدول )4( ان العدد الكلي للعاملين يبلغ )78( من مختلف المستويات واالختصاصات، وكذلك من مختلف الوظائف 
يشكل حراس االصالحية حوالي )%85( منهم. وهي نسبة عالية تعكس تأثير الهاجس االمني.

يحمل مدير المدرسة شهادة البكالوريوس في القانون، وقد مضى عليه في ادارة المؤسسة ما يقرب من ربع قرن حتى ان المؤسسة 
ايجابية، ويوجد  المودعين  الميدانية ان عالقاته مع  المالحظات  المودعين. وتظهر  او من  العليا  االدارة  صارت تعرف باسمه سواء من 
في المؤسسة ثالثة باحثين من الذكور، حصلوا على البكالوريوس في العلوم االجتماعية والنفسية51. كما ان للمؤسسة كادرا اداريا 
وحسابيا وقانونيا ومعاونا طبيا بدون صيدلي او معاون. كذلك يالحظ عدم وجود واعظ ديني. كما ان هناك عامل خدمة واحداٌ، الن 

المودعين يقومون بمهام التنظيف والتنظيم.

2 : البناية:

تبلغ المساحة التقريبية للبناية حوالي )2000( متر مربع مع مرافقها االساسية، ويالحظ ان البناية تفتقر الى قاعات نظامية للطعام، ومطبخ 
ومصلى. فضال عن غرف للتدريب، والتعليم، وصيدلية، وغرفة للفحص. ان هذه النواقص تنعكس على الوظيفة االصالحية للمؤسسة.

51 - مع ان االدارة ترى ان عدد الباحثين الحالي كاف فان اعتماد معيار ال)30( حدثا الوارد في النظام يعني ان الحد االعلى للمودعين يجب أن ال يتجاوز ال)90( غير ان الوضع الحالي يظهر ان 
         العدد تجاوز ذلك المعيار
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3 : الحياة اليومية:

ثمة سمات عامة للحياة في مؤسسات اصالح االحداث، لعل في مقدمتها طول وقت الفراغ، وروتينية الحياة، بسبب عدم وجود برامج 
يمكن ان تشغل أوقات المودعين، وفي الوقت ذاته توفر لهم الخبرات المناسبة. ان المودعين في هذه المؤسسة، يظهرون، ان توزيع 
البدنية، واالنتماءات  السلطة يستند اساسا الى العمر، فاالكبر سنا هم االكثر حضورا على مسرح الحياة اليومية. كما تلعب القوة 
الثقافية الفرعية دورها أيضا في تحديد مكانة Status المودع. يحصل االحداث على وجبات طعامهم من الخارج، وهي ذات مواصفات 
غذائية ونوعية عالية، وكافية، وهم، يبذلون جهودا كبيرة للحصول على المخدر ايا كان نوعه. ويعني ذلك الدخول في صراعات بين 
المودعين نفسهم أو بينهم وبين اليات وقوى الضبط االجتماعي. ومع وجود حديقة في المؤسسة، فانها ال تفي بالغرض، الرياضي 
او الترويحي، وربما تتلخص وظيفتها في التعرض للشمس لمدة ساعة. ان العالقات االجتماعية داخل المؤسسة تتميز بالشللية، ذات 

الطابع الطائفي، أو العشائري الذي تنعكس عليه صراعات المجتمع الكبير. 

رابعا:  مدرسة تأهيل االحداث الذكور المشردين / الكرادة / بغداد
تقع هذه المدرسة في الكرادة / بغداد/ وتضم )57( مشردا مودعا. 

1 : الكادر االداري:

ال تختلف البنية االدارية والفنية لهذه المؤسسة عن نظيرتها المخصصة لالناث. إذ بلغ العدد الكلي للعاملين )63( ومن مختلف المستويات

جدول )5( الكادر االداري والفني للمؤسسة

العنوان الوظيفيت
العدد

المجموعاناثذكور 

11مدير1
11معاون اداري2
11كاتب3
11موظف قانوني4
123باحث اجتماعي5
11معاون طبي6
4242حارس اصالحية7
22واعظ ديني8
11حالق9

33معلم10
11مدرب مهني11
426عمال خدمة12

59463المجموع

يحمل مدير المدرسة شهادة البكالوريوس في علم االجتماع. ومع ان وجوده في المؤسسة لم يمض عليه سوى اقل من عشرين 
يوما اال انه يمتلك خبرة تمتد الى )18( سنة مارس فيها االدارة في مؤسسات االحداث المختلفة. وقد مكنته هذه الخبرة من اجراء 
عدة بحوث ووضع عدة تقارير حول تلك المؤسسات. من جانب اخر يظهر الجدول )5( ان هناك معاوناٌ ادارياٌ وثالثة باحثين بمعنى ان معدل 
عدد المودعين لكل باحث هو )19( مودعاُ وهو عدد يقل عن )30( المقرر في النظام. كذلك هناك ثالثة معلمين يتركز جهدهم على 
محو االمية. اذ ان هناك عدداُ من المودعين بمستوى االبتدائية والمتوسطة يتلقون دروسهم في مدارس خارج المؤسسة. يبلغ عدد 
االحداث الدارسين في صف محو االمية )15( مودعا. وهناك )10( مودعين يتلقون دروسهم خارج المؤسسة في مدرسة ابتدائية قريبة 
ومودع واحد في مدرسة متوسطة خارجية أيضا. كذلك يوجد في المؤسسة واعظان دينيان منسبان ومدرب مهني واحد. فضال عن 

معاون طبي واحد. ويالحظ ايضا ان عدد عمال الخدمة )6( يفوق عددهم في مؤسسات االناث المشردات.
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2 : البناية:
تبلغ مساحة البناية حوالي )1000( متر مربع. ويالحظ ان االحداث المودعين يتوزعون على )5( غرف للنوم بمعدل يتراوح بين )12 - 15( 
مودعا لكل غرفة. مع االشارة الى ان تصنيف االحداث ال يقوم اال على معيار واحد هو العمر، وفي بعض االحيان على اساس حجم الجسم 
)صغار وكبار(. وال توجد سوى قاعة لتناول الطعام الذي يرد الى المؤسسة جاهزا. ويالحظ عدم وجود غرفة الستقبال المودعين الجدد، 

كما ال توجد غرفة للفحص الطبي او لعالج الحاالت التي تستلزم عالجا سريعا. 

تستخدم في الغرف االسرة المزدوجة. ويبدو االكتظاظ واضحا مما يتسبب في اثارة كثير من المشاكل اليومية بين المودعين او بينهم 
وبين العاملين. من جانب اخر فان قصور بناية المؤسسة يبدو في قدمها، وفي عدم توفر مساحات خضراء باستثناء حديقة صغيرة غير 

مؤهلة. كما ان هناك ساحة ترابية مساحتها حوالي )120( مترا مربعا.

3 : الحياة اليومية : 
ال تختلف الحياة في هذه المؤسسة عن مؤسسات المشردات من حيث ثقل الروتين، وعدم توفر وسائل قضاء وقت الفراغ الطويل. بل 
ان الساحة المتوفرة بالبناية ليست صالحة للتشمس والمشي. وتتوزع السلطة بين المودعين على اساس العمر وما يتصل به من 
قوة بدنية، على العالقات السابقة لاليداع - اي عالقات الصداقة التي كانت قائمة في الشارع قبل القاء القبض، توجد اساسا عالقات 
تضامنية بين بعض المودعين. ويالحظ ان اعداد الذين يتلقون التدريب او يحضرون في صفوف محو االمية قليلة كما ان المودعين يقومون 
بتنظيف اماكن نومهم، غير ان وجبات الطعام تصلهم جاهزة وبنوعية جيدة جدا وال تختلف كثيرا عن الوجبات التي تقدم للمشردات. 
يتحين المودعون الفرص للهروب وال سيما اولئك الذين ادمنوا على تناول بعض المخدرات في الشارع، ومثل هؤالء يصعب تكيفهم 

لحياة المؤسسة، وتقع بين اونة واخرى حاالت اعتداء من الكبار على الصغار، كما تحدث حاالت توتر مع العاملين.

إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية: التسهيالت والمستلزمات
المبحث الرابع
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خامسا:  مدرسة تأهيل الفتيان والشباب البالغين 
الفتيان والشباب عند اجراء  )481( مودعا من  تقع هذه المدرسة في بغداد الكرخ/ منطقة الجعيفر... وهي منطقة سكنية، وتضم 

الدراسة الميدانية.

1 : الكادر االداري:
يتميز الكادر االداري والفني لهذه المؤسسة بالتنوع الواضح وكما هو مبين:

جدول )6( الكادر االداري والفني في المؤسسة.

العنوان الوظيفيت
العدد

المالحظات
المجموعاناثذكور 

11مدير1

11معاون اداري2
6410باحث اجتماعي3
33موظف قانوني4
22كاتب5
منسبون من وزارة الصحة33طبيب عام6
11معاون طبي7
منسبون من وزارة الصحة224صيدلي/معاون صيدلي8

72678حارس اصالحية9
33واعظ ديني10
11حالق11
منسبون من وزارة التربية516معلم12
88مدرب مهني13
منسبون من وزارة الصحة22طبيب اسنان14
22 مساعد مختبر15

11015125المجموع

يظهر الجدول )6( ان العدد الكلي للعاملين هو )125( موظفا وعامال يشكل افراد القوة االجرائية )الحراس( ما يقرب من )%63( منهم. 
وطبقا لعدد المودعين فأن معدل عدد العاملين لكل مودع هو: )2.5( عامال تقريبا.

بالرجوع الى الجدول رقم )6(، هناك مدير يحمل شهادة بكالوريوس في علم االجتماع واخرى في االعالم، وله خدمة تصل الى )14( 
سنة منها )5( سنوات في المؤسسة الحالية نفسها وقد مارس قبلها مهمة البحث االجتماعي. وهناك )10( باحثين وباحثات52. من 
 )5( الصحة والتربية، فهناك كادر طبي جيد فضال عن  ان المؤسسة تستفيد على نحو جيد من خدمات توفرها وزارتا  اخر نالحظ  جانب 
معلمين. كما ان هناك )8( مدربين مهنيين من مختلف االختصاصات. كذلك نالحظ وجود )3( موظفين مختصين بالقانون نظرا لالشكاالت 
في  العاملين  وحجم  تنوع  ان  مناسب.  رأي  ابداء  الى  المؤسسة  فيها  تحتاج  والتي  االحداث  محاكم  قرارات  ترافق  التي  القانونية 

المؤسسة يوفر انطباعا ايجابيا عن نشاطاتها وبرامجها المختلفة.

52 - سيكون مسؤوالُ عن اكثر بقليل من )48( حدث وهو عدد كبير يتعارض مع ما ورد في النظام وهو )30( حدثا لكل باحث.

المبحث الرابع
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2 : البناية:

تبلغ المساحة الكلية للبناية حوالي )7500( متر مربع. ويالحظ ان هناك عدة غرف للنوم، يزيد عدد االحداث أو يقل فيها بحسب عددهم 
الكلي في المؤسسة. غير ان البناية تفتقر الى غرفة يتم فيها استقبال المودعين الجدد، والى مصلى. كما ان المساحات الخضراء 
فيها محددة اذ باستثناء ساحة صغيرة تمارس فيها بعض االلعاب الرياضية فأن البناية مغلقة تماما. وتضم البناية ثالث ورش للتدريب 
على الخياطة والنجارة والحدادة ويبلغ مجموع المتدربين حوالي اربعين متدربا. يالحظ ايضا، ان مساحات قاعات النوم مختلفة، ويبلغ 
مجموع اسرتها اكثر من )200( سرير. وتوجد في كل قاعة نوم دورات مياه كافية. وألن وجبات طعام المودعين تأتيهم جاهزة فأن 

البناية ال تضم سوى غرفة للمطبخ وال توجد فيها قاعة لتناول الطعام.

تتوفر في المؤسسة ادوات تدريب على الحدادة )مكائن لحام( فضال عن عدد يدوية صغيرة كما تتوفر عدة اجهزة حاسوب تستخدم 
االثاث  جانب  الى  ستاليت  وجهاز  تلفزيون  اجهزة  و)5(  وتدفئة  تبريد  اجهزة  توجد  ذلك  جانب  الى  االجتماعي.  والبحث  االدارة  غرف  في 

االعتيادي.

3 : الحياة اليومية:

دائرة ضيقة، يمكن  اعمارهم وجرائمهم، وتصوراتهم عن ذواتهم يعيشون في  المودعين وباختالف  الكبير من  العدد  ان  الشك في 
ان يؤدي الى كثافة عددية لكنه ال يؤدي بالضرورة الى ما يسمى بعلم االجتماع كثافة اخالقية او روحية، ذلك ان الندرة سواء في 
السلطة يعتمد على متغيرات  توزيع  ان  التوتر والصراع.  ان تخلق حاالت من  االخرى يمكن  الخدمات  او في  التجهيزات  او في  المكان 
الضعف  من  حالة  انفسهم  في  يرون  الذين  المودعين  بعض  تجعل  والصراع  التوتر  حاالت  ان  عن  فضال  الجسمية،  والقوة  العمر،  مثل 
ينتمون الى مجموعات يمكن ان تدافع عنهم. وتلعب الرغبة في الحصول على بعض الممنوعات دورها في تعميق الصراع سواء 
بين المودعين انفسهم او بينهم وبين العاملين. خصوصا وان عدد الباحثين الحالي ال يكفي ألجراء دراسات للشخصية، او لحل المشاكل 
اليومية. فضال عن ان البناية تخلو من حديقة. وال تتوفر فيها اال ساحة تستخدم لبعض االلعاب الرياضية كما ان وسائل اللهو محدودة 
جدا وتكاد تقتصر على التلفزيون. وبالتالي فأن شعور المودعين بالضجر، يدفعهم الى مزيد من محاوالت التخلص من التوتر. كما ان 

محاوالت السيطرة على االخرين باستخدام القوة البدنية شائع ايضا.

4 : المشكالت الرئيسة:

تعاني ادارة المؤسسة، بما في ذلك العاملون، من مشكالت كثيرة تنعكس على ادوارهم االدارية والفنية. ولعل اهم مشكلة - كما 
هي الحال في المؤسسات االخرى هي مشكلة البناية53 اذ انها تحول دون وجود مرافق واماكن مهمة مثل عدم وجود قسم خاص 
الستقبال المودعين الجدد وعدم توفر اجهزة كافية للتبريد والتدفئة، وعدم توفر مستلزمات الترويح وقضاء اوقات الفراغ. كما ان نقص 
الحواسيب يحول دون توثيق بيانات المودعين على نحو علمي منظم. كذلك تعاني االدارة من قلة التخصيصات المالية، ومن نقص في 
عدد الباحثين وفي عدد افراد القوة االجرائية ويؤدي عدم تصنيف االحداث على وفق معايير علمية الى االختالط بين االحداث المودعين 
بمختلف االعمار والجرائم. ان طول وقت الفراغ يفرز مشكالت سلوكية، ويخلق توترات وصراعات تنعكس على الجهد االصالحي في 

المؤسسة.

53 - اظهرت الدراسة التقويمية للمؤسسات االصالحية في كوردستان انها تعاني ايضا من عدم صالحية البنايات وذلك ينعكس على كل البرامج داخل المؤسسة 

المبحث الرابع
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سادسا: دائرة اصالح االحداث في نينوى / للذكور
احكام  بحقهم  الصادرة  وللمودعين  للموقوفين  مختلطة  مؤسسة  وتعد  حدثا.   )149( وتضم  الموصل/  مركز  نينوى/  محافظة  في  تقع 

قضائية. وتقع المؤسسة في منطقة سكنية.

1 : الكادر االداري: 

في الجدول االتي تفاصيل عن وظائف واعداد العاملين.

جدول )7( الكادر االداري والفني في المؤسسة

العنوان الوظيفي ت
العدد

المجموعاناثذكور
11مدير1
11معاون اداري2
66باحث اجتماعي3
22موظف قانوني4
11محاسب5
22كاتب6
11طبيب عام7
11 معاون طبي8
7272حارس اصالحية9

11واعظ ديني10
33معلم11
11عامل خدمة12
9110عمال اخرون13

1002102 المجموع

طبقا للبيانات في الجدول )7( يبلغ عدد العاملين في المؤسسة )102( بمختالف االختصاصات وبمعدل اقل من عامل واحد لكل حدث 
مودع او موقوف. ويؤلف حراس االصالحية حوالي )%70.5( من مجموع العاملين مما يوفر انطباعا عن التركيز على الجانب االمني.

مدير المؤسسة حاصل على بكالوريوس في علم االجتماع وله من الخدمة )31( سنة قضى منها في المؤسسة االشهر السبعة 
االخيرة.. اال انه عمل باحثا، ومدير قسم دائرة االصالح العراقية منذ عام 1976. وهناك معاون اداري. و)6( باحثين بمعدل )25( من االحداث 
للباحث الواحد سواء اكانوا من المودعين او الموقوفين. ويالحظ خلو الجدول من المدربين المهنيين. كما ان هناك ثالثة معلمين وعددا 

من عمال الخدمة وغيرهم يشكلون حوالي )%10( من مجموع العاملين.

)25( حارسا جديدا ولعدد من عمال  ل  ابدت حاجتها  االدارة ولذلك  يبدو كافيا من وجهة نظر  االجرائية ال  القوة  افراد  الكبير من  العدد  ان 
الخدمة.

المبحث الرابع
إدارة الحياة في المؤسسات االصالحية: التسهيالت والمستلزمات



30

أطفال في نزاع مع القانون

2 : البناية:

تبلغ المساحة الكلية للبناية )4500( متر مربع تقريبا اي بمعدل )30( متر مربع لكل حدث موقوف او مودع. اال ان عدم صالحية البناية 
يقف على رأس مشكالت المؤسسة. كذلك تضم البناية حديقة، وتفتقر الى ساحة لاللعاب الرياضية. كما ان المكتبة متواضعة، تبلغ 
مساحة كل قاعة نوم )240( مترا مربعا وتضم القاعة الواحدة في المعدل )70( حدثا لكل منهم حوالي )6.5( متر مربع وال يتوفر في 
البناية مصلى وال مركز استقبال لالحداث الجدد ولذلك فأن المؤسسة تخلو من برنامج تصنيف يستهدف تفريد المعاملة، بل يتم توزيع 

االحداث على القاعتين طبقا لصنفهم في المؤسسة اي كونهم موقوفين، او كونهم احداثا جانحين صدرت بحقهم احكام قضائية

كذلك يالحظ خلو البناية من غرفة للفحص الطبي. او لعالج الحاالت البسيطة الطارئة كما ال توجد صيدلية.

3 : الحياة اليومية:

كما هي حال اية مؤسسة اصالحية، ال تتوفر فيها ضوابط لالختالط، ومعايير للتصنيف، نجد ان الموقوفين يتعرضون لتأثير المحكومين، 
بين  ما  مشكالت  ويخلق  رتيبة،  اليومية  الحياة  يجعل  الفراغ،  وقت  وقضاء  الترفيه  وسائل  الى  واالفتقار  المؤسسة،  انغالق  ان  كما 
االحداث وبينهم وبين العاملين. كما ان وجود هذا العدد من افراد القوة االجرائية، وقلة عدد الباحثين، يجعل للحياة طابع السجن المغلق 
االخرين، وتداول  النفوذ على  الى جانب ما تقدم فان وجود مجموعات تمارس   - االدارة على هدف االمن قبل االصالح  تركز فيه  الذي 
الممنوعات يعقد مشكالت الحياة اليومية. اذ غالبا ما يمارس االكبر سنا واالقوى بدنا، ثاثيرا في من هم اصغر سنا. بما فيه االبتزاز 
واالخضاع الجنسي. ان قدرات االدارة - وكما هي الحال في كل مؤسسات االحداث الجانحين - على ادارة الحياة على نحو ينسجم مع 
الهدف االصالحي للمؤسسة، هي قدرات محدودة اذ تظل اهداف االمن، والحيلولة دون هروب االحداث، او عدم حصول مشكالت عنف 

جماعي، او تداول الممنوعات هي االهداف االساسية اما االصالح فيظل هدفا ثانويا.

خالصة : رؤية عامة:

تظهر البيانات ان المؤسسات الست تتشابه من حيث نمط مشكالتها، رغم اختالف مواصفات النزالء والمودعين فيها، مايعني ان هذه 
المؤسسات تفتقر الى الطابع التخصصي المستمد من مواصفات النزالء.

المشكالت االساسية في المؤسسات

ضيق البناية او عدم صالحيتها او قدمها
نقص مستلزمات التدريب

نقص فرص وبرامج الترفيه والترويح
نقص الساحات واالجهزة الرياضية

عدم االنسجام بين اعداد الباحثين والمودعين
عدم توفر غرف استقبال للمودعين الجدد

التركيز على االهداف االمنية دون االهداف االصالحية
غياب خطط ادارة الحياة اليومية

غياب الدراسات التقويمية لبرامج المؤسسة والدراسات التشخيصية لمشكالتها

نقص في دراسة حالة كل مودع، وتوثيق بياناتها بصورة تخدم عملية اصالحه
عدم السيطرة على بعض المشكالت )الممنوعات / العنف/ االنحرافات الجنسية(
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ان جانبا من تلك المشكالت مصدره الفجوة العميقة بين ما يفرضه االطار التشريعي النافذ وبين الواقع. وال شك في ان ذلك يرجع الى 
ظروف المجتمع العراقي ككل، والتي يمكن وصفها باألزمة، المتواصلة، ذات النتائج المتراكمة.

كما ان تلك المشكالت ال تنفصل عن بعضها، وال شك في انها تتطلب وضع سياسة اجتماعية جديدة ذات منطلقات تأخذ في االعتبار 
كل المتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي. ان عدم توفر بعض االجراءات المهمة داخل المؤسسات سواء بسبب عدم صالحية 
البناية، او ضعف الخبرة، مثل تصنيف النزالء على أسس علمية ومنع اختالط أصنافهم مع بعضها، يجعل تحقيق العدالة صعبا، لكنه 
يجعل التضحية بمستقبل الحدث ممكنا. ال سيما ان ادارات المؤسسات التي تعيش هاجس األمن، يمكن ان تنزلق الى ممارسات تنطوي 

على درجات من العنف وااليذاء وعلى انتهاك للقانون بأسم الحفاظ على االمن.

ثمة مسألة أخرى مهمة لن نسهب في عرضها االن، وهي ان المجتمع ذاته ال يوفر للمؤسسة االصالحية فرصا للنجاح. ففي سبيل 
المثال، تبقى مغريات الشارع أقوى من امتيازات مؤسسة االيداع للمشردين والمشردات54. وكما ان المؤسسة قد تتحول الى بيئة 
تتوفر فيها شروط وفرص تعقيد السلوك المنحرف، وتزيد من مخاطره، فان الشارع يمد المؤسسة بأعداد جدد، وكذلك بأصناف جديدة 

من االنحرافات وال سيما مع ضعف أو غياب برنامج الرعاية الالحقة.

ان ذلك يفترض بذل جهد اصالحي يحول دون ان يصبح الحدث الجانح مجرما. غير ان ذلك ال يلغي حقيقة ان المؤسسات العقابية واالصالحية 
ليست جزرا منعزلة بل هي مؤسسات تتفاعل في بيئاتها الداخلية متغيرات المجتمع ذاته سلبا أو إيجابا. إن وجود التشريعات ال يلغي 
االجتهادات واالبداعات االدارية والفنية التي تعزز عدالة القانون، لكن ذلك ال يعني ان القانون نفسه مقدس وعصي على التغيير حين 

تتوفر شروط تغييره موضوعيا.

ان وزارة العمل والشؤون االجتماعية، من خالل الدائرة المتخصصة باصالح االحداث تبذل جهودا كبيرة. لكن مشكالت المجتمع وتحوالته، 
وضعف مؤسساته الرقابية، والياته الضبطية، تعرقل تلك الجهود وتحد من نتائجها55.

54 - انظر حول مصداقية هذه المالحظة: د. كريم محمد حمزة، أطفال فاقدون لألمن األنساني: دراسة ميدانية عن أطفال الشوارع في مدينة بغداد، بحث أعد للمشاركة في تقرير التنمية 
        البشرية في العراق 2008.

55 - االحداث التي شهدها العراق وأدت الى انهيار مؤسسات الضبط االجتماعي، هيأت بيئة مناسبة زادت فيها اعداد الجانحين والمجرمين، بل ان الكثير من االحداث أصبحوا جزءا من الجريمة  
        المنظمة والتنظيمات االرهابية.
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ان وظيفة الباحث االجتماعي، رغم اهميتها في التشخيص، واقتراح وصفات العالج والتعامل مع الحاالت المختلفة، غالبا ما تختصر، في 
السياق المؤسسي، الى وظيفة ادارية تقليدية، ال تتجاوز حدود توثيق البيانات االولية عن الحالة، دون متابعة الحقة.

وضمن هذا الخلل، نالحظ ان ادوات جمع البيانات التي يستخدمها الباحثون ما زالت كما هي منذ سنوات كثيرة. فلم تستخدم حتى االن 
مقاييس نفسية، كما ان دراسة حالة الحدث، من خالل استمارة مقابلة مقننة، ال تفي بالغرض إن لم تصاحبها أو تليها في المؤسسة 

أداة المالحظة على وفق اطار مرجعي محدد.

ان االدوات التي يحددها التشريع للباحث االجتماعي مهمة وخطيرة56. غير ان الباحث يصطدم بالروتين الصلب للحياة في المؤسسة 
كما يصطدم بمركزية األدارة وتغليبها للجانب االمني على الجانب االصالحي وهو أمر طبيعي في الظروف الصعبة المعروفة التي 

شهدها العراق.

القانون بتعيين  الزم  لقد حدد قانون رعاية االحداث واجبات مهمة للباحث خارج المؤسسة االصالحية وداخلها، ففي المادة )21( اوال 
المهم  الدور  عن  فضال   )17 )المادة  واالجتماعية  النفسية  المدرسية  للخدمات  مكتب  بتأليف  وأقر  مدرسة،  كل  في  اجتماعي  باحث 
الرعاية الالحقة وفي مراقبة  12(. كذلك أعطى التشريع للباحث أدوارا في  )المادة  للباحث االجتماعي في مكتب دراسة الشخصية 

السلوك فضال عن واجباته في المؤسسة )المواد 77 وما بعدها(.

جدول )8( يبين توزيع الباحثين االجتماعيين الذين خضعوا للدراسة بحسب المؤسسة
%العدداسم المؤسسة

1037.04مدرسة تأهيل الفتيان والشباب البالغين
311.11مدرسة تأهيل الصبيان

622.22مدرسة تأهيل االحداث في نينوى
27.40مدرسة تاهيل االحداث االناث الجانحات / الكرادة

311.11مدرسة تأهيل االحداث المشردين الذكور/ الكرادة
311.11مدرسة تأهيل االحداث المشردات / االعظمية

27100المجموع 

كما مبين في الجدول )8( يتوزع مجموع الباحثين على المؤسسات على نحو متباين اعتمادا على اعداد المودعين، وكمعدل عام فان 
هناك )5.4( باحثا في كل مؤسسة فيما يبلغ مجموع االحداث المودعين )1161( حدثا. اي ان )43( مودعاٌ هو نصيب الباحث الواحد.

أوال:  بيانات أولية عن الباحثين االجتماعيين
1 : جنس الباحثين )النوع االجتماعي(

من المؤكد ان بعض المؤسسات االصالحية، وال سيما تلك التي يودع فيها صغار السن أو المشردات، تحتاج الى جهد الباحثات السباب 
معروفة يتعلق بعضها بالتقاليد وبعضها االخر بالمخاطر. وثالثها بالميل الطبيعي لدى المرأة نحو االمومة. وبالمقابل فان مؤسسات 
أخرى تحتاج الى الباحثين الذكور. إن كل الباحثين في مؤسسات المشردات هم من االناث وفي مؤسسات المشردين هم من الذكور. 
تبلغ نسبة الباحثين الذكور )%63( مقابل )%37( لالناث، وهو توزيع ينسجم مع حقيقة ان جنوح االحداث وتشردهم في العراق عموما 

مازال ظاهرة ذكورية وبالتالي فان الحاجة الى الباحثين الذكور تبدو أكثر وضوحا منها بالنسبة لالناث.

من جانب اخر، فان اعمار الباحثين من الجنسين تظهر تفاوتا كبيرا. إذ مع ان المتوسط الحسابي لالعمار يبلغ )40.5( سنة فان االنحراف 
المعياري يصل الى حوالي )8( سنوات.

56 - ينظر مثال: نظام مدارس تاهيل االحداث رقم 2 لسنة - 1988 المادة الثامنة
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جدول )9( توزيع الباحثين االجتماعيين بحسب فئات أعمارهم
%العددفئات االعمار

33 - 28622.2
39 - 341037
45 - 40518.5
51 - 46414.8
56 - 5227.4

27100المجموع

يتضح من الجدول )9( ان اكبر االعمار هو )56( سنة وأصغر االعمار هو )28( سنة، وتمثل الفئة العمرية )34 - 39( )%37( من المجموع. 
ومع ان هذه الفئة، قد تعني خبرة مناسبة، فان البيانات تظهر ان فئة الشباب )18 - 24( مفقودة، وقد يرجع ذلك الى الظروف التي 
استجدت في العراق بعد نيسان 2003، حيث تقلصت فرص التعيين في هذه المؤسسات، فضال عن ان وزارات جديدة بدأت باستقطاب 

خريجي علوم االنسان والمجتمع مثل وزارة حقوق االنسان ووزارة شؤون المرأة ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الشباب والرياضة.

يتوزع الباحثون من حيث مستويات تعليمهم الى مستويين هما الدبلوم الفني )باحث واحد بنسبة %3.7( وبكالوريوس )26( بنسبة 
)%96.3(. أما بالنسبة للتخصصات العلمية فهي موزعة كمايأتي:

تظهر البيانات ان حوالي )%52( من الباحثين تخصصوا، أو حصلوا على بكالوريوس بعلم االجتماع تليهم نسبة الباحثين الذين تخصصوا 
بعلم النفس وتبلغ )%29.6( مقابل )%7.4( تخصصوا في حقل الخدمة االجتماعية.

ان كل التخصصات الواردة في الجدول مفيدة بدرجات نسبية. غير اننا اذا تفحصنا مناهج علم االجتماع، والخدمة االجتماعية في الجامعة 
يوفر  فهو  النفس  علم  أما  االحداث.  وجنوح  العقاب،  وعلم  االجرام،  علم  مجاالت  في  تخصصية  دروس  لوجود  نظرا  االقرب،  انها  نجد 
النفسية وغيرها. غير ان هناك مالحظة عامة لكنها مهمة، وهي ان هذه  رؤية اخرى مهمة ايضا فيما يتعلق بالشخصية، واالمراض 
االختصاصات تضيق في خضم العمل اليومي، فال تبدو واضحة ومميزة طبقا لمعيار االختصاص، إذ ان هناك قالبا وظيفيا نمطيا يستغرق 

جهد الجميع وبالتالي، يفقد االختصاص قيمته على صعيد العمل اليومي.

يبلغ الوسط الحسابي لسنوات خدمة الباحثين )10.79( سنة بانحراف معياري عال قدره )7.9( سنة. أما أصغر سنوات للخدمة فهي 
)3( سنوات واكبرها )32( سنة. ان بيانات الجدول تؤكد حقيقة ان النسبة االعلى من الباحثين االجتماعيين لديهم سنوات خدمة يفترض 
ان تكون بمثابة مصدرا للخبرة يؤهلهم ألداء أدوارهم على نحو مؤثر ومفيد. غير ان هذا االفتراض يصطدم على صعيد الواقع بحقيقة 

ان روتين العمل، والتركيز على أهداف االمن والحذر، على حساب أهداف االصالح والدمج، يجعل خبرة الباحث محدودة أيضا.

من زاوية أخرى، اظهرت البيانات ان )%18.5( من الباحثين سبق لهم العمل في دوائر أخرى ثم انتقلوا للعمل في االصالحيات. إن )75%( 
الفني  عمله  في  الباحث  استمرار  إن  المؤسسات.  هذه  مثل  في  للعمل  ومالءمتها  العلمية  تخصصاتهم  بسبب  نقلوا  هؤالء  من 
والعلمي في مؤسسة اصالحية يوفر له فرصا أفضل للتكيف مع عمله، سواء من حيث متطلباته االدارية، أو من حيث المشكالت 
التي يحتمل ان يواجهها في عالقته مع االحداث، ومع االطراف االخرى في المؤسسة. ويمكن االفتراض، ان القدرة على التكيف وحل 

المشكالت، يمكن ان يشكال قاعدة لمشاعر الرضا عن العمل.

تظهر البيانات ان النسبة االعلى من الباحثين عبروا عن رضا نسبي )%59.3( مقابل ثلث المبحوثين الذين عبروا عن الرضا التام عن عملهم، 
ولم يكن هناك سوى )%3.7( عبروا عن عدم رضاهم كليا. إن عدم الرضا، او الرضا النسبي، يشيران على نحو غير مباشر الى أن ثمة معوقات 
او صعوبات وتقاطعات مابين ميول الباحث، وبين طبيعة ومستلزمات عمله. إن مراجعة دقيقة السباب الرضا النسبي أو عدم الرضا تظهر 
ان الباحثين يواجهون صعوبات في جهودهم االصالحية فضال عن تقاطعات بينهم وبين افراد القوة االجرائية. إن مثل هذه المراجعة، وعلى 
نحو واسع ومعمق، ضرورية لتعزيز دور الباحث وتمكينه من أداء واجباته على نحو أفضل. ومع ان نسبة غير الراضين محدودة )%3.7 فقط( 

فان بعض الباحثين يرغبون باالنتقال للعمل في دوائر أخرى. وتبلغ نسبتهم )%25.9( مقابل )%66.7( ال يرغبون بذلك.
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إن الرضا عن العمل، وشعور الفرد بان عمله يرضي طموحاته ويحقق اشباعا كافيا لحاجاته هي شروط مهمة وأساسية الداء ناجح 
وكفوء، وبعكس ذلك يكون االحباط، وعدم الرغبة، والتغاضي عن االخطاء.

الدورات التدريبية: ثانيا: 
بناء قدرات  تدريبية وبرامج  لتنظيم دورات  بذلتها منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية،  االخيرة جهودا واسعة،  السنوات  شهدت 
للعاملين في مختلف دوائر الدولة، وقد حظي العاملون في السجون والمؤسسات االصالحية بفرص جيدة سواء داخل العراق أو خارجه.

جدول )10( توزيع الباحثين االجتماعيين بحسب عدد الدورات التدريبية التي شاركوا فيها
%العددعدد الدورات

913.7
4518.5
327.4
2414.8
1725.9

829.6صفر
27100المجموع

يوضح الجدول )10( ان حوالي )%30( من المبحوثين لم يشاركوا بدورات تدريبية وهي نسبة عالية تقرب من الثلث مقابل باحث شارك 
بتسع دورات وخمسة شارك كل منهم باربع دورات. كما ان هناك سبعة باحثين شارك كل منهم بدورة واحدة. يبلغ مجموع الدورات 

)19( دورة بمعدل دورة واحدة لكل باحث إذا استثنينا )8( باحثين لم يشاركوا بأية دورة.

من جانب اخر فان بيانات اضافية عن الدورات تظهر ان )%11.1( من الباحثين شاركوا في دورات خارج العراق.

ان تحسن  المعتقد  العمل ومن  الجديدة في مجال  بالممارسات واالجراءات  الخبرة والتعريف  زيادة  التدريبية اهميتها في  للدورات  إن 
الظرف االمني وبدء عمليات االعمار المادي واالداري والفني سوف يفسح المجال لفرص تدريب واسعة.

ثالثا:  مفردات العمل اليومي في المؤسسة:
يستغرق عمل الباحث ما ال يقل عن تسع ساعات يوميا تقريبا. وفي بعض االيام، حيث الخفارات او العمل االضافي، يزيد ذلك الوقت على 
الضعف. غير ان نشاط الباحث يتركز عادة في الساعات التي تبدأ من الثامنة صباحا حتى حوالي الثانية بعد الظهر أو أكثر بقليل )رسميا 
حتى الساعة الثالثة(، ويتفاوت هذا الوقت مع عدد المودعين الذين يتحمل الباحث المسؤولية عنهم ولذلك فان كثافة العمل تختلف 

من مؤسسة ألخرى طبقا لعدد المودعين من جهة ولعدد الباحثين من جهة أخرى.

تتوزع مفردات العمل اليومي للباحثين في المؤسسة كمايأتي:

جدول )11( توزيع الباحثين بحسب مفردات عملهم اليومي
التسلسل المرتبي%العددمفردات العمل اليومي

26262اللقاء مع االحداث
5 1717االشراف على المطبخ

19193االشراف على دراسة االحداث
995االشراف على الدمج االسري

29291مفردات اخرى
100100المجموع
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تظهر البيانات في الجدول رقم )11( أننا اذا تركنا الفئة االخيرة في الجدول فان اللقاء اليومي مع المودعين يشكل )%26( من مجموع 
مفردات قائمة العمل اليومي. والواقع ان هذا العمل، يتصل بكل االعمال االخرى تقريبا وهو جوهر نشاطات الباحث الوظيفية. ويالحظ 
ان أدنى نسبة تمثل عمل او نشاط االشراف على الدمج االسري وهو كما يبدو نشاط محدود. يلي ذلك االشراف على دراسة االحداث 
المودعين وهو أيضا نشاط مهم جدا من حيث صلته بالعملية االصالحية وإعداد المودع لمستقبل يتجنب فيه االنحراف مرة أخرى. غير 

ان )%17( من االنشطة اليومية يتمثل في االشراف على المطبخ وهو نشاط ال يتسم بالضرورة اذ يمكن ان يقوم به أحد االداريين.

ان الفكر االجتماعي الجنائي مازال يشهد جدال حول أولوية النمط المطلوب في معاملة المجرمين والجانحين. هل هو الحراسة والضبط 
أم هو العالج واالصالح. وال شك في ان االجابة على سؤال كهذا تتصل من الوجهة التطبيقية بظروف المجتمع، ورؤيته الخاصة لبعض 
الجرائم. إن المودعين ال يمثلون صنفا واحدا، وبالتالي فان معاملتهم حتى داخل المؤسسة االصالحية ينبغي ان تكون متفردة ومختلفة 
باختالف أصنافهم. ويالحظ ان الرأي الشائع في االدبيات الجنائية واالجتماعية ان اصالح المجرمين ورعايتهم هو تحسين حالة السجين او 
تحسين ظروف حياته داخل السجن )والمؤسسة االصالحية( وان الطعام الجيد وتيسير الحياة المعاشية بشكل انساني جيد هو الطريق 

لالصالح وتعديل السلوك57.

رابعا:  عالقات الباحثين االجتماعيين بالمودعين
العالجي  التشخيصي ودوره  للباحث دوره  ان يكون  ينبغي  إذ  بالخصوصية،  بالمودع تتسم  االجتماعي  الباحث  ان عالقة  ال شك في 
االصالحي معا. كما ان له الدور المهم في حل المشكالت التي تقع بين المودعين. وفي تقديم الرأي المناسب لالدارة لمواجهة بعض 
االشكاالت التي تتميز بها الحياة في مجتمع مغلق كاالصالحيات. غير ان عالقة كهذه، وإن كان بعض عناصرها ومفرداتها محدد قانونيا 
وعرفيا، فان ظروف المجتمع الخارجي، الى جانب عوامل مثل: التمويل المالي والمستلزمات، وخبرة الباحث واصناف الجرائم، وأصناف 

المبحوثين...تلعب أدوارا مهمة أيضا.

تظهر البيانات ان بعض الباحثين ليس لهم اشراف على أي مودع وهؤالء يقومون في الغالب باعمال ادارية تستغرق وقتهم وتحول 
بينهم وبين أداء وظيفتهم االساسية كباحثين وان كانت عناوينهم الوظيفية كذلك. كذلك فان لبعض الباحثين أكثر من )60( حدثا وهو 
ضعف العدد المقرر قانونا والمحدد ب)30( حدثا58. يبلغ الوسط الحسابي العداد المودعين )42.62( حدثا بانحراف معياري قدره )3.85( 
حدثا. وهو متوسط عال يعكس كما يبدو قلة عدد الباحثين واضطرارهم لالشراف على اعداد كبيرة من المودعين وال يعكس ضرورة 

اصالحية، ويمكن القول ان كثرة عدد المودعين الذين يشرف عليهم كل باحث يعرقل جهوده ويجعلها مجرد انشطة روتينية.

إن احد معايير الخلل في عالقة مثل هذه التي اشرنا اليها يتضح في ظاهرة العود.

جدول )12( توزيع الباحثين االجتماعيين بحسب عدد االحداث المودعين الذين أشرف عليهم وعادوا الى المؤسسة
%العدداعداد العائدين

1518.5
2414.8
427.4

527.4
1451.9ال يوجد

27100المجموع

 )0.46( يظهر االختبار االحصائي عن العالقة بين عدد الباحثين وعدد المودعين العائدين الى االصالحية وطبقا لمعامل ارتباط بيرسون 
وهو ارتباط ايجابي دال عند مستوى داللة )0.05( بمعنى انه كلما زاد عدد االحداث الذين يشرف عليهم الباحث ازدادت فرصة العودة 
)أي ارتكاب فعل جانح جديد( لمن يطلق سراحهم. اي ان العملية االصالحية او الدور االصالحي للباحث يضعف كلما زاد عدد االحداث الذين 

يشرف عليهم.

57 - د. عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبين، الكويت، ذات السالسل، 1989، ص318.
58 - ورد ذلك في المادة )8( من نظام مدارس تأهيل االحداث - وهو في الواقع عدد كبير ومطلق. بمعنى ان بعض المؤسسات التي تضم مودعين كبارا بالسن )صبياناُ وفتياناُ( تحتاج الى  
       جهود عدد أكبر من الباحثين بعكس المؤسسات التي تضم صغارا. وكانت قواعد الحد االدنى قد اوضحت خطة سير العدالة بالنسبة للشبان. واكدت ان أغراضها تكمن في اصالح 
         الصغير والعمل على ان تكون ردود الفعل تجاه المجرمين الصغار متناسبة دائما مع ظروف الجرائم. ينظر: د. محمد علي جعفر، فلسفة العقاب، بيروت المؤسسة الجامعية، 2006، ص246
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البرامج التي ينفذها الباحثون لصالح المودعين

لعل اهم خطوة يبدا بها األصالح هي مدى ثقة الباحث بأن المودعين قابلون لألصالح، او ان جهوده ستكون مثمرة في هذا االتجاه. 
فاليأس من الحالة يعني اهمالها او التقصير في بذل الجهد المطلوب تجاهها.

تظهر البيانات ان النسبة االعلى )%70.4( من الباحثين يرون ان المودعين لديهم االستعداد على نحو نسبي لتقبل الجهد االصالحي 
هذا  ان  يعتقدون   )11%( هناك  ان  غير  كاملة.  بثقة  اي  تام  نحو  على  بذلك  يعتقدون   )14.8%( مقابل  االنحرافي.  سلوكهم  وتغيير 
الباحث  خبرة  على  تعتمد  ال  المودعين  استعدادات  حول  الباحثين  تصورات  إن  منهم.  ميئوس  هؤالء  ان  اي  تماما  مفقود  االستعداد 
الجدول  ان  وغيرها.  االسرية  والظروف  الجريمة  ونوع  العمر  حيث  من  المبحوثين  خصائص  على  أيضا  تعتمد  بل  فقط  السابقة  وتجاربه 
)الى حد ما( ال توحي بالثقة وتعكس حاجة ماسة الى جهد أكبر لتعزيز احتماالت  السابق ال يوفر مؤشرا متفائال تماما، ذلك ان عبارة 

االصالح من خالل زيادة او تقوية استعدادات المودعين لالصالح.

1 : توثيق بيانات المودعين:

الباحث وهو يستقبل المودع الجديد مع االشارة الى ان هذه المؤسسات االصالحية  يعد هذا النشاط اول خطوة يمكن ان يقوم بها 
تخلو من قسم متخصص يستقبل المودعين ويضم اعضاء باختصاصات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية تؤسس القاعدة الضرورية 
لتفريد المعاملة59. ان خلو المؤسسات من قسم متخصص لالستقبال يرجع بالدرجة االولى الى عدم صالحية أبنية المؤسسات. ولذلك 
نستطيع القول بعدم وجود تصنيف بالمعنى العلمي، بل وجود ما يسمى بالعزل على اساس العمر او الجنس او نوع الجريمة دون 

ان يقتضي ذلك تفريدا للمعاملة او وجود برامج مختلفة باختالف االصناف.

ان كل الباحثين، وكما أظهرت بيانات هذه الدراسة يقومون بتوثيق بيانات المودعين في ملف خاص، يتضمن االوليات الخاصة بالحدث 
كافة وفي مقدمتها قرار االيداع الصادر عن المحكمة، مع اية وثائق اخرى ذات صلة بشخصية الحدث، الى جانب استمارة دراسة الحالة 
ومستواه  وظروفها  وجريمته  والصحية  واالسرية  االجتماعية  احواله  عن  البيانات  انواع  مختلف  تضم  والتي  الجديد  بالمودع  الخاصة 
االختصاصين في محكمة  المشرع، ويتألف من عدد من  اورده  الذي  الشخصية  ان مكتب دراسة  المهنية وغيرها.  التعليمي وخبراته 
االحداث، يمكن ان يوفر للباحثين  بيانات مهمة عن شخصية الحدث وظروف ارتكابه للجريمة )الفصل الثالث من قانون رعاية االحداث رقم 

76 لسنة 1983( غير ان الصلة بين هذا المكتب وبين نشاط الباحثين داخل المؤسسات االصالحية تبدو صلة شكلية.

2 : الزيارات المنزلية:

وهي اجراء وجد المشرع انه ضروري العادة بناء شخصية الحدث ودمجه اجتماعيا. وقد ربط نظام مدارس تاهيل االحداث بين االجازات 
المنزلية وبين السلوك االيجابي للمودع60. كما سمح المشرع بالزيارات االسرية للحدث في المؤسسة61. غير ان نظام مدارس تاهيل 

االحداث لم يورد اشارة حول قيام الباحث االجتماعي بزيارات السر المودع62. وال يعني ذلك ان مثل هذه الزيارات ليست ذات قيمة.

جدول )13( توزيع الباحثين بحسب قيامهم بزيارات منزلية ألسر االحداث المسؤولين عنهم
%العددالزيارات

725.9نعم
1970.4ال

13.7لم يبين
27100المجموع

تظهر البيانات في الجدول )13( ان معظم الباحثين لم يقوموا بمثل هذه الزيارات المنزلية )%70.4( السر االحداث المسؤولين عنهم. 
)مثل وسيلة النقل او مخصصات  ويرجع ذلك الى ظروف معروفة شهدها المجتمع العراقي، او الى عدم توفر التسهيالت الالزمة 
السفر( فضال عن ان بعض المودعين )ال سيما المشردين والمشردات( ال يقدمون للباحث بيانات صحيحة عن عناوين أسرهم. وبالمقابل 

فان حوالي )%26( قاموا بمثل هذه الزيارات. إذ ان )3( باحثين بنسبة )%11.1( فقط قاموا بزيارات هذا العام 2010.

59 - تعد االرجنتين وبلجيكا من اوائل دول العالم التي اهتمت بوضع انظمة للتصنيف في المؤسسات العقابية منذ عام1907ومنها انتشرت في العالم. انظر:
Seligman E. A. R., Encyclopedia of the Social Science, Mac Millan, N. Y. Vol.12, p.63 وقد اختلف المختصون في مؤتمر الهاي سنة 1950حول مفهوم التصنيف. هل 
هو فحص المحكومين لتحديد المعاملة العقابية المالئمة لهم أم هو توزيع المحكومين على المؤسسات العقابية وتقسيمهم داخل المؤسسة الواحدة )ينظر: د. محمد معروف 
عبداهلل، علم العقاب، القاهرة، العاتك، بدون تاريخ، ص68(. ويمكن القول ان جانبا من نظام التصنيف قد يقوم او يتصل حتى بمرحلة التحقيق حيث تطرح اسئلة مثل: ماذا حدث، من هم 
الناس المشتركون، متى ارتكبت الجريمة، كيف ارتكبت، لماذا ارتكبت. ان تقرير المحققين مهم في التعريف بالجاني بعد ايداعه المؤسسة )ينظر: حول مثل هذا التحقيق: تقرير المحققين 
                                                                                                                           Berg B. L. and Horgan J., Criminal Investigation, N. Y., Glencoe, 1998, PP.207-208 :مهم في التعريف بالجاني بعد ايداعه المؤسسة )ينظر: حول مثل هذا التحقيق

60 - نظام مدارس تاهيل االحداث رقم )3( لسنة 1988، المادة الحادية عشرة / المادة الثانية عشرة
61 - المصدر السابق نفسه، المادة )14(

62 - المصدر السابق نفسه، المادة )8(
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ان اسباب عدم القيام بزيارات السر المودعين متعددة ومبينة في الجدول االتي:

جدول )14( توزيع الباحثين االجتماعيين حسب ارائهم باسباب عدم القيام بالزيارات المنزلية
%العدداالسباب

822.22عدم توفر سيارة
1233.33االسباب االمنية

616.66عدم توفر الوقت الكافي
411.11عدم تشجيع االدارة

411.11ال توجد زيارات
25.55بعد مساكن المودعين

36100*المجموع

يظهر الجدول )14( ان الظرف االمني كان السبب الرئيس، إذ يؤلف ثلث مجموع االسباب يليه عدم توفر وسيلة النقل، الى جانب اسباب 
أخرى لعل اهمها ان بعض الباحثين ال يرون ان في سياقات عملهم، او جدول نشاطهم مثل هذه الزيارات. الى جانب الزيارات السر المبحوثين 

قد يكون الباحث مضطرا للقيام بمراجعات للمحاكم او لمراكز الشرطة، وغيرهما مثل مديرية القاصرين، او مديرية التربية، او المدارس.

3 : الرعاية الالحقة63

يستعين  ان  له  وأجاز  اجتماعي  باحث  االجتماعية  بالرعاية  يقوم  ان  االحداث  رعاية  قانون  في  المشرع  أكد  ثانيا   )100( المادة  في 
قبل  بالحدث  االتصال  يتولى  الالحقة  االجتماعية  الرعاية  قسم  ان  الى  المشرع  أشار   )102( المادة  وفي  الحكومية.  غير  بالمنظمات 
خروجه من مدرسة التأهيل عن طريق باحث اجتماعي وذلك لتحقيق عدة أهداف تتلخص في تهيئة الحدث لمرحلة اطالق السراح وبدء 

العودة الى المجتمع.

جدول )15( توزيع الباحثين االجتماعيين بحسب تحقق هدف الرعاية الالحقة للمودعين المسؤولين عنهم
%العددمدى تحقق الرعاية الالحقة

1244.4تحققت
1244.4لم تتحقق

311.1غير مبين
27100المجموع

الذين لم  الباحثين  الذين حققوا رعاية الحقة لالحداث المسؤولين عنهم مع نسبة  الباحثين  )15( تتساوى نسبة  طبقا لبيانات الجدول 
إذ كانت هناك محاوالت لتوفير فرص عمل  الرعاية.  بيانات اضافية الى ان ثالثة مودعين فقط استفادوا من هذه  يحققوا ذلك. وتشير 

الحدهم او متابعة مدى رعاية أسرة الحدث له، والثالث، القيام بزيارات منزلية السرته.

أو قلة  النقل،  أو عدم توفر وسيلة  الوضع االمني  الناجمة عن تدهور  النشاط متعددة وأهمها االسباب  القيام بهذا  ان اسباب عدم 
برنامج  او تطبيق  النشاط. ان عدم توفير  الكافي أو عدم تشجيع االدارة على ذلك  الوقت  المالية، الى جانب عدم توفر  التخصيصات 
للرعاية الالحقة وبغض النظر عن االسباب يعد مثلبة في العملية االصالحية، ألن الحدث مطلق السراح سيواجه الظروف نفسها  التي 

أدت به الى الجنوح، ولن يجد من يمد له يد العون مما قد يؤدي به الى العود.

*      مجموع االجابات وليس مجموع المبحوثين
63 - الهدف من الرعاية الالحقة طبقا للقانون هو ضمان اندماجه في المجتمع وعدم عودته الى الجنوح. ويرتبط قسم الرعاية االجتماعية بدائرة اصالح االحداث..ويقوم بالرعاية الالحقة 

        باحث اجتماعي )قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983 تعديالته - الباب السابع(.
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4: التشغيل الداخلي والخارجي:

لتشغيل االحداث مزايا كثيرة. فهو من جهة عملية اشغال للفراغ بأنشطة منتجة، كما انه، وطبقا لنظام مدارس التأهيل يمكن ان يوفر 
للمودع دخال يستفيد منه، وال سيما اذا وفره وأستثمره عند اطالق سراحه، فضال عن ان التشغيل يعني المزيد من الخبرة، كما يعني 
فرصة لبناء تصورات ايجابية عن الذات. على ان التشغيل يتطلب توفير شروط فنية ومادية، الى جانب الشروط االمنية التي تجعل االدارة 

مطمئنة من ان التشغيل لن يكون فرصة للهرب، او الرتكاب جريمة جديدة، او تعرض المودع الى بعض الضرر.

جدول )16( توزيع الباحثين االجتماعيين بحسب اشتغال المسؤولين عنهم في داخل المؤسسة )اشتغال باجور(
%عدد الباحثيناالشتغال الخارجي%عدد الباحثيناالشتغال الداخلي

518.5نعم725.9نعم
2177.8ال1970.4ال

13.7غير مبين13.7غير مبين
27100المجموع27100المجموع

يظهر الجدول )16( ان ربع الباحثين مسؤولون عن احداث يشتغلون داخل المؤسسة بأجر مقابل )%70.4( ليسوا مسؤولين عن أحداث 
كهؤالء. وحين نتفحص االسباب وراء ذلك يمكن ان نلخصها بما يأتي64:

عدم وجود برامج للتشغيل الداخلي في المؤسسة. ال توجد تخصيصات مالية يمكن ان تستثمر في مشاريع التشغيل.  •
عدم توفر الموافقات االصولية على التشغيل الداخلي بأجر.  •

منع التعامل بالنقود داخل المؤسسة.  •

ان عدم وجود برامج للتشغيل الداخلي ال ينسجم مع الملزمات التي اوردها نظام مدارس تأهيل االحداث فضال عن حقيقة ان ذلك يضيع 
على المودعين فرصة اكتساب الخبرة الضرورية.

أما بالنسبة للتشغيل الخارجي فان أقل من خمس الباحثين أشاروا الى وجود برنامج لمثل هذا النوع من التشغيل.

ان عدم وجود برامج للتشغيل الداخلي بسبب النقص في االجهزة او المدربين او بسبب عدم توفر االمكنة الكافية والمالئمة في بناية 
المؤسسة، كان ينبغي ان يشجع االدارات على زج االحداث المودعين في برامج تشغيل خارجية. ان )%77.8( من الباحثين اشاروا الى 

عدم وجود مثل هذا النشاط. وهناك اسباب كثيرة لذلك تسلط الضوء عليها المعطيات في الجدول )17(.

جدول )17( اسباب عدم اتاحة الفرص للمودعين للمشاركة في برامج تشغيل خارج المؤسسة
%العدداالسباب

327.27الظروف االمنية
327.27عدم تعاون مؤسسات الدولة

327.27عدم توفر مثل هذه البرامج في المؤسسة
218.18أخرى 

11100المجموع

من المؤكد فعال ان التشغيل الخارجي للمودعين ليس سهال. ولن يتحقق بدون توفر شروط معينة لعل اولها الشرط االمني. وثانيهما 
تفهم دوائر الدولة المختلفة وتعاونها مع ادارات المؤسسات االصالحية. الى جانب ضرورة وجود خطط واضحة للتشغيل لتشمل انواع 
المهن وأماكن الشغل واصناف المشتغلين واجورهم وغير ذلك. ان كل هذه الشروط يمكن ان تتحقق في المستقبل. ومن المعلوم 
ان النظام الجنائي في العراق، تضمن، ومنذ السبعينات اجراءات وبرامج لتشغيل السجناء واالحداث. والشك في ان باالمكان استثمار 

تلك الخبرة في المستقبل.

64 - من المالحظات المهمة ان المادة العاشرة من نظام مدارس تاهيل االحداث أوجبت تدريب المودعين في مدرستي تاهيل الفتيان والشباب البالغين واجازت اعطاء المودع في قسم 
        االنتاج جزءا من اجره وايداع الباقي من اجره في المصرف يسلم اليه بعد اطالق سراحه.
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خامسا:  المشكالت التي تواجه الباحثين:
ال شك في ان عمل الباحث في المؤسسة االصالحية ليس سهال السباب كثيرة لعل في مقدمتها ان االحداث الجانحين انفسهم يمثلون 
حاالت صعبة التعامل، وقد اودعوا في المؤسسة حماية للمجتمع وحماية النفسهم ايضا. ان دور الباحث االجتماعي يستهدف خفض 
مخاطر سلوك الحدث سواء تجاه المجتمع او اتجاه الحدث ذاته عن طريق اصالحه ومساعدته على العودة الى مجتمعه والمشاركة 

في حياته.

ثمة مشكالت تواجه الباحثين حصرا. كما ان هناك مشكالت عامة في المؤسسة، او خارجها تنطوي على تأثيرات مباشرة او غير مباشرة 
في أنشطة الباحثين. إذ يعاني بعض الباحثين من اجراءات معينة تتقاطع مع المهام المناطة بهم، ومنها عدم تفهم أالداريين والطابع 
البيروقراطي للعمل وتوزيع المسؤوليات والحبس أالنفرادي للمودعين من جانب اخر فان المؤسسة االصالحية، ايا كانت أصناف مودعيها 

ال بد من ان تعاني من مشكالت معينة سواء تقاطعت مع عمل الباحث أم ال.

وعلى الرغم من تنوع المشكالت في مجتمع الدراسة، اال انها مع تنوعها موجودة في كثير من السجون واالصالحيات في المجتمعات 
إن  أطرافها.  بين  تفرزه من مشكالت  المؤسسة وما  الحياة في  توفر مؤشرات مهمة عن مجريات  ذاته  الوقت  االنسانية وهي في 
أعلى نسبة من المشكالت تتمثل في وقوع حاالت من اللواط بين المودعين انفسهم )%37.78( او قيام الحراس باالعتداء الجنسي 
على بعض االحداث )%4.4( يلي ذلك سوء تصرف افراد القوة االجرائية )%13.3( او تعاطي المخدرات )%8.89( او عدم تفهم االدارة 

لمشكالت المودعين )8.89%(.

دائرة  للقوة، خارج  للسلطة، وممارسة  انها تعكس نمطا معينا  إذ  اللواط،  المشكالت يصعب حلها وال سيما مشكلة  تلك  ان بعض 
الضوابط التي تفرضها االدارات. إن المودعين يخلقون ضوابطهم وقياداتهم ايضا وليس من السهل فرض رقابة مطلقة عليهم طوال 
الليل والنهار، كما ان الدافع الجنسي يتعاظم ضغطه مع طول وقت الفراغ، وتأثيرات المراهقة ووجود حاالت من المودعين )وال سيما 

االصغر سناٌ أو ال قدرة لهم على الدفاع عن انفسهم( يمكن ان يصبحوا هدفا وضحايا لالعتداءات الجنسية.

المودعين  بعض  حاجة  انتشارها  على  وتتعاون  كليا.  منها  والخالص  حلها  يصعب  واصالحية،  سجين  كل  مشكلة  فهي  المخدرات  أما 
وعروض بعض العاملين وال سيما من أفراد القوة االجرائية وموظفي الخفارات، وحتى بعض أفراد اسر المودعين. إن دخول المخدر الى 
المؤسسة ممكن دائما الى حد ما رغم وجود الضوابط والرقابة. إن المشردين في الشارع سرعان ما يدمنون على المخدرات وحين 

يودعون في مؤسسة اصالحية يتحينون الفرص للهروب لمجرد الحصول على جرعة او حبة مخدر.

المشكالت  ثم  الترفيهية،  الوسائل  قلة  تليها  االكبر.  العدد  على  تستحوذ  البناية  مشكالت  ان   )18( الجدول  في  المعطيات  تظهر 
المتعلقة بالبحث االجتماعي مثل كثرة المودعين الذين تقع مسؤوليتهم على الباحث وقلة الدورات التدريبية والتقاطع بين الباحثين 
الباحثين وايجاد ورش تدريبية وتعديل  بناية جديدة، وزيادة عدد  او توفير  بناء قسام جديدة  بين  الحلول  القوة االجرائية. وتتراوح  وأفراد 
القوانين النافذة وتهيئة أماكن مناسبة للرياضة وغيرها. ان قائمة المشكالت المذكورة يمكن ان تسهم في رسم خارطة االحتياجات 

التي يسهم تحقيقها في تطوير عمل المؤسسة وبما يؤمن تحقيق اهدافها.

االجرائية  القوة  افراد  على  المشرع  حددها  التي  الشروط  تطبيق  مقدمتها  وفي  سريعة  حلول  الى  بحاجة  تبدو  معينة  مشكالت  إن 
ورسم حدود تصرفاتهم، وتوفير فرص أفضل للباحث من حيث الوقت واالجراءات واالليات، وإعادة النظر باوضاع البنايات الحالية.
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جدول )18( المشكالت التي تعاني منها المؤسسة من وجهة نظر الباحثين االجتماعيين والسبل المقترحة لحلها
العددالحلالعددالمشكلة

13بناء اقسام جديدة او توفير بناية جديدة18عدد االحداث ضعف ما يستوعبه القسم
12انشاء بناية نموذجية12البناية غير مناسبة كمؤسسة اصالحية

2تعيين باحثين اجتماعيين جدد2حصة الباحث من االحداث اكثر بكثير مما هو مقرر
3تعيين كوادر متخصصة5قلة الكادر المتخصص الذين يمتلكون الخبرة

مناسبة  وساحات  لالحداث  ترفيهية  وسائل  توفر  عدم 
لألنشطة الرياضية

االخرى 6 للرياضة والنشاطات  ايجاد مكان مناسب 
وتوفير الحاسوب

6

4توفير دورات تدريبية لغرض االصالح2عدم وجود آليات لعمل االصالح االجتماعي
5زجهم في دورات تطوير داخل وخارج القطر 6قلة الدورات التطويرية للباحثين والقوة االجرائية

1قلة التهوية واالضاءة داخل القاعات
1عدم توفر غرفة خاصة للقاء مع االحداث

5تأسيس ورش خاصة ولجميع المهن لتأهيل االحداث6عدم وجود ورش خاصة لتأهيل االحداث
1فصل السجن عن الموقف1السجن والموقف في البناية نفسها

والقوة  االجتماعي  البحث  في  العاملين  بين  صراع 
االجرائية

منهم 1 كل  عمل  تحدد  صارمة  تعليمات  وضع 
وتحاسب المخالف

1

2تصنيف المودعين حسب العمر والجرم المرتكب2عدم وجود تصنيف بين المودعين في القاعة
1القضاء على النفاق االجتماعي داخل االصالحية1انتشار النفاق االجتماعي داخل االصالحية

1بناء مرافق صحية اضافية1قلة عدد المرافق الصحية قياسًا بعدد االحداث
4تعديل هذه القوانين4عدم صالحية بعض القوانين

المبحث السادس
القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية
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القوة  مواصفات  الى  ايضا  اشار  فانه  لالحداث،  االصالحية  واالجراءات  المبادئ  على  ركز  االحداث  مجال  في  العراقي  التشريع  ان  مع 
2003 حيث انهارت سلطة الدولة،  االجرائية المطلوبة لحفظ امن مؤسسات االحداث. على ان السنوات االخيرة، وال سيما بعد نيسان 
الواقع بين االهداف االمنية واالهداف  واليات الضبط االجتماعي، ومع حدوث عدة حاالت هروب منظمة، كان هناك جدل على صعيد 
االصالحية، ويبدو ان االمر قد اصبح محسوما لالهداف االمنية اي الحفاظ على الحدث في المؤسسة، حتى يقضي مدة محكوميته، 
دون تركيز على هدف العالج واالصالح. إذ االمن مقدم على كل هدف، وبناء على ذلك ارتفع عدد افراد القوة االجرائية دون ان يعني ذلك 
بالضرورة تحسين مواصفاتهم مع ان قانون رعاية االحداث أشار الى معايير ومواصفات ألفراد هذه القوة. اال ان تلك المواصفات تهمل 

أمام رغبة االدارة بالعدد أو بالكثرة من الحراس.

ان للحراس دورا يتراوح بين تدخل أو تاثير سلبي مباشر )مثال حين يحاول الحارس توريد مخدرات، أو ييسر هروب الحدث، او يخفي أدلة بعض 
أفعاله داخل المؤسسة(. وبين تأثير سلبي غير مباشر مثل ان يتعامل بقسوة وعنف مع بعض االحداث، أو ان يحرض االدارة على البعض 
االخر. إن الفراد القوة االجرائية عالقة مع )خارج المؤسسة( والخارج هو أشخاص لهم عالقات مع المودعين يحاولون توفير أخبار او خدمات 
معينة لهم لكنهم ال يستطيعون، ولذلك قد يلجاون للحراس كوسيط. وبالتالي فأن حصانة الحراس والتزامهم باداء واجباتهم على 

نحو صحيح، يوفر الفرصة الضرورية لخدمة اهداف المؤسسة والتخفيف من العبء الذي تتحمله االدارة في ضروف التمرد او الهروب.

اوال:  البيانات االولية:
يبلغ عدد افراد القوة االجرائية )19( حارسا يتوزعون على نحو متباين على المؤسسات االصالحية )الجدول 36(.

جدول)19( توزيع افراد القوة االجرائية على المؤسسات االصالحية 
%العددالمؤسسة االصالحية

2528.09مدرسة تأهيل الفتيان والشباب البالغين
2022.47مدرسة تأهيل الصبيان

2123.60مدرسة تأهيل االحدث/ نينوى
66.74مدرسة تأهيل االحداث االناث

1719.10مدرسة تأهيل االحداث الذكور المشردين
%89100المجموع

يبلغ متوسط عدد الحراس في المؤسسات الخمس حوالي )18( حارسا. والنسبة االعلى منهم في مدرسة تأهيل الفتيان والشباب. 
ويالحظ قلة عدد الحراس في مدرسة تأهيل االحداث االناث )المشردات( نظرا لطبيعة النزالء )االناث(. من جانب اخر يالحظ قلة عدد االناث 

الحارسات بالمقارنة مع عدد الحراس. فهناك ثمان منهن مقابل )81( حارسا اي بنسبة )%9( مقابل )91%(.

 .)6.09( )24 سنة( و)48 سنة(. ويبلغ المتوسط الحسابي لالعمار حوالي )34( سنة بانحراف معياري قدره  تتراوح اعمار الحراس بين 
يحتاجها  التي  المناسبة  البدنية والطاقة  بالقوة  تتميز  - 29( سنة وهي سنوات   24( بين  اعمارهم  تتراوح  بقليل  اكثر من نصفهم  ان 
العمل في المؤسسات االصالحية. ان هذه السنوات العمرية تتصل دون شك بعدد قليل من سنوات الخبرة. اما المستويات التعليمية 
للمبحوثين فتظهر البيانات ان نسبة الذين يقل مستوى تعليمهم عن االبتدائية تبلغ اكثر من )%57( بقليل وهو مستوى متواضع. ولم 
ترد في قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983 وال في نظام مدارس تأهيل االحداث رقم )2( لسنة 1988، اية معايير او مواصفات 
الفراد القوة االجرائية في المؤسسات االصالحية غير ان قانون اصالح النزالء والمودعين رقم )104( لسنة65 1981 في المادة العاشرة 
منه اورد شروط حراس اصالح النزالء والمودعين ومنها ان اليقل عمره عن )25( سنة وال يزيد عن خمس وثالثين سنة وان يكون حاصال على 
شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في االقل. ان هذه الشروط ال تنسجم مع ما ورد في الجدول السابق حيث ان بعض الحراس تقل 

اعمارهم عن )25( سنة كما ان اكثر من )%57( بقليل منهم دون االبتدائية بل ان )%9( منهم يقرأون ويكتبون فقط.

ان طبيعة عمل الحراس غالبا ما تنحصر في المهمات االمنية. وهو امر قد ال يكون صحيحا دائما. فالحدث قد يرى في الحارس قدوة 
كما ان الحارس الذي يحظى بتعليم مناسب يمكن ان يتعامل على نحو افضل مع االحداث المودعين. يبلغ عدد الحراس الحاصلين على 
شهادة دبلوم فأعلى )4( حراس فقط من مجموع الحراس المبحوثين في كل المؤسسات وال يشكل هؤالء سوى )%1( من المجموع.

65 - كانت تسمية هذا القانون )قانون المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي( غير ان التسمية عدلت بموجب قانون التعديل الثاني المرقم 22 لسنة 2002 حيث حلت التسمية المشار 
         اليها في اعاله. وركز نظام دائرة االصالح االجتماعي رقم )1( لسنة 2008 قد حدد وظائف القوة االجرائية مركزاٌ على الوظيفة االمنية )الفصل الثامن - المواد )29 - 32( وكان امر 
         سلطة االئتالف المؤقتة رقم )10( القسم )20( قد اشار الى الشروط المطلوبة فيمن يختار للعمل موظفا في السجون، ومن الواضح ان هذه الشروط مستلة من قواعد الحد االدنى 

        لمعاملة المذنبين.
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ثانيا:  السجل الوظيفي ألفراد القوة االجرائية:
1 : العناوين الوظيفية الحالية:

سنوات  بموجبه  تتحدد  الذي  المدنية  الخدمة  لقانون  ذلك  ترك  بل  وظيفة  مواصفات  اية  االجتماعي  االصالح  دائرة  نظام  في  ترد  لم 
الترفيع واالمتيازات ولذلك فأن التسميات الوظيفية الواردة في الجدول االتي تتعلق في الغالب بسنوات الخدمة.

جدول )20( توزيع افراد القوة االجرائية بحسب عناوينهم الوظيفية الحالية
%العددالعنوان الوظيفي

44.5رئيس مأمورين
7179.8حارس اصالحية

89.0مأمور قسم
11.1مالحظ فني)بصفة حارس(

11.1مراقب داخلي
22.2مأمور قسم أول

11.1ضابط خفر
11.1حارس اقدم
89100.0المجموع

يظهر الجدول )20( ان النسبة االعلى من االفراد هم حراس )%79.8(. مقابل )%9( لمأموري االقسام و)%4.5( لرؤساء المأمورين. ان 
هذه العناوين تفصح الى حد ما عن توزيع للسلطة وما يتعلق بها من واجبات ومسؤوليات.

2 : عدد سنوات الخدمة:

يبلغ المتوسط الحسابي لسنوات الخدمة )10.1( سنة بانحراف معياري قدره )6.9( سنة، وأكبر عدد لسنوات الخدمة )31( سنة وأقل 
عدد سنوات الخدمة )3( سنوات. إن سنوات الخدمة توفر مؤشرا مهما عن الخبرة ال سيما حين يكون العمل مستمرا في المؤسسة 
نفسها أو في مؤسسات مماثلة أو قريبة من حيث الوظائف واالهداف. إن حوالي )%50( من االفراد تتراوح سنوات خدمتهم بين )3 - 8( 
سنوات أي أنهم بدأو العمل بعد عام 2003 في الغالب. وبالمقابل فان نسبة من تصل سنوات خدمتهم الى )14( سنة تبلغ حوالي 

)%76( من المجموع.

ان )%21( من افراد القوة االجرائية المبحوثين عملوا سابقا في دوائر أخرى مقابل )%68( عينوا الول مرة في المؤسسات االصالحية. 
إن العمل في مثل هذه المؤسسات يحتاج بالتأكيد الى خبرة معززة بجهد تعليمي.

ثالثا:  مشكالت أفراد القوة االجرائية
ال شك في ان العمل في مؤسسة اصالحية ليس سهال. إذ الى جانب ما يتطلبه من ادراك عميق ومسؤول لطبيعة العمل، فان بيئة 

المؤسسة والمودعين فيها تفرز هي االخرى مشكالت تنعكس على الحراس.

وتظهر البيانات ان أعلى نسبة من المبحوثين اولئك الذين يشكون من قلة الراتب والمخصصات اذ تصل الى حوالي ثلث المبحوثين. يلي 
ذلك نسبة اولئك الذين يرون ان العمل في المؤسسات االصالحية يعبر او ينطوي على مسؤولية ثقيلة وهناك )%15( اشتكوا من 

صعوبة التعامل مع االحداث و)%12( من طول ساعات العمل.

ان بعض المشكالت قابلة للحل عن طريق اجراءات ادارية معينة مثل منح حوافز او تحسين الرواتب، او تقديم او زيادة مخصصات الخطورة. 
غير ان مشكالت مثل صعوبة التعامل مع االحداث او ثقل المسؤولية يمكن تالفيها عن طريق تعميق وعي الحارس بأهمية وانسانية 

عمله. أما طول ساعات العمل فهي مشكلة يمكن تالفيها عن طريق توزيع عادل للعمل على وفق جدول زمني محدد.
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رابعا:  العقوبات
مع المشاكل المذكورة في الفقرة السابقة تظهر البيانات ان )5( حراس فقط عوقبوا خالل مدة عملهم ويؤلف هؤالء اقل من )6%( 
مع   - من افراد القوة االجرائية المبحوثين. وتتراوح العقوبات بين الحجز لمدة اسبوع أو قطع الراتب أو االنذار. وتظهر اسباب العقوبة 
قلة عدد المعاقبين - بعض المؤشرات المهمة ومنها اعتراض الحارسة على انتهاكات جنسية66 تتعرض لها الفتيات )في مؤسسة 
المشردات( أو حدوث حريق في ثناء الخفارة. إن هذا العدد القليل من العقوبات قد ال يكون دقيقا ألن المبحوث يحاول ان ال يقدم انطباعا 

سلبيا عن ذاته.

خامسا:  التدريب
تظهر البيانات ان أكثر من )%59( من الحراس شاركوا في دورات تدريبية. ومن المعلوم ان المشرع العراقي أكد موضوع ادخال الحراس 

في دورة تأهيلية كشرط من شروط تعيينهم.

جدول )21( توزيع افراد القوة االجرائية حسب مشاركتهم في دورات تدريبية
%العددالمشاركة

5359.5نعم
3640.5لم يشارك

89100المجموع

ان نسبة المشاركين في الدورات التدريبية جيدة وهي تعكس اهتمام المسؤولين بضرورة توفير الخبرات الجديدة للحراس، وهناك كما 
يبدو حراس شاركوا بأكثر من دورة واحدة مقابل اخرين لم يشاركوا باية دورة.

سادسا:  مشكالت المؤسسة من وجهة نظر أفراد القوة االجرائية
قد يكون الفراد القوة االجرائية تصور عن مشكالت المؤسسة يختلف عن تصورات االدارة والباحثين. إن هذا االختالف ناجم عن طبيعة 
عملهم، بمعنى ان المشكالت التي يعتقدون ان المؤسسة تعاني منها تنعكس جزئيا او كليا، مباشرة او بصورة غير مباشرة على 

عملهم.

البناية  البيانات ان اهم المشكالت التي تعاني منها المؤسسة االصالحية هي عدم تناسب عدد االحداث المودعين مع حجم  تظهر 
وهي النتيجة نفسها التي توصل اليها الفصل الخاص باالدارة في هذه الدراسة. ويتصل بالبناية ايضا موقعها، اذ عده بعض المبحوثين 
غير مناسب او ان البناية غير محصنة امنيا فضال عن ان مرافقها غير كافية او غير مناسبة. ان حوالي )%50( من االجابات ركزت على 
البناية من حيث الحجم والمرافق والموقع وتركز اجابات اخرى على رداءة زي افراد القوة االجرائية وعلى عدم وجود تصنيف للمودعين 

ونقص البرامج التدريبية والتأهيلية. وهناك اجابات ركزت على قلة الكوادر.

ان لتلك المشكالت تأثيرا مباشرا في نمط ادارة الحياة في المؤسسة، كما انها تؤثر سلبا في االهداف المتوخاة من وجود المؤسسة 
ان افراد القوة االجرائية، وهاجسهم االمني، يتعاملون مع االحداث على نحو غير مباشر في معظم االحيان وتشكل البناية عائقا بينهم 

وبين ذلك او تشكل تسهيال لذلك والشك في ان وظيفتهم االمنية تجعلهم اشد تحسسا لتلك المعوقات او التسهيالت.

سابعا:  الرضا عن العمل
التي تنطوي على صعوبات او  المهن والوظائف  العمل قاعدة مهمة لحسن االداء وكفاءة االنجاز وخصوصا في  الرضا عن  يشكل 
على مسؤوليات جسيمة. إن مهنة حارس االصالحية قد تبدو بسيطة اال انها مهمة صعبة في الواقع. لقد اظهرت البيانات ان )71%( 
من افراد القوة االجرائية راضون عن عملهم جدا و)%22.5( راضين الى حد ما. أما اسباب عدم رضا لبعض منهم ونسبتهم )%6.7( من 

المجموع فتتراوح بين طول ساعات العمل وقلة الرواتب والضغوط النفسية المصاحبة للعمل..

66 - حاول البحث تقصي هذه المشكلة لكن الباحثة أكدت عدم وجود حاالت كهذه.
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Homeless. فالتشرد حالة ال يكون للمرء فيها محل اقامة معروف وال  Vagrant بمفهوم فاقد المسكن  يختلط مفهوم المشرد 
والصدقات67. وال  التسول  العمل وعيشه على  رغم قدرته على  الخمول  الى  يركن  المشرد  بل  وسائل معيشة وال مهنة وال عمل، 
يختلف مفهوم فاقد السكن عن ذلك كثيرا وان كان المعيار االساسي للمفهوم هو عدم وجود محل اقامة مقرر او معترف به، وإن كان 
مفهوم )السكن( ذاته ليس واضحا تماما68. وقد يختلط مفهوم التشرد مع التسول وهو طلب الصدقة من االفراد في الطرق العامة69. 
ويرى البعض ان التشرد يرادف البطالة والتسكع، ومن المؤكد ان المعنى اللغوي للمصطلح غير قادر على توصيف معناه االجتماعي 
الذي يشير )بالنسبة لالحداث( الى نمط من انماط السلوك غير االجتماعي تنذر ممارسته بخطورة تهدد كيان المجتمع من خالل تحول 

المشرد الى جانح حقيقي، أي ارتكابه فعال يعده القانون جريمة70.

تتداخل فيه معان كثيرة فهو تعبير عن فقدان   - انثى  ام  ذكرا كان   - الحدث  ان تشرد  القول  الميدانية، يمكن  المالحظات  وفي ضوء 
المسكن المعروف او المعترف به عرفا او قانونا، كما انه يصبح في احيان كثيرة، ممارسة للتسول، بل قد يصبح أخطر من ذلك، حين 

يمارس المتشرد السرقة، او يتاجر بجسده، او يتناول المخدرات، أو يصبح أداة يستخدمها التجار لترويجها71.

في العراق حدد قانون رعاية االحداث مواصفات اجرائية للحدث او الصغير المشرد تميزه الى حد ما من الحدث الجانج72.

في هذا المبحث سنتناول البيانات الميدانية الخاصة بالمودعين من المشردين ذكورا واناثا. وهناك ثالث مؤسسات للمشردين، إحداها 
للذكور واثنان منها لالناث. تضم احداهما الموقوفات والمودعات معا. بلغ مجموع المشردين والمشردات الذين خضعوا للدراسة )71( 

فردا، وفيهم )27( ذكرا بنسبة )%38( و)44( فتاة بنسبة )62%(.

أوال:  بيانات أولية عن المبحوثين:
االناث  اعداد  إن  قضائية.  أحكام  بحقهن  صدرت  اللواتي  يشمل  االناث  يمثل  الذي   )34( الرقم  ان  الى  ابتداء  االشارة  المفيد  من  لعل 
المودعات تفوق أعداد الذكور ما يعبر عن ظاهرة ال تنسجم مع ما هو متوقع من الموقف االجتماعي نحو المرأة أو الفتاة حيث تحرص 
االسرة على تشديد الضوابط عليها مقابل حرية اوسع للذكور. غير ان المشردات قليال ما يوجدن في الشارع، إذ غالبا مايلقى القبض 

عليهن في مراقص، أو بيوت للبغاء.

1 : الفئات العمرية للمبحوثين:

تركز اللدراسة على اعمار المشردين والمشردات الذين حدد قانون رعاية االحداث اعمارهم بوصفهم )صغارا أو أحداثا(73، وهم اولئك الذين 
يخشى عليهم من ان يصبحوا جانحين والتحفظ عليهم حتى سن )18( سنة للذكور و)22( سنة لالناث.

جدول )22( توزيع المبحوثين بحسب فئاتهم العمرية
%العددفئات العمر - بالسنوات

9 - 722.8
12 - 10811.3
15 - 131926.8
18 - 162636.6
22 - 191622.5

100 71المجموع

)%37( تليها نسبة من تتراوح  سنة وتبلغ حوالي   )18  - الذين تتراوح أعمارهم بين )16  يبدو من الجدول أعاله ان أعلى نسبة تمثل 
الصبا  18( سنة وهم من تجاوزوا مرحلة   -  13( بين  تتراوح أعمارهم  ان نسبة من  )%26.8(، أي  15( سنة وتبلغ   -  13( بين  أعمارهم 
وتداخلت أعمارهم مع المرحلة العمرية للفتيان )أقل من 18 سنة( تبلغ )%63( من المجموع. أما الذين تقل أعمارهم عن )12( سنة 
فتبلغ نسبتهم )%14(. وعلى العموم فان نسبة من تجاوزوا الثالثة عشرة تبلغ حوالي )%86( ما يشير الى ان غالبية المشردين هم 

في المرحلتين الوسطى واالخيرة من المراهقة.

67 - د. أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت: مكتبة لبنان، 1978، ص438
                                                                                                                                             Glasser, I. and Rae Bridgman, Braving the Street: The Anthropology of Homeless, New York Oxford, 1999, p.8 :68 - تراجع تفاصيل في

69 - بدوي، نفس المصدر السابق، ص37
70 - جعفر عبد االمير الياسين، التشرد وانحراف سلوك الصغار واالحداث، مصدر سابق، ص 2 - 3

71 - د. كريم محمد حمزة، اطفال فاقدون لالمن االنساني، دراسة ميدانية عن أطفال الشوارع في بغداد، ورقة خلفية لحال التنمية البشرية في العراق 2008.
72 - انظر النصوص القانونية لهذه المواصفات في: المادة )24( من قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 1983 وفي صفحات االطار التشريعي المذكورة آنفا في هذه الدراسة.

73 - استخدم المشرع تسميات كثيرة منها: الصغير - والحدث والصبي والفتى )قانون رعاية االحداث رقم 76( لسنة 1983 - المادة الثالثة
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2 : أماكن الوالدة:

التشرد ظاهرة حضرية، لكن المالحظة الميدانية تفيد بان الريفيين الذين يثقل عليهم الفقر في الريف قد يمارسون التسول او التشرد في 
المدينة او المراكز الحضرية. إذ أظهرت البيانات ان حوالي )%39( ولدوا في بغداد وحوالي )%10( في البصرة و)%7( في الموصل 

وتوزع الباقون على المحافظات االخرى.

ثانيا:  االيداع في المؤسسة:
يركز هذا البحث على مدى توفر العدالة للمودعين في مؤسسات اصالح االحداث والمشردين. ومن المهم مالحظة ان بعض المشردين - وال 
سيما الذين يمارسون التسول - يظلون على عالقة وثيقة مع اسرهم، أي ان اسرهم هي التي تسمح لهم بالتسول. ولذلك تسارع 
االسرة الى بذل كل جهد ممكن بما في ذلك التعهد والكفالة المادية والوساطة من اجل اخراج المشرد من المؤسسة، ولذلك ترتفع 

نسبة االحداث التي تقل مدة وجودهم في المؤسسة عن سنة واحدة.

أظهرت البيانات ان اقل مدة بااليام هي يوم واحد، وأكبر مدة بااليام هي )2555( يوما اي حوالي )7( سنوات ومعظم هؤالء من االناث 
اللواتي لم تراجع اسرهن من اجل اطالق سراحهن، اما ألنهن سبق ان اودعن وأطلق سراحهن بعد تقديم االب او االخ تعهد مع ضمان 
)714( يوما، أي حوالي السنتين بانحراف معياري كبير قدره  مالي، او ألن اسرهن ال تعلم بهن. يبلغ الوسط الحسابي لمدة االيداع 

)691( يوما اي حوالي )1.8( سنة. يمكن اعادة تبويب الجدول السابق كما يلي:

جدول )23( توزيع المبحوثين بحسب مدد االيداع موزعة على ثالث فئات )يوم(
%العددالمدد

399 - 13549.2
799 - 4001420.0
7002231.0 فأكثر
71100المجموع

ان النسبة االعلى تمثل اولئك الذين قضوا في المؤسسة اقل من )400( يوم. إن مثل هذه المدد، تسمح بوضع وتنفيذ برامج مختلفة 
)مهنية وتعليمية وغيرها(، ويتسع ذلك مع المدد االطول. ان مدة االيداع الطويلة، تهيئ فرصة التكيف لحياة المؤسسة بوصفها 
ايداعا يصادر الحرية، إال انها ال تعني بالضرورة فرصة مثالية لالصالح إن لم تتوفر البرامج المطلوبة. مع مالحظة مهمة هي ان بعض 
)وال سيما االناث( تم تحويلهن من مؤسسة أو دار لاليتام الى مؤسسة للمشردات بسبب كونهن مشاكسات، وبالتالي  المودعين 
حرمانهن من االمتيازات التي توفر عادة لاليتام )مصروف الجيب - الدراسة خارج المؤسسة - الترفيه الخ(74. وبالتالي فان مدة االيداع 

تمتد لتشمل بعضا من مدة النزول في دار االيتام. إن مدة االيداع البد من ان تكون ذات اثر في شخصية المودع.

 1983 )76( لسنة  ان اسباب االيداع كما أشرنا متعددة ومتداخلة، اال انها في ضوء المبادئ التي اوردها قانون رعاية االحداث رقم 
تنحصر في المادتين )24( و)25( اللتين تتناوالن: التشرد وانحراف السلوك. ان المشرد، يعبر عن وضع سلوكي تتداخل فيه المؤشرات، 
فهو في الغالب، منقطع عن اسرته، يمارس عمال ال يتوافق مع المعايير االجتماعية وقد يتعرض الوضاع تجعله ضحية االتجار الجنسي، 

او التسول. ولذلك فان التصنيف في الجدول االتي شكلي تماما الن فئاته متداخلة.

النعمان باالعظمية عند تعرضهن لحاالت مرضية يقدمن بوصفهن يتيمات، وليس  اللواتي يعرضن على االطباء في مستشفى  الميدانية المهمة ان المشردات  من المالحظات   -  74
         مشردات، نظرا لما تمثله اللفظة االخيرة من وصمة يستهجنها المجتمع.
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جدول )24( توزيع المبحوثين حسب اسباب االيداع في المؤسسة
%العدداالسباب

2332.39التسول
1419.71هروب من المنزل + دعارة

45.63دعارة
34.22حول من دار االيتام

68.45جاء بنفسه او جاءت به عائلته
22.81ارتكاب جريمة او التستر عليها

22.81ليس له عائلة
912.67اسباب متعددة

68.4الوجود في اماكن ممنوعة
22.81غير مبين

71100المجموع

لقد شهدت السنوات االخيرة افتتاح عدة ماله ليلية في بغداد ومع ان الكثير منها غير مرخصة، فانها اصبحت اماكن جذب لالحداث، 
وال سيما االناث اللواتي يمارسن الرقص والبغاء. فيما يمارس الذكور التسول، والخدمة ويالحظ ان معظم الفتيات هاربات من اسرهن 
بهم  تاتي  المشردين  وبعض  اسرتها،  اقامة  محل  مجهولية  بسبب  بنفسها  تاتي  من  هناك  ان  كما  اخرى.  محافظات  من  وقادمات 
االولى.  زوجته  ابناءه من  تتقبل  اخرى ال  امراة  االم وزواج االب من  التفكك االسري كما في حالة وفاة  اباؤهم بسسب  او  امهاتهم 

وهناك اثنان من مجهولي النسب، وآخرون حولوا من دار االيتام لسوء سلوكهم.

جدول )25( توزيع المبحوثين حسب مدى علم اسرهم بوجودهم في المؤسسة
%العددمدى علم االسرة بوجود الحدث

4766.2تعلم االسرة بوجوده

1926.8ال تعلم االسرة بوجوده

22.8ليس لديه اسرة

34.2لم يبين
71100المجموع

يظهر الجدول في أعاله ان ثلثي المبحوثين ادعوا ان اسرهم تعلم بوجودهم. ويمكن تفسير ذلك بعجز االسرة عن تقديم الضمانات 
للمحكمة واستالم الحدث، او ان االسرة بسسب اوضاعها االجتماعية واالقتصادية ترى ان وجوده في المؤسسة يصب في مصلحتها. 
ان كل الذين ال تعلم اسرهم بوجودهم - من الجنسين - هاربون من اسرهم. ان نمط العالقة مع االسرة مهم جدا كعنصر من عناصر 

البرنامج االصالحي.

ان اماكن تجمع ووجود المشردين معروفة للشرطة في بغداد ولذلك يلقون القبض عليهم بسهولة. كما ان حمالت الشرطة على 
المالهي غير المرخصة، يمكنها من القاء القبض على الفتيات القاصرات الموجودات في هذه المالهي. ويالحظ ان كثيرا من المشردين 
مارسوا التسول، غير ان ارتفاع معدل القاء القبض عليهم يرجع الى الحمالت التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالتعاون 

مع جهات اخرى كالداخلية والعدل.

ان للمشرد الذي يمضي مدة طويلة نسبيا في الشارع اليات لحماية نفسه من القاء القبض ولذلك نجد ان النسبة االعلى من المبحوثين 
اودعوا للمرة االولى في المؤسسة )%84( وهذه سمة ايجابية تؤكد انخفاض نسبة العائدين.
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إن من المهم مالحظة ان بعض االباء يقدمون الضمانات الطالق سراح بناتهم لكنهم يعمدون الى دفعهن للعمل كراقصات أو بغايا أو 
متسوالت لالستفادة من دخولهن75. كذلك فان بعض االحداث يهربون من المؤسسة بسبب حاجتهم الى المخدرات التي ادمنوا عليها 

قبل القاء القبض عليهم. ويلعب بعض افراد القوة االجرائية دورا مهما سواء في تيسير هروب المودع او تزويده بالمخدر.

ثالثا:  الحياة في المؤسسة:
أيا كانت التسميات التي تطلق على مؤسسة للمشردين، وأيا كانت الصفات التي تلحق بالتسمية )إصالح / تأهيل/ إعداد...الخ( فان تلك 
المؤسسة تعمل على مصادرة حرية المشرد فتقطع عالقته بالشارع. إذ مع ان الحياة في الشارع ليست سهلة، فان الطفل والحدث 
يرى في الشارع )بيته( أيا كان المكان )عمارة مهجورة، مراب، مدخل عمارة( مع ان لفظة البيت ال تنطبق عليه. في الشارع، إنفالت من 
رقابة االسرة، وواجبات المدرسة، وخالل مدة وجيزة يتعلم الطفل كيف يواجه مخاطر الشارع، وكيف يحصل على المخدر، وكيف يتعامل، 

خاضعا أو قانعا، مع المشردين االكبر سنا الذين يضعون ويطبقون قواعد السلوك، ويحددون أدوارا للذكور وأخرى لالناث76.

ولذلك تبدو الحياة في المؤسسة وكأنها قيد ثقيل يصادر حركة المودع، من خالل قولبتها، ضمن روتين محدد، في النوم، واالستيقاظ، 
واالكل، ونوع الملبس، ووقت الفراغ...الخ. انها حياة تمضي بناء على جدول محدد مرسوم يضيق به المودع لكنه مضطر للتكيف معه 
احيانا، او للتمرد عليه في أحيان أخرى. إن مشاعر الضجر، واليأس، تتراكم، وتنفجر أحيانا، وال سيما في مؤسسة الذكور، في نوبات من 
العنف ضد االخرين، مودعين، أو إداريين، وفي أحيان اخرى ضد الذات باستخدام أمواس الحالقة في تشطيب البطن، أو محاولة ذبح االخر 

الذي يصنف كعدو.

الحياة في المؤسسة، نصفها في الظل، وهو نصف ال يعرف تفاصيله غير النزالء والقليل جدا من العاملين. إذ يقع ضمن تلك التفاصيل 
تناول المخدر، او الصور الفاضحة، أو العالقات الجنسية المحرمة، او خطط الهروب. أما النصف االخر، فهو النصف الرسمي الذي تعرفه 

االدارة، الخاضع للنمطية والسياقات االدارية. وفي اعتقادنا ان هذين النصفين، يكمل أحدهما االخر.

إن أغلبية االحداث المودعين غير راضين عن حياتهم في المؤسسة )%40.8( مقابل حوالي )%56( راضين جدا او راضين. أما اسباب عدم 
الرضا فاهمها االشتياق لالهل وشعور المودع بالضيق وعدم وجود وسائل ترفيه كافية، أو وجود مشاكل داخل المؤسسة نادرا ما 
يفصح المودعون عن تفاصيلها إال أنها في الغالب تتعلق بالحياة التي تجري وراء الكواليس الظاهرة في المؤسسة ومنها سيطرة 
كبار السن ذوي القوة البدنية، أو الذين تكرر ايداعهم، وأتقنوا لعبة التعامل في سياقات تلك الحياة. أما الذين يشعرون باالهانة فهم 
النادمون على تركهم السرهم. اما الذين يرون ان المؤسسة سجن تصادر فيه حريتهم فهم في الغالب من أدمنوا على الحياة في 
الشارع وليس في المؤسسة اغراءات أو مزايا يمكن ان تنسيهم ما يوفره الشارع من حرية، ومخدرات، وعالقات جنسية...الخ. كل ذلك 
مع مالحظة ان الرضا مسألة نسبية تتصل بالمزاج، واالحداث االنية أحيانا. إذ ان زيارة االب للمودع مثال، قد تنفره من المؤسسة، وتجعله 
مشتاقا ألهله، نادما على فعلته. كما ان تعرض المودع لألذى من قبل مودع اخر قد تجعله يشعر باالهانة ويرى في المؤسسة قيدا 

ثقيال يعزز تصوراته السلبية عن ذاته، وعن العاملين في المؤسسة أيضا.

75 - ينظر وصف لحياة الطفل في الشارع في: د. كريم محمد حمزة، اطفال فاقدون لالمن االنساني، مصدر سابق، ص31 - 33
76 - المصدر السابق نفسه.
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رابعا:  العالقات مع االسرة:
في السطور السابقة اشرنا الى جانب من عالقات الحدث المودع مع اسرته ومنها ان معظم االحداث هربوا في البدء من اسرهم، 
بغض النظر عن مطالبتها بهم وتقديم الضمانات الالزمة الستعادتهم. اظهرت البيانات ان بعض االحداث المودعين تركو اسرهم منذ 

اكثر من سنتين77.

جدول )26( توزيع المبحوثين بحسب المدة التي انقضت على تركه لالسرة )يوم(
%العددالمدة 

1115.87اقل من 182 يوما
273 - 1831216.90
364 - 274 34.22
455 - 365912.67
546 - 456912.67
637 - 547 57.04

11.40 اكثر 

2129.57لم يبين 

71100المجموع 

يالحظ من الجدول )26( ان حوالي )%30( من المودعين لم يبينوا المدة التي انقضت منذ تركهم اسرهم او انهم ال يتذكرون. مقابل 
حوالي )%17( تركوا اسرهم منذ مدة تتراوح بين شهر وحوالي خمسة اشهر. كما ان هناك من تركوا اسرهم منذ اكثر من عشر سنوات. 
وهؤالء ال يعلمون شيئا عن مصير اسرهم. ان بعض المودعين يحرص بشدة على ان يبقى وجوده في المؤسسة سرا وان ال تعلم 

اسرته بذلك، ويتعاظم ذلك الحرص بين االناث اللواتي يشعرن بكونهن مهددات بالقتل لما يسمى بدواعي الشرف.

بلغ المتوسط الحسابي للمدد التي انقضت على ترك الحدث السرته )181( يوما اي ثالثة اشهر بانحراف معياري قدره )323( يوما اي 
اكثر من خمسة اشهر، وهو انحراف كبير يفصح عن تفاوت المدد بين المودعين. ان بحث عالقة ترك الحدث السرته ودور االسرة في ذلك 

امر مهم. فقد اظهرت البيانات ان لالسرة دورا تشجيعيا على التشرد في بعض االحيان.

احد  )وفاة  االسرية  العالقات  بتفكك  اغلبها  يتصل  اسرية  عانين من مشكالت  انهن جميعا  تظهر  المشردات  دراسة حاالت عدد من  ان 
بين  جديدة  انحرافات  لظهور  بيئة  يشكل  لالسرة.  انحرافي  تاريخ  وجود  عن  الناجم  التأثير  عن  فضال  اشبه(78  وما  احدهما،  زواج  االبوين، 

االصغر سنا.

بالتسرب  االمر  يتصل  حين  وخصوصا  االنحرافي،  السلوك  تفسير  في  مهما  متغيرا  يشكلون  االسرة،  جانب  الى  فهم،  االصدقاء،  اما 
من المدرسة، والفقر والبحث عن مصادر غير شرعية للمال، ان مراجعة السباب ترك االسرة، نجد ابتداء، انها متعددة كما انها متداخلة 
وهي تعكس تصورات الحدث نفسه عن اوضاع اسرته وتقويمه الحوالها المادية وعالقات اعضائها ومدى شعوره بالرضا عن حياته 
فيها. يمكن تصنيف تلك االسباب فيما يأتي، مع مالحظة ان هناك مبحوثين، تركوا اسرهم ثم عادوا اليها، وتركوها مرة اخرى او صاروا 
)%31( من  مودعا يؤلفون حوالي   )22( الذين تركوا اسرهم يبلغ  التشرد بعلم االسرة. وعلى وجه العموم فان مجموع  يمارسون 

المجموع الكلي للمبحوثين.

77 - من المالحظات المهمة ان عددا من المودعين كان اصال من المستفيدين من دور االيتام ومن في حكمهم اال انه اساء التصرف في تلك الدور )استخدامه العنف ضد االخرين / السرقة 
       /..الخ( وتقرر نقله الى مؤسسة المشردين، وهو اجراء غير دقيق. كذلك لوحظ ان بعض صغار السن الذين القي القبض عليهم كمشردين، اودعوا في مؤسسة لاليتام الصغار. وهو 
         ايضا اجراء غير موفق. ان بعض من نقلوا من دار االيتام الى مؤسسة للمشردين قضوا في تلك الدار عدة سنوات. واستفادو من امتيازاتها ولذلك فان تحويلهم الى مؤسسة للمشردين 

        سيجعلهم يتعرضون لخبرات انحرافية.
78 - يبدو ان معظم الدراسات التي تناولت تشرد االحداث اظهرت ان حياتهم االسرية لم تكن سليمة سواء من حيث شيوع العنف، او التفكك )ينظر مثال: د.كريم محمد حمزة - اطفال 
       فاقدون - مصدر سابق - ص24( وينظر ايضا خديجة حسن المشهداني - عمل االطفال في الشوارع - رسالة دكتوراه غير منشورة في علم االجتماع - )جامعة بغداد - 2004، ص86 

        وما بعدها
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جدول )27( توزيع المبحوثين الذين تركوا اسرهم بحسب االسباب
%العدداالسباب

941العنف والقسوة من قبل الوالدين أو احدهما
313.6سوء معاملة زوجة االب

313.6سوء معاملة زوج االم
29.1ليس لديها اسرة

14.5سوء معاملة االخ وزوجته
29سوء معاملة الزوج

29االجبار على الزواج
22100المجموع

معظم  ان  المعلوم  ومن  المعاملة،  وسوء  العنف  هو  فيها  الرئيس  والعنصر  تتداخل،   )27( الجدول  في  المذكورة  االسباب  كل  ان 
تفسيرات سلوك التشرد واالنحراف تأخذ بنظر االعتبار االوضاع االسرية. 

ففي كتابه )جرمية النساء The Criminality of Women( يرى بوالك ان الخلفية االسرية أي ما إذا كانت االسرة تعاني من تفكك 
أو اضطراب، تجعل الفتاة تبحث عن بديل السرتها يوفر لها حياة أفضل. كما ان عالمات البلوغ المبكرة تجعل الفتاة عرضة لالغراءات79. 
إن بعض االسباب الكامنة وراء سوء المعاملة أو العنف مصدرها ان الفتاة تحاول الهروب مع فتى، أو امرأة أخرى مما يجعل االسرة 
تفرض عليها قيودا ثقيلة80.إن اسبابا كثيرة تذكر لتفسير جنوح االحداث وتشردهم غير ان الور Lauer يلخصها بجملة واحدة هي: نوعية 
العالقات بين االباء واالطفال ولذلك فان هناك القليل من مظاهر جنوح االبناء في االسر التي تسودها قيم الحب، وحيث يقضي االباء 

وقتا طويال مع ابنائهم وبالعكس يرتفع معدل الجنوح بين الشباب في االسر التي تعاني من مشكالت81.

مع ان هناك بيانات كثيرة عن عالقة المودع باسرته، فان المالحظة الميدانية والمراجعة الموضوعية للبيانات تؤكد ان المودع، يحاول 
جهد إمكانه أن يقدم صورة غير دقيقة عن عالقته باسرته وهي صورة تجعله )ضحية( وتجعل اسرته )مسؤولة( عن تشرده. في الوقت 

ذاته ال يخفي المودع حبه السرته، واهتمامه بالعودة اليها.

جدول )28( توزيع المبحوثين بحسب زيارات اسرهم لهم في المؤسسة
%العددالزيارات

811.3تزورهم دائما

2129.6تزورهم احيانا
3650.7ال تزورهم ابدا

57.0ال تعلم بوجوده بالمؤسسة
11.4غير مبين

71100المجموع

يظهر الجدول السابق ان اكثر من نصف المودعين ال يحظون بزيارات لهم من أسرهم، مقابل )%29.6( تزورهم اسرهم احيانا أو تزورهم 
دائما )%11.3(. أي ان مجموع من تزورهم اسرهم )دائما او أحيانا( يمثلون حوالي )%41( من المبحوثين.

ان عدم زيارة االسرة يشكل عائقا مهما للعملية االصالحية باشتراط ان تكون االسرة سوية من حيث عالقتها بالحدث المشرد. ويالحظ ان 
)%7( من المبحوثين ال تعلم اسرهم بوجودهم في المؤسسة.

وقد تبين ان )12( مبحوثا بنسبة تقرب من )%17( من المجموع الكلي ال يرغبون بالعودة الى أسرهم.

Anne Campbell, Girl Delinquents, Oxford - Basil Blackwell, 1981, pp.208 - 209 - 79
.Ibid - 80

Lauer R. H and Lauer J. Social Problems and the Quality of Life, N. Y., McGraw - Hill, 2002, p.120 - 81
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الراغبين  مجموع  ان  اي  بذلك،  يرغبون  منهم   )45%( مقابل  أسرهم  الى  بالعودة  بشدة  يرغبون  المبحوثين  خمس  من  اكثر  ان  كما 
باختالف شدة رغبتهم تصل الى )%77.6( من المجموع الكلي، وهي صفة ايجابية يمكن ان تستثمر في عملية االصالح من خالل اعادة 
دمج الحدث باسرته واقناعها برعايته وابداء ما يكفي من التسامح معه، ومعالجة االسباب التي ادت الى تشرده. ويالحظ ان االناث 
أضعف رغبة في العودة الى اسرهن ويتعلق ذلك بالتقاليد السائدة التي قد تجبر االسرة على قتل الفتاة جراء هروبها، وال سيما اذا 
كان ذلك قد حدث مع شخص. غير ان الفتاة التي كانت اسرتها تدفعها للتسول او للرقص في المالهي ترغب جدا بالعودة نظرا لعدم 

شعورها بالخطر..

خامسا:  العالقات مع االطراف الموجودة في المؤسسة
ترتيبات، أو حدودا، للتعامل مع  في المؤسسة، يجد الحدث المشرد نفسه مضطرا للتعامل مع اطراف كثيرة. والشك في ان هناك 
هذا الطرف او ذاك. فالحدث المودع، ال يجد عوائق كثيرة تحول بينه وبين المودعين االخرين. لكن عالقاته مع افراد القوة االجرائية، ومع 
الموظفين، تخضع لدرجة من التنميط، والشك ايضا في ان االمر ال يتوقف على المودع وحده بل على االطراف االخرى من حيث تقبلها 

واحترامها للمودع.

وتظهر البيانات ان عالقات المودعين مع االطراف المختلفة في المؤسسة جيدة او جيدة جدا على وجه العموم. غير ان العالقة مع 
الباحثين االجتماعيين تبدو مميزة. تليها العالقة مع االدارة.

سادسا:  اوقات الفراغ
الترويح.  إن المالحظة الميدانية تظهر ان مؤسسات المشردين في بغداد تخلو من برامج مخططة وذات أهداف واضحة في مجاالت 
او  ارضية  وطنية  تلفزيوني  بث  محطات  لمشاهدة  التلفزيون  تشغيل  استمرار  على  ينصب  المؤسسات  ادارات  جهد  معظم  ان  ويبدو 
والتجهيزات فان بعض  االدوات  المساحة فقيرة من حيث  المؤسسات محدود  المتاحة في  الساحات  ان  محطة فضائية واحدة. ومع 

المودعين يستفيدون منها.

جدول )29( توزيع المبحوثين بحسب أنشطة قضاء اوقات الفراغ82
%العدداالنشطة

4944.95مشاهدة التلفزيون
2018.35الرياضة

32.75الخياطة
32.75الرسم

10.92ال يوجد نشاط
3330.28أخرى

109100المجموع

)%18.35( تركز على ممارسة  من اجابات المودعين تركز على مشاهدة التلفزيون مقابل   )45%( يظهر الجدول في اعاله ان حوالي 
الرياضة، غير ان الجدول يظهر في الوقت نفسه ان هناك نشاطات أخرى تبلغ مجموع االجابات عليها )%30.28( من مجموع االجابات، 

وهي نشاطات ذات صفة فردية.

82 - مجموع االجابات وليس مجموع المبحوثين.
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سابعا:  الخدمات التعليمية
المؤسسات  في  وهو  تنموي.  استثمار  هو  االفراد،  من  صنف  وألي  كان،  مستوى  وبأي  التعليم،  في  االستثمار  ان  القول  يمكن 
بنشاط مفيد، يخفف من عبء وقت  الفراغ  اوقات  انه يشغل  برنامج اصالحي. كما  أي  يكون عنصرا مهما في  ان  االصالحية، يمكن 

الفراغ، ويوفر فرصا لتفاعل ايجابي بين المودعين، وبينهم وبين االدارات.

لقد أظهرت نتائج الدراسة ان ثلثي المبحوثين قد التحقوا بالدراسة مقابل حوالي ثلث المبحوثين لم يلتحقوا أصال. غير ان النسبة االعلى 
لمن التحقوا بالدراسة تمثل اولئك الذين لم يصلوا الصف السادس االبتدائي. اما الذين تجاوزوا ذلك حتى الثالث المتوسط فان نسبتهم 

ال تزيد على )15.4%(.

جدول )30( توزيع المبحوثين بحسب مراحلهم الدراسية
%العددالمرحلة

2332.2االول - الثاني - الثالث ابتدائي
1419.7الرابع - الخامس - السادس ابتدائي

811.2االول - الثاني - الثالث متوسط
2636.6لم يبين

71100المجموع

يظهر الجدول في اعاله ان )%36.6( لم يبينوا المرحلة الدراسية، والواقع ان أغلبهم - بعد التدقيق - لم يلتحقوا بالدراسة أبدا وهي 
)%63.4( من المودعين يتلقون دروسا  ان  ايجابيا وهو  البيانات مؤشرا  ايجاد برنامج تعليمي مكثف. كذلك تظهر  نسبة عالية تتطلب 
تعليمية نظامية في المؤسسة. مقابل ربع المبحوثين ال يتلقون ذلك. ويالحظ ان البرامج التعليمية في المؤسسات غالبا ماتقتصر 
الى  ان يهرب ويعود  المؤسسة  الدراسة في مدرسة خارجية عن  الى  الذي يحتاج  المشرد  إذ يخشى من  على صفوف محو االمية، 

الشارع ثانية. ان تقويم المبحوثين للبرنامج التعليمي يبدو ايجابيا.

ثامنا:  التدريب:
المستوى  على  تمكين  أيضا  هو  بل  فقط،  الفنية  الخبرة  حيث  من  ليس  للمودع،  تمكين  عملية  انه  اولها  متعددة.  وظائف  للتدريب 
النفسي، إذ ان تعلم مهنة معينة له عائد نفسي من حيث الرؤية االيجابية للذات، والقدرة على اداء دور نافع يعزز الثقة بالنفس. كما 

ان التدريب يشغل بعض اوقات الفراغ الطويلة في المؤسسة، ويهيئ بيئة لعالقات ايجابية بين المودعين، وبينهم وبين االدارة.

أظهرت البيانات ان )%56.3( يشاركون في برامج تدريبية داخل المؤسسة. ومع انها نسبة جيدة فان من المهم التعرف على اسباب 
عدم مشاركة حوالي )%41( في هذه البرامج
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جدول )31( توزيع المبحوثين الذين يشاركون في البرنامج التدريبي بحسب نوع التدريب
%العددنوع البرنامج التدريبي

1732.70خياطة وحياكة
23.85حدادة

23.85تدبير منزلي
1426.92الحاسوب

1223.08الحالقة

47.7صيانة )كهرباء(
11.92الرسم

52100.0المجموع

وفقا للبيانات في اعاله ان البرنامج التدريبي يبدو متنوعا. إذ ان ثلث المبحوثين تقريبا يتلقون تدريبا في مجال الخياطة والحياكة )في 
الذكور(  من  )أغلبهم  الحالقة  على  يتدربون  من  وهناك  المنزلي.  التدبير  في  تدريبا  يتلقين   )4%( حوالي  عن  فضال  االناث(  مؤسسة 
ونسبتهم )%23( مقابل حوالي )%27( يتدربون على الحاسوب. ان بعض االجهزة الضرورية للتدريب معطلة أو غير موجودة من ذلك 

الحواسيب، وأجهزة التدريب على الحدادة.

أما أولئك الذين ال يشاركون في أي برنامج تدريبي فان اسبابهم تبدو شخصية مثل عدم الرغبة او االنشغال بالدراسة.

إن للمتدربين اراء ايجابية بالبرنامج التدريبي. إذ ان )%92.5( يعتقدون ان البرنامج مفيد او مفيد جدا.

تاسعا:  الخدمات الصحية
من المؤكد ان وجود عدد كبير من االحداث، في بناية غير مستوفية للشروط الصحية، وما يعنيه ذلك من اكتظاظ، أو ضيق مساحة 
المرافق المختلفة، كل ذلك، يمكن ان يؤدي الى انتشار حاالت مرضية معينة. وهناك أمراض معروفة في السجون مثل االمراض الجلدية 
والتنفسية فضال عن ان المشردين يصابون بامراض مختلفة في الشارع ينقلونها الى المؤسسة عند صدور االوامر القضائية بايداعهم.

جدول)32( توزيع المبحوثين بحسب االصابة بمرض معين
%العددالحالة المرضية

2129.6مرضى
5070.4أصحاء

71100المجموع

طبي  برنامج  الى  الحاجة  تعني  نسبة  وهي  معينة،  أمراض  من  يعانون  المبحوثين  من   )30%( حوالي  ان  أعاله  الجدول  من  ويتضح 
مناسب. إن معظم المرضى تعرضوا لالصابة قبل ايداعهم في المؤسسة.

عاشرا:  تصور الذات:
ان سؤاال مثل: كيف ينظر المشرد الى نفسه: وبأي مراة؟ يمكن ان يكون قاعدة او منطلقا لكل اجراءات االصالح الالحقة. إن بعض 
ما  متناقضة،  تبدو  عناصر  على  تنطوي  لذواتهم  تصورات  بتنمية  يبدأون  الشارع  في  وجودهم  ويتعزز  أسرهم،  يغادرون  إذ  االحداث، 
بين إحساس بالذلة، والضياع، والغربة، ومابين رغبة في مواجهة الصعاب لضمان حد أدنى من مستويات العيش في بيئة مزدحمة 

بالمخاطر، ال يسودها إال قانون القوة.
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جدول )33( توزيع المبحوثين حسب الوصف الذي يرون انه ينطبق عليهم
%العدداالوصاف

1622.5مذنب ونادم
1318.3ضحية مظلومة

45.6ضائع/ ضائعة مع شعور بالغربة
1216.9مجرد مشرد

45.6بال عقل - متخلف
811.3طموح وغير نادم وواثق من نفسه

34.2يتيم ال عائلة له
11.4مجرد سجين

1014.1غير مبين
71100المجموع

يظهر الجدول أعاله تصورات متباينة نسبيا غير ان معظم المبحوثين يشعر بنوع من االسف أو الندم، وبعضهم يشعر بالذنب غير ان 
اخرين يرون أنهم ما زالوا يمتلكون مدى من الطموح وأنهم غير نادمين على ما حصل. إن نسبة فئة )غير مبين( عالية )%14.1( وهؤالء 
لم يستطيعوا في الواقع أن يختاروا كلمة او جملة قصيرة يعرفون بها ذواتهم، ولذلك ترددوا ثم سكتوا. غير ان الباحث كان يستطيع 
أن يشخص حيرتهم، أو عدم اهتمامهم. إن بعض الباحثين وصفوا أنفسهم بكونهم مجرد مشردين )حوالي 17 % ( ومن خالل المناقشة 

معهم، يمكن مالحظة نبرة االحتقار ومشاعر الذل والدونية في كلماتهم.

وعند سؤال المبحوثين ما إذا يعتقدون ان ايداعهم في المؤسسة كان مفيداَ كلياَ او نسبياَ أضهرت البيانات ان )%74.7( من المبحوثين 
إن معظم  ان ذلك لم يكن مفيدا.  أو نسبيا مقابل حوالي خمسهم يعتقدون  المؤسسة كان مفيدا كليا  ايداعهم في  ان  يعتقدون 
على  مدمن  ومعظمهم  اصدقاء،  فيه  لديهم  ان  كما  طويلة،  اشهر  مضي  بسبب  الشارع  في  الحياة  على  أدمن  ممن  هم  هؤالء 
المخدرات. هؤالء يرون في الشارع بيتهم، ويرون وجودهم في المؤسسة قيدا ثقيال ولذلك يحاولون الهرب، او اختالف مشكالت فيما 
بينهم او مع االدارة. اما الذين وجدوا ان االيداع كان مفيدا لهم فأن بعضهم وجدوا فيه تعزيزا النسالخهم عن اسرهم وقد عبروا عن 
ذلك بعبارة )التخلص من ضغوط االسرة( بنسبة )%18.4( اما الذين عبروا عن استفادة حقيقية فهم اولئك الذين وفرت لهم المؤسسة 

فرص التدريب ومواصلة الدراسة. او كانت بديال عن الشارع.

ان كل مبحوث مودع في المؤسسة سيغادرها في يوم ما. فما هي مشاريعه. ان اول انطباع عن مشاريعهم للمستقبل هو انها 
مشاريع غامضة، فيها من االمنيات اكثر مما فيها من الوقائع.

جدول )34( توزيع المبحوثين بحسب مشاريع للمستقبل
%العددمشاريع المستقبل

1521.12يعمل
34.2يود البقاء في المؤسسة وال يغادرها

3143.66يعود الى أحضان االسرة 
68.45ال يعلم

23اخرى
57100المجموع
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ان التفكير بمشروع معين، قد ال يعني امكانية تطبيقه بالضرورة. ذلك الن االمر ال يتوقف على الخبرة المتاحة، وعلى مدى )االدمان( على 
الشارع، ومدى وجود محفزات او عوامل حث على التشرد او على االلتزام بالسلوك السوي. ان اولئك الذين يفكرون بالعودة الى اسرهم 

يعتقدون ان اسرهم ستغض النظر عن سلوكهم وماضيهم، وبينهم من كانت اسرته تدفعه للتسول.

ان تلك المشاريع قد تحتاج الى معاونة احد ما. ويعتقد )46( مبحوثا بنسبة )%64.8( أنهم فعال سيطالبون العون من أحد مقابل )22.6%( 
ذكروا انهم لن يطلبوا ذلك العون من أحد. ويظهر الجدول االتي أن نسبة عالية سيتجهون لطلب العون من أالسرة.

الحادي عشر:  العقوبات
الحث على  االصالحية، يصبح  المؤسسات  العقاب. وفي  الثواب مطلوب كما  وان  الحياة ال تمضي على قدم واحدة.  ان  الشك في 
السلوك السوي، نصحا او تعزيزا من خالل بعض المشجعات والمكاسب، ضروريا كما تصبح العقوبة ضرورية للحفاظ على الحدود الدنيا 
لالمن في االقل. إذ ان لحوادث الشغب الجمعي اثارا قد تكون خطيرة من حيث حجم الضحايا والدمار، ولذلك تحتاج ادارات المؤسسات 
)3( 1988 قد اورد مجموعة من العقوبات التي يمكن  االصالحية الى نظم للعقاب الداخلي. وكان نظام مدارس تأهيل الفتيان رقم 
القانونية  الناحية  التعليمات وال يشكل جريمة من  او  النظام  يخالف  المودع لعمل  ارتكاب  حالة  استخدامها في  المؤسسات  الدارات 
ومنها التنبيه والحرمان من المشاركة في بعض الفعاليات المدرسية والحرمان من قبول الزائرين، او الحرمان من االجازة المنزلية او حجزه 

في غرفة منفردة لمدة ال تزيد على )15( يوما83.

ان وجود الحدث في المؤسسة قد يجعله في مواجهة بعض المشكالت.

جدول )35( توزيع المبحوثين بحسب مدى مواجهتهم لمشكالت المؤسسة
%العدد مواجهة المشكالت

1825.4واجهوا مشكالت
5171.8لم يواجهوا مشكالت

22.8لم يبين
71100المجموع

ان تعريف المشكلة قد ال يكون واضحا في ذهن الحدث. ومع ذلك فأن حوالي )%72( منهم لم يواجهوا أية مشكلة خالل وجودهم 
في المؤسسة وهو أمر يعكس نجاح اليات الضبط السلوكي في المؤسسة، كما انه يعكس التزاما من جانب المودعين انفسهم 
أيضا. وفي الحالين فان النتيجة تظهر ان الحياة في المؤسسة تبدو هادئة لمعظم المودعين. غير ان ربع المبحوثين واجهوا مشكالت 

وهي ليست نسبة قليلة. والشك في ان التعرف عليها ضروري لتطوير الحياة في المؤسسة.

83 - نظام مدارس تأهيل االحداث، مصدر سابق، المادة )15( ثانيا.
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وهي مؤسسة اجتماعية لتوقيف االحداث الذكور واالناث والتي تقرر المحكمة او السلطات المختصة توقيفهم، ويجري فيها فحصهم 
بدنيا وعقليا ودراسة شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا لمحاكمتهم.

وقد أنشأت دار المالحظة في بغداد عام 1971، وكانت تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، ويشرف على اعمالها مكتب الخدمة 
االجتماعية. االان تلك الدار تحولت الى دائرة اصالح االحداث في الوزارة ذاتها واستمر الحال حتى نيسان 2003، حيث فقدت سيطرة الدولة 

وأستحوذ االهالي على تلك الدار وتم اشغالها من قبل 58 عائلة، وهي اوضاع ال تختلف عن بقية االقسام االصالحية.

اشارت المادة )10( / اوال من قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 بان دار المالحظة مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة 
او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا عقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته. 
وطبقا لنظام دور المالحظة فان هذه المؤسسة هي قسم من اقسام دائرة اصالح االحداث ضمن تشكيالت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية، معد لتوقيف االحداث بقرار من المحاكم او السلطات المختصة، وفيه يجري مكتب دراسة الشخصية عمليات الفحص البدني 

والنفسي وتحديد اوضاعهم االجتماعية ويدرس شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا الجراء محاكمتهم.

يقع قسم دار مالحظة بغداد في منطقة االسكان )الطوبجي( في الشمال الغربي من مدينة بغداد. تبلغ الطاقة االستيعابية للقسم 
)204( حدث في حين ان عدد االحداث لحين كتابة هذا التقرير يبلغ )270( حدثا.. موزعين على اربع عشرة قاعة كل قاعة تحتوي على 
عدد يتراوح مابين 10 - 15 حدثا.. تبلغ اعمارهم 12 - 18سنة. اال ان االمر قد يختلف قليال حيث ان هناك احداثا تجاوزوا هذا العمر ووصل 
20 سنة.. وسبب ذلك ان هناك اشخاصا ارتكبوا افعاال مخالفة للقانون وهم دون الثامنة عشرة وتم القاء القبض عليهم وهم في 
سن الخامسة والعشرين. وكان من المفترض ان يدعوا مع الكبار )دائرة االصالح العراقية( ويقدموا لمحاكم االحداث. ولكن )اجتهادا( من 

القضاة والجل االسراع في حسم قضاياهم تم ايداعهم في دار المالحظة.

أوال:  الحياة اليومية داخل الدار

يقضي االحداث في الدار اغلب اوقات اليوم في القاعات المخصصة لهم. إذ ال تتوفر في الدار االنشطة الترفيهية التي تساعدهم في 
قضاء أوقات الفراغ. لكن يسمح لهم لمدة محدودة بممارسة لعبة كرة القدم فضال عن محاضرات اجتماعية ودينية تلقى عليهم من 
الباحثين االجتماعيين والواعظين الدينيين. كما ان هناك جهاز تلفاز في كل قاعة يبرمج على قنوات محددة. كما ال يسمح لالحداث اقتناء 
اية اجهزة اتصال او ترفيه كالراديو والمسجل. وهناك جهاز موبايل لدى شعبة البحث االجتماعي يتصل به االحداث بذويهم وحسب خطة 

موضوعة من قبل شعبة البحث األجتماعي.

كما توجد وحدة تاهيل بسيطة يمارس فيها االحداث الرسم والخط وبامكانات محدودة فضال عن وجود صف لمحو االمية لتعلم القراءة 
والكتابة.

ثانيا:  مرحلة الترحيل او اطالق سراح الحدث

بعد ان يتم عرض اوراق الحدث المتهم على القضاء يتم ارسال نسخة من اوراق الحدث المودع في الدار الى مكتب دراسة الشخصية 
البداء الرأي وارفاقه بملف القضية قبل البت بها. بعد ذلك ترسل او تعاد االوراق الى الجهة القضائية التي ارسلتها وهنا تكون النتيجة 
اما ان يحكم الحدث بقضاء مدة في المدرسة االصالحية والذي يسمى )تدبير سالب للحرية(. وفي هذه الحالة يتم نقل الحدث المودع 
في دار المالحظة الى المدرسة االصالحية وحسب عمر الحدث المودع فأذا كان عمره مابين 9 - 15 سنة يتم ايداعه في مدرسة تأهيل 
الصبيان واذا كان عمره مابين 15 - 18 سنة يتم ايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان واذا كان عمره مابين ال 18 - 22 سنة يتم ايداعه في 
مدرسة الشباب البالغين وهنا يبرز سؤال البد من ان يجاب عليه وهو كيف يكون عمر الحدث اكثر من 18 سنة في ما ذكر انفا اليداعه في 

مدرسة الشباب البالغين في حين ان القانون ينص على ان الحدث هو دون الثامنة عشرة.

18 ولكنهم تجاوزا الثامنة عشرة من عمرهم  الجواب عن هذا السؤال يكون: ان هناك احداثا اقترفوا افعاال مخالفة للقانون دون سن 
في اثناء مدة التحقيق لذلك سمح قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 بأبقائهم في قسم الشباب البالغين التابع لدائرة اصالح 

االحداث لحين اكمال الثانية والعشرين من عمرهم.

84 - يمكن للقارئ ان يحيط بتفاصيل شاملة عن هذه المؤسسة بمراجعة قانون االحداث رقم )76( لسنة 1983 ونظام دور المالحظة رقم )6( لسنة 1987.
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اما اذا أمر القاضي بأطالق سراح الحدث ففي هذه الحالة يتم اطالق سراحه على وفق األليات االتية:

تقوم مفرزة من شرطة االحداث باصطحاب عائلة الحدث او من يمثلهم قانونا بمراجعة دار المالحظة ومعهم قرار المحكمة بأطالق 
سراح المودع عندها يتم اطالق سراحه من الدار مع مراعاة عدم جواز اطالق سراح الحدث دون حضور عائلته.

اما اذا لم تحضر عائلة الحدث بسبب التفكك االسري او اليتم او التهجير او اي سبب اخر فعند ذلك يقوم القاضي بتحوليه الى دار 
تأهيل االحداث الذكور للمشردين اذا كان ذكرا ودار تأهيل االحداث االناث اذا كانت انثى وحسب قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 

المادة )24(.

ثالثا:  المشاكل والمعوقات في عمل الدار:

تأخير القضايا وهذه من االمور المهمة. فكثير من االحداث فقدت اضابيرهم عند انتقالهم من مركز االعتقال الى دار المالحظة االمر   .1
الذي ادى الى تأخير محاكمتهم وبقائهم مدة في الدار وصلت الى السنتين لدى بعض االحداث.

قلة التدريب المتعلق بالكادر العامل في الدار من باحثين اجتماعيين او افراد القوة االجرائية خاصة فيما يتعلق بالمشاهدات لتجارب   .2
العالم في مجال االصالح.

قلة استخدام بدائل التوقيف او العقوبة قصيرة المدة لالحداث فقد وجدنا كثيرا من االحداث اقترفوا افعاال بسيطة جدا كسرقة   .3
موبايل او مبلغ من النقود اليسيرة وما شابه ذلك وهذا االمر يؤدي الى خلط االحداث هؤالء مع عتاة المجرمين من قتلة وارهابيين.

جدول رقم )36( يمثل عدد االحداث الموقوفين الداخلين والخارجين لألعوام )2006 لغاية 10/1/ 2010(

السنة
الخارجونالداخلون

العددالعدد
2006345326
2007683376
2008701863
2009759712

2010453472

بلغ عدد األحداث المطلق سراحهم بقرار العفو المرقم 19 لسنة 2008 )179( حدثا موقفا.
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جدول رقم )37( يمثل توزيع االحداث حسب نوع التهمة لغاية 10/1/ 2010
العددانواع التهمةت
31سرقة1
21قتل2
3تسليب3
3جرائم ماسة باالخالق4
8خطف5

1أسلحة6
1مرور7
196أرهاب8
19دعاوى أخرى9

283المجموع
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طبقا لقانون رعاية األحداث، هنالك تمييز ما بين الحدث الجانح، والصغير، والحدث المعرض للجنوح86 وبناء على هذا التصنيف، أورد نظام 
مدارس تأهيل األحداث ثالثة أصناف من المدارس هي: مدرسة تأهيل الصبيان ومدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة الشباب البالغين87 وهذه 
الثامنة عشرة من  أكمل  او من  الفتيان  تأهيل  المودعين في مدرسة  الثامنة عشرة من عمره من  اكمل  المدرسة معدة إليداع من 
عمره وقت الحكم عليه للعمل على تأهيله مهنيا او دراسيا وإعادة تكيفه اجتماعيا، اما مدرسة تأهيل األحداث )وقد استخدم المشرع 
تأهيل  مدارس  نظام  من  األولى  المادة  في  عنوانها  يرد  فلم  خامسا((   / العاشرة  )المادة  األحداث  رعاية  قانون  في  التسمية  هذه 
األحداث كصنف مختلف بل ورد كعنوان عام يشمل كل العناوين الفرعية للمدارس88 في هذا المبحث سندرس أوضاع األحداث الجانحين 
الذين صدرة بحقهم أحكام من محاكم أحداث جراء ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون. أي أننا استبعدنا المشردين إذ أوردنا البيانات 

المتعلقة بهم في مبحث مستقل89.

يتوزع االحداث الجانحون الذين يتناولهم هذا المبحث على اربع مدارس - مؤسسات وكما هو مبين في الجدول االتي:

جدول )38( توزيع االحداث الجانحين من الجنسين الذين شملتهم الدراسة بحسب المدارس )العينة( وبحسب عدادهم 
الكلية في تلك المدارس

أعدادهم الكلية %عدد المبحوثيناسم المؤسسةت
% العينة للمجموعفي المؤسسة

15055.648131.2مدرسة تاهيل الفتيان والشباب البالغين1
5219.310151.5مدرسة تاهيل الصبيان2
4215.69444.7مدرسة تأهيل االحداث / نينوى3
269.626100مدرسة تأهيل االحداث االناث4

70238.5*270100المجموع

يظهر الجدول اعاله ان المجموع الكلي لالحداث الجانحين ذكورا واناثا )702( بنسبة )%38( وهذه النسبة التي تزيد على ثلث المجموع 
الكلي هي نسبة جيدة ممثلة. كما يالحظ ان اعلى نسبة من العينة سحبت من مدرسة تاهيل الفتيان والشباب البالغين في الجعيفر، 
خمس  حوالي  البالغة  الشالجية  في  الصبيان  تاهيل  مدرسة  من  المسحوبة  العينة  نسبة  تليها  العينة.  مفردات  نصف  على  تزيد  إذ 

مجموع العينة. أما االناث فان مجموعهن )26(، وهو العدد الكلي للمودعات وقد بلغ حوالي )%10( من المجموع الكلي للعينة.

لعل اول مالحظة تطرأ على الذهن هي ان العدد الكلي للمودعين قليل بالرغم من الظروف التي شهدها العراق خالل السنوات الماضية. 
غير ان السجون ومؤسسات االصالح ال تعطي صورة حقيقية عن حجم الجريمة في بلد معين. ولذلك يمكن القول ان هؤالء المودعين 

هم جزء قد ال يكون كبيرا من حجم الظاهرة االجرامية في العراق.

أوال:  البيانات االولية:
1 : الجنس:

يمكن القول ابتداء ان ظاهرة جنوح االحداث في العراق هي ظاهرة ذكورية نظرا للضغوط والضوابط الثقافية التي تحدد حركة االناث 
حتى قبل ان يتم  )رجل(  انه  الذكر على  التقليدية. أما الذكور فهم اكثر حرية وقد ينظر الى  في اطار االسرة انطالقا من قيم الشرف 
الثامنة عشرة من عمره فضال عن ان بعض مضامين التنشئة االجتماعية تشجع على العنف، وتفسر بعض الجرائم على انها تعبير عن 

الشجاعة او الرجولة.

85 - جانح اسم فاعل من الفعل الثالثي: جنح بمعنى مال وجنوح الليل إقباله والجناح بالضم اإلثم )ينظر الرازي - مختار - الصحاح( - الكويت - دار الرسالة - 1983 - ص113
86 - فالصغير من لم يتم التاسعة من عمره. اما الحدث فهو من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. او من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة او هو من اتم 

         الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر )قانون رعاية األحداث 76 لسنة 1983 وتعديالته - المادة الثالثة(
87 - نظام مدارس تأهيل األحداث رقم)3( لسنة 1988 - المادة االولى.

88 - المصدر نفسه - المادة األولى / اوال وثانيا
89 - من الضروري اإلشارة الى ان مدرسة تأهيل االحداث في نينوى تضم عددا من االحداث الموقوفين الذين لم تصدر ضدهم أحكام. وعدد هؤالء مختلف مابين مدة واخرى مع العلم ان 

        هذه المؤسسة كانت قد اعدت في االصل كدار للمالحظة.
        * هذا العدد يخضع للزيادة والنقصان. ففي سبيل المثال أطلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية )103( من االحداث المودعين في مؤسساتها وذلك خالل شهر تشرين االول 2010    

        بين افراج شرطي وتخلية، كما تم ادراج )14( منهم ضمن برنامج الرعاية الالحقة )ينظر: اعالن دائرة اصالح االحداث في جريدة المشرق، العدد 1949 في 2010/11/22.
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جدول )39( توزيع االحداث الجانحين بحسب النوع االجتماعي
%العددالنوع االجتماعي

24490.4ذكور
269.6اناث

270100المجموع

)39( ان جنوح االحداث ممثال بالمودعين في مؤسسات الجانحين هو ظاهرة ذكورية كما أسلفنا، إال ان ذلك ال يعني ان  يبين الجدول 
عدد االناث في الجدول يعكس حقيقة الظواهر االنحرافية وتوزيعها الجنسي على مستوى الواقع. وإذا رجعنا الى البيانات المتعلقة 
بالمشردين والمشردات نستطيع االفتراض بان النسبة االعلى من االناث تقع تحت فئة المشردات اكثر منها تحت فئة الجانحات اللواتي 

صدرت بحقهن احكام جراء ارتكابهن جرائم.

2 : االعمار:

تسقط المسؤولية الجنائية عن الصغير او الطفل الذين يقل عمره عن )9( سنوات، ويبدو ان السلوك الجانح، يزداد وضوحا مع التقدم في 
العمر، ولذلك اعتمد المشرع العراقي على معيار العمر في تصنيف مدارس االيداع.

لقد اظهرت البيانات في الجدول )40( ان اعلى نسبة بين الجانحين تمثل اولئك الذين تراوحت أعمارهم بين ال )16 - 18( سنة. وهو عمر 
يمثل حافة االنتقال من الحداثة الى الرشد، أي من المسؤولية الجنائية الناقصة الى المسؤولية الجنائية الكاملة على ان هناك من 
تصل أعمارهم الى اكثر من )22( سنة وهؤالء يمثلون حاالت خاصة فبعضهم حكم عليه وهو حدث. وبعضهم االخر يواصل الدراسة 
وحصل على قرار يرأف به كنوع من المكافأة على سلوكه الحسن. على ان الوسط الحسابي لالعمار يقل عن )18( سنة ويبلغ )17.7( 
سنة بانحراف معياري محدود يبلغ )2.1( سنة بمعنى ان التباين في االعمار ضئيل. والواقع ان بيانات الجدول تظهر ان من تقل اعمارهم 
عن )15( سنة ال تزيد نسبتهم على )%15.7( بينما يؤلف الذين تتراوح أعمارهم بين )16( و)18( سنة )%46(. أما الذين تزيد اعمارهم 

على )19( سنة فان نسبتهم تبلغ )%37.8(. مع مالحظة ان إثنين من المبحوثين لم تبين فئتهما العمرية. 

جدول )40( فئات اعمار االحداث الجانحين في المؤسسات االربع
%العددالفئة العمرية

4215.7اقل من 15 سنة

1612446.3 - 18 سنة

1910237.8 سنة فاكثر 
268100المجموع

ويبدو من بيانات الجدول اعاله ان جرائم االحداث طبقا لتصنيفهم العمري تقع بين فئتي العمر )16 - 18( سنة وهي فترة قلقة تمثل 
أواخر مرحلة المراهقة ومدخل مرحلة الرشد. كما انها بالنسبة لالناث تمثل شدة الضبط وقوة الرقابة.

3 : مناطق السكن

في االدبيات المعروفة التي تناولت جنوح االحداث، كان هناك دائما تمييز بين منطقة السكن ومنطقة ارتكاب الفعل الجرمي. إن مثل 
ان تكشف هويته فيمارس فعله في منطقة بعيدة عن سكنه. وذلك قد يصح على افعال  الحدث يحذر من  بان  التمييز يفترض  هذا 

كالتشرد والتسول لكنه ال يصح على الجرائم التي يرتكبها الحدث بدفع ومعرفة من اسرته، مثل جرائم الثأر وجرائم الشرف.

المبحث التاسع
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جدول )41( توزيع االحداث الجانحين بحسب مناطق سكناهم
%العددمناطق السكن
14252.6مراكز المحافظات

8732.2أقضية
269.6نواحي

31.1قرى )ريف(
124.4غير مبين

270100المجموع

تظهر البيانات في الجدول اعاله ان اكثر من نصف الجانحين المبحوثين هم من مراكز محافظات. وحوالي ثلثهم من األقضية، فاذا ضفنا 
اليهم النواحي، تحت عنوان حضر االطراف فان نسبتهم تبلغ )%41.8(. مقابل )%1.1( للجانحين من سكنة القرى )الريف(. إن كل النسبة 
االخيرة هي لفتيات هربن اصال من اسرهن وألقي القبض عليهن في مركز حضري )بغداد(، وهن يمارسن البغاء او الرقص في حانات او 

مراقص مع انهن دون سن 18 سنة.

4 : االيداع في المؤسسة االصالحية

أ - اصناف الجرائم
تتعدد اصناف جرائم االحداث الجانحين، اال ان االوضاع االمنية بدت ذات تاثير واضح في هذه االصناف إذ المعروف ان جرائم االحداث في 
)كالقتل مثال( فان معظمها يرتبط بمعايير وأعراف سائدة كالثأر وجرائم  العراق غالبا ما تكون بسيطة، فإذا اتخذت طابع عنف شديد 
الشرف واالنتقام. غير ان البيانات تظهر اليوم اصنافا جديدة وخطيرة لبعضها صلة باالوضاع السياسية التي شهدها المجتمع العراقي، 

وأستفحال ظاهرة االرهاب باشكالها المتعددة التي يثير بعضها جدال قد يضفي على عناوينها عدم االتفاق*.

جدول )42( توزيع االحداث الجانحين بحسب اصناف جرائمهم
%العدداصناف الجرائمت
3914.2ارهاب1
7226.2قتل أو شروع به2
9032.9سرقة3
134.7حيازة مخدر4
134.7مشاجرة5
165.9لواط6
93.2تسليب7
72.5خطف8
52.0اغتصاب9

20.7تجاوز حدود10
2.9 8اخرى11

274100المجموع

تقليدية  التي يمكن عدها  الجرائم  )حوالي %33( وهي من  السرقة  تمثل  الجرائم  اصناف  االعلى من  النسبة  ان  اعاله  الجدول  يظهر 
وشائعة بين االحداث.

Terrorism لم تتطرق القوانين واالنظمة العراقية ذات الصلة المباشرة او غير المباشرة الى جرائم مثل االرهاب  *   
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ان نسبة القتل او الشروع فيه تبدو الفتة اذ تؤلف أكثر من ربع المبحوثين )%26.2( كما تصل نسبة جرائم أالرهاب الى اكثر من )%14( بقليل 
وهي صنف من الجرائم لم يكن ينسب تقليديا الى االحداث. لقد اشارت عدة تقارير صحفية ورسمية الى ان بعض الجماعات االرهابية تسعى 

الى تجنيد االحداث لقيام بعمليات تفجير وقتل باستخدام احزمة ناسفة او سيارات ملغومة.

الغالب  في  تقع  النظر  دققنا  اذا  وهي  االحداث  مجموع  من   )7.7%( بمجموعها  تؤلف  والتسليب  واالغتصاب  الخطف  مثل  جرائم  ان 
بمساعدة مجرمين راشدين يستخدمون االحداث كأدوات لتحقيق ماربهم. ان اوضاع العراق االستثنائية، كانت بمثابة بيئة، شجعت على 

انتشار أصناف جديدة من جرائم االحداث، بل وساعدت على اتساع الظاهرة بشريا وجغرافيا.

بلغ المتوسط الحسابي لمدد العقوبات )7.45( سنة بانحراف معياري قدره )5.5( سنة وهو ما يعكس تشتتا واضحا. ان المتوسط 
المذكور يظهر ان الجرائم التي ارتكبها االحداث خطيرة وأستحقت مدد عقوبات طويلة زمنيا.

ب - االعمار عند ارتكاب الجريمة:
من جانب اخر فان متوسط اعمار االحداث حين ارتكبوا جرائمهم بلغ )15.54( سنة بانحراف معياري قدره )2.42( سنة

ج - السوابق:
)%92( من المبحوثين لم يرتكبوا جريمة سابقا. مقابل  )43( ان عددا من االحداث كانوا من العائدين. وان  اظهرت البيانات في الجدول 
البرامج  ان  مفاده  انطباعا  توفر  ان  يمكن  العائدين  من  الضئيلة  النسبة  إن  مختلفة.  احكام  عليهم  صدرت  الذين  العائدين  من   )4.1%(
االصالحية في المؤسسات قد حققت اغراضها أو نجحت في الحد من تكرار الفعل االجرامي. ويالحظ ان انواع الجرائم السابقة التي أدت 

بهم الى االيداع تبدو مختلفة عن جرائمهم الحالية. إذ ان النسبة االعلى اقتصرت على المشاجرات

جدول )43( توزيع االحداث الجانحين بحسب ايداعهم سابقا في اصالحية
%العددااليداع

114.1أودع سابقا
24992.2يودع الول مرة

103.7غير مبين
270100المجموع

يبلغ  واضح  تشتت  او  بانحراف  بقليل  واحدة  سنة  من  أكثر  أي  شهرا،   )12.75( السابقة  االيداع  ألشهر  الحسابي  المتوسط  بلغ  وقد 
)18.58( أي أكثر من سنة ونصف. وتظهر بيانات اضافية ان )4( من المبحوثين )المودعين في جرائم سابقة( قد أطلق سراحهم بموجب 
نظام االفراج الشرطي )36.4( ومثلهم اطلق سراحهم بعفو، مقابل )%18.2( أكملوا مدة االيداع. إن هذه البيانات قد توفر مؤشرا 

على ان االفراج الشرطي والعفو لم يكونا مجديين من حيث اهدافهما االصالحية.

د - االستقبال:
يأتي المودع الى االصالحية بناء على حكم صادر من محكمة االحداث وهو في الغالب اليعرف شيئا عن مجريات الحياة االصالحية أو 
المودعين، والعاملين. ولذلك يعد  باالخرين، من  الممنوع والمسموح ومن حيث عالقاته  العيش، والتصرف فيها من حيث  عن نظام 
االستقبال مرحلة مهمة له، وللبرنامج االصالحي الذي يحتاجه، إذ من خالل عملية االستقبال تبدأ عملية تفريد المعاملة وتقرر البرامج 
التي يمكن ان يستفيد منها المودع. ويالحظ ان نظام مدارس تاهيل االحداث كان قد الزم بتخصيص جناح الستقبال المودعين الجدد في 
المدرسة بهدف دراسة حالة المودع90. غير ان النظام لم يشر الى ضرورة االستفادة من تقرير محكمة االحداث عند تقدير حالة الحدث91. 
إن جانبا من اجراءات االستقبال ينبغي ان تتضمن تعريف الحدث الجديد المودع بحقوقه وواجباته، وباللوائح الداخلية، والضوابط وغيرها.

90 - نظام مدارس تأهيل االحداث، مصدر سابق، المادة السابعة
91 - أنشأ المشرع في كل محكمة احداث مكتبا لدراسة الشخصية )المادة 12 / أوال من قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983( يضم عددا من المختصين. وكان ينبغي ان يقدم المكتب  

        تقريرا عن حالة الحدث يرفق مع الحكم الذي ستصدره المحكمة لكي يستفاد منه في التعرف على أحوال الحدث الجديد في مرحلة االستقبال
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جدول )44( توزيع االحداث الجانحين بحسب ايداعهم في غرفة او قسم خاص باالستقبال
%العددااليداع في قسم االستقبال

3613.4نعم
22181.9ال

134.8لم يبين
270100المجموع

)%82( من المودعين لم يمروا بمرحلة يمكن ان تسمى: االستقبال وذلك السباب كثيرة  )44( ان حوالي  الجدول  البيانات في  تظهر 
لعل في مقدمتها ان بناية المؤسسة غير جاهزة بحيث يمكن ان يتوفر فيها جناح، او عدة غرف يودع فيها الحدث الجديد لدراسة حالته 
قبل تفريد معاملته. كذلك فان بعض الباحثين يفتقرون الى الوعي الكافي باهمية هذه المرحلة مع انها تؤسس للمراحل التالية في 

البرنامج االصالحي.

إن مراجعة تفاصيل مرحلة االستقبال التي ذكر )%13.4( من المبحوثين انهم مروا بها تظهر ان االجراءات شكلية، يتم من خاللها تسجيل 
في  المودع  مستقبل  في  دور  االستقبال  لذلك  يكون  ان  دون  النوم  ردهات  احدى  الى  يحول  ثم  الجديد،  المودع  عن  البيانات  بعض 
المؤسسة، ومستقبله بعد انتهاء مدة محكوميته. ولذلك يمكن القول ان مرحلة االستقبال مفقودة، وان وجدت فهي شكلية ليس 

لها اثر في اجراءات اصالح الجانح.

ها- التاريخ االجرامي لالسرة:
تؤكد نظريات كثيرة في علم االجتماع وعلم النفس ان البيئة االسرية المنحرفة يمكن ان تكون مؤاتية لظهور سلوك جانح او منحرف 
بين االبناء وتتعاظم اهمية هذا االفتراض في االسرة الشرقية االبوية التي تتوزع فيها السلطة على قاعدتي السن والجنس. وقد 

اظهرت بيانات هذه الدراسة ان بعض االحداث تعرفوا على خبرات اجرامية من خالل اعضاء في أسرهم.

جدول )45( توزيع االحداث الجانحين بحسب وجود افراد من أسرهم أودعوا السجن
%العددوجود أفراد أودعوا السجن

4516.7نعم
22583.3ال

270100المجموع

قد تكون نسبة من وجد في اسرهم اشخاص اودعوا السجن لجرائم ارتكبوها ضئيلة، إذ ال تزيد على )%16.7( اال انها توفر مؤشرا اوليا 
قد يؤيد افتراضا مفاده ان بعض االفراد يتعرفون على اولى الخبرات المتعلقة بالجريمة من خالل افراد من اسرهم ارتكبوا جرائم واودعوا 
السجن. إن هذا االفتراض ال يقترح عالقة سببية، بل ان وجود مثل اولئك االفراد قد يجعل الطفل يتماهى معهم او يميل الى تقليدهم، 
وقد يكون بعضهم عامل حث واغراء يشجعه على ارتكاب الجريمة او السلوك المنحرف، وال سيما حين يكون اولئك االفراد على عالقة 

قريبة من الطفل او الحدث.

و - العقوبات:
الحياة في مؤسسة اصالحية ليست يسيرة. فهي الى جانب كونها تنطوي على مصادرة للحرية، فانها تقوم على قواعد واليات 
وجوب  أكد  قد  االحداث  تأهيل  مدارس  نظام  ان  ومع  محددة.  سلوكية  انماط  في  الجانحون  االحداث  ينتظم  لكي  منها  البد  للضبط 
يرتكب أعماال مخالفة  الذي  المودع  العقوبات بحق  أورد مجموعة من  المودعين92. فانه  التربوية واالنسانية مع  استخدام االساليب 
التمتع  او  الزائرين  او قبول  المدرسة  المزايا كالمشاركة في فعاليات  او تحريرا، والحرمان من بعض  التنبيه شفاها  تتراوح بين  للنظام 

باالجازة المنزلية وصوال الى الحجز في غرفة منفردة لمدة ال تزيد على يوما93.

إن ادارات المؤسسات تدرك أهمية الضوابط وما يتصل بها من اليات للعقاب والثواب، إذ ان عوامل مثل االكتظاظ والندرة، وسعة وقت 
الفراغ، ومحاولة بعض االحداث المودعين الحصول على ممنوعات معينة كالمخدرات فضال عن محاوالت محتملة للهروب، كل ذلك 

يجعل العقوبة رادعا ضروريا.

92 - نظام مدارس تأهيل االحداث المادة الخامسة عشر/ أوال
93 - المصدر السابق نفسه، المادة )15(/ثانيا
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جدول )46( توزيع االحداث الجانحين بحسب ايداعهم في حبس انفرادي
%العددااليداع

8330.7نعم
18167ال

62.3لم يبين
270100المجموع

تظهر المعطيات في الجدول أعاله ان )%30.7( اودعوا، كعقوبة لهم، في حبس انفرادي هو عبارة عن غرفة يعزل فيها المودع عن 
االخرين لمدد تحددها االدارة بحسب نوع الفعل وخطورته. مقابل ثلثي المبحوثين لم يتعرضوا لمثل هذه العقوبة وهي نسبة عالية 
وجيدة تفصح عن انتظام طبيعي للحياة داخل المؤسسة لمعظم المودعين فيها. ان نظام مدارس تأهيل االحداث لم يحدد بدقة اصناف 
الباحث  يقدمه  تقرير  االدارة على  تعتمد  لالدارة، وقد  ذلك  تقدير  ترك  بل  المودع.  ايقاع عقوبات معينة على  التي تستدعي  االفعال 
االجتماعي على ان من المهم من اجل انتظام الحياة االجتماعية، وتعريف كل مودع بما هو مسموح او محظور من االفعال، تحديد 
االفعال التي تشكل مخالفات تاديبية والبد من تحديد انواعها ومدة العقوبة التي يمكن فرضها والسلطة المختصة بتقريرها. إن هذه  
االسس العامة قد وردت في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اقرتها االمم المتحدة. كذلك فان من المهم ان تكون 

النظم التأديبية منسجمة مع عملية تأهيل السجناء بصورة اساسية94.

يالحظ من البيانات ان معظم االحداث المودعين عوقبوا بالحبس االنفرادي الكثر من مرة واحدة. إذ ان حوالي ثالثة ارباعهم اودعوا مابين 
مرة الى ثالث مرات. وهناك )%15.6( عوقبوا بذلك ألكثر من سبع مرات. إن االيداع في غرقة تسمى )االنفرادي( ال يشكل أهمية او 
ازعاجا لبعض المودعين رغم حالة العزلة ومشاعر الوحشة التي يفرضها. إذ ان بعض المودعين يقارن خطورة فعله بالعقوبة، مدركا ان 

االدارة ال تستطيع ان تمارس ضده اكثر من االيداع في )االنفرادي(.

العقوبات،  من  أيا  ان  سنة.   )3.7( قدره  معياري  بانحراف  مرة   )3.3( االنفرادي  بالحبس  العقوبة  مرات  لعدد  الحسابي  المتوسط  بلغ 
ومهما كانت تأثيراتها، فان من الضروري ان ال تتقاطع العقوبات مع البرامج االصالحية، وان ال يشعر المودع ان العقوبات االنضباطية 

هي عملية انتقام أو ايذاء مجرد.

طبقا للبيانات فان المتوسط الحسابي لمدد االيداع )6.68( يوما بانحراف معياري قدره )9.92( يوما. مع مالحظة ان بعض المودعين 
زادت مدة ايداعهم على عشرين يوما. ان ادارة المؤسسة تدرك ان بعض المودعين ال يردعهم )االنفرادي( للمدة المقررة قانونا وهي 
)15( يوم ولذلك تضاعف المدة او تزيدها. وفي اعتقادنا ان الحبس االنفرادي كعملية عزل عن مجريات الحياة في المؤسسة لن يكون ذا 
فائدة اصالحية اذا لم يخضع لبرنامج معين مثل تقديم النصح او المحاضرات للمودع المعاقب باالنفرادي، حتى يدرك معنى وخطورة 

الخطأ الذي قام به، مع ضرورة ان يكون للعقوبة نوع من التأثير في مدة العقوبة االصلية.

إن اسباب االيداع في الحبس االنفرادي متعددة وأغلبها المشاجرات او استعمال اجهزة ممنوعة. وفي االونة االخيرة، تداخلت عوامل 
سياسية وطائفية جعلت الخالفات، وما يترتب عليها من مشاجرات أمرا شائعا، لكنه في كل االحوال مؤقت ومرتبط باالوضاع العامة 
 ،)MP3( )%17( استخدموا جهاز او اداة تعد ممنوعة في المؤسسة وهي جهاز  في المجتمع. يلي نسبة المشاجرات، ان حوالي 
او  المخالفات بسيطة ويمكن عالجها  إن كل هذه   .)7.2%( )%2.4( وكسر حنفية  اليد  الوشم في  )%4.8( وعمل  التدخين  فضال عن 
التعامل معها بعقل مفتوح ومنطق متفهم غير ان هناك أخطاء او ممارسات تشكل خلال كبيرا في حياة  المودعين كالسرقة، وعدم 

تنفيذ االوامر، ومحاوالت الهروب.

94 - د.علي محمد جعفر، فلسفة العقاب والتصدي للجريمة، مصدر سابق، ص275

المبحث التاسع
األحداث الجانحون



70

أطفال في نزاع مع القانون

ز - خدمات التعليم:
التعليم حق من حقوق االنسان. ولم تميز الشرائع الدينية والوضعية بين سجين وحر، أو بين طفل وراشد. التعليم حق، ال يخدم الفرد 
وحده، بل يتعداه الى المجتمع ككل، والمودع في مؤسسة اصالحية يحتاج الى التعليم، وإن لم يستشعر هذه الحاجة - كجزء من 
عملية اعادة بناء شخصيته، وتعميق االتجاهات االيجابية فيها، وتعزيز قدراته، وميوله، للمشاركة في حياة مجتمعه، فاعال منتجا، بدل 

ان يكون فردا مسيئا لنفسه، متنازعا مع القوانين، جاحدا لما يقدمه له المجتمع من فرص لالصالح.

ان للتعلم دوره المزدوج، فهو في حالة االفتقار له يشكل عامال من عوامل التشجيع على االنحراف. إذ ان االحداث المتعلمين اقل ميال 
من االميين الرتكاب جرائم او مخالفات. كما ان الحدث الجانح إذ يتلقى قسطا من التعليم يصبح أعمق وعيا، وأكثر قدرة على التعامل 
مع مشكالته بطريقة عقالنية وموضوعية. نقول ذلك دون ان نهمل حقيقة ان بعض التعليم، فكرا، او اجراءات، يمكن ان يشجع على 

الجريمة أيضا من ذلك مثال جرائم االنترنيت او التزوير وغيرها.

إن اول مالحظة يمكن تسجيلها عن االحوال التعليمية الحالية للمودعين تتلخص فيما يأتي:

جدول )47( توزيع االحداث الجانحين بحسب مستوياتهم التعليمية الحالية
%العددالمستويات التعليمية

9434.8اميون
9334.4دون مستوى االبتدائية

4717.4ابتدائية
228.1اعلى

145.2لم يبين
270100المجموع

مهارات  فقط  يمتلكون  انهم  اي  االبتدائية،  على  يحصلوا  لم  أو  اميون  هم  المودعين  من   )70%( حوالي  ان  أعاله  في  الجدول  يبين 
إن  )%17( من المجموع.  تزيد قليال على  االبتدائية فان نسبتهم  الذين حصلوا على الشهادة  أما  القراءة والكتابة وبدرجات مختلفة. 
بيانات الجدول تعني ان المؤسسة تستقبل في الغالب أحداثا يعانون من مشكلة التخلف الدراسي ويفتقرون بالتالي الى الوعي أو 
الثقافة التي يوفرها التعليم حتى اذا كان ذلك بالحد االدنى. فضال عن ان تلك البيانات تعني ان على المؤسسة ان توجد ضمن سياقات 

برامجها فرصا منظمة ليتعلم المودعين فيها.

جدول )48( توزيع االحداث الجانحين بحسب تلقيهم خدمات تعليمية في المؤسسة
%العددالخدمات التعليمية

10438.5يتلقون
16260ال يتلقون

41.5لم يبين
270100المجموع

يظهر الجدول )48( ان معظم االحداث ال يتلقون في المؤسسة تعليما. مقابل )%38.5( يدرسون بمستويات مختلفة. إن عدم استفادة 
المودع من الخدمات التعليمية قد يرجع الى عدم رغبته، وحين يلزم بالحضور الى قاعة الدرس قد يختلق بعض المشكالت مما يضطر 
االدارة الى تركه وعدم الزامه بالحضور. كما ان بعض المودعين قد حصلوا على مستويات تعليمية جيدة، إذ - طبقا لبيانات سابقة - ان 
من المودعين حصلوا على شهادات تفوق االبتدائية. ولذلك ال تتوفر في المؤسسة فرص تعليمية مناسبة لهم. وفي بعض   8%
او  المعلمين،  اعداد  او  البناية،  توفرها  التي  بالغرف  يتعلق  ما  ومنها  محدودا،  التعليمي  البرنامج  تجعل  عقبات  هناك  تكون  االحيان 

وسائل االيضاح وغيرها. ان ما يقرب من )%60( يتلقون دروسا في محو االمية.
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ح - الخدمات الصحية:
من المعلوم ان االكتظاظ في مكان معين مغلق يمكن ان يؤدي الى حالة من التوتر وعدم االرتياح قد تنجم عنها مشكالت متواصلة. 
السكنية،  بيئاتها  وتخلف  الصحية،  اوضاعها  بضعف  عادة  تتسم  فقيرة  اسر  من  كانوا  ربما  الجانحين  االحداث  من  الكثير  ان  عن  فضال 
بمعنى ان الحدث الجانح قد يأتي الى المؤسسة، وهو يحمل اعراض بعض االمراض، او يحمل استعداد االصابة بها في االقل ولذلك 
فان للخدمات الصحية في المؤسسة دورها المهم في جعل حياة المودعين تمضي بصورة طبيعية، كما تجنب المسؤولين في 
)%81.5( غير  ان  للمودعين  الحالية  الصحية  االوضاع  للعدوى. تظهر  او قابلة  وبائي  ذات طابع  بأمراض  االصابة  احتماالت  المؤسسة 

مصابين بأمراض مزمنة مقابل )%18.5( مصابين بذلك.

تؤدي  قد  والعقلية  النفسية  فاالمراض  المرضى.  غير  في  مختلفة  تاثيرات  على  تنطوي  قد  امراض  هناك  ان  الدراسة  بيانات  وتظهر 
الى افعال وسلوكيات عدوانية، او محاوالت انتحار. كما ان امراضا اخرى قد تكون معدية. فضال عن ان هذه االمراض بسبب طبيعتها 
تستدعي خدمات صحية وعالجية تخصصية والى انواع من االدوية غير متوفرة دائما اما بسبب ندرتها او بسبب غالء اسعارها. ان بعض 
االمراض شائعة في السجون والمعتقالت وال سيما المزدحمة التي تفتقر الى الشروط الصحية الضرورية كالتهوية واالضاءة ونظافة 

فرش النوم، ومنها الربو، واالمراض الجلدية والحساسية وغيرها.

ان اكثر من نصف المودعين أصيبوا باالمراض الواردة في الجدول السابق وهم داخل المؤسسة االصالحية )%52(. مقابل )%48( اصيبوا 
بها قبل االيداع.

جدول )49( توزيع االحداث المصابين بامراض مزمنة بحسب مكان االصابة بالمرض
%العددالمكان

2652داخل االصالحية
2448خارج االصالحية

50100المجموع

ومن بين الذين أصيبوا بهذه االمراض خارج االصالحية نجد ان ربعهم اصيبوا بها في مراكز الشرطة عند توقيفهم مقابل حوالي )71%( 
ماسة  حاجة  هناك  ان  تعني  الشرطة  بمراكز  المتعلقة  الالحقة  البيانات  وبعض  السابق،  الجدول  ان  بيوتهم.  في  بها  أصيبوا  منهم 
لمراجعة االوضاع الصحية سواء في مراكز الشرطة، او في المؤسسات ذاتها. ان من المهم االشارة الى دور المالحظة وهي أماكن 
توقيف االحداث غير متوفرة اال في الموصل، وفي بغداد، بمعنى ان االحداث الذين يلقى القبض عليهم في المحافظات االخرى يجري 
توقيفهم في مراكز الشرطة وربما كان عددهم القليل نسبيا ال يشجع على فتح دور مالحظة. من جانب اخر فان اصابة حوالي )71%( 
من االحداث الذين أصيبوا بهذه االمراض المزمنة خارج المؤسسة، أصيبوا بها في بيوتهم يوفر انطباعا عن سوء االوضاع البيئية للسكن.

أما االمراض غير المزمنة فان )125( حدثا مودعا أصيبوا بها بنسبة )%46.3( من المجموع الكلي للمودعين. وهي أمراض تتراوح بين 
من الذين   )53%( )%53.7( لم يصابوا بمثل هذه االمراض ان حوالي  الزكام، واالم المعدة واالمعاء، او بعض االالم العضلية. مقابل 
أصيبوا بهذه االمراض غير المزمنة داخل االصالحية تلقوا العالج الالزم واكثر من )%90( منهم تلقوا العالج داخل االصالحية مقابل )8%( 

تلقوا عالجهم خارج االصالحية )مستشفى او مستوصف( بسبب خطورة حالتهم المرضية.

ان الخدمات الصحية في المؤسسات وجدت لالحداث المودعين بالدرجة االولى ولذلك فان من المفيد التعرف على تقويم المودعين 
لمدى كفاءة هذه الخدمات.

يتصل بالخدمات الطبية، خدمات أخرى ال تقل أهمية وفي مقدمتها االستحمام وهو خدمة متاحة على نحو مرضي وكذلك الحالقة. 
ويتصل بالخدمات الصحية موضوع التشميس.
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جدول رقم )50( توزيع االحداث الجانحين بحسب عدد الساعات المتاحة لهم يوميا للتشميس
%العددعدد الساعات

10639.3نصف ساعة

5821.5ساعة واحدة

5921.9ساعتان

4215.6ثالث ساعات

510.8غير مبين

270100المجموع

ال   )39.3%( إن  أمكنة.  من  البناية  توفره  ما  وعلى  المتاحة  الخضراء  الساحات  على  والتشميس  للتشمس  المتاحة  الساعات  تعتمد 
يتشمسون سوى نصف ساعة يوميا وهي زمن يسير جدا. وهناك أكثر من ربع المبحوثين بقليل يتشمسون لمدة ثالث ساعات يوميا. 

إن للتشميس والمشي اثر ليس من النواحي الصحية البدنية بل من النواحي النفسية أيضا.

ط - التدريب المهني:
البالغين( مهنيا على  الفتيان والشباب  تأهيل  )في مدرستي  المودعين  بتدريب  المؤسسات  ادارات  االحداث  تأهيل  الزم نظام مدارس 
وفق برنامج تشرف عليه اللجنة الفنية يؤهلهم للعمل بعد اطالق سراحهم. كما ان النظام فصل جوانب الخدمة التدريبية من حيث مدة 
التدريب )ال تزيد على سنة واحدة( ومنح المودع وثيقة تاهيلية، مع جزء من أجره اليومي، وتحديد ساعات العمل اليومي في االقسام 

التدريبية95. كما ان قواعد الحد االدنى لمعاملة المسجونين تعرضت للتدريب المهني على نحو مسهب أيضا96.

تظهر البيانات ان حوالي ربع المبحوثين يتلقون تدريبا مهنيا داخل المؤسسة وهي نسبة ضئيلة قياسا الى ثالثة ارباع منهم ال يتلقون 
اي تدريب. والمفارقة في ذلك ان بعض االحداث في بعض المؤسسات ال يتلقون اي تدريب، بينما يتلقى اخرون تدريبا على عدة مهن 

ولذلك اسباب كثيرة لعل في مقدمتها صالحية البناية من حيث توفر االماكن المناسبة كورش للتدريب.

جدول )51( المهن التي تدرب عليها المودعون الذين تلقوا تدريبا داخل المؤسسات
التسلسل المرتبي%العددانواع المهن

1619.33نجارة

2428.92حدادة

1214.54اعمال فنية )رسم / تطريز(
2934.91خياطة/ تدبير منزلي

22.45حالقة
83100*المجموع

تظهر البيانات في الجدول أعاله ان حوالي )%29( من المهن هي الحدادة. وأكثر من ثلث االجابات كانت للخياطة والتدبير المنزلي وأغلب 
معا  نسبتها  بلغت  وقد  المهمة  المهن  من  والحدادة  النجارة  مهنتي  ان  النجارة.  لمهنة   )19.3%( وهناك  االناث.  من  هم  المتدربين 
)%48.2( وتأتي أهميتها ليس من مردودها االقتصادي بل من كونها تستنفذ جزءا من الطاقة البدنية للمودع وتشغل وقته بنشاط 
مفيد. كما ان اتقانها يحتاج الى وقت طويل نسبيا بعكس الحالقة او االعمال الفنية كالتطريز. وبلغ عدد الذين ال يتلقون تدريبا )203( 

مودعين بنسبة )%75.2( من المجموع الكلي للمبحوثين.

95 - نظام مدارس تاهيل االحداث، مصدر سابق، المادة العاشرة
96 - قواعد الحد االدنى، 67 - 71
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جدول )52( توزيع اسباب عدم االنتظام في تلقي التدريب
التسلسل المرتبي%العدداالسباب

309.45عدم الرغبة بتعلم اي مهنة
7322.82عدم توفر مستلزمات التدريب

5316.53عدم وجود برامج منظمة
7523.41عدم وجود مدربين متخصصين

32104عدم ترشيحه من قبل الباحث الى احدى الدورات
216.66االنشغال بالدراسة

123.87طول مدة ايداعه
20.69حداثة ايداعه

51.58أخرى
320100**المجموع

ان  تتلخص في عدم وجود مدربين متخصصين. كما   )23.4%( المودعون  اليها  اشار  التي  االسباب  ربع  ان حوالي  أعاله  الجدول  يظهر 
أكثر من )%22( من االسباب تمثلت في عدم توفر مستلزمات التدريب و )%16.5( من االسباب تمثلت في عدم وجود برامج منظمة 
للتدريب بمعنى ان المدربين والمستلزمات والخطط هي االسباب االكثر ظهورا وتشكل بمجموعها ما يقرب من )%63( من االسباب. 
)%10( لم يرشحوا من قبل الباحثين رغم وجود الدورات التدريبية. ان عدم ترشيح هؤالء قد يرجع الى عدم مالءمة البرنامج  وهناك 
التدريبي لحالتهم الصحية او العمارهم، أو الى انهم قد يثيرون شغبا داخل ورشة التدريب. الى جانب ذلك هناك )%6.6( من االسباب 

ركزت على االنشغال بالدراسة.

ي - الخدمات الترويحية:
رياضية جماعية، تصبح مصدرا  العاب  الترويحية أهميتها من وظائفها االجتماعية والنفسية. فهي حين تأخذ شكل  الخدمات  تكتسب 
للتنافس البناء، وتكون عالقات تضامنية وحين تأخذ صيغا فنية فانها تخفف من التوترات النفسية وتعزز احترام الذات، وفي كل االحوال 
فان الخدمات الترويحية يمكن ان تمأل اوقات الفراغ بنشاطات مفيدة. وكان نظام مدارس تأهيل االحداث قد أورد بعض الخدمات الترفيهية 
المتاحف  زيارة  او  الرياضية  والسباقات  االستعراضات  في  واالشتراك  سنويا،  سفرات   )6( على  تزيد  ال  ترفيهية  بسفرات  القيام  ومنها 

ومشاهدة الحفالت السينمائية وزيارة المواقع الحضارية والسياحية97.

وكانت قواعد الحد االدنى لمعاملة المسجونين قد اشارت الى الرياضة البدنية )القاعدة 21( والى التعليم والترويح )القاعدة 77(.

جدول )53( توزيع انشطة اوقات الفراغ للمودعين
التسلسل المرتبي%العدداالنشطة

22640.31التحدث مع االخرين
18633.32مشاهدة التلفزيون

417.34المطالعة
5710.23ممارسة االلعاب الرياضية 

1125الصالة وقراءة القران
101.86النوم

71.37لعب الشطرنج
50.98المساعدة في تنظيف المؤسسة

50.98أخرى
100*559المجموع

* * مجموع االجابات
97 - نظام مدارس تأهيل االحداث، مصدر سابق، المادة)17(
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يبين الجدول السابق ان )%40.3( من االجابات تمثل من ال يمارسون أية انشطة ترويحية او أنشطة تشغل اوقات فراغهم سوى التحدث 
مع المودعين االخرين. مقابل ثلث االجابات الولئك الذين يقضون اوقات فراغهم بمشاهدة التلفزيون. و)%10( من االجابات ركزت على 
المطالعة. إن كل هذه االنشطة تجري داخل المؤسسة وليس هناك اي نشاط ترفيهي خارجي ويرجع ذلك الى الحذر واالجراءات االمنية.

تظهر البيانات في الجدول أعاله ان اغلب االجابات تركزت على البرامج الرياضية )%35( تليها المسلسالت المدبلجة، ثم البرامج الدينية 
)%13.8(. ان للتلفزيون اثره في اشغال اوقات فراغ المودعين.

ك - عالقات المودعين بأسرهم:
الشك في ان االسرة، وفي معظم مجتمعات العالم، شهدت تغيرات مهمة، بنيوية ووظيفية، الى حد ان البعض عدها مؤسسة 
ميتة، بينما يرى اخرون ان دور االسرة مازال حيويا وال يمكن غض النظر عنه98. وحول هاتين االطروحتين المتناقضتين تنظم المؤتمرات 
للحضارة  انهيار االسرة وقيمها يشكل تهديدا  ان  البعض  يرى  الحالية. وفي حين  او اوضاعها  تتناول مستقبل االسرة،  التي  والندوات 

االنسانية فان اخرين يجدون في ذلك االنهيار مزيدا من الحرية، للمرأة، بل ولالنسانية99.

وبغض النظر عن االراء المختلفة حول وظيفة االسرة المعاصرة، فان هذه الوظيفة ليست واحدة في كل المجتمعات. بل ان مجتمعا 
النواة الصغيرة( مازال يضفي نوعا من االحترام على  الكبيرة الى  )من الممتدة  كالعراق، وان شهد تحوالت مهمة في بنية االسرة 

العالقات االسرية، ومازال للمؤسسة االسرية تاثيراتها الواضحة في كل مؤسسات المجتمع االخرى.

جدول رقم )54( توزيع االحداث الجانحين بحسب زيارة اسرهم لهم في المؤسسة
%العددالزيارة

13951.5يزورونه دائما
11040.7 يزورونه احيانا
217.8ال يزورونه أبدا

270100المجموع

)%7.8( وهي نسبة ضئيلة إذا  طبقا لبيانات الجدول اعاله يظهر إن نسبة االحداث الذين ال يحظون بزيارات من اسرهم لهم ال تزيد على 
قورنت بنسبة اولئك الذين تزورهم اسرهم دائما )أكثر من نصف( او احيانا )أكثر من %40 بقليل(. إن النسبة العالية لالحداث الذين تزورهم 
اسرهم يمكن ان توفر فرصة مفيدة الصالح الحدث. لقد اولى نظام مدارس تأهيل االحداث أهمية لعالقات المودعين بأسرهم سواء 
من خالل االجازات المنزلية التي جعلها النظام شرطا من شروط االفراج الشرطي100. كما ان النظام سمح للمودع باستقبال زائريه وفق 
باالتصال  للمسجونين  التصريح  وجوب  على  أكدت  االدنى  الحد  قواعد  ان  كما  االجتماعية101.  والشؤون  العمل  وزير  يصدرها  تعليمات 
باسرهم واصدقائهم ذوي السمعة الطيبة عن طريق المراسلة او الزيارة في أوقات منتظمة102. من جاتب اخر فان )21( حدثا بنسبة 
)%7.8( ال تزورهم اسرهم ذكروا االسباب المبررة لذلك واهمها بعد سكن االسرة ومقاطعة االسرة لهم وضعف الحالة المادية السرهم.

ل - عالقات المودعين داخل المؤسسة ومشكالتهم فيها:
يمكن القول ان عالقات المودعين داخل المؤسسة تشكل خارطة او شبكة متعددة االطراف. إذ هناك عالقات بين المودعين أنفسهم، 
وبينهم وبين االدارة، وال سيما الباحثين، الى جانب عالقاتهم بافراد القوة االجرائية. إن لكل طرف وزنه النوعي في العالقة، اي قدرته 
سلطة  النفسهم  يصنعون  أيضا  فانهم  القانون،  لسلطة  خاضعين  االصالحية  اسوار  خلف  كانوا  وان  االحداث  بعض  إن  التأثير،  على 
يمارسونها على االخرين من خالل قدرتهم على جلب وتداولها الممنوعات، او من خالل قوتهم البدنية ضد االخرين وال سيما بعد ساعات 

الدوام الرسمي، او من خالل عالقاتهم باطراف من االدارة او الحراس. 

Lauer and Lauer, Op cit, P.344  - 98
Worsley, P., Introducing Sociology, N. Y., Penguin, 1985, P.165 - 99

100 - نظام مدارس تأهيل االحداث، مصدر سابق، المادة )11(/ خامسا
101 - المصدر السابق نفسه، المادة )14(

102 - القاعدة )27(
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ان  أكدوا  المبحوثين  من   )98%( من  اكثر  إن  البيانات  تظهر  بعضهم:  مع  عالقاتهم  عن  ايجابية  صورة  تظهر  االحداث  مع  المقابالت  إن 
عالقاتهم مع المودعين االخرين جيدة جدا او جيدة. مع مالحظة ان االحداث غير ميالين للكالم على نحو واضح وتفصيلي عن عالقاتهم. 
االجتماعية  البنية  ان  عن  تفصح  العموم  وجه  على  انها  اال  دقيقة،  تكون  ال  قد  خالصات،  هي  جدا(  )جيدة  او  )جيدة(  مثل  كلمات  إن 
للمؤسسة، ذات طابع تضامني ومنظم. إن احد االسباب المهمة لذلك هو جهود االدارة وقدرتها على توفير الحماية للضعفاء ولجم 
ان  تعني  الندرة  ان  مدركة  الضرورية  العيش  عناصر  وفرت  االدارة  ان  االخرى  االسباب  ومن  االخرين.  على  سلطة  ممارسة  يحاولون  من 
البعض من المودعين سيحصل على ارضاء لحاجاته مقابل اخرين سيظلون في موضع الحاجة؛ ان بيانات اضافية عن اولئك الذين ذكروا 
ان عالقاتهم غير جيدة، تظهر ان أهم اسباب ذلك ترجع الى عدم قدرتهم على التكيف مع االخرين وكراهيتهم للمؤسسة، وهؤالء هم 

من ارتكبوا جرائم يعتقدون انها ال تضعهم في خانة المجرمين، مثل جرائم الثأر او االرهاب.

ومع ان عالقات االحداث المودعين مع بعضهم جيدة جدا او جيدة، فان هناك مشكالت يعانون منها داخل االصالحية.

سببها  مشكالت  وهي  الواحدة  النوم  غرفة  في  المودعين  اكتظاظ  في  تتمثل  المشكالت  ربع  من  اكثر  ان  الدراسة  بيانات  تظهر  إذ 
االهم هو البناية وسعتها بالمقارنة مع اعداد المودعين. كما ان )%14( من المشكالت تركزت على رداءة الطعام و)%13( على عدم 
كفايته اي ان المشكالت المتعلقة بالطعام من حيث الكم والنوع تشكل )%27( من مجموع المشكالت، كما ان عدم كفاية او رداءة 
المالبس تشكل حوالي )%8(. وتركزت بعض المشكالت على البرامج التعليمية )حوالي %12( والتدريبية )أكثر من %10 بقليل( وعدم 
توفر الخدمات الترويحية )أكثر من %5 بقليل(. إن معظم المشكالت الواردة في الجدول قابلة للحل من خالل جهود ادارية، وفنية، معززة 
بالمبادئ التي قام عليها نظام مدارس تأهيل االحداث. غير ان من المهم االنتباه الى بعض المشكالت مثل سوء المعاملة من االدارة 

والباحثين. وهناك حالة فتاة مودعة واحدة لديها طفل، وال يوجد في المؤسسة روضة اطفال، مما يشكل عبئا نفسيا عليها.

وتظهر البيانات بان حوالي )%38( من المودعين يلجأون عند مواجهتهم لبعض المشكالت الى الباحثين االجتماعيين او االدارات. ان ذلك 
ينطوي على ثقة بهذين الطرفين مما يوفر فرصة أفضل لتقبل النصيحة والعالج. غير ان اكثر من خمس االطراف تمثل الحراس هم مرجع 
سلبي، ينبغي ان ال يكون مصدر حل خارج معرفة االدارة والبحث االجتماعي، بالمقابل فان اكثر من ثلث االطراف تمثل المودعين االخرين. 
ومع ان ذلك بفصح عن تضامن اجتماعي قوي بين المودعين، فان الحلول ينبغي أيضا ان ال تكون خارج علم االدارة مع مالحظة ان على 

االدارة ان تعزز قيم التعاون والتضامن بين المودعين دون ان ينطوي ذلك على أي مضمون تعصبي او انقسامي.

ان )15( مودعا أكدوا انهم ال يلجأون ألحد حين تواجههم مشكالت داخل االصالحية. وقد ركز هؤالء على انهم ال يثقون بأحد، ويفضلون 
حل مشكالتهم بأنفسهم. ان المالحظات الميدانية تظهر، ان بعض المودعين، االقوياء بدنيا، او ذوي الخبرة االجرامية، او الذين يشكلون 
تلك  االجتماعي،ألن  البحث  او  االدارة  الى  المشكالت  بعض  وصول  منع  يحاولون  المؤسسة،  داخل  مؤثرة  صغيرة  عصبة  االخرين  مع 
المشكالت تصب في مصلحتهم. فمثال يتعرض بعض االحداث األصغر سنا للتهديد واالبتزاز واالنتهاكات المختلفة، اال ان وصولهم الى 

االدارة ليس سهال، ألن المتنفذين من المودعين يحولون دون ذلك.

م - تصور الذات:
ان تصور ذات الفرد عن نفسه، ليس مستمدا منه فقط، بل هو خالصة، تصورات من االخرين ايضا. فالحدث الذي تدفعه اسرته لقتل اخر 
بالذنب.  بالفعل مصدرا للشعور  القائم  العار( فأن ذلك، ال يمثل لدى  )غسل  او لقيامه بقتل شقيقته بسبب ما يسمى  ثأري،  كأجراء 
بل على العكس من ذلك، يعبر عن اداء لفعل تبرره الثقافة التقليدية السائدة. كما ان الحدث الذي تتعدد جرائمه، ويتعدد ايداعه في 
المؤسسة االصالحية، يطور فلسفة تبريرية الفعاله، تشكل الية دفاعية ضد الوصم االجتماعي Social Stigma. ان عملية الوصم قد 

تترك تأثيرا خطرا في شخصية المودع، وتشكل ضغطا يحول بينه وبين العودة ثنية الى رحاب المجتمع.

جدول )55( توزيع االحداث المودعين حسب وضعهم لذواتهم
%العدداالوصاف 

11743.3يرى نفسه مذنبا 
14955.18يرى نفسه ضحية
20.74دفاع عن الشرف 
20.74دفاع عن النفس 

270100المجموع
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يظهر الجدول في أعاله ان )%43.3( يشعرون بأن ايداعهم في االصالحية هو اجراء عادل مقابل )%55.18( يعدون انفسهم ضحايا فهم 
قد استدرجوا او خدعوا ودفعوا نحو ارتكاب الفعل الجانح، سواء من اصدقائهم او من واحد من افراد اسرهم وهناك قلة قليلة من 
االحداث الجانحين يرون ان فعلهم كان ضروريا فهم قد قتلوا كطلب للثأر او دفاعا عن النفس. او ما يسمى غسال للعار )جرائم الشرف(.

ان شعور الحدث الجانح بالذنب، قد يكون مدخال مفيدا الصالحه، ليس من خالل تعميق ذلك الشعور بل من خالل تحويلُه الى رغبة صادقة 
في تعديل السلوك، وتغيير النظرة الى الذات وتأكيد مبدا مسؤولية كل فرد عن افعاله.

من جانب اخر فان تصورات الحدث عن موقف اسرته منه، ومدى رضاها عنه، يعد جزءا مهما من تصور الذات.

وطبقا لبيانات الدراسة يبدو ان اكثر من نصف االحداث يعتقدون ان اسرهم راضية جدا عنهم، مقابل حوالي )%35( يرون أن اسرهم غير 
راضية عنهم. ان معرفة مالبسات او ظروف او عوامل عدم رضا االسرة هي خطوة مهمة للتعرف على مشكالت الحدث ذاته كما ان 

ذلك ضروري العادة بناء عالقة الحدث باسرته كمدخل لعال جه او اصالحه.

ان سؤاال مهمايطرح نفسه في هذا السياق يتعلق بمدى قناعة االحداث بالدور االصالحي للمؤسسة.

جدول )56( توزيع االحداث الجانحين بحسب مدى قناعتهم بالدور االصالحي للمؤسسة
%العددالقناعات بالدور

19271.1مقتنع جدا بدورها االصالحي
7527.8غير مقتنع ابدا 

31.1غير مبين
270100المجموع

للمؤسسة  بالدور االصالحي  المودعين يعتقدون  االحداث  )%71( من  اكثر من  ان   )56( الجدول  التي يظهرها  االيجابية  المؤشرات  من 
وهذا يعني استعدادهم النفسي لتقبل برامجها، ونصائح العاملين فيها مما يعود بهم الى الطريق السوي ويعزز الدوافع المضادة 

للفعل الجانح. لقد طرح المودعون اسبابا، او مبررات كثيرة تفسر قناعاتهم بالدور االصالحي للمؤسسة.

ان قناعات المودعين بالدور االصالحي للمؤسسة البد من ان تنعكس على تصوراتهم لمستقبلهم. خصوصا اولئك الذين تلقوا تدريبا 
على مهنة معينة، او اكتسبوا قدرا من الوعي والنضج االجتماعي من خالل البرامج التعليمية، او الذين عادت عالقاتهم مع اسرهم 

الى حالة طبيعية معززة بمشاعر دينية، وقيم احترام القانون.

جدول )57( توزيع اجابات المودعين بحسب خططهم المستقبلية
التسلسل المرتبي%العددالخطط المستقبلية

18260.471العمل
9330.902مواصلة الدراسة

82.664الزواج من أجل تكوين اسرة
154.983ال يعلم

30.95اخرى
301103100المجموع 

يبدو من المعطيات في الجدول أعاله ان معظم المودعين يتجهون نحو العمل مستقبال اذ ان اكثر من )%60( من االجابات ركزت على 
العمل كهدف مستقبلي مقابل حوالي )%31( من االجابات تركزت على مواصلة الدراسة غير ان هناك حوالي )%5( من االجابات تعكس 
ضبابية ومجهولية المستقبل لدى المودعين ومع انها نسبة ضئيلة فأن من المهم جدا، التركيز عليها، وجعل مستقبل الحدث مرتبطا 
في  لاليداع  اخرى  مرة  يقوده  فعل  ارتكاب  الى  العودة  يتجنب  لكي  ضروري  كاجراء  اقتصاديا  مردودا  له  يحقق  بمشروع  ذهنه  في 

مؤسسة اصالحية.

103 - مجموع االجابات
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نحو  للمودع  التفاؤلية  النظرة  تعزيز  خالل  ومن  المؤسسة،  في  بناؤها  يبدأ  قاعدة  على  يقوم  ان  يمكن  الالحقة،  الرعاية  برنامج  ان 
مستقبله، وجعل تلك النظرة مرتبطة بمشروع قابل للتحقق ويوفر له برنامج الرعاية الالحقة ذلك بهدف اندماجه في المجتمع وعدم 
عودته للجنوح. ومن جملة اجراءات التهيئة للمستقبل تكليف الحدث ببعض االعمال، ومنحه اجازات منزلية وتزويده باالشارات الالزمة 
لمواجهة متطلبات الحياة104. ان تصورات الحدث لمستقبله تتاثر على نحو مباشر بما يحصل عليه داخل المؤسسة من خبرات وما يكونه 

من اتجاهات سلبية وايجابية وتصورات نحو ذاته ونحو اسرته ومجتمعه.

104 - قاون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 - الباب السابع / المادة )101(
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ال شك في ان المستقبل تصنعه تجربة الحاضر. ليس من حيث كونها فعال قائما، او برنامجا منفذا او مشروعا يتواصل العمل فيه، بل 
من خالل استقراء مسيرته، وتشخيص عثراته، وتوثيق انجازاته، واستخالص مؤشرات يمكن من خاللها رسم مالمح صورة المستقبل.

ثمة مقدمات عامة تضفي لونا معينا على االفق المستقبلي، وهي مقدمات، مستمدة من العراق، مجتمعا وانسانا وسلطة.

أوال: تتضمن المقدمة االولى ان المجتمع العراقي، شهد سلسلة من االزمات والصراعات، شكلت عناصرها بيئة مؤاتية لنشوء 
السائدة مثل جرائم  الثقافة  او تعبيرا عن  تقليدية  التي تعد  المنحرف، فضال عن االشكال  الجريمة والسلوك  اشكال متعددة من 

الشرف والثأر وغيرها.

ثانيا: ان المرجعية القانونية للتعامل مع االحداث الجانحين والمشردين هي تلك التي صدرت بين سنة 1983 )قانون رعاية االحداث 
رقم 76( وسنة 1988 )نظام مدارس تأهيل االحداث رقم 3 وما يتصل بهما من تعليمات(. فضال عما ورد في قانون العقوبات )رقم 

111 لسنة 1969 وتعديالته( وال سيما الفصلين الثامن والتاسع اللذين ورد الطفل والحدث فيهما بوصفه ضحية.

إن هذه المرجعية تميزت بطابعها التقدمي المميز الذي يستجيب لمتطلبات وشروط التطور العلمي والفني في قضاء االحداث 
الجانحين واصالحهم.

ثالثا: إن االزمات التي شهدها العراق، لم تؤد الى ارتفاع معدالت الجريمة والجنوح فقط، كما لم تؤد الى ارتفاع اعداد المشردين 
وأطفال الشوارع فحسب، بل ادت أيضا، الى انخفاض مستويات التمويل المالي للبرامج االصالحية، بما في ذلك حوافز العاملين 

ومستلزمات التدريب والتعليم والصحة وغيرها.

2003، وهي  )إرهابا( هي إفراز لظرف طرأ على المجتمع العراقي بعد نيسان  ان بعض جرائم االحداث التي تصنف بكونها  رابعا: 
تشكل تحديا من نوع جديد، يقتضي وجود اجراءات جديدة غير تلك التي تتخذ او تمارس في المؤسسات او مدارس تاهيل االحداث 

أيا كانت صفتهم.

يمكن في ضوء ما تقدم ان نحدد بعض المؤشرات التي تميز تجربة اليوم لكي نرسم مالمح التجربة المتوخاة في الغد.

يمكن القول ان المشكالت الحالية وكذلك الحلول المستقبلية تتعلق مباشرة بمايأتي:

أ -    الرؤية او المرجعية الفكرية )بما في ذلك القانونية( للوضع الحالي وما تتطلبه من تعديالت لكي تصبح صالحة للمستقبل.
ب - البشر - أي الكادر والعاملين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تحويل الفكرة من االمكان الى الفعل.

االجراءات التي تيسر على الكوادر العاملة مثل ذلك التحويل. ج - 
المودعون الذين يتوجه نحوهم الفعل االصالحي. د - 

ها - البيئة التي يمارس فيها الفعل او التي تنفذ فيها التجربة. بما في ذلك البناية - موقع المؤسسة - عالقتها بالمجتمع المحلي
  )المدارس - المراكز الصحية - منظمات المجتمع المدني( عالقتها بأسر المودعين.

إن مراجعة للنقطة االولى تظهر على سبيل المثال ال الحصر:

1  •    إن قانون رعاية االحداث ونظام مدارس تاهيل االحداث فيهما مبادئ متقدمة وانسانية ال تطبق اليوم، إما بسبب الظروف االمنية، أو
التشغيل  - الرعاية الالحقة   - )من ذلك مثال: االجازة المنزلية         نقص الكوادر، او عدم توفر العون الالزم من المجتمع المحلي...الخ 

          الخارجي...وغيرها(. الى جانب ان العقوبات البديلة عن االيداع غالبا ما يغض النظر عنها لصالح عقوبة االيداع.
2  •   إن بعض عناصر المرجعية القانونية لم تعد صالحة وال بد من تعديلها، ومثال ذلك مايتعلق بالتشرد وسوء السلوك.

كما تظهر مراجعة النقطة الثانية:

1  •   ان المشكالت المعقدة لالحداث الجانحين والمشردين تجعل اعتماد مبدأ ال)30( حدثا لكل باحث، مبدا غير فعال. بمعنى ان اعداد 
         الكوادر الحالية ال تتناسب مع أعداد الجانحين وال مع خطورة جرائمهم، وشدة تعقيد اوضاعهم.

2  •   تعاني الكوادر العاملة في مدارس التأهيل نقصا واضحا سواء في الثقافة القانونية أو في الثقافة العلمية االجتماعية والنفسية 
         والتربوية.
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3  •  إن جهد الباحثين االجتماعيين ال ينصب على العملية االصالحية فقط بل يتشعب فيصبح جزءا من الروتين االداري والبيروقراطية           
          المؤسسية، التي تنعزل عن مجرى الحياة اليومية في المؤسسة وعن مشكالت المودع واهتماماته وطموحاته.

4  •   ان الكادر البشري لكي ينجح، ال بد من ان ينصرف، ويؤدي الواجبات المناطة به طبقا لخطة ذات أبعاد تكاملية. إذ ال يجوز ان تتقاطع 
          واجبات الباحثين مع واجبات االداريين وافراد القوة االجرائية.

5  •   ان كل الكوادر والعاملين في المدارس االصالحية يحتاجون الى ثقافة تؤهلهم للعمل في هذه المؤسسات، بما في ذلك أفراد  
          القوة االجرائية باختالف مستوياتهم، فضال عن عمال الخدمة، وصغار الموظفين.

في النقطة الثالثة حيث االجراءات التي تيسر عمل الكادر في المؤسسة نالحظ:

1  •    ان اجراءات مثل االستقبال ودراسة الشخصية، فضال عن استمارات دراسة الحالة واالختبارات النفسية ال تبدو متاحة رغم ان التشريع  
          الزم وجودها.

2 •    ان أولى خطوات االصالح هي تشخيص حالة الحدث ووضع اطار محدد العناصر للتصنيف وتفريد المعاملة، وهو ما ال يتوفر اليوم 
          بالصورة المرجوة.

مشمولين   )231( اال  )1161( موقوفا ومحكوما ومشردا النجد  •   تتطلب االهداف االصالحية برامج للتدريب والتعليم. ان من بين   3
          بالتدريب بنسبة )%19.8( و)202( مشمولين ببرنامج التعليم بنسبة )%17.3( فقط

ايداعه في   بها عند  ان بعضهم يصاب  أومعدية، كما  بامراض خطيرة  المؤسسة وهم مصابون  يودعون في  االحداث  ان بعض     •  4
         المؤسسة ما يتطلب وجود برنامج صحي يأخذ في اعتباره ظروف االكتظاظ والتغذية، ونتائج الشغب والعنف داخل المؤسسة.
5 •   ان االجراءات التي تستخدم خالل اوقات الدوام الرسمي، تفتقد في الساعات التالية له مما يؤدي الى ايجاد ثغرة عميقة في 

          طبيعة المعاملة، واليات الضبط.
المؤسسة  خارج  االمنية  الظروف  بسبب  والمفضل  المتقدم  هو  اصبح  تفاصيله،  بكل  االمني،  االجراء  ان  الثالثة:  النقطة  خالصة    •  6

          وبسبب بعض محاوالت الهروب من المؤسسة، وبذلك تم اهمال تجارب رائدة مثل التشغيل الخارجي واالجازات المنزلية.
7 •     هناك الكثير من االجراءات والتسهيالت لم تعد متوفرة )وسائط النقل - كاميرات المراقبة - االدوات الرياضية(

داخل  بينهم  السلطة  توزيع  وان  مختلفة.  اصناف  من  يتألفون  انهم  نجد  أنفسهم  بالمودعين  تتعلق  التي  الرابعة  النقطة  في 
المواد، كالمخدرات  توفير بعض  القدرة على  او  توفر  االجرامية، ومدى  والخبرة  البدنية  القوة  بل  دائما،  النظام  يحكمه  المؤسسة ال 
والمسكرات، او االسلحة الجارحة ..الخ من الممنوعات. ان بعض جرائم االحداث قد اصبحت ذات طابع سياسي او ديني، كما ان بعضها 
االخر أصبح اكثر خطرا. ففي الماضي كانت جرائم االحداث بسيطة ،واهمها السرقة واللواط والنشل والتشريد ...امل اليوم فقد ازدادت 

الجرائم الخطيرة والعنية كالقتل والشروع به واالرهاب بمختلف الصور105.

إن تقبل كل صنف من المودعين للفعل االصالحي الذي تقوم به المؤسسة ليس متماثال. إذ تتحكم بنتائجه عوامل كثيرة مثل اعمار 
المودعين وجنسهم وأصناف جرائمهم، وعالقاتهم باسرهم، ومستويات تعليمهم، وخبراتهم المهنية واحوالهم الصحية... وغير ذلك. 
إن المالحظة المهمة المستمدة من التجربة الحالية هي ان المعاملة تفتقر الى التفريد. ولذلك حين نراجع ملفات المودعين نجد بيانات 
تتكرر في كل ملف، وال نجد مؤشرات تدلل على اختالف في تشخيص حالة كل منهم عن االخر، وما يتصل بذلك من اجراءات مميزة هي 
االخرى. إلن مفهوم )الحدث الجانح( ليس بسيطا، وان ما ينطوي عليه من تنوع يتطلب تنوعا في المعاملة. فضال عن حقيقة ان القول 

بان هذا الحدث جانح، يستغرق وقتا طويال أحيانا106.

)فعل( من جوانب يجري في بيئة مادية  )التعامل مع المودع( بكل ماتعنيه كلمة او مصطلح  ان فعل  في النقطة الخامسة: 
ومعنوية معينة. ويمكن ان نقول بدون تخصيص او استثناء ان بنايات المدارس الحالية تفتقر الى الحدود الدنيا للمرافق والغرف التي 
يبدو محدودا جدا. مع  المدني  المجتمع  ان دور منظمات  التشريع وضرورات االصالح. كما  التي تعد من ملزمات  البرامج  تنفيذ  تيسر 
االشارة الى ان هذه المنظمات )وال سيما الدولية( لعبت دورا مهما خالل الشهور التي أعقبت نيسان 2003 وال سيما في التعامل مع 

أطفال الشوارع، وتهيئة مظلة امان مناسبة لهم في وقت كانت فيه نشاطات وزارة العمل والشؤون االجتماعية قد توقفت.

ان بيئة الفعل االصالحي، ال تقتصر على البناية وحدها، كبناية اعتيادية، بل ان البنايات المطلوبة هندسيا ومكانيا ينبغي ان تتصف بشروط 
وخصائص معينة ال تتوفر اليوم. ومن أهمها توفر المساحات الخضراء، وساحات الرياضة، واالقسام المناسبة للبرامج المختلفة. إن أحد 
المساحة  على  عددهن  يتجاوز  إذ  الكرادة،  في  الفتيات  مؤسسة  في  المشردات  من  الموقوفات  عدد  في  تتمثل  السلبية،  النماذج 

المتاحة للنوم، مما يؤدي الى خلق جو مشحون بالتوترات، وبيئة مزدحمة بامكانات االصابة بمختلف االمراض.

105 - أصبح تجنيد االطفال واالحداث للقيام باعمال ارهابية بمثابة ظاهرة واضحة. ولم يقتصر االمر على الذكور بل هناك فتيات انتحاريات أيضا. ان دراسات معمقة لهذه الظواهر لم تبدأ بعد 
           بالرغم من ضروراتها وشدة الحاجة اليها

106 - هناك عشرات من الموقوفين، بعضهم في دار المالحظة )بغداد / نينوى( أو في مراكز الشرطة في المحافظات التي ال تتوفر فيها دور مالحظة، مضى عليهم وهم بهذه الصفة  
)موقوفون( مددا تتجاوز السنة احيانا دون ان تحسم قضاياهم. ان وضعا كهذا يعد انتهاكا لحقوق الحدث، وتجاوزا على معايير العدالة الجنائية وعلى القيم االنسانية.           
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أطفال في نزاع مع القانون

من جانب اخر فان الحذر االمني يجعل البيئة اشد انغالقا، وابعد عن المجتمعات المحلية التي توجد في اطارها المكاني. كما يجعل 
االجراءات االنضباطية أشد على المودع.

ان النقاط الخمس المشار اليها والتي تمثل خالصة التجربة الحالية واشكاالتها، ينبغي ان ال تنظر على نحو تجزيئي بعزل كل منها عن 
االخرى، بل على العكس، البد من النظر اليها بوصفها كال ال يتجزأ، وذات عالقات وظيفية تتبادل التأثير.

في الجدول االتي مؤشرات مختارة عن الوضع الحالي، وعن مالمح مستقبلية ضرورية لتطوير التجربة الحالية:

رؤية:
المالحظاتالمؤشرات االجرائيةالمشكالت - العناوين العامة

التشريع:
مع ان التشريعات الحالية متطورة اال انها 
صدورها  على  عقدين  من  اكثر  مرور  بعد 
تاخذ  وتدقيق  نظر  اعادة  الى  تحتاج 
على  طرأت  التي  التحوالت  االعتبار  في 
جديدة  اصناف  وظهور  العراقي  المجتمع 

من االنحرافات

• قانون • على  تعديالت  اجراء  الى  حاجة  هناك 
االحداث.  تاهيل  مدارس  ونظام  االحداث  رعاية 
مثل  بها  النظر  اعادة  ينبغي  مفاهيم  فهناك 
)المشرد / سيئ السلوك(. كما ان هناك مبالغ 
الزيارات  في   - االحداث  على  لتصرف  محددة 

المنزلية مثال - لم تعد ذات قيمة.
• كذلك هناك مبادئ تشريعية يجب تفعيلها او •

من  الحالية  الظروف  مع  يتناسب  بما  تعديلها 
والرعاية  الشخصية،  دراسة  مكتب  مثال:  ذلك 
الالحقة ومجالس ادارة المؤسسات، واستقبال 
- مكتب الخدمات االجتماعية  المودعين الجدد 

والنفسية في المدارس

• لتشريع • مهم  مقترح  هناك 
العراق  في  الطفل  حماية  قانون 
ويضم   / للطفولة  استراتيجية  ووضع 
القوانين  كل  المقترح  القانون 
ذلك  في  بما  بالطفل  الصلة  ذات 
مايتعلق باالحداث الجانحين وذوي 

االحتياجات الخاصة )المعاقين(*

الكوادر
يشمل مصطلح الكوادر كل العاملين في 
مميزا  دورا  للباحثين  ان  غير  المؤسسات 

في مجمل العملية االصالحية

• المختصين • الباحثين  اعداد  زيادة  الضروري  من 
بعلم االجتماع وعلم النفس والتربية، وتقليل 

معدل عدد االحداث لكل باحث
• والنفسية • االجتماعية  الخدمات  مكتب  إنشاء 

باحثين  تعيين  خالل  من  )وذلك  المدارس  في 
اجتماعيين ومرشدين نفسيين(

• تعزيز دور الباحثين االجتماعيين في محاكم االحداث•
• القوة • أفراد  على  القانونية  المبادئ  تطبيق 

االجرائية

االجراءات:
لحظة  من  تبدأ  ومتداخلة.  كثيرة  االجراءات: 
وهو  الشارع  من  أو  الجانح،  الفعل  وقوع 
)وال  الشرطة  فان  ولذلك  التشرد.  مسرح 
ومايلي  والمحاكم  االحداث(  شرطة  سيما 
ادوارا  كلها  تلعب  الحكم  صدور  بعد  ذلك 

مهمة في عملية االصالح

• تعزيز دور شرطة االحداث•
• التوسع في انشاء لجان االستشارات االسرية •

للمرأة  المدني  المجتمع  منظمات  في 
والطفولة والشباب

• وتفريد • والتصنيف  االستقبال،  اجراءات  تفعيل 
التدريب  وبرامج  البديلة،  والعقوبات  المعاملة، 
والتعليم والصحة )تعيين المدربين والمعلمين 

واالطباء على مالك المؤسسات(
• اهمية • وايالء   - االسري  الدمج  برنامج  تعزيز 

ملجأ  وال  سنة  ال)18(  يكملون  الذين  لالحداث 
لهم من الذكور واالناث

• تجارب • من  باالستفادة  الحالية  االجراءات  تحديث   
الدول االخرى )بما في ذلك اجراءات واساليب ادارة 

المعتقالت والسجون االمريكية في العراق(.

 *  تستخدم عبارة )ذوي االحتياجات الخاصة( لشمول االطفال المعاقين وااليتام ومن في حكمهم وهناك ادارة عامة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية مسؤولة عن نلك االصناف. 
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المشكالت:
المالحظاتالمؤشرات االجرائيةالعناوين العامة

البيئة:
صغيرة  بنايات  من  المؤسسات  تعاني 
الصحية  الشروط  الى  وتفتقر  مزدحمة 
وغرف  التدريب  وامكانات  الترفيه  ووسائل 

التعليم...

• ضوء • وفي  الذهن  الى  مايتبادر  أول 
االداريين  واراء  الميدانية  المشاهدات 
المؤسسات  بنايات  ان  هو  والمودعين 
غير صالحة. وان بعضها يضم الموقوفين 

ومن صدرت بحقهم احكام107*
• بيئة • على  الحفاظ  جدا  المهم  من 

العامة،  النظافة  سيما  وال  المؤسسة 
ونظافة غرف النوم ودورات المياه

• من • للتأكد  للبيئة  فحوصات  إجراء 
مصادر  أي  من  المؤسسة  سالمة 

للمرض او التلوث

• في • االحداث  اصالح  دائرة  لدى  توجد 
خرائط  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
ومن  االصالحية  للمؤسسات  نموذجية 
المؤمل انشاء بنايات جديدة مستقبال108*

بناء القدرات:
شهدها  التي  الظروف  ان  المعلوم  من 
مباشر  بشكل  أثرت  العراقي  المجتمع 
ان  غير  العاملين.  وامكانات  قدرات  في 
شهدت   2003 عام  تلت  التي  السنوات 
في  القدرات  لبناء  واسعة  عمليات  أيضا 

مختلف المجاالت

• بناء • يجب  الذين  العاملين  أهم  لعل 
الباحثون  خبراتهم هم  قدراتهم وتطوير 

االجتماعيون
• ليس • هم  االجرائية  القوة  افراد  ان  كما 

مع  احتكاكا  لهم  ان  بل  حراس  مجرد 
المودعين وال بد من توفير بعض الخبرات 

الضرورية لهم
• ان • ينبغي  المؤسسات  ادارات  ان  كما 

تحظى بقدر من الخبرة التخصصية

• من المالحظ ان اقسام االجتماع والخدمة •
االجتماعية وعلم النفس في الجامعات 
العراقية ال توفر مواد تخصصية واسعة 
وال  الباحثون  يظل  ولذلك  الجنوح  عن 

سيما الجدد بحاجة الى تدريب وتمكين

المودعون:
هناك اصناف من المودعين طبقا لالعمار، او 
بحقهم  صدرت  )جانحين  الفعل  لنوع  طبقا 
احكام قضائية / مشردون / سيئو  السلوك(

• ايداعهم • عند  تعريفهم  جدا  المهم  من 
بحقوقهم وواجباتهم

• مبدأ • وفق  على  معهم  التعامل 
العقوبات البديلة كلما كان ذلك ممكنا

• وتفريد • لتصنيفهم  نظام  وضع 
االمكانات  حدود  في  معاملتهم 

المتاحة
• وتوفير • الالحقة،  رعايتهم  برامج  تعزيز 

برنامج قروض لمشاريعهم المستقبلية  
وتعزيز عالقاتهم باسرهم

• القسوة • استخدام  مبدأ  عن  االبتعاد 
عند  العقاب  لمبدأ  اهمال  دون  ضدهم 

الضرورة 

• على • المؤسسات  في  التصنيف  يجري 
على  وأحيانا  والجنس  العمر،  اساس 
المؤسسات  بنايات  ان  غير  الجريمة.  نوع 

تتحكم بامكانات التصنيف ومعاييره

إن مؤشرات الجدول السابق تؤلف رؤية، يتصل نصفها بالواقع الحالي، فيما يؤلف نصفها االخر ماهو مامول في الغد. على ان كل تصور 
لمالمح التجربة المستقبلية ينبغي ان يأخذ في االعتبار حقائق مهمة:

الطفل والحدث هدفا يمكن  ان أصبح  او قليلة، ال سيما بعد  االحداث لم تعد متواضعة  لجرائم وانحرافات  االجتماعية  الكلفة  ان   .1
لالرهابيين والمجرمين اصطياده وتسخيره في عمليات خطيرة ذات نتائج تنطوي على اضرار اجتماعية ونفسية كبيرة. لقد نشرت 
وسائل االعالم تقارير كثيرة  عن استغالل االطفال، ذكورا واناثا، في عمليات انتحارية او في تنفيذ خطط اجرامية لعصابات منظمة، 
االعضاء  أو  االطفال  تجارة  في  أو  الدعارة،  أعمال  في  يستغلون  قد   - والمشردات  المشردين  سيما  وال   – االطفال  ان  جانب  الى 

البشرية. إن هذا الواقع، مع كونه مازال محدودا، فانه قد يتوسع إذا لم تتخذ اجراءات وقائية وعقابية فاعلة.

* 107 -  تعد هذه مشكلة جدية إذ ان مثل هذا االختالط غير مرغوب حتى اذا وضعت بعض اليات الرقابة. ولذلك فان اتجاه بعض المحافظات توسيع بنايات السجون )كما سيجري في 
                 محافظة ميسان( الستيعاب سجينات وأحداث جانحين غير صحيح إن لم يخضع لدراسات من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين

* 108 -   مشكلة البنايات قائمة في كوردستان ايضا وقد زودت دائرة اصالح االحداث في بغداد نظيرتها في اربيل بهذه الخرائط

المبحث العاشر
تقويم التجربة وافاقها المستقبلية
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زاوية مرافقها. فضال عن  او من  المودعين فيها  اعداد  زاوية  بالحاجة، سواء من  الحالية، ال تفي  بأبنيتها  الحالية،  المؤسسات  ان   .2
ان مدنا، ومراكز محافظات كبرى في العراق تفتقر لهذه المؤسسات، وتصبح مراكز الشرطة بديال لدور المالحظة واقسام من 
السجون بديال لالصالحيات. ان الالمركزية االدارية، والتأكيد على دور حكومات المحافظات، دستوريا وعمليا، سيوفر فرصة القامة 

مؤسسات متخصصة في كل محافظة.

يتصل بذلك ان مؤسسات اقليم كوردستان تطبق نظاما خاصا بها، وتنمي تجربتها بعيدا عن تجربة المؤسسات في عموم العراق   .3
وفي ذلك خسارة للخبرة وضياع الجهد.

ان التعامل مع مشكلة معقدة مثل مشكلة جنوح االحداث، ال تقتصر على وجود تشريعات متطورة، بل وال على بنايات حديثة   .4
ذات مرافق كافية، وكوادر مدربة. إن كل هذه العناصر مهمة وضرورية ولكن التعامل يعتمد ايضا على رؤية استراتيجية للحاضر 
والمستقبل، قادرة على رصد الظاهرة، بشريا وجغرافيا، كما ونوعا، واالحاطة بمالبساتها وعالقاتها الوظيفية بالظواهر االخرى. 

رؤية استراتيجية تكاملية، تنطوي على ادراك عميق الدوار الشركاء االجتماعيين االخرين.

تعتمد هذه االستراتيجية على ابعاد دينية / روحية واخالقية، وعلمية، وقانونية تشكل مرجعياتها الفلسفية، كما تعتمد على   .5
تشخيص لالهداف، واالنشطة فضال عن الرصد والتقويم والمتابعة.

إن مثل هذه االستراتيجية ستدعم وتعزز جهد وزارة العمل والجهات المعنية االخرى )بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ذات   .6
الصلة( في حماية الطفولة في العراق، كما انها ستشكل مع االستراتيجيات والسياسات الوطنية االخرى )استراتيجية التخفيف من 
الفقر في العراق / سياسة التشغيل الوطنية / خطة التنمية الوطنية / ومع االتفاقات واالعالنات الدولية )اتفاقية حقوق الطفل / 

اتفاقيات ومبادئ حقوق االنسان، االتفاقيات الخاصة بعمل االطفال وغيرها(، تشكل رؤية شاملة متكاملة.

إن بناء مثل هذه االستراتيجية يتطلب الحصول على عون مادي وفني من المنظمات الدولية ويستطيع صندوق االمم المتحدة    .7
للسكان UNFPA ان توفر ذلك، كما تتطلب دورا للجامعات، ولذوي الخبرة في وزارة العمل )وال سيما دائرة اصالح االحداث( والوزارات 

االخرى

إن هذه االستراتيجية المقترحة تشمل محافظات العراق جميعها بما في ذلك محافظات اقليم كوردستان مستهدفة بناء 
رؤية موحدة، واجراءات عمل متماثلة للتعامل مع ظاهرة الجنوح واالنحراف السلوكي.
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