مت �إعداد هذه الوثيقة مب�ساعدة مالية من الإحتاد الأوروبي .حمتويات هذه الوثيقة هي من
امل�س�ؤولية الوحيدة للجنة الدولية لرتقية ال�شعوب ،و ب�أي حال من الأحوال ف�إنها ال تعرب عن
موقف الإحتاد الأوروبي.

و �شركاءه.
!

!

!

متهيد:

مت �إجناز هذه الوثيقة بف�ضل عمل فريق من املحققني امليدانيني يف املناطق امل�ستهدفة يف
امل�شروع .وقامت ال�سيدة �سلمى خليف مبهمة الإ�شراف على التحقيق والتحرير.
و�إننا نتقدم بال�شكر لل�شباب وعائالتهم الذين قبلوا مقا�سمتنا جزءا من حياتهم اليومية.
كما نوجه �شكرنا �إىل خمتلف املهنيني يف امليدان و�إىل امل�س�ؤولني الذين فتحوا لنا �أبوابهم
وقا�سمونا جتاربهم و�أثروا هذا العمل مبعارفهم واهتماماتهم؛ كل ذلك لفائدة الأطفال
الذين هم يف نزاع مع القانون.
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 • Iمقدمة
الظرف :
يف �إطار و�ضع م�شروع تنمية « لبناء مرافعة ق�صد م�ساءلة ال�سلطات العمومية ل�صالح حقوق
الأطفال يف نزاع مع العدالة» قامت جمعيات وم�ؤ�س�سات و�شباب وعائالت بالتبادل والت�شاور
وم�ساءلة واقع النظام .وظهر ب�سرعة �أن النقا�ش الذي بو�شر فيه منذ ب�ضع �سنوات مل ينته
بعد .ملاذا؟ لأن العائالت جتهل ما ي�ضمنه القانون وم�ؤ�س�سات الدولة يف مرافقة مواطنني
�شباب يف طور التكوين .و�أي�ضا لأن هناك عائالت �أخرى لها الكثري مما تعلمنا به عن هذه
املرافقة وعن ه�شا�شتها وعن �ضرورتها.
وال�ستك�شاف هذا العامل الوا�سع للمواطنة يف طور التكوين اخرتنا �أن نركز نظرتنا على عينة
�صغرية من ه�ؤالء ال�سكان ال�شباب� ،أي الأطفال الذين هم يف نزاع مع القانون .ملاذا؟
لأننا نطمح �إىل توفري كل الفر�ص للأجيال القادمة كي تتكون كمواطنني كاملني ،م�س�ؤولني
عن �أفعالهم ومندجمني يف جمتمع يحرتم احلقوق وحري�ص على م�ستقبل كل فرد.
ي�سمح هذا امل�شروع الذي مي�س على اخل�صو�ص مناطق عنابة ،اجلزائر ،وهران ومترنا�ست
بتكوين نظرة ،نوعا ما �شاملة ،عن النظام اجلزائري الذي ي�ؤطر القا�صر الذي يرتكب
جنحة .وبالفعل ترتكز ظاهرة انحراف الأحداث يف املدن الكربى على اخل�صو�ص ،ون�شري
�إىل �أن اجلزائر(العا�صمة) ت�أتي يف املرتبة الأوىل من بني الواليات التي �سجلت �أكرب عدد
من احلاالت ،تتبعها وهران� ،سطيف ،عنابة ثم مترنا�ست .وقد �سطرت يف هذا ال�صدد
�سل�سلة من الن�شاطات بدءا من تنظيم لقاءات تبادل وترقية الكفاءات بني املهنيني من
خمتلف القطاعات و�صوال �إىل بحث ميداين .وحتمل هذا امل�شروع اللجنة الدولية من
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�أجل تنمية ال�شعوب ( )CISPب�شراكة مع مركز االعالم والتوثيق حلقوق الطفل واملر�أة
(( CIDDEFباجلزائر ،وجمعية عامل بال �أميني بوهران( ، )MSIواجلمعية من �أجل
توجيه وتن�شيط ال�شباب ( )El IKRAMبعنابة ومب�شاركة ال�شبكة من �أجل الدفاع عن
حقوق الطفل (.)Nada
وي�أتي االرتفاع امل�ستمر يف �أرقام جنوح الأحداث يف اجلزائر كدافع لكتابة وو�ضع هذا
امل�شروع ،وذلك مع بروز ظواهر العنف الإرهابي التي تركت �آثارها يف ال�سكان .وي�شرح بع�ض
الأخ�صائيني �أ�سباب اجلنوح بامل�شاكل املختلفة التي يعرفها املجتمع ومن �ضمنها امل�شاكل
الأ�سرية ،الف�شل والتهمي�ش املدر�سي وكذلك ظاهرة النزوح الريفي .وح�سب الأرقام املقدمة
من طرف املديرية العامة للأمن الوطني ل�سنة  2010فقد مت اعتقال � 10آالف حدث129 ،
منهم يف عمر �أقل من ع�شر �سنوات يف حني �أن العدد الأكرب هو ما بني  16و� 18سنة ،من
بينهم  3014ما بني  13و� 16سنة .ووفق املعاينات املقدمة من طرف خمتلف الأخ�صائيني
فالو�ضعية لي�ست يف حت�سن غالبا ،ب�سبب غياب التكفل املالئم الذي يت�ضمن يف نف�س الوقت
الوقاية و�إعادة الإدماج واملرافقة.
يتطلب خطر ظاهرة جنوح الأحداث يف اجلزائر عامة ويف املناطق امل�ستهدفة على
اخل�صو�ص م�سعى حقيقيا يجمع كل الفاعلني (�شرطة ،درك ،خمتلف الوزارات �أي الرتبية
الوطنية ،الت�ضامن الوطني والعدالة دون �أن نن�سى احلركة اجلمعوية والأطفال يف نزاع مع
القانون وعائالتهم و�أي�ضا و�سائل الإعالم) ق�صد اتخاذ االجراءات الناجعة التي ت�صون
م�صلحة الطفل وبالتايل م�صلحة املجتمع ب�أكمله.

املنهجية:
يف هذا الأفق يهدف امل�شروع املحمول من طرف اللجنة الدولية من �أجل تنمية ال�شعوب
و�شركائها �إىل تدعيم مرافعة من �أجل حت�سني �إجراءات �إعادة الرتبية و�إعادة �إدماج الطفل
(�أقل من � 18سنة) املوجود يف نزاع مع القانون ،و�أي�ضا �إجراءات الوقاية .ويتم ذلك قبل
كل �شيء عرب حت�سني معارف الفاعلني اجلمعويني وامل�ؤ�س�ساتيني بخ�صو�ص و�ضعية الأطفال
يف نزاع مع العدالة يف اجلزائر وعن كل املنظومة املو�ضوعة لت�أطري هذا الطفل .و�سي�سمح
ذلك ببناء جو من احلوار بني خمتلف امل�ؤ�س�سات املعنية ،بني ال�سلطات العمومية واملجتمع
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املدين ق�صد اقرتاح م�ساع ت�سمح بالإدماج و�إعادة �إدماج القا�صر ب�صفة عامة .ويجب يف
هذا الظرف القيام معا بدرا�سة ال�سبل والو�سائل التي يتعني �إر�سا�ؤها ق�صد الو�صول �إىل
تكفل �أف�ضل ،حتى تتم �صيانة امل�صلحة العليا للطفل.
وللو�صول �إىل الأهداف امل�سطرة و�ضع امل�شروع ثالث ن�شاطات �أ�سا�سية ،يتعني القيام
بعر�ض حال عرب بحث يرتكز على عمل ميداين والذي كانت نتيجته هذا العمل لدعم
عمل بناء مرافعة وفتح احلوار.
كما مت �أي�ضا تنظيم دورات جتمع خمتلف املهنيني يف �شكل جمموعات �صغرية ق�صد تقوية
قدرات امل�شاركني لي�س يف جمال معرفة املنظومة فح�سب ،بل �أي�ضا ق�صد امل�ساهمة يف تغيري
بع�ض ال�سلوكات ومواقف العمل و�إر�ساء �شبكة ن�شطة وتغيري النظرة لهذه الإ�شكالية .وقد
ن�شط هذه الدورة التكوينية خمت�ص بلجيكي م�س�ؤول عن جمعية مكلفة مبرافقة احلدث
املنحرف يف تطبيق الأ�شغال ذات املنفعة العامة التي يقررها القا�ضي مما �سمح للمحرتفني
اجلزائريني مبعرفة جتارب �أخرى وواقع �آخر .ويفرت�ض �أن ت�ستمر هذه اال�سرتاتيجية يف
التقا�سم والت�شاور ،يف اجتاه ان�سجام خمتلف الأعمال حول الطفل يف نزاع مع القانون ،كما
يفرت�ض �أن تتو�سع لأنها منحت لبع�ض �أع�ضاء هذه ال�شبكة يف طور التكوين �إمكانية تثمني
جتاربهم يف هذا املجال وتعميق بناء تو�صيات نابعة من امليدان.
و�سي�شكل هذا العمل الذي قامت به اللجنة الدولية من �أجل تنمية ال�شعوب و�شركائها �أر�ضية
لهذا الن�شاط الثالث وهو العمل الأ�سا�سي املتمثل يف بناء مرافعة من �أجل ترقية �إجراءات
�إعادة الرتبية و�إعادة �إدماج الطفل يف نزاع مع القانون يف اجلزائر.
ولإجناز هذه املرافعة كان يتعني �إذا �أن يتوجه فريق من املحققني امليدانيني نحو لقاء
الفاعلني ،من مهنيني يتم ت�شغيلهم �إىل جانب الطفل اجلانح؛ كما كان يتعني التوجه خا�صة
للقاء ال�شباب الذين عا�شوا جتربة انحراف الأحداث وعائالتهم.

ما هي �أهدافنا؟
القيام بنوع من اجلرد للواقع والأمور املعي�شية والنقاط االيجابية وال�سلبية يف التدابري
الر�سمية واملبادرات اخلا�صة و� /أو املحلية يف اجلزائر وب�صفة خا�صة يف املناطق التي
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ا�ستهدفها امل�شروع ،وتتمثل الغاية يف حتديد ماهو منتظر يف جمال املرافقة والتكوين
واال�ست�شارة للهياكل واملهنيني املعنيني مب�س�ألة احلدث يف نزاع مع القانون .و�أي�ضا ما
تنتظره العائالت وحاجياتها� .إننا ال نزعم امتالك «احلقيقة» بخ�صو�ص منظومة كاملة
معقدة ولكننا نحاول عرب عر�ض احلال املتوا�ضع هذا الدعوة �إىل احلوار والت�شاور والتعاون
مل�صلحة الطفل واملجتمع.
يخ�ص التحقيق عائالت و�أطفال يف نزاع مع القانون ق�صد القيام بعر�ض حال عن التكفل
وو�صول املعلومة �إىل امل�ستعملني ،ويدخل ذلك يف منظور �إثراء وتقوية املرافعة من �أجل
حقوق الأطفال يف نزاع مع القانون؛ والغاية بالن�سبة لنا هي جعل نظرة كل فاعل يف املنظومة
مفهومة و�إعطاء نف�س احليز للم�ستعملني واملحرتفني .لأنه لي�س بغري هذا التقا�سم وهذا
احلوار وهذ الإ�صغاء ملا يعي�شه الآخر وكيف يعي�شه ما ي�سمح لنا بتح�سني املنظومة لفائدة
الطفل واملجتمع .و�إننا لبعيدون كل البعد عن فكرة البحث عن متهمني ! فغايتنا هي البحث
عن املوارد التي ميكن للكل �أن يرتكز عليها ملرافقة الطفل الذي يقوم بجنحة ق�صد �إيجاد
مكان له كمواطن م�س�ؤول عن �صريورته.
وبالفعل يبقى التكفل بالطفل يف نزاع مع القانون يف اجلزائر غام�ضا بخ�صو�ص خمتلف
امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية ،والتي تبقى وظائفها غري وا�ضحة حتى بالن�سبة لها ،و�أي�ضا
بالن�سبة �إىل العائالت والهياكل الأخرى؛ فالعائالت والأطفال الأحداث ال يجدون �أنف�سهم
فيها .وي�شكل هذا الكتيب حماولة متوا�ضعة للإجابة على هذه الإ�شكالية يف الو�صول �إىل
املعلومة .فالإعالم عن املخاطر وواقع خمتلف �أ�شكال التكفل لي�ست بال�ضرورة متوفرة ،وهي
لي�ست �أي�ضا يف متناول اجلميع.
و�سمح حتقيق موجه نحو اجلمعيات والهياكل واملحرتفني وامل�ستعملني «مت عرب دليل حوار»
مبعرفة �أف�ضل للمنظومة التي حتيط بالطفل يف نزاع مع القانون ،كما �سمح �أي�ضا بتحديد
ماهو منتظر وبتحديد احلاجيات يف امليدان؛ كما غذى �أي�ضا التفكري بخ�صو�ص حت�سني
التكفل بانحراف الأحداث .و�سمح لنا هذا امل�سعى �أي�ضا الت�أكيد على �إبراز «املمار�سات
اجليدة» حتى يعطى لها االهتمام الذي ت�ستحقه وحتى تتو�سع �أكرث .و�سي�سمح ذلك يف
�أفق معلوم لي�س بفتح وتقوية طرق �أخرى للتكفل التي تطبق ب�شكل معزول فح�سب بل
�أي�ضا بفتح االمكانات نحو مثال  :الأعمال ذات امل�صلحة العامة و�أي�ضا تقوية و�إبراز دور
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م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح واملراكز املتخ�ص�صة لإعادة الرتبية واخلاليا
اجلوارية ...وبالتايل تتم تقوية عمل ال�شبكة حول الطفل يف نزاع مع القانون.
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 • IIماذا يقول القانون ؟
ترتكز ال�سيا�سة الوطنية ملكافحة انحراف الأحداث يف فل�سفتها ،ومنذ ال�سنوات الأوىل
لال�ستقالل ،على عدد من املبادئ املن�سجمة مع االتفاقيات الدولية .وبالطبع فهناك �أي�ضا
م�س�ألة حمدوديتها �أي�ضا واملرتبطة بنقائ�ص التدابري الق�ضائية والو�سائل املتوفرة ونق�ص
التنظيم والتن�سيق ،مما ال ي�سمح دائما باحلر�ص على احرتام املبادئ اخلا�صة باملعاجلة
الق�ضائية للق�ضايا املتعلقة بالأحداث.

هناك الوقاية وامل�س�ؤولية العائلية والتكفل.
ن�شري يف البداية �إىل �أن الوقاية من االنحراف تدخل �ضمن �سيا�سة الدولة اجلزائرية منذ
ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل ،فهي تعمل على و�ضع �سيا�سة وطنية «للوقاية وحماية ال�شباب».
ويتم ذلك على اخل�صو�ص عرب �سيا�سة عامة لرتقية التمدر�س وكذلك عرب جمهودات يف
جمال �صحة الطفل وترقية الن�شاطات الريا�ضية والرتفيهية .ويف هذا ال�صدد ف�إن املادة
 342تن�ص على عقوبات ثقيلة لكل من يحث وي�شجع �أو ي�سهل دعارة وف�ساد الق�صر لأقل من
� 19سنة .كما توجد عقوبات �أي�ضا تخ�ص تعر�ض القا�صر �إىل �سوء املعاملة.
وفيما يخ�ص م�س�ؤولية العائلة ،ت�ؤكد االتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل ،والتي �صادقت عليها
اجلزائر ،على مبد�أ امل�س�ؤولية امل�شرتكة للأبوين يف تربية وتنمية الطفل .وللعائلة الأولوية يف
هذه امل�س�ؤولية (املادة .) 18
وميكن �أن يعاقب الأولياء �إذا كانت لهما امل�س�ؤولية اجلنائية بخ�صو�ص جرمية �أو جنحة ارتكبها
�أحد �أبنائهم الق�صر ،وهم يتحملون �أي�ضا امل�س�ؤولية املدنية للتعوي�ض عن الأ�ضرار واخل�سائر
املرتتبة عن جنحة القا�صر وفقا ملا تن�ص عليه املادتني  135و 136من القانون املدين.
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ومن �ضمن تدابري معاجلة م�شاكل االنحراف ،يعد �إبعاد احلدث اجلانح عن عائلته ك�آخر
�إجراء يف قائمة الإجراءات التي ميكن لقا�ضي الأحداث �أن يتخذها اجتاههم.
ويف حالة و�ضع احلدث يف مركز �إعادة الرتبية ين�ص الت�شريع على �أن ال يقطع �صالته مع
العائلة (عطل مربجمة ،زيارات منتظمة يف املراكز.)...
وفعال ،فق�صد التكفل �أكرث بالقا�صر ن�ص هذا التدبري على وجود م�صالح ر�صد وتربية يف
الو�سط املفتوح ت�سمح بالتكفل بالطفل دون �أن تقطع �صالته بالعائلة.

ماهي خ�صو�صية عدالة الق�صر؟
تلزم االتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل يف مادتها الأربعني الدول التي �صادقت عليها باالعرتاف
�أن لكل طفل م�شتبه �أو متهم �أو مذنب بخرق القانون اجلنائي احلق يف معاملة من �ش�أنها
�أن ت�شجع �إح�سا�سه بالكرامة والقيمة ال�شخ�صية ،وتربز �أي�ضا �ضرورة الأخذ بعني االعتبار
م�ستوى وم�سار تنمية الطفل؛ وذلك بالت�سليم بعدم امل�س�ؤولية ملن هم يف �سن �أقل من 13
�سنة ،وباحلجة املخففة للق�صر الذين هم يف �سن ما بني  13و� 18سنة .كما ن�شري �أي�ضا �إىل
اتخاذ الإجراءات امل�ؤقتة وقابلية الرتاجع عن قرارات العدالة بالرتكيز على الأولوية املعطاة
للإجراءات الرتبوية .ويف هذا ال�صدد تن�ص املادة  445من قانون الإجراءات اجلزائية:
« �أنه يجوز جلهة احلكم ب�صفة ا�ستثنائية بالن�سبة للأحداث البالغني من العمر �أكرث من
� 13سنة �أن ت�ستبدل �أو ت�ستكمل التدابري املن�صو�ص عليها يف املادة  444بعقوبة الغرامة �أو
احلب�س املن�صو�ص عليها يف املادة  50من قانون العقوبات »...
وكذلك املادة  49من قانون العقوبات (ف�صل  :) 2الميكن �أن توقع على القا�صر الذي مل
يكمل الثالثة ع�شر �إال تدابري احلماية �أو الرتبية .ومع ذلك يف مواد املخالفات ال يكون حمال
�إال للتوبيخ .ويخ�ضع القا�صر الذي يبلغ �سنه من � 13إىل � 18سنة �إما لتدابري احلماية �أو
الرتبية �أو لعقوبات خمففة» .وهذه الأحكام الأخرية م�ستلهمة من تلك التي تفر�ض على
البالغ ولكن خمت�صرة �إىل الن�صف.
وبخ�صو�ص الإيداع يف و�سط عقابي «احلجز امل�ؤقت» ارت�أى امل�شرع اجلزائري احلري�ص على
احلماية اخلا�صة للطفل و�ضع مبد�أ الف�صل بني الق�صر والبالغني .و�إذا كان تطبيق هذا
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االجراء م�ستحيال يجب �أن يحجز القا�صر يف جهة خا�صة �إن مل يكن يتوفر اجلناح اخلا�ص
بالق�صر ،ويجب قدر املمكن عزل القا�صر خا�صة ليال ،مع العلم �أن احلجز االحتياطي
للقا�صر �أقل من � 13سنة يبقى ممنوعا.
وي�ؤكد القانون على �أن يعامل ال�سجناء بطريقة ت�صون كرامتهم الإن�سانية وت�ضمن رفع
م�ستواهم الثقايف واملعنوي ب�صفة م�ستمرة ،دون تفرقة يف العرق واجلن�س واللغة والدين �أو
الر�أي .كما يتعني �أن ال نن�سى �أنه حر�صا على �ضمان �أخذ حقوق الطفل بعني االعتبار ن�صت
املادة  454من قانون الإجراءات اجلزائية بو�ضوح ب�أن ح�ضور املحامي �ضروري« :يخطر
قا�ضي الأحداث ب�إجراء املتابعات والدي احلدث �أو و�صيه �أو من يتوىل ح�ضانته املعروفني
له� .إن ح�ضور حمام مل�ساعدة احلدث وجوبي يف جميع مراحل املتابعة واملحاكمة ،وعند
االقت�ضاء ،يعني قا�ضي الأحداث حمامياً للحدث ،ويجوز له �أن يعهد ب�إجراء البحث
االجتماعي �إىل امل�صالح االجتماعية �أو الأ�شخا�ص احلائزين على �شهادة اخلدمة االجتماعية
امل�ؤهلني لهذا الغر�ض ».
عر�ض وحتليل من طرف الأ�ستاذة نادية �آيت زاي :
�أبرز املجل�س الوطني االجتماعي االقت�صادي �أ�شكال التعبري عن االنحراف و�أكرثها قلقا
والتي تظهر يف �أعمال عنف على م�ستوى جماالت خمتلفة كاملدر�سة واجلامعة وامللعب
وال�شارع واحلي ،كما �أبرزت م�صالح الأمن من جهتها زيادة معتربة يف �أعمال العنف .وميثل
ال�ضرب واجلرح العمدي �أكرث من  % 40من اجلنح ،يف حني �أن ال�سرقة تدور حول ن�سبة
.% 12
وخل�ص املجل�س الوطني االجتماعي االقت�صادي �إىل �أن ظاهرة االنحراف هي نتيجة
لق�صور يف جمال التمدر�س وتعبري عن قلق جزء من ال�شباب الذي هو عر�ضة لأثار الأزمة
االقت�صادية و�أخريا العنف الإرهابي.
وين�ص قانون العقوبات اجلزائري على �أن القا�صر املنحرف يتلقى معاملة خمتلفة عن
تلك التي تفر�ض على البالغني دون �أن يكون هناك حمكمة متخ�ص�صة .وقد كتب ال�سيد
بر�شي�ش 1فعال على �أن قانون العقوبات اجلزائري ين�ص على عقوبات �ضد الكبار املنحرفني
 1ـ �أ�ستاذ بكلية احلقوق بنب عكنون.
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تتعدى �إىل الأطفال الق�صر مع تخفيف العقوبات املنطوقة �ضدهم .يف�ضل قانون العقوبات
احلماية و�إعادة تربية الطفل مع و�صف لنظام العقوبات ح�سب اخلرق املرتكب من طرفه
والذي ي�صنف كمخالفة �أو جنحة �أو جرمية.

غياب تعريف �سن الر�شد
وفقا للمعاهدة الدولية حلقوق الطفل تنتهي الطفولة يف عيد امليالد الثامن ع�شر با�ستثناء
الدول التي يتم فيها حتديد �سن الر�شد عن طريق القانون ،وتربز هذه املرونة املتوفرة يف
املعاهدة كما يقول ال�سيد غيومات مونيي« 2غياب اتفاق دويل حول تعريف البلوغ».
قد يختلف �سن الر�شد ح�سب ما �إذا كان ذلك بلوغا مدنيا �أو جنائيا �أو �سيا�سيا ،فهناك
مفهومان يت�صارعان لتحديد ال�سن :مفهوم ي�أخذ بحقوق الطفل وقدراته ومفهوم يرتكز
على احلماية اخلا�صة التي يتعني على الدولة توفريها للطفل .يف بع�ض النقاط توفر معاهدة
حقوق الطفل جوابا دقيقا؛ ذلك هو احلال بالن�سبة ملنع عقوبة االعدام �أو ال�سجن مدى احلياة
من دون �إمكانية الإفراج ملن هم �أقل من � 18سنة (املادة  .)37و�أي�ضا التجنيد يف القوات
امل�سلحة �أو امل�شاركة املبا�شرة يف النزاعات ملن هم يف �سن �أقل من � 15سنة .وحترتم اجلزائر
بدقة «املادة  »50من قانون العقوبات اجلزائري التي تقول� « :إذا ق�ضي ب�أن يخ�ضع القا�صر
الذي يبلغ �سنه من � 13إىل  18حلكم جزائي ف�إن العقوبة التي ت�صدر عليه تكون كالآتي:
ـ �إذا كانت العقوبة التي تفر�ض عليه هي الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد ف�إنه يحكم عليه بعقوبة
احلب�س من ع�شر �سنوات �إىل ع�شرين �سنة.
ـ و�إذا كانت العقوبة هي ال�سجن �أو احلب�س امل�ؤقت ف�إنه يحكم عليه باحلب�س ملدة ت�ساوي
ن�صف املدة التي كان يتعني احلكم عليه بها لو كان بالغ ًا».
ين�ص �إذا الت�شريع احلايل على �إمكانية احلكم على قا�صر بعقوبة �سجن قد ت�صل �إىل 20

�سنة .هذا احلد الأعلى من العقوبة ال يطبق �سوى يف حالة ما �إذا لو كان بالغا وكانت العقوبة
الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد .هذا الرتتيب الت�شريعي �صدم ب�صفة خا�صة جلنة حقوق الطفل. 3
وف�ضال عن ذلك ف�إن التخمني الكامن وراء هذا التدبري الت�شريعي ( وكذلك التخمني الآخر
 2ـ غيومات مونيي ،تطبيق معاهدة االمم املتحدة حلقوق الطفل يف القانون الداخلي للدول االع�ضاءـ املنطق القانوين ـ من�شورات الرماتان 2002
 3ـ املعاهدة املتعلقة بحقوق الطفل CRC/C /SR (1057) 2005
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املكمل الذي ين�ص على �أن القا�صر يدان بن�صف العقوبة التي يتعر�ض لها البالغ) يرتكز
على مقاربة «رحيمة» بدال عن مقاربة «بناءة» .من الوا�ضح �أن القا�صر الذي يرتكب جرمية
عقوبتها عند البالغ مدة طويلة من �سلب احلرية ،هو يف حاجة كبرية للم�ساعدة والت�أطري
عن قرب ،والتي توفر �إمكانية للإ�صالح ال توجد يف حكم عقابي خال�ص مهما كانت «ر�أفته».
يف الواقع ال يحاكم �أي قا�صر حاليا بحكم يفوق الـ � 10سنوات ،وهذا ال يغري �شيئا يف كون �أن
هناك عدم ان�سجام بني وجود �أحكام �سجن جد قا�سية من جهة ومع مفهوم الطفل «يف خطر
�أخالقي» �أو حتى «�ضحية» من جهة �أخرى؛ والذي يقبل كنقطة انطالق لتحديد الإجابات
عن الأفعال الإجرامية للق�صر.
وال توفر اتفاقية حقوق الطفل يف نقاط �أخرى �إجابة دقيقة كما هو احلال بالن�سبة ل�سن
امل�س�ؤولية اجلنائية �أو ال�سن الأدنى للعمل ،وحتديد ال�سن هو �ضروري �أي�ضا بالن�سبة للتعليم
الإجباري .وتدعو املادة  /40الفقرة  3من االتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل الدول املوقعة
�إىل «حتديد �سن �أدنى يفرت�ض فيمن هم دونه ب�أن لي�ست لهم القدرة على انتهاك القانون
اجلنائي» .وتطلب املادة  4من القواعد النموذجية الدنيا املحددة من طرف الأمم املتحدة
لت�سيري العدالة اخلا�صة بالق�صر ب�أن ال يكون �سن امل�س�ؤولية اجلنائية منخف�ضا جدا،
نظرا للم�شاكل املتعلقة بالن�ضج العاطفي والنف�سي والفكري .كما يحث نف�س الن�ص كل
الدول الأع�ضاء على تطبيق التعريفات التي حددها والتي ميكن �أن تتطابق مع منظومتها
ومفاهيمها الق�ضائية اخلا�صة.

�سن امل�س�ؤولية اجلنائية
يعود مفهوم �سن امل�س�ؤولية اجلنائية �إىل ال�سن الذي يعترب فيه ال�شخ�ص قادرا على التمييز
(القدرة على التفريق بني اخلري وال�شر) وبالتايل حتمل م�س�ؤولية �أفعاله الإجرامية� .إذن هو
ال�سن الذي يعترب فيه الطفل قادرا على خمالفة القانون العقابي.
وين�ص قانون الإجراءات اجلنائية يف املادة  443على �أنه يجب الأخذ ب�سن املنحرف يف يوم قيامه
باجلنايةلتحديدر�شده.منال�صعبجدالأيبلدحتديد�سنامل�س�ؤوليةاجلنائيةفذلك�أمرحرج.ماذا
نفعلمثالبطفل�أقلمن�13سنةالذياقرتفعمالمنحرفا�.أو�صتاللجنةللدولالأع�ضاءب�أنالحتدد
�سنامل�س�ؤوليةاجلنائيةيفعمر�صغريجدا�أو�أنترفعهذاالعمرالأدنىيفالبلدانحيثهومتدنجدا
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حتىتو�صله�إىلم�ستوىمقبولعلىامل�ستوىالدويل.ويظهرمنهذهالتو�صياتللجنةحقوقالطفل�أنها
تعتربمنغرياملقبولعلىامل�ستوىالدويل�أنيحددال�سنالأدينللم�س�ؤوليةاجلنائيةب�أقلمن� 12سنة.
وقدمتت�شجيعالدولالأع�ضاء�إىلرفعال�سناملتدينجداللم�س�ؤوليةاجلنائيةحتىي�صل�إىل� 12سنة
والذييعتربحدا�أدنىمطلقاكمامتاحلثعلىرفعهتدريجيا.فاللجنةتقرتح�سنا�أعلى� 14أو� 16سنة
مثاللكيت�سمحمنظومةخا�صةبالق�صرللعدالةلكيتعالجـوفقاللفقرة 3بمناملادة 40مناملعاهدة
ـالأطفالاملوجودينيفنزاعمعالقانوندوناللجوءللإجراءاتالق�ضائيةومعاالحرتامالكاملللحقوق
الأ�سا�سيةوال�ضماناتالقانونيةل�صالحالأطفال(.املالحظةالعامةرقم 10للجنةحقوقالطفلـدورة
جنيف 15جانفيـ 2فرباير.)2007
ويف انتظار مناق�شة م�شروع قانون حماية الطفل املنحرف ويف انتظار �أن اجلزائر التي
هي دولة ع�ضو يف املعاهدة متتثل ملالحظات وتو�صيات جلنة حقوق الطفل ف�إن ال�سن
الأدنى الذي يربز من قانون العقوبات اجلزائري بخ�صو�ص امل�س�ؤولية اجلنائية هو � 13سنة.
فقانون العقوبات اجلزائري يفرق بني القا�صر الذي يف �سن  13والقا�صر بني  13و� 18سنة.
يتمتع القا�صر دون � 13سنة بقرينة قاطعة بعدم امل�س�ؤولية اجلنائية �أي �أنه ال ميكن �أن
ينطق �ضده حكم وال تطبق عليه �سوى �إجراءات تربوية :الت�سليم �إىل الأب والأم .وت�صيح
هذه القرينة ب�سيطة بالن�سبة للقا�صر الذي هو يف �سن �أكرب من � 13سنة « :ال يحاكم القا�صر
يف � 13سنة �إال بتدابري حماية �أو �إعادة تربية .وال يتمتع القا�صر الذي �سنه �أكرب من 13
�سوى بقرينة ب�سيطة من عدم امل�س�ؤولية .ف�إذا كان املبد�أ يبقى هو تطبيق �إجراءات احلماية،
امل�ساعدة واملراقبة والرتبية (املادة  49من القانون اجلنائي) فقرينة عدم امل�س�ؤولية
مرجحة بالإلغاء بدليل م�ضاد� ،أي �أنه ميكن �أن ينطق الق�ضاة بعقوبة عندما متليها الظروف
و�شخ�صية املنحرف وفقا للمادة  50من قانون العقوبات « :ب�صورة ا�ستثنائية وبخ�صو�ص
الق�صر الأكرب من � 13سنة وعندما يعترب ذلك �ضروريا ب�سبب ظروف �أو �شخ�صية اجلاين
ف�إنه ميكن للهيئة احلاكمة التي تربر قرارها يف هذه النقطة ب�أن ت�ستبدل �أو تكمل التدابري
املن�صو�ص عليها يف املادة  49بعقوبة الغرامة �أو ال�سجن املن�صو�ص عليها يف املادة  50و51
من قانون العقوبات» ووفقا للمادة  456من قانون الإجراءات اجلنائية (الكتاب الثالث):
« ...ال ميكن �أن يو�ضع اجلاين مابني  13و� 18سنة م�ؤقتا يف م�ؤ�س�سة عقابية �إال �إذا كان هذا
الإجراء يبدو �ضروريا �أو ال�ستحالة �أخذ �أي تدابري �أخرى .ويف هذه احلالة يتم حجز القا�صر
يف جناح خا�ص و�إن تعذر ذلك يف مكان خا�ص .ويجب قدر املمكن �أن يتم عزله ليال».
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• القا�صر عند � 13سنة هو حمل توبيخ فقط ويف نف�س املنوال ف�إن القا�صر بني 13
و� 18سنة هو عر�ضة �إما للتوبيخ �أو بحكم دفع غرامة.

ففيما يخ�ص الأحداث فالعقوبة لها هدف عالجي �أ�سا�سا .ولكن بالرغم من �أن قانون
العقوبات ي�ؤكد على �أولوية الرتبية واحلماية (املادة  )4فيبدو اللجوء �إىل العقوبة اجلنائية
لي�س ا�ستثناء ،غري �أن العقوبة املطبقة على القا�صر ميكن �أن تخفف بفعل «الظروف املخففة
للق�صر» (املادة  ،44املادة .)50
• ميكن �إذا �أن يكون القا�صر بني  13و� 18سنة حمل �إجراءات حماية �أو �إعادة تربية
�أو عقوبات خمففة (املادة  ) 49من قانون العقوبات.
و ي�ستح�سن دون �شك ،كما يقول جان فران�سوا رينوت�شي� ،4أن يكر�س مفهوم امل�س�ؤولية اجلنائية
املخففة �أو القدرة القانونية وهو ما يبدو �أن امل�شرع �أراد �إدخاله دون �أن ي�صرح بذلك.
يعد القا�صر م�س�ؤوال مدنيا عن الأ�ضرار املرتكبة ،يف هذه احلاالت يكون الأولياء وامل�ؤ�س�سات
املدر�سية والدولة م�س�ؤولني عن ال�ضرر املرتكب من طرف الطفل تطبيقا للمادة  134من
القانون املدين .ويعود عليهم �إذا تعوي�ض ال�ضحية (املادة  )135هذه امل�س�ؤولية املدنية
املكر�سة يف القانون العام مت الأخذ بها يف قانون العقوبات (املادة  )47وقانون �إ�صالح
ال�سجون (املادة .)133
مل يكر�س بعد ب�شكل وا�ضح مبد�أ ال�سماع للقا�صر (حق تعبري الطفل) و�أكرث من ذلك حقه يف
اللجوء �إىل املحاكم بخ�صو�ص بع�ض النزاعات التي ميكن �أن مت�سه �أو مت�س حقوقه.

الأطفال اجلانحون :
يعد احلدث اجلانح قبل كل �شيء طفال يف حاجة �إىل �إعادة تربيته ولي�س �إىل معاقبته .هذا
هو التوجه الذي يبدو �أن قانون العقوبات قد �أخذ به .مل ت�ضع اجلزائر بعد �إجراءات للتكفل
بالأطفال الذين ارتكبوا جنحا خفيفة ـ من نوع ال�سرقة خطفا و�أنواع �أخرى من امل�سا�س
بالأمالك تت�سبب يف �ضرر متوا�ضع ـ دون اللجوء �إىل الإجراءات الق�ضائية العقابية (املادة
 40من معاهدة حقوق الطفل) �أي مبعنى �آخر الت�شجيع على عدم اللجوء �إىل الق�ضاء.
 4ـ جان فران�سوا رينوت�شي وكري�ستني كورتان ـ قانون عقوبات الق�صر ،املطبوعات اجلامعية الفرن�سية ـ الطبعة الرابعة.
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عندما يعترب قا�ضي الأحداث �أن الق�ضية ما هي �إال خمالفة يحول الق�ضية �إىل حمكمة
تق�ضي يف جمال املخالفات ،ويف حالة ما �إذا ت�أكدت املخالفة ميكن للمحكمة �أن تكتفي
بتوبيخ القا�صر �أو بنطق حكم الغرامة املن�صو�ص عليه يف القانون .ويف كل الأحوال ف�إنه
ال يجوز يف حق احلدث الذي مل يبلغ � 13سنة �سوى التوبيخ فقط .وف�ضال عن ذلك تو�ضح
املادة  446من قانون االجراءات اجلزائية �أنه «� ...إذا ر�أت املحكمة يف �صالح احلدث اتخاذ
تدبري منا�سب� ،أن تر�سل امللف بعد نطقها باحلكم �إىل قا�ضي الأحداث الذي له �سلطة و�ضع
احلدث حتت نظام الإفراج املراقب .و�إذا كان احلكم قابال لال�ستئناف رفعه �أمام غرفة
الأحداث يف املجل�س الق�ضائي» .وتوجد يف كل حمكمة غرفة للأحداث.
وعندما يعترب قا�ضي الأحداث �أن الق�ضية ت�شكل جرمية فهو ي�صدر �أمرا بتحويله �أمام
فرع الأحداث الذي يبت كغرفة للمجل�س؛ تتم املناق�شات وت�سمع الأطراف يف جل�سة مغلقة.
وميتثل احلدث بح�ضور ممثله ال�شرعي وحماميه كما يتم اال�ستماع �إىل ال�شهود �إن اقت�ضى
ذلك يف الأ�شكال العادية .
و�إذا �أظهرت املرافعات احل�ضورية ب�أن اجلرمية غري م�سندة �إىل احلدث قرر فرع الأحداث
�إطالق �سراحه .و�إذا �أظهرت املرافعات �إدانته ن�ص ق�سم الأحداث �صراحة يف حكمه على
ذلك وقام بتوبيخ الطفل اجلاين وبت�سليمه لوالديه �أو لويل �أمره �أو لل�شخ�ص احلا�ضن .و�إذا
تعلق الأمر بقا�صر تخلى عنه ذووه ي�سلم �إىل �شخ�ص جدير بالثقة .ويجوز ف�ضال عن ذلك
للفرع �أن ي�أمر بو�ضع احلدث حتت نظام الإفراج املراقب �إما ب�صفة م�ؤقتة حتت االختبار
لفرتة �أو �أكرث حتدد مدتها ،و�إما ب�صفة نهائية حتى �سن ال ميكن �أن تتجاوز � 19سنة( .املادة
 )462من قانون االجراءات اجلزائية.
ويتخذ القرار يف جل�سة مغلقة وميكن �أن يطعن فيه يف الأيام الع�شرة التي تلي النطق به �أمام
غرفة الأحداث لدى املجل�س.

الهيئات الق�ضائية للتحقيق واحلكم للأحداث اجلانحني :
لق�سم الأحداث ال�صالحية يف معاجلة اجلرائم واجلنح املرتكبة من طرف الأحداث .يوجد
ق�سم للأحداث يف كل حمكمة .فرع الأحداث املخول �إقليميا ملعاجلة اجلرائم املرتكبة من
طرف الق�صر هو ذلك الذي يوجد يف مكان حدوث اجلنحة ومكان �إقامة القا�صر� ،أو والديه
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�أو ويل �أمره �أو حا�ضنه �أو املكان الذي وجد فيه القا�صر� ،أو املكان الذي و�ضع فيه ب�صفة
م�ؤقتة �أو ب�صفة نهائية.
يجتمع ق�سم الأحداث يف مقر املجل�س الق�ضائي وهو الوحيد امل�ؤهل ملعاجلة اجلرائم املرتكبة
من طرف الق�صر .مل ي�ش�أ امل�شرع على ما يبدو تخ�صي�ص ق�سم الأحداث «كم�ؤ�س�سة» تتكفل
ب�ش�ؤون الأحداث ليجعل منها حمكمة للأطفال .كما �أنه مل ي�ش�أ �أن يكون هناك تخ�ص�صا
حقيقيا للق�ضاة املكلفني مب�س�ألة الأطفال واملراهقني .ومع ذلك يجب �أن ن�صل �إىل هذا.
فيجب على القا�ضي املخت�ص �أن يكون قادرا على معرفة القا�صر و�أن ي�ضع نف�سه بني ما
هو قانوين وما هو جمتمعي .يف ت�شريعنا يتم اختيار ق�ضاة الأحداث لكل حمكمة جتتمع يف
مقر املجل�س الق�ضائي لكفاءاتهم واالهتمام الذي يولونه للق�صر ،مع �صعوبة تقييم هذا
االهتمام .ولكنهم يعينون يف وظيفة قا�ضي الأحداث عن طريق قرار من الوزير ملدة ثالث
�سنوات وفقا للمادة  449من قانون االجراءات اجلزائية .ويف حماكم �أخرى يتم تعيني
ق�ضاة الأحداث ب�أمر من رئي�س املجل�س بناء على طلب من النائب العام .ميكن لقا�ضي �أو
لعدة ق�ضاة حتقيق معينني مبر�سوم �أن يكلفوا ب�صفة خا�صة ب�ش�ؤون الق�صر .يجتمع قا�ضي
الأحداث مب�ساعدة حملفني يتم اختيارهم من قائمة ت�ضعها جلنة يف كل جمل�س ق�ضائي
يعني ت�شكيلتها وطريقة عملها مبر�سوم (املادة  450من قانون االجراءات اجلزائية).
يعني املحلفون الأ�صليون واالحتياطيون ملدة ثالث �سنوات بقرار من وزير العدل  ،ويختارون
من بني �أ�شخا�ص من كال اجلن�سني ويف عمر يفوق � 30سنة ومن جن�سية جزائرية وممتازين
باهتمامهم ب�ش�ؤون الأحداث وبتخ�ص�صهم وبدرايتهم بها.
ميتثل القا�صر اجلانح مرفوقا بويل �أمره وحمام معني �أو خمتار من طرف ممثله ال�شرعي.
وغالبا ما حت�ضر امل�ساعدة االجتماعية اجلل�سة التي جترى ب�صفة مغلقة يف غرفة تو�ضع يف
خدمة القا�ضي من طرف املحكمة املعنية.

امل�ساوئ :
يتمثل العيب الأول يف تعيني ق�ضاة االحداث يف املدة ،فاملدة ق�صرية وهي ال ت�سمح بالتخ�ص�ص
لقا�ضي الأحداث والذي هو مطلوب يف اتفاقية حقوق الطفل .كما �أن م�شاهدة قا�ضي التحقيق
مكلف على اخل�صو�ص بق�ضايا الأحداث يقوم بجميع االجراءات والتحقيقات ال�ضرورية
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لإظهار احلقيقة والقيام باحلكم ي�شوبه عيب ،فال�س�ؤال مطروح هنا ،هل من م�صلحة الطفل
�أن يتدخل نف�س القا�ضي يف خمتلف مراحل االجراء؟ �إن اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بيكني
تو�صي بتخ�صي�ص قا�ضي وحيد للحكم يف ق�ضايا الأحداث.
يواجه ق�ضاة الأحداث ثالث م�شاكل خا�صة:
1ـ يتلقون حت�ضريا ب�سيطا لدورهم اخلا�ص كمتعامل مع ال�شاب.
2ـ هم متجاوزون بعبء املهمة ،ولي�س يف �إمكانهم تخ�صي�ص الوقت ال�ضروري لكل ملف
واال�ستماع لكل �شاب.
3ـ ترتكز بال�ضرورة قراراتهم على خيارات �ضيقة ن�سبيا والتي ت�ؤدي كثري منها �إىل منع للحرية
ب�شكل �أو ب�آخر� ،أو يف الواقع مبتابعة ودعم غري جمد .فحتى عندما يكون الق�ضاة متحم�سني لأداء
هذا العمل هل ينظر �إليهم بقيمتهم احلقيقية؟ يبدو لنا �أن من�صب قا�ضي الأحداث يعترب (لي�س
بال�ضرورة من طرف املعنيني) كمرحلة مرورية� .إنه ت�صور يتعني مواجهته بكل الو�سائل انطالقا
من االعرتاف بتخ�ص�ص مبني على حت�ضري حمدد ومالئم.
ومع ذلك فحقوق الدفاع للقا�صر م�ؤكدة .يخطر قا�ضي الأحداث والدي احلدث �أو و�صيه �أو
من يتوىل ح�ضانته املعروفني له باملتابعات .كما يعد ح�ضور حمامي مل�ساعدة احلدث وجوبي
يف جميع مراحل املتابعة واملحاكمة .و�إذا مل يخرت احلدث نائبه القانوين مدافعا عنه عني
له قا�ضي الأحداث من تلقاء نف�سه مدافعا �أو عهد لنقيب املحامني باختيار مدافع للحدث.
(املادة  454من قانون االجراءات اجلزائية).
ولكن هل ي�سمح التعيني التلقائي بكل االمكانيات لالطالع على امللف ومعرفة املوكل
ال�شاب؟
ت�ؤمر امل�صالح االجتماعية بالقيام بتحقيق اجتماعي وتكون لدى القا�ضي دوما نتائج هذا
التحقيق عن كل حدث ،وهو ي�ستلم هكذا معلومات عن الو�ضع املادي واملعنوي للعائلة وعن
طباع و�سوابق القا�صر وعن مثابرته و�سلوكه املدر�سي وعن الظروف التي عا�ش فيها �أو
تربى فيها .كما ميكن لقا�ضي الأحداث �أن ي�أمر بفح�ص طبي و�إن اقت�ضى الأمر بفح�ص
نف�ساين.
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ميثل الأمر بو�ضع احلدث اجلانح يف و�سط مغلق �أو يف و�سط مفتوح القرار الأ�سا�سي.
بخ�صو�ص الو�ضع يف و�سط مغلق( .املادة  455من قانون الإجراءات اجلزائية) :يجوز
لقا�ضي الأحداث �أن ي�سلم املجرم احلدث م�ؤقتا �إىل مركز ا�ستقبال �أو �إىل فرع لال�ستقبال
مل�ؤ�س�سة عمومية �أو خا�صة م�ؤهلة لهذا الغر�ض �أو �إىل امل�صلحة العمومية املكلفة مب�ساعدة
الطفولة �أو �إىل م�ؤ�س�سة ا�ست�شفائية .وميكن �أي�ضا �أن ي�سلم القا�ضي القا�صر �إىل م�ؤ�س�سة
تربوية للتكوين املهني �أو م�ؤ�س�سة للعالج تابعة للدولة �أو لإدارة عمومية م�ؤهلة �أو �إىل م�ؤ�س�سة
خا�صة معتمدة.
الأمر بالو�ضع يف و�سط مفتوح :ميكن �أن ي�سلم القا�صر ب�صفة م�ؤقتة �إىل والديه �أو و�صيه
�أو ال�شخ�ص الذي يتوىل ح�ضانته �أو �إىل �شخ�ص جدير بالثقة ،وبرتكه الطفل يف و�سطه
الطبيعي ميكن للقا�ضي �أن ي�شرط هذا الإجراء بالو�ضع حتت نظام الإفراج املراقب (املادة
.)455
الو�ضع يف و�سط عقابي (ال�سجن امل�ؤقت) :وفقا للمادة  37من معاهدة حقوق الطفل «كل
طفل ممنوع من احلرية يجب �أن يف�صل عن البالغني» .حر�صا منه على م�صلحة الطفل
وحمايته اخلا�صة عمل امل�شرع على �أن يجعل من الف�صل بني الق�صر والرا�شدين مبدءا
وهكذا ف�إنه ال ميكن �أن يو�ضع احلدث اجلانح بني  13و� 18سنة ب�صفة م�ؤقتة يف م�ؤ�س�سة
عقابية .وعندما يبدو هذا الإجراء �ضروريا �أو عندما ي�ستحيل �أخذ �أية تدابري �أخرى يجب
�أن يحجز القا�صر يف جناح خا�ص و�إن ا�ستع�صى ذلك يف مكان خا�ص .ويجب قدر املمكن
�أن يخ�ضع للعزلة ليال.

حماية القا�صر املمنوع من احلرية :
يف ت�شخي�ص للمنظومة الق�ضائية اخلا�صة بالأحداث يف اجلزائر واملنجزة يف .20065
لوحظ �أن الق�صر يف�صلون ب�شكل منهجي عن البالغني .ويف نف�س الوقت وعلى الأقل يف
�سجن احلرا�ش يبدو �أن هناك بع�ض الن�شاطات تتم رفقة �سجناء بالغني .ويتعني يف هذه
احلالة القيام بتقدير دقيق لظروف هذه اللقاءات حتى نت�أكد �أنها متطابقة مع امل�صلحة
العليا للطفل ،والتي تعد ال�شرط الوحيد لعدم احرتام قاعدة الف�صل.
 5ـ ت�شخي�ص منظومة العدالة املتعلقة بالأحداث يف اجلزائر :املنظمة العاملية للطفولة ،وزارة العدل ـ نايغل كونتول ـ م�ست�شار ـ �أفريل - 2006
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يف �سجن احلرا�ش ،الق�صر املوجودون يف احلب�س الوقائي لي�سوا مف�صولني عن ه�ؤالء الذين
يق�ضون �أحكاما عقابية وذلك خمالف للقواعد الدولية .ومع ذلك يبدو �أن هناك انتقاء يتم
بناء على قاعدة مدى �ضعف بنية كل قا�صر لكي يلتحق ب�أحد املرقدين .وف�ضال عن ذلك
فهناك مراقب م�س�ؤول عن الأمن يف كل مرقد وهو ينام فيه ليال.
كيف يتم تقدير هذا «ال�ضعف» عند ال�شاب وعندما يبدو الطفل �ضعيفا �ألي�س هناك
�إمكانات �أخرى غري احلجز يف و�سط عقابي
ولوحظ �أي�ضا يف هذا التقرير �أنه يف مراكز احلماية (من � 10إىل � 13سنة) ومراكز �إعادة
الرتبية (13ـ � 18سنة) املوجودة يف البالد ال يحرتم التوزيع وفق �شرائح ال�سن دائما� ،إما
من طرف ال�سلطة الق�ضائية �أو من طرف الإدارة املحلية .وف�ضال عن ذلك ففي حني �أن
مراكز احلماية موجهة فقط للأطفال املوجودين يف حالة «اخلطر املعنوي» لأنهم دون �سن
امل�س�ؤولية اجلنائية ف�إن مراكز �إعادة الرتبية ت�ستقبل يف نف�س الوقت �أطفاال يف خطر معنوي
و�أطفاال يف نزاع مع القانون .يف حني ت�شدد �أغلبية الدرا�سات على نبذ هذا اخللط يف هذه
امل�س�ألة .وتطرح امل�شكلة ب�صفة �أو�ضح فيما يخ�ص املراكز املتعددة االخت�صا�صات حلماية
ال�شباب والتي جتمع خمتلف �أنواع امل�ؤ�س�سات يف املناطق غري امل�أهولة كثريا.
تبدو جممل هذه العنا�صر مثرية للقلق ،ومن املهم �أن يحرتم مبد�أ الف�صل بني ال�شباب
الذين هم يف نزاع مع القانون والذين هم يف خماطر ،بغ�ض النظر عن كون �أنهم جميعا يف
حاجة للحماية والدعم .وبالتايل يقرتح امل�ست�شار �صاحب الدرا�سة املذكورة تنظيم ملتقى
ا�ست�شاريا ملناق�شة م�شروعية الف�صل املقرتح يف املعاهدات الدولية ويف الأبحاث التي �أقيمت
�إىل هذا اليوم و�أي�ضا عند االقت�ضاء لبلورة حلول ممكنة يف الظرف اجلزائري.
اللجوء الأدنى �إىل منع احلرية :
يبدو يف الوهلة الأوىل وبناء على الأرقام املقدمة �أن منع احلرية للق�صر يف اجلزائر حمدود ن�سبيا.
وقد �أو�صت جلنة حقوق الطفل ب�صفة خا�صة �أن تقوم اجلزائر ب�إجراءات �إ�ضافية كي ت�ضمن �أن
يكون منع احلرية للأطفال يف نزاع مع القانون عند املمار�سة �إجراء �أخري ولأق�صر مدة ممكنة.
فاللجوء الأقل �إىل منع احلرية هو الهدف الأ�سا�سي للعدالة اخلا�صة بالأحداث .ومن ال�ضروري
على امل�ستوى املبدئي دائما �أن تكون هناك حلوال بناءة للت�شجيع على احرتامه �أكرث.
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الو�ضعية يف اجلزائر :
يقدم يف اجلزائر �سنويا حوايل � 10آالف قا�صر �أمام قا�ض ،يتم «الإفراج» عن الأغلبية
الكربى منهم ،غري �أن الأرقام املتعلقة بعدد الذين يتم و�ضعهم يف و�سط عقابي �أو يف و�سط
خمت�ص لي�س معروفا بال�ضرورة.
ال�شباب الذين يق�ضون عقوبة تقل عن � 3أ�شهر يف الغالب ال ير�سلون �إىل م�ؤ�س�سات �أخرى لأن
حتويلهم ي�شرتط �إجراءات �إدارية تبدو مبالغ فيها مقارنة مبدة العقوبة.
�أما الذين عليهم ق�ضاء عقوبة �أكرب فيتم حتويلهم �إىل �أحد املركزين املخت�صني املوجودين
حتت و�صاية العدالة بـ(�سطيف ووهران).
و�سيكون من ال�ضروري تقييم جناعة �إقامة ال�شباب يف خمتلف املراكز املتخ�ص�صة
مبا يف ذلك �أجنحة الق�صر وذلك عن طريق متابعة موثقة .وقد لوحظ ميدانيا �أنه
�إذا كان اليتم على م�ستوى املبد�أ احلكم مبنع احلرية بخ�صو�ص «اجلانح املبتدئ» فهي
تقريبا �إلزامية يف حالة تكرار املخالفة (مهما كان نوعها) مبا يف ذلك على م�ستوى
احلجز الوقائي .وي�صل نايغل كونتويل � 6إىل �أن تكرار اجلرم لي�س مرتبطا فقط ب�إرادة
ال�شاب بل �أي�ضا بنجاعة الدعم والت�أطري .وبالتايل لكي يتم تطبيق مبد�أ اللجوء الأدنى
ملنع احلرية ي�ستح�سن �أن ال يكون التكرار العامل الأ�سا�سي الذي يحدد القرار.
وبناء على حتقيقه اقرتح نايغل كونتويل يف مرحلة �أوىل �أن جترى درا�سة لكي تو�ضح
الأ�سباب الدقيقة التي جتعل �أنه على امل�ستوى العملي يتم الأمر مبنع احلرية يف كل
حالة (خالل �سنة مثال) وعلى م�ستوى احلجز الوقائي وكعقوبة.
و�ست�سمح هذه الدرا�سة من بني غريها ب�شكل �أف�ضل بتحديد ما �إذا كان منع احلرية
«مف�صل» للو�ضعية اخلا�صة لكل �شاب� ،أو على العك�س من ذلك �أنها تنطق ب�صفة
«�أوتوماتيكية» وفقا ملعطيات ثابتة كالتكرار �أو نوع من املخالفة املالحظة �أو املفرت�ضة...
�أو لأ�سباب �أخرى.
 6ـ املذكور �أعاله
23

منع احلب�س امل�ؤقت عن القا�صر �أقل من � 13سنة :
ال ميكن �أن يو�ضع القا�صر الذي مل ي�صل �سن  13كاملة �أن يو�ضع يف م�ؤ�س�سة عقابية ولو
ب�صفة م�ؤقتة (املادة  .)456يجب �أن يبقى ال�سجن امل�ؤقت �إجراء ا�ستثنائيا بخ�صو�ص
الأحداث ،لذا يتعني على امل�شرع �أن يلغيه متاما على الق�صر حتى � 13سنة.
احلكم وتنفيذه :
عندما ينطق بحكم عقابي نهائي �ضد القا�صر يق�ضي هذا الأخري عقوبته املانعة للحرية
يف م�ؤ�س�سة مالئمة ت�سمى مركز خمت�ص لإعادة الت�أهيل اخلا�ص بالأحداث (مر�سوم 10
فرباير  1972املت�ضمن قانون �إ�صالح ال�سجون و�إعادة الرتبية).
�إيداع الأطفال:
قا�ضي الأحداث والهيئات الق�ضائية املخت�صة يف الأحداث هي الوحيدة امل�ؤهلة يف البت يف
املخالفات التي يرتكبها الق�صر واملخولة �أي�ضا يف �أمر الإيداع النهائي يف املراكز وامل�صالح
التالية:
1ـ يف املركز املخت�صة لإعادة الرتبية .ميكن للوايل �أن ي�أمر ب�إيداع ال يتجاوز ثمانية �أيام،
وعلى القا�ضي �أن يبت بعد التما�س من املدير.
2ـ يف املراكز املخت�صة للحماية.
3ـ يف املراكز املتعددة اخلدمات اخلا�صة بال�شباب
يوجد عرب كل الرتاب الوطني وفقا للأرقام املن�شورة من طرف وزارة الت�ضامن يف
 2010واحد وثالثون مركزا لإعادة الرتبية و�ستة مراكز متعددة اخلدمات حلماية
ال�شباب وثمانية مراكز خمت�صة للحماية .كم منها ي�شتغل فعال ؟ وح�سب وزارة
الت�ضامن الوطني دائما ف�إن هذه املراكز بعيدة على �أن ت�ستغل يف طاقاتها الق�صوى.
فاملراكز املتخ�ص�صة لإعادة الرتبية تكون م�ستغلة بن�سبة  % 51والن�سبة �أقل بكثري
يف بع�ض املناطق.
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املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية :
تعمل هذه املراكز بالنظام الداخلي وحتتوي على م�صلحة املالحظة وم�صلحة لإعادة
الرتبية وم�صلحة ملتابعة ما بعد العالج .وهذا املركز غري م�ؤهل ال�ستقبال الق�صر املعوقني
ذهنيا �أو حركيا .بعد درا�سة �شخ�صية الطفل والك�شف اجللي عن ا�ضطرابات يف ال�سلوك
لديه تعطى له تربية خلقية ومدنية وريا�ضية ،وتكوين مدر�سي ومهني ق�صد �إعادة �إدماجه
جمتمعيا .ميكن �أن يتم ذلك عن طريق �إيداعه خارجا يف انتظار انتهاء الإجراء املتخذ
اجتاه القا�صر.
املراكز املخت�صة للحماية :
وفقا لآخر املعلومات لدينا توجد ثماين مراكز للحماية .وت�ستقبل هذه املراكز الأحداث
ق�صد تربيتهم وحمايتهم وهي حتتوي على نف�س امل�صالح املوجودة يف مراكز �إعادة الرتبية.
عندما جتد م�صلحة ما بعد العالج حال مل�س�ألة �إعادة الإدماج االجتماعي يقرر القا�ضي
و�ضع القا�صر بناء على اقرتاح من مدير امل�ؤ�س�سة املعنية.
م�صالح املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح :
وهي م�صالح والئية ،فالطفل املنحرف �أو يف خطر معنوي الذي حكم عليه باحلرية املراقبة
مبر�سوم من قا�ضي الأحداث �أو من الهيئة الق�ضائية للأحداث ،يتم التكفل به من طرف
م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح .وتكلف هذه امل�صالح باحلر�ص على الظروف
املادية واملعنوية اجليدة حلياة الق�صر الذين كلفت بهم ،مع �إبقائهم يف و�سطهم املعي�شي
املعتاد .فهي تراقب على اخل�صو�ص �صحة الأطفال الق�صر وتربيتهم وعملهم وا�ستغاللهم
اجليد لأوقات الرتفيه .حتتوي املراكز املتعددة حلماية ال�شباب ،وهي جد قليلة ،يف كل مرة
�إن كان ممكنا ويف م�ؤ�س�سة واحدة املراكز اخلا�صة لإعادة الرتبية ومراكز احلماية وم�صلحة
املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح.
ترتيبات غري م�ؤ�س�ساتية :
�إذا كان هناك �أمر حقق �إجماعا ملحوظا للمتدخلني فهو يتمثل يف ال�ضرورة امللحة لرفع
اعتبار م�صالح املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح على الأقل فيما يخ�ص دورهم
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الذي هو �أقرب من دور مندوب للحرية املراقبة �أو املراقبة (الربوبا�سيون عند البلدان
الآنغلو�ساك�سونية) .ويبدو فعال �أن م�صلحة املالحظة يف الو�سط املفتوح ت�أثرت �سلبا بنوع
من الرتاجع يف اال�ستثمار و�أنه �أ�صبحت غري قادرة ب�سبب �ضعف مواردها املالية والب�شرية
على ت�أدية املهمة املوكلة لها يف املر�سوم 75ـ ( 64الف�صل الرابع) وعلى اخل�صو�ص التكفل
ب�صفة ناجعة وبعدد كاف من الأحداث الذين هم يف نزاع مع القانون والذين يفرت�ض على
امل�ستوى املبدئي �أنهم ي�ستفيدون من ترتيب غري م�ؤ�س�ساتي .وهكذا �إذا �أ�صبح اللجوء كبريا
�إىل «النوايا احل�سنة» والعمل التطوعي للأ�شخا�ص امللتزمني.
من الوا�ضح �أنه يفرت�ض �أن يكون هذا النوع من الهياكل يف ال�صف الأول عندما يتعني
اجلواب على و�ضعية �شاب ارتكب خمالفة وتفاديا لإجراء ي�ؤدي �إىل منع من احلرية .ومن
الوا�ضح �أي�ضا �أن هذا النوع من الإجابة يجب ترقيته بقوة يف �إطار تطبيق املبادئ الدولية
اخلا�صة بهذا املجال .وعلى كل ،ف�إن لهذا النوع من املبادرات القدرة على �إبراز ت�أثري
حقيقي ونتائج ملمو�سة ،وميكنها بهذه الطريقة فقط �أن تربر وجودها و�أن ي�سلم لها �شباب
يف و�ضعية �صعبة حتى نتجنب الو�صول يف غياب احلل �إىل نتيجة �إما ممنوعني من احلرية
و�إما مرتوكني لأنف�سهم بدون دعم وبدون ت�أطري.
ويبدو �أن تقوية م�صلحة للحرية املراقبة يف اجلزائر حيوية و�ضرورية نظرا لأنه:
• ينظر يف اجلزائر �إىل القا�صر يف نزاع مع القانون ك�ضحية و� /أو يف خطر معنوي
وبالتايل يتعني منطقيا دعمه وحمايته مع العمل على تغيري خمتلف اجلوانب لظروف
حياته التي �ساهمت يف �ضعفه.
• ال تبدو الكثري من التدابري غري امل�ؤ�س�ساتية والتي ت�ؤخذ بعني االعتبار كالغرامة
والعمل للم�صلحة العامة قابلة للتطبيق يف الظرف اجلزائري نتيجة لل�صعوبات املالية
التي يواجهها الأغلبية الق�صوى لل�شباب املعني (وعائالتهم)؛ و�أي�ضا ب�سبب الن�سبة
العالية للبطالة التي ال تالئم تكليف ال�شباب ب�أعمال غري مدفوعة الأجر.
• وبخ�صو�ص الوقاية من «االنحراف يف املدن» يبدو �أنه من امل�ستح�سن �أن يتم تف�ضيل
ت�أطري وتوجيه ال�شباب خالل الوقت امل�سمى «غري املحمي» �أو «غري املهيكل» (�أي الوقت
الذي يق�ضى خارج البيت وخارج املدر�سة) مع االعرتاف �أن تلك الأوقات ت�شكل يف
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نف�س الوقت فر�صا للإبداع و�أي�ضا لل�سلوكات امل�شوبة باملخاطر وبالتايل يتعني البحث
على «ت�أطري» �أق�صى لن�شاطاتهم.
نقرتح �أن يتم تقييم معمق للم�صالح املالحظة يف الو�سط املفتوح باتفاق ودعم من الوزارة
ومديرية الن�شاط االجتماعي ،ويكون من بني �أهداف هذا التقييم تو�ضيح النقاط التالية:
* ماذا كانت وما هي النجاعة احلقيقية مل�صلحة املالحظة يف الو�سط املفتوح يف الوقاية من
تكرار اجلرمية؟ ويف التكفل بالطفل املو�ضوع حتت نظام احلرية املراقبة؟
* ماهي اجلوانب يف هذه امل�صالح التي تعد م�س�ؤولة عن نقاط ال�ضعف املحتملة وكيف ميكن
معاجلتها؟
عن و�ضعية القا�صر يف امل�ؤ�س�سات (م.م.و.م) و (م .م�.إ .ت) :
يتم تكوين ملف لكل قا�صر ،يحتوي على املعلومات املتعلقة بحالته املدنية و�سلوكه و�صحته
وم�سار تعليمه وتكوينه املهني وعالقاته مع عائلته و�إن توفر ذلك �أجره ( املادة .)27
يرفع مدير امل�ؤ�س�سة �إىل قا�ضي الأحداث تقريرا كل �ستة �أ�شهر ،عن تطور كل قا�صر كلف
به ،وميكن للقا�ضي بناء على هذا التقرير �أن ي�أخذ �أي �إجراء تغيريي يف �صالح القا�صر .كما
ميكن للقا�صر �أن ي�ستفيد من �إجازة ملدة � 3أيام يف حالة وفاة �أو �أي حدث عائلي ،وكما ميكنه
�أن ي�ستفيد من �شهر عطلة عند العائلة بعد تقرير من جلنة العمل الرتبوي .بخ�صو�ص بقية
الق�صر تقام لهم خميمات �صيفية ورحالت نزهة ون�شاطات ترفيهية.
وي�ستفيد القا�صر الذي مت و�ضعه نهائيا يف م�ؤ�س�سة من عقد للتمهني .ت�سلم ن�سخة من العقد �إىل
قا�ضي الأحداث وتكون مت�ضمنة الأجر املدفوع للقا�صر .ميكن �أن توكل م�صاريف العناية والرتبية
يف املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية واملراكز املخت�صة للحماية واملراكز املتعددة اخلدمات حلماية
ال�شباب على عبء الوالدين �أو �أولياء الأمر .وت�ساهم املنح العائلية �أي�ضا يف العناية بالأطفال.
كما ت�ساهم �أجرة القا�صر التي ي�ؤخذ منها اخلم�س ل�صالح اخلزينة العمومية.
و�إذا كانت الن�صو�ص تت�ضمن وجود عدد مهم من املراكز وتنظم �سريها يجب االعرتاف �أن
عددا منها مت غلقه ،فمن �ضمن  4مراكز يف اجلزائر العا�صمة مل يبق �سوى اثنني ،ولهذا
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عندما تفر�ض ال�ضرورة نف�سها يقوم الق�ضاة بو�ضع الأطفال الذين هم يف خطر معنوي يف
مراكز �إعادة الرتبية ،وهكذا يتعاي�شون مع �أطفال منحرفني .لهذا من امل�ستعجل �أن تن�ش�أ
هياكل جديدة لال�ستقبال والتفريق بني هذين ال�صنفني من الأطفال .ونتيجة لقلة الأماكن
وتفاديا لالكتظاظ �أو الإبعاد يف�ضل الق�ضاة ترك الأطفال يف و�سطهم العائلي.
يتمتع القا�صر الذي يق�ضي عقوبة مانعة للحرية يف هذه املراكز بعدد من احلقوق:
1ـ للطفل احلق يف تغذية �صحية ومتوازنة ومبتابعة �شهرية لنموه البدين والنف�سي.
2ـ احلق يف الرتبية والتكوين :لكل قا�صر ممنوع من احلرية احلق يف تعليم مالئم حلاجياته
وقدراته .للأطفال احلق يف تربية معنوية وتكوين مدر�سي ومهني .يتم تنظيم متدر�س
الق�صر داخل امل�ؤ�س�سة .يتعلم الق�صر حرفة �إذا اعتربوا م�ؤهلني لذلك وهم حمميون من
كل عمل ليلي.
احلق يف الرتفيه (املادة  31من معاهدة حقوق الطفل) :
للق�صر احلق يوميا يف �أربع �ساعات على الأقل من الرتفيه يف الهواء الطلق ،ميكن �أن تتم يف
�شكل نزهات حتت رقابة مربني وم�ؤطرين .وميكن �أن مينح لهم مدير املركز بعد تو�صية من
اللجنة الرتبوية عطلة �سنوية مدتها  30يوما تق�ضى يف العائلة �أو يف مركز ا�صطياف ،وميكن
�أن ي�ستفيدون �أي�ضا من عطلة ا�ستثنائية مدتها � 7أيام كل ثالثة �أ�شهر حل�سن ال�سلوك .كما
ميكنهم �أن ينظموا جمموعات �صوتية وتظاهرات فنية وريا�ضية...
يف نف�س ال�سياق ت�شكل «الإجازات» املمنوحة للق�صر ق�صد االلتحاق بعائالتهم خالل الأعياد
وعلى اخل�صو�ص عند اقرتاب نهاية العقوبة حت�ضريا لإعادة �إدماجهم ،ت�شكل هي �أي�ضا
عن�صرا بناء يف ال�سيا�سة املنتهجة اجتاههم.
تن�ش�أ جلنة تربوية لها مهمة درا�سة الربامج ال�سنوية للتمدر�س والتكوين املهني �أو تغيريها
و�إعطاء ر�أي حول تنظيم مراكز اال�صطياف �أو و�ضع الق�صر يف خميمات �صيفية و�إبداء ر�أي
يف و�ضع القا�صر حتت نظام ن�صف احلرية و�إعطاء ر�أيها حول احلرية امل�شروطة للق�صر
(املادة  .)140يو�ضع لكل قا�صر ف�ضال عن ملفه الإداري ملف خا�ص ب�إعادة الرتبية (املادة
 .) 141كما يو�ضع مرب ومراقبني اثنني يف خدمة  45قا�صر.
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�إجراءات وتدابري عقابية :
ي�ضمن م�س�ؤول املركز االن�ضباط داخل امل�ؤ�س�سة (املادة  )135للحفاظ على الأمن وحياة جماعية
منظمةجيدا.تهدفاملحافظةعلىاالن�ضباطتعليمح�سالعدالةواحرتامالذاتواحرتاماحلقوق
الأ�سا�سية لكل فرد .هناك عقوبات من�صو�ص عليها قانونا (املادة  : )135ـ يف حالة خرق للقواعد
من طرف قا�صر ،ميكن مل�س�ؤول املركز �أن يتخذ �ضده العقوبات التالية:
ـ التوبيخ
ـ املنع من الزيارات ملدة �أق�صاها  45يوما.
يتعني على م�س�ؤول املركز �إعالم اللجنة الرتبوية بكل العقوبات التي قررها .ومع ذلك �إننا
قلقون كون �إحدى العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها قانونا تت�ضمن منع الزيارات العائلية
التي قد ت�صل حتى  45يوما .فف�ضال عن كوننا نراها غري جمدية ن�شري �أي�ضا �إىل �أنها
غري مطابقة للقواعد املعرتف بها دوليا وال مع الأولوية املعطاة للمحافظة على ال�صالت
العائلية.
�سجل ال�سوابق العدلية :
ت�سجل القرارات املت�ضمنة �إجراءات حماية �أو �إعادة تربية يف ال�سجل الق�ضائي (الوثيقة
رقم  2امل�سلمة للق�ضاة وفقا للمادة  .)484ولغاية حماية القا�صر و�سعيا يف ت�شجيع �إعادة
�إدماجه تو�ضح املادة  490من قانون االجراءات اجلزائية ب�أنه عندما يكون القا�صر قد قدم
بع�ض ال�ضمانات يف التوبة ميكن لفرع الأحداث بعد � 5سنوات من يوم انتهاء �إجراء احلماية
�أو �إعادة الرتبية �أن يقرر بناء على طلب من املعني �أو الهيئة العامة حذف الن�شرية رقم 01
التي حتتوي على الإجراء .وتكون املحكمة امل�ؤهلة هي تلك التي متت فيها املتابعة الق�ضائية
الأولية �أو التي يوجد فيها ال�سكن احلايل �أو حيث مكان االزدياد .عندما ي�ؤمر باحلذف يتم
�إتالف الن�شرية رقم واحد املتعلقة بالإجراء .فخ�صو�صية القانون العقابي للأحداث وعلى
اخل�صو�ص احلر�ص الدائم على �ضمان نوع من احلماية حا�ضر دوما مبا يف ذلك عند تنفيذ
العقوبة .يق�ضي القا�صر مدة عقوبته يف م�ؤ�س�سة لإعادة الرتبية.
يجب على القا�ضي �أن يجعل الطفل يفهم ملاذا هو معاقب وملاذا عليه �أن يق�ضي عقوبته
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كيف نتفادى �إدانة الطفل؟ ماهي الإجابات البديلة؟
حتويل :
با�ستثناء قرارات �أعوان الأمن ،والذين ح�سب احلالة ،ال يبلغون �إىل وكيل اجلمهورية الفعل
املنحرف للقا�صر ال توجد �سبل معرتف بها تقي ال�شاب يف نزاع مع القانون من املثول �أمام
القا�ضي .وفعال فح�سب بع�ض الآراء ف�إن الإجابات البديلة عن طريق الق�ضاء (حتويل)
ك»الو�ساطة» بني ال�ضحية واملتهم ال�شاب ال تتوافق مع التقليد ال�ساري يف اجلزائر .غري �أنه
يجب تقييم ذلك يف امليدان حيث تقام بع�ض التجارب رغم قلتها يف هذا الإطار.
وي�ؤكد بع�ض من حمدثينا �أن مثول ال�شاب �أمام القا�ضي من �أثاره �أنه «يب�صم عليه» ،كما ال
ي�سمح و�ضع املحاكم املثقلة بالأعباء للقا�ضي دائما بتخ�صي�ص الوقت الالزم لو�ضعية كل
�شاب ميثل �أمامه.
تعرتف االتفاقات الدولية بفائدة ومزايا الو�سائل غري الق�ضائية حلل عدد من احلاالت �شرط
�أن تكون هذه الو�سائل مرفوقة مبجموعة من ال�ضمانات و�أنها حترتم ال�شروط الأ�سا�سية.
ومن بينها موافقة كل الأطراف املعنية وعلى اخل�صو�ص ال�شاب ذاته (وهو يف نف�س املنا�سبة
يعرتف لزوما بالأفعال املن�سوبة �إليه) .ومن جهة �أخرى ال ي�ؤدي اللجوء �إىل الإجراء غري
الق�ضائي يف كل الأحوال �إىل منع للحرية.
ف»التحويل» ( �سواء عن طريق الو�ساطة �أو بو�سائل �أخرى) لي�س بال�ضرورة �سهل الت�سيري
ولكنه يبدو �أنه يعطي ثمارا؛ وبالتايل ت�شجع جلنة حقوق الطفل بقوة الدول الأع�ضاء على
درا�سة �إمكانية تطبيقها.
ن�صبت يف  14مار�س  2005جلنة ما بني الوزارات وكلفت ب�صياغة م�شروع قانون �أويل
متعلق بحماية الطفولة ،وهو م�شروع يدخل ثالث �أمور جديدة �أ�سا�سية:
حتديد امل�س�ؤولية اجلنائية للطفل ابتداء من ع�شر �سنوات .الو�ساطة بني الطفل املجرم و�ضحيته
قبل اللجوء �إىل القا�ضي .وا�ستحداث مندوب وطني ممثل على م�ستوى الواليات  48واملكلف
بالتدخل بتعاون مع العدالة للتكفل بالطفل الذي هو يف خطر معنوي �أو طفل اغت�صبت حقوقه .ويف
مادته � 115أن�شئت �آلية �سميت «بالو�ساطة» ومن �أثرها �أنها توقف املتابعة العمومية انطالقا من
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اليوم الذي ي�أخذ فيها وكيل اجلمهورية قرارا باللجوء �إىل الو�ساطة .وت�ستبعد الو�ساطة يف م�س�ألة
اجلرمية .وتوكل الو�ساطة التي يطلبها الطفل �أو ممثله ال�شرعي �أو حماميه �أو �آليا من طرف وكيل
اجلمهورية �إىل هذا الأخري �أو �إىل �ضابط يف ال�شرطة الق�ضائية .يقوم وكيل اجلمهورية با�ستدعاء
الطفل وممثله ال�شرعي وال�ضحية �أو ذوي احلقوق .و�إذا مت التو�صل �إىل اتفاق و�ساطة بني الأطراف
ي�ضمن تعوي�ضا ي�سجل يف املح�ضر الذي يعترب وثيقة تنفيذية .ي�ؤدي تنفيذ اتفاق الو�ساطة �إىل �إنهاء
املتابعةالق�ضائية.
ميكن �أن يت�ضمن اتفاق الو�ساطة التزاما من الطفل بتنفيذ التزام �أو عدة التزامات يف
الآجال املحددة يف االتفاق:
ـ متابعة مراقبة طبية �أو اخل�ضوع لعالج.
ـ متابعة تكوين خمت�ص
ـ تفادي االت�صال مع �أي �شخ�ص قد يحثه على العودة �إىل االنحراف
وي�سهر مندوب الوالية حتت رقابة وكيل اجلمهورية على �أن ينفذ الطفل التزاماته .و�إذا مل
ينفذ اتفاق الو�ساطة من طرف الطفل يف الآجال املحددة يبا�شر وكيل اجلمهورية متابعات
ق�ضائية �ضده.
يتمثل هدف امل�شرع يف عملية حتميل امل�س�ؤولية للقا�صر اجتاه الفعل املرتكب .والغاية من ذلك
هي جعله يعي بوجود ممنوعات يكر�سها القانون مع خمتلف االثار املرتبطة بارتكابها.
وللو�ساطة والتعوي�ض فائدة م�ضاعفة فهي �أوال جواب عقابي له طابع تربوي مع تفادي
احلب�س الذي له �أثار �ضارة حقيقية ،كما يفهم الأحداث اجلانحون ب�شكل �أف�ضل نتائج
�أفعالهم و�سيكونون مقتادين �إىل �إ�صالح ال�ضرر الذي �سببوه لل�ضحية ب�أنف�سهم ،كما ال ي�شعر
ال�ضحايا بالن�سيان ويجدون �إجابة �سريعة ومالئمة لل�ضرر الذي تعر�ضوا له.
�إذا حان الوقت للتفكري يف تنظيم ق�ضائي جديد وقواعد جديدة بخ�صو�ص الطفل املنحرف.
يتعني التفكري يف الو�ساطة ويف �سن امل�س�ؤولية العقابية ويف العمل ذو املنفعة العامة والإن�صات
للطفل والتبليغ...
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يجب �أن يت�ضمن قانون حماية الطفولة كل و�ضعيات اخلطر التي ميكن �أن يجد الطفل
نف�سه فيها على امل�ستوى االجتماعي ويف العائلة ،ويف عائلة اال�ستقبال ،ويف املراكز
ويف املجتمع ويف ال�شارع ويف املدار�س �إلخ ...ويتعني على قانون جديد حلماية الطفولة
�أن ي�أخذ بعني االعتبار الرت�سانة الق�ضائية املوجودة والتي ال تنتظر �سوى �أن تطبق
جيدا .ويفرت�ض يف قانون جديد حلماية الطفولة �أنه يتكفل بكل امل�شاكل الناجمة
بخ�صو�ص الطفل عن تطبيق قانون الأ�سرة .وعليه �أن يكمل الن�ص املوجود املدين
والعقابي واالجتماعي والعمل.
وتعني اي�ضا على قانون حماية الطفولة �أن ي�ستجيب ل�سيا�سة وطنية للتكفل بالطفل يف
�صعوبة .فحمايته تعني ا�ستباق و�ضعيات اخلطر التي قد يواجهها.

فكرة عن مكانة العمل كبديل للحب�س: 
ين�ص القانون رقم 09ـ  01امل�ؤرخ يف  25فرباير  2009امل�صحح واملكمل للمر�سوم
رقم 66ـ  156امل�ؤرخ يف  8جوان  1966واملتعلق بقانون العقوبات بو�ضوح على تدابري
متعلقة بعقوبة العمل للم�صلحة العامة كبديل للحب�س .ت�ضمن على م�ستوى املبد�أ
تطبيق هذه العقوبة البديلة عدم اللجوء العام �إىل و�سائل القمع التي ت�ؤثر �سلبا
على خمتلف جوانب حياة املدان .ويو�ضح القانون �أنه ميكن لهيئة املحكمة �أن تغري
عقوبة احلب�س املنطوقة بتنفيذ وملدة ترتاوح بني � 40ساعة و � 600ساعة على قاعدة
�ساعتني لكل يوم حب�س ،يف عمل ذو منفعة عامة غري مدفوع الأجر يف مدة ال ميكن �أن
تتجاوز � 18شهرا لفائدة �شخ�صية معنوية عمومية .ويجب يف هذه احلالة �أن ال تكون
للمتهم �سوابق ،كما يجب �أن يكون �سنه � 16سنة على الأقل عند ارتكابه الأحداث
حمل املتابعة .وال ميكن �أن تقل مدة عقوبة العمل ذو املنفعة العامة التي تنطق �ضد
قا�صر عن � 20ساعة وال ميكن �أن تتجاوز � 300ساعة .ولكن يبدو �أن م�س�ألة تطبيقها
يف امليدان ما تزال مطروحة ! فهي مرتبطة ب�إرادة وقدرة م�ؤ�س�سات اال�ستقبال على
�أداء دورها االجتماعي للمنفعة العامة .ويبقى من الأهمية مبكان تنوير الر�أي العام
بفائدة هذا النوع من العقوبات و�إقناعه مبزاياها ومنها ،ولي�س على �سبيل احل�صر،
منع تكرار اجلرائم.
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 حماور للتفكري وتو�صيات :يظهر لنا العر�ض املقدم �أعاله قبل كل �شيء االهتمام اجللي ملختلف الفاعلني بتح�سني
منظومة التكفل بالأطفال يف نزاع مع القانون ،لهذا نعترب �أن عملنا «مكمل» لأعمال �سبق
وبد�أها خمتلف الفاعلني ،غري �أن هناك �أ�سئلة تطرح:
ما الذي يعرقل �أو يعطل ا�ستحداث تكوين خا�ص بالن�سبة لق�ضاة الق�صر؟ يبدو �أن التخ�ص�ص
يف هذه الوظيفة �ضروري� ،سواء على م�ستوى االعرتاف بدوره اخلا�ص جتاه فئة ال�شباب �أو
من جانب متتني الكفاءات اخلا�صة بهذا الدور .وبالفعل هل توجد لدى ق�ضاة الق�صر قائمة
املراكز املتخ�ص�صة لإعادة الرتبية املوجودة يف اجلزائر والعاملة فعال؟ هل لديهم معرفة
كافية بالهياكل املو�ضوعة يف خدمة الق�صر الذين ارتكبوا جنحة؟
لقد الحظنا جيدا من خالل لقاءاتنا يف امليدان �أن هناك عددا من م�س�ؤويل املراكز
املخت�صة لإعادة الرتبية ن�سجوا روابط ثقة وتعاون مع ق�ضاة الأحداث يف منطقتهم وهو
ما ي�سمح مبعرفة امليدان والهياكل املوجودة وخ�صو�صيتها� .إننا بعيدون كل البعد عن فكرة
�إطالق حكم تقييمي عن هذه املهنة �أو تلك .من املهم بالن�سبة لنا �إبراز حدود نظام :ماهي
الروابط بني املنظومة الق�ضائية ومنظومة تطبيق قراراتها ؟ هل يجب تقويتها ؟ هل التكوين
والإعالم امل�ستمر هي �إحدى احللول؟
�أعلن مدير �إدارة ال�سجون لو�سائل الإعالم يف �أوت � 2011أن هناك  411قا�صر جزائري
من بينهم �أربع فتيات يف ال�سجن .و�سبب حب�سهم الذي يتم عموما يف �أجنحة معزولة كما
ي�شرتط القانون يتعلق بال�سرقات وال�ضرب واجلرح العمدي .ما الذي مينع و�ضعهم يف
املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية؟ حيث يفرت�ض �أنهم يتمدر�سون �أو يوجهون نحو التكوين
املهني ،واملركز املخت�ص لإعادة الرتبية هو الأكرث ت�أهيال لذلك خا�صة و�أن القانون ين�ص
على �أن القا�صر ال ميكن �أن يو�ضع يف ال�سجن �سوى يف غياب �إمكانية تربوية �أخرى.
عندما ندر�س اجلدول التايل واملنقول عن «التقرير حول حماية ال�شباب اخلا�ص بانحراف
الأحداث» املنجز يف ماي  2003يلفت انتباهنا على الفور الفرق بني عدد الق�صر املوجودين
رهن احلب�س االحتياطي و�أولئك الذين �أودعوا املراكز اخلا�صة.
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تبعات قضائية
أمر بإيداع (احلبس في جناح القصر بالسجون)
حرية مراقبة
إفراج
إيداع في مختلف املراكز اخملتصة
اجملموع

السنة
2001
1388
6666
1140
770
9964

2002
1473
9266
1138
768
12645

الفرق
+ 85
+ 2600
- 02
- 02
+ 2681

ما الذي يربر القرار الق�ضائي؟ من بني ما يجب فعله ،هو �أنه من ال�ضروري �أن تن� أش�
�إمكانيات تربوية �أخرى مع حتديد وتقييم ماهو موجود نتيجة لقرار بـ «الإفراج امل�ؤقت ».
ت�ؤكد �شهادات �أن �سجن الأحداث ال ي�ؤدي �إىل �إعادة الرتبية �أو �إعادة الإدماج .ويبدو �أن
�صعوبات نقل قا�صر من والية �إىل �أخرى لها دور يف القرار الذي يتخذه القا�ضي .وفعال،
ال توجد مراكز خمت�صة لإعادة الرتبية يف كل الواليات .ويجب التفكري هنا يف االختيار
بني الأولوية املعطاة �إىل كلفة النقل من والية �إىل �أخرى و�أولوية قرار تربوي يف فائدة
الطفل واملجتمع.
كما ين�ص القانون على عقوبات بديلة كاحلرية املراقبة والإيداع يف م�ؤ�س�سات خمت�صة مثلما
مت �شرحه .هذه العقوبات البديلة ،و�إن كانت غري كافية ،فهي ال تطبق دائما بالفعل.
فما الذي مينع تطبيقها؟ ين�ص القانون ال�ساري املفعول على �إجراءات وقائية �أ�سا�سا
بالن�سبة للطفل �أقل من � 13سنة ،ولكن يت�ضمن �إجراءات قمعية �أي�ضا ميكن اتخاذها �ضد
ق�صر يتجاوزون هذا ال�سن .غري �أن هذا القمع يبقى غام�ضا وي�ستعمل يف كثري من الأحيان
على ح�ساب الإجراءات الرتبوية !
من ال�ضروري �أن تكون لل�سيا�سات العامة �أهداف وا�ضحة جتاه الأطفال يف نزاع مع القانون،
وتظهر يف خمتلف ت�شريعاتنا حقوق الأطفال م�شتتة ولي�س من ال�سهل مالحظتها ،فعلى
امل�ستوى املنهجي قد ي�سمح قانون خا�ص بحقوق الطفل بت�سهيل التعرف عليها والو�صول
املبا�شر واملب�سط لهذه احلقوق من طرف كل امل�ستعملني (ق�ضاة ،حمامون ،جمعيات،
الأطفال �أنف�سهم �أو ممثلوهم) و�سي�سمح هذا �أي�ضا بت�سهيل الو�صول �إىل املعلومة بخ�صو�ص
الت�شريع الذي ي�ؤطر الطفل يف نزاع مع القانون.
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وقد ذكر من جهة �أخرى قانونيون وق�ضاة �أنه يف �إطار �إ�صالح قطاع العدالة فتح القانون
اجلديد لتنظيم ال�سجون املجال للجمعيات اخلريية وللمجتمع املدين لكي ين�شط داخل
مراكز �إعادة الرتبية لغاية توجيه �أف�ضل للأطفال الأحداث .يتم ذلك عرب حركة الك�شافة
الإ�سالمية ولكن ماهو احلال بالن�سبة للجمعيات الأخرى؟ ما هي الإجراءات التي يجب
�أن تتبعها اجلمعيات للعمل مع الق�صر يف مراكز �إعادة الرتبية؟ نحو �أي و�صاية عليها �أن
تتوجه؟ و�إىل من عليها �أن تقدم م�شروعا؟
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• III

منظومة التكفل

ـ العدالة «ت�سيري و�شهادات»
ماهو الإجراء الق�ضائي املطبق على الق�صر؟
هناك �إجراءات مو�ضوعة ل�صالح حقوق الطفل:
ـ حتقيق �أويل حول �شخ�صية والبيئة الأولية للطفل .يتم هذا التحقيق قبل �أن يتخذ �أي
قرار من طرف القا�ضي لكي يتم التعرف على حقيقة اجلنحة و�شخ�صية الطفل ،كما
يطلب �أي�ضا حتقيق اجتماعي حول الو�ضعية املادية واملعنوية للعائلة ،و �أي�ضا حتقيق
حول املثابرة وال�سلوك املدر�سي للطفل .وتقوم بهذه التحقيقات امل�صالح االجتماعية
امل�ؤهلة �أي م�صالح املالحظة يف الو�سط املفتوح ،حتت الو�صاية املبا�شرة ملديرية
الن�شاط االجتماعي .وي�أمر �أي�ضا القا�ضي بفح�ص طبي و�إن اقت�ضى الأمر بفح�ص
نف�ساين.
بناء على هذه العنا�صر يقرر و�ضع الطفل يف مركز ا�ستقبال �أو مالحظة كما ميكن �أن ال
يحكم ب�أي منها.
ـ ُت�ضمن �سرية احلكم الذي ُيتخذ يف جل�سة مغلقة حتى ُيحمى الطفل وم�صاحله ،مينع ن�شر
�أي تقرير عن اجلل�سات .كما ال ي�سمح بح�ضور النقا�شات �سوى ل�شهود الق�ضية ،الأقارب،
الويل �أو املمثل ال�شرعي للطفل� ،أع�ضاء عار�ضة الدفاع وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات التي تتكفل
بالطفل والق�ضاة .وال يعلن ب�شكل علني �سوى احلكم الذي ينطق بح�ضور القا�صر.
ـ االعرتاف بحق الطفل يف الدفاع عن نف�سه بدعم من والديه وحماميه.
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ـ اتخاذ �إجراءات م�ؤقتة ق�صد وقاية الطفل قدر املمكن من �صدمة احلب�س .فالقا�صر الذي
يقرتف جنحة ومل ي�صل � 13سنة كاملة ال ميكن �أن يو�ضع ولو م�ؤقتا يف م�ؤ�س�سة عقابية.
و�إذا كان بني  13و� 16سنة فهو ال يو�ضع م�ؤقتا يف م�ؤ�س�سة عقابية �إال �إذا ظهر ذلك الإجراء
�ضروريا �أو عندما ي�ستحيل �أي تدبري �آخر .يف هذه احلالة يحجز القا�صر يف جناح خا�ص
و�إن تعذر يف مكان خا�ص ويجب قدر املمكن �أن يعزل ليال .وميكن للمحكمة قبل �أن تنطق
بالعقوبات �أو االجراءات �أن ت�أمر بو�ضع القا�صر ب�صفة م�ؤقتة حتت نظام احلرية املراقبة.

غاية عدالة الق�صر هي الرتبية واحلماية �أكرث منها القمع.
ولال�ضطالع بهذه املهمة ا�ستحدثت م�ؤ�س�سات وم�صالح:
ـ مراكز خمت�صة لإعادة الرتبية واملكلفة با�ستقبال الق�صر الذين يرتكبون جنحا وهم يف
�سن التمدر�س.
ـ مراكز خمت�صة للحماية مكلفة باال�ستقبال ب�شكل م�ؤقت �أو نهائي لق�صر يف خطر معنوي.
ـ م�صالح للمالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح.
ـ م�صالح متعددة اخلدمات حلماية ال�شباب.
هناك عدد من املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية (واحد يف �سطيف و�آخر يف وهران ح�سب
م�صادرنا) التزال مو�ضوعة حتت و�صاية وزارة العدل يف حني توجد الأخرى حاليا حتت
و�صاية وزارة الت�ضامن الوطني.
توىل �أهمية كبرية لإعادة الرتبية والتكفل النف�سي وال�صحي عرب طريقة تنظيم وت�سيري هذه
الهياكل.

�شهادات حمامني :
«لي�س هناك كثري من املحامني من هم م�ستعدون لبذل عناء بخ�صو�ص �ش�ؤون الق�صر ،وال
يعود ذلك لقلة االهتمام ولكن يف الغالب يرون �أن ق�ضية متعلقة بالقا�صر لي�س لها ت�أثريات
مهمة ...يتم يف الغالب تعييننا تلقائيا و�أحيانا يف يوم اجلل�سة نف�سه !»
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يرى هذا املحامي �أنه حتى �إن �أكد القانون ب�أن يكون القا�صر ممثال مبحامي ف�إنه من
ال�ضروري �أن يعي هذا الأخري مب�س�ؤوليته وبدوره« :عليه �أن يدرك ب�أنها لي�ست ق�ضية
عادية ...لأنه عليه �أن يدافع عن م�صالح املراهق �أمام القا�ضي ،فيمكن للمحامي حتى
و�إن عني تلقائيا �أن يطلب ت�أجيل اجلل�سة حتى يدر�س امللف �إن مل يكن حم�ضرا لها.
غري �أن الأغلبية ال تقوم بذلك معتربة تلك الق�ضايا غري ذات �أهمية» .وي�ؤكد هذا املحامي
على �ضرورة �إعطاء الأهمية حلالة الق�صر على م�ستوى تكوين القانونيني« .بعد ذلك يجب
الت�أطري اجليد له�ؤالء املحامني امل�ستقبليني يف مرحلة الرتب�ص».
وبالفعل يبدو �أن املحامني ال�شباب هم الذين يكلفون يف �أغلب الأحوال بالق�ضايا املتعلقة
بالق�صر ت�صورا �أنها ملفات «�سهلة» وتنا�سيا �أنها تخ�ص �أجياال من املواطنني امل�ستقبليني
والذين �سينمون عالقة ثقة �أو عالقة ريبة جتاه عدالة البالد.
وككثري من املحامني الآخرين الذين �أدلوا ب�شهاداتهم فهو مقتنع ب�ضرورة فر�ض وجود
املحامي �إىل جانب القا�صر انطالقا من اال�ستماع �إليه يف ق�سم ال�شرطة« .وهكذا يتابع
املحامي الق�ضية منذ البداية ويكون له الوقت للتعرف على زبونه والعمل على الدفاع ...
كما �أن �أغلب ال�شباب ال يقر�ؤون املحا�ضر قبل �إم�ضائها وهذا وحده كاف جلعلهم يف �أو�ضاع
�صعبة ! فح�ضور املحامي مهم �أي�ضا يف هذه امل�س�ألة حتى ي�سهر على قراءة املح�ضر من
طرف ال�شاب �أو من طرفه هو �إذا كان ال�شاب ال يعرف القراءة ...فحتى بح�ضور الوالدين
قراءة املح�ضر لي�ست �آلية �سواء عن جهل �أو خوف �أو �أي�ضا عن غ�ضب»...
تتجه مالحظة هذا املحامي لدى املجل�س نحو حتمل امل�س�ؤولية من طرف ال�شاب ومن طرف
الفاعلني حول التكفل به ،حيث �أن ال�شاب �سيكون على اطالع على حقوقه وواجباته و�أن يفهم ماذا
يحدث له ،و�أن يعي الأفعال املالم عليها .ويرى حمام �آخر �أن «دفاعا �سيئا عن الطفل قد ي�ؤدي �إىل
�إعاقة حقيقية طيلة حياته وفق القرار الذي يتخذه القا�ضي ،وبالفعل فلي�س الذهاب �إىل ال�سجن
تربويا بكل ت�أكيد؛ وهو غالبا ما ي�ضع الطفل يف و�سط عدائي حيث يتعني عليه �أن يتعلم كيف يدافع
عن نف�سه .و�أهم الإ�شكاالت املرتبطة بالأطفال يف نزاع مع القانون ح�سب ر�أيي تتمثل يف كون �أن
�أغلبية الق�صر الذين زج بهم يف نظام العدالة العقابية ال يفرت�ض �أن يكونوا هناك .فالأطفال يف
نزاع مع القانون ذكورا �أم �إناثا هم يف �أغلب الأحيان �ضحايا النتهاكات خطرية حلقوقهم ،ميكنني
قول ذلك لأنني �أتابع �إىل جانب الأولياء تطور التكفل بالأطفال».
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وي�ؤكد حمام �آخر لدى املجل�س على كون �أن «تقرير التحقيق االجتماعي ال يوجد دائما يف ملف
ال�شاب ،يف حني �أن ذلك ي�ساعد يف دفاع �أف�ضل وفقا لتمدر�س الطفل �أو ت�سجيله يف التكوين
املهني ووفقا لل�صعوبات التي يواجهها داخل عائلته .وهو ي�ساعد �أي�ضا القا�ضي عند اتخاذ
القرار ...علينا �أن نتعلم تطبيق القوانني املوجودة ولكن بفهمها �أف�ضل ! هناك م�س�ألة �أخرى
تبدو يل مهمة يف هذا املجال وهي �إن�شاء نظام ناجع لإعادة الإدماج و�إعطاء اهتمام خا�ص
لذلك ومل�صري الطفل عرب خمتلف الربامج والأعمال .يجب �أن يتمكن الأطفال �أنف�سهم من
امل�ساهمة يف بناء م�ستقبلهم كمواطنني يحرتمون القيم الإن�سانية واجلمهورية».
وعن �س�ؤال بخ�صو�ص االهتمام الذي يوليه لعمله يجيب �أحد املحامني« :بالطبع الأطفال
بحاجة �إىل حب ولكنهم يف حاجة �أي�ضا �إىل االحرتام .يتعني على عامل البالغني �أن يتعلم كيف
يثق فيهم وي�شجع حترير طاقاتهم الإبداعية ...علينا �أن ال نن�سى �أن فيهم يتبلور مواطن الغد
و�أنه باهتمامنا املتوا�صل ومودتنا احلري�صة جنعلهم يندجمون يف املجتمع» .ويقول حمام
جمرب �أن« :املحامي ،كعون للعدالة ،ي�ساهم كلية يف التكفل باحلدث اجلانح .فدور القا�ضي
يتمثل يف احلكم على القا�صر اجلانح واملحامي مب�ساعدته وبالدفاع عنه ي�شكل «�ضمانا»
بتطبيق القواعد اخلا�صة امل�ضمونة يف قانون الإجراءات اجلزائية وهي قواعد ت�ضمن قبل
كل �شيء حماية القا�صر وتربيته� .إن �إعادة الرتبية واحلماية هي �أهم اهتمامات امل�شرع يف
معاجلة الأحداث اجلانحني ...والذي �أمتناه هو �أن تعطي وزارة العدل تعليمات �صارمة �إىل
ق�ضاة الق�صر لتفادي اللجوء �إىل عقوبات احلب�س �ضد الأحداث وتف�ضيل عقوبات الغرامة
على الأولياء والأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الق�صر حتى يعي ه�ؤالء �أهمية واجبهم اجتاههم.

ـ الأمن  :فرق «حلماية» الطفل وخاليا جوارية
تغريت ت�سمية فرقة الأحداث ،و�أ�صبحت حتمل ا�سم «فرقة حماية الطفولة» مع هدف التكفل
بالأحداث ذاتهم املوجودين يف حالة خطر �أو ميثلون خطرا حقيقيا على املجتمع .ويتمثل
دورها يف التحقيق حول املخالفات التي يتعر�ض لها الأطفال واملخالفات التي يقرتفها
الأطفال ،وقد �أن�شئت يف عام  1982بعد التن�سيق مع خمتلف الفاعلني .وحتتوي كل م�صلحة
�أمن والئية اليوم على فرقة حلماية الطفولة .ومت تق�سيم الفرقة يف اجلزائر العا�صمة،
�سنة � 2002إىل ثالثة :واحدة ل�شرق العا�صمة و�أخرى لغربها و�أخرى للو�سط تكيفا مع
حجم العا�صمة وحاجياتها .ويتمثل الهدف الأول لهذه الفرقة يف حماية الأطفال كما تتكفل
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بالأطفال املوجودين يف خطر معنوي (بدون جنحة وهم معر�ضون ملخاطر ال�شارع) .يتم
جلب ه�ؤالء الأطفال على م�ستوى الفرقة كي يتم �أ�سا�سا �إعادة �إدماجهم يف عائالتهم� .أما
الأطفال الذين لي�س لهم عنوان �أو هوية دقيقة فهم يوجهون مع ملف نحو قا�ضي التحقيق
حتى يتم �إيداعهم يف هيئة �إىل �أن يتم التعرف على �أوليائهم.
وي�شكل الأحداث اجلانحون الهدف الثاين� ،إذ يتم تقدمي ملف �إىل وكيل اجلمهورية بعد
االعتقال واال�ستماع (املح�ضر) .ويحظى �ضباط ال�شرطة املهتمون بالتكفل بالأطفال بتكوين
خا�ص .فتقوم الفرقة بو�ضع �إح�صائيات خا�صة بالطفولة بالتن�سيق مع قطاعات الدولة
الأخرى كالعدالة و�أي�ضا مع اجلمعيات وتهدف الإح�صائيات �إىل الإعالم والتح�سي�س .يوجه
الأطفال الذي يقرتفون جنحة ويتم اعتقالهم نحو فرقة الأحداث ليتم اال�ستماع �إليهم .ويتم
اختيار �شرطة الفرقة ح�سب م�ؤهالتهم ال�شخ�صية «بروفايل» وهم على الأ�سا�س �ضابطات
وحمافظات �شرطة .هناك �أي�ضا رجال مب�ؤهالت ك�أولياء ونف�سانيني لهم �إح�سا�س �أكرب
مب�شاكل الطفولة .يعرتف بخ�صو�صية الفرقة من طرف الهياكل الأخرى .ويحدث �أي�ضا
�أن تعمل هذه الفرق على التحقيق بناء على طلب من قا�ضي الق�صر بعد �أعمال �إجرامية
للقا�صر .فدور هذه الوحدات يذهب نظريا �أبعد من جمرد معاجلة ق�ضايا املخالفات التي
يقرتفها الق�صر بل عليها �أن تقوم بدور الوقاية والردع �أي�ضا.
يهدف ترتيب الردع �إىل كبح النزوع �إىل ارتكاب �أعمال خطرية �أو �ضارة باملجتمع .وهي
هكذا تتفادى للطفل �أن يتجاوز اخلطوة نحو االنحراف .ومير ذلك �إذا عرب مراقبة للأماكن
العمومية وعلى اخل�صو�ص الأماكن املمنوعة على الق�صر ،وكذل بح�ضور ذكي وناجع خالل
اللقاءات والتظاهرات (الريا�ضية على اخل�صو�ص) التي ميكن �أن تكون م�صدرا ل�سلوكات
عنيفة وامل�سا�س بالأمن العام� .أما الوقاية فتتمثل يف تدخالت مدرو�سة لدى ال�شباب .ولهذا
تكون �شرطة الأحداث يف حاجة �إىل عمل دقيق لتحليل املعطيات االح�صائية للتعرف عن
الأماكن و�أ�شكال منو االنحراف ال�شباين والتي �ستدعم التحقيق يف امليدان للمالحظة
واملراقبة .ويتطلب هذا عمال جواريا وتعاونا متينا مع امل�صالح االجتماعية حتى يت�سنى
توجيه ال�شباب والأولياء وخلق عالقات ثقة مع ال�سكان حتى ي�ساهمون يف الوقاية .ولكن
تظهر يف امليدان �سل�سلة من النقائ�ص �أولها يتمثل يف كيف يتم التعرف من طرف امل�ستعمل
على فرقة الطفولة .وفعال عندما ي�س�أل �شهود �شباب اقرتفوا خمالفة �إن مت اال�ستماع
�إليهم من طرف فرقة حماية الطفولة فهم ال يدركون ذلك ويف الغالب ال يفهمون مو�ضوع
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الكالم .هل هناك �إعالم كاف بهذا ال�صدد؟ هل النق�ص موجود على م�ستوى بث املعلومة
والتعاون بني خمتلف امل�صالح والهياكل؟ هل يقدم �أعوان الأمن �أنف�سهم للقا�صر عندما
ي�سمع يف مقر ال�شرطة ؟
بالرغم من الأهمية التي توىل لها عرب توظيف ن�ساء داخل �صفوف ال�شرطة و�إن�شاء فرق
حلماية الطفولة بقيت الوقاية �إىل حد الآن ثانوية يف �سلم الأولويات نظرا ملكافحة الإرهاب،
ويتجلى هذا الو�ضع مثال عرب كون ال�شباب ال ي�ساءلون �إال نادرا عندما يكونون يف ال�شارع
يف �ساعات مت�أخرة �أو عندما مي�سون بالهدوء عرب ال�ضجيج و�أعمال عنف جمانية كما ال
ي�ساءل الأولياء ،وعلينا �أن ال نن�سى قلة هياكل اال�ستقبال امل�ؤقت� .إذ ت�شتكي م�صالح ال�شرطة
من غياب هياكل مالئمة ال�ستقبال الأطفال يف خطر معنوي والأطفال الذين هم يف طريق
االنحراف قبل قرار من قا�ضي الأحداث؛ ويف الغالب تكون م�صالح الأمن متجاوزة بثقل
الأعباء خا�صة خالل مباريات كرة القدم وذلك لقلة التعداد والتنظيم واملهارة يف مراقبة
الأطفال املراهقني الهائجني ويف الوقاية من املخاطر.
مت و�ضع ترتيب �آخر يف  2003على �شكل م�شروع منوذجي باجلزائر العا�صمة حيث
�أن�شئت خاليا جوارية على م�ستوى �أمن الدائرة� :أن�شئت  13خلية ف�ضال عن �إن�شاء
م�صلحة ال�شرطة اجلوارية �سنة  .1998يعمل ال�شرطي على االت�صال باملواطن لكي ي�سجل
ان�شغاالته يف اجلانبني الأمني واالجتماعي ،وتنادي م�صلحة الأمن الوالئي على م�ضاعفة
حمالت التح�سي�س و�أي�ضا العمل على م�شاركة كل الفاعلني ق�صد فهم �أف�ضل لظاهرة
جنوح الأحداث� .إن �أهمية دور التوعية غني عن الإثبات �سواء عرب و�سائل االت�صال �أو على
اخل�صو�ص عرب م�ساهمة الأولياء وممثلي املجتمع املدين واملعلمني والأئمة يف هذا امل�سعى.
نظمت خالل ال�سدا�سي الأول �سنة  2011من طرف م�صلحة �أمن والية اجلزائر 137باب
مفتوحة ويف  2010نظم  195باب مفتوحة و 221حما�ضرة بخ�صو�ص هذا املو�ضوع.
كيف ميكن حت�سني بث املعلومه حول �سري كل من هذه الأعمال؟ وكيف يتم دعوة املواطن
واملربي والأم والأب واملعلم حل�ضورها؟ توجد �إذا خاليا للإ�ستماع والعمل الوقائي على م�ستوى
 13دائرة �إدارية بوالية اجلزائر .وهي تدخل �ضمن خمطط وطني للوقاية والعمل الرتبوي اجلواري
والذي هو الأول من نوعه يف تاريخ ال�شرطة والذي متت مبا�شرته على �أ�سا�س جتريبي على م�ستوى
والية اجلزائر وقد �سجل نتائج جد �إيجابية مما خلق طموح تو�سيعه �إىل واليات �أخرى.
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ـ الت�ضامن الوطني  :م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح
ومركز �إعادة الرتبية
املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية :ت�سيري وتنظيم
تتم عملية التكفل بالأطفال الق�صر داخل م�ؤ�س�سات �إعادة الرتبية املغلقة عرب ثالث مراحل:
مالحظة الطفل و�إعادة الرتبية و�إعادة الإدماج االجتماعي .وتت�ضمن الن�صو�ص يف هذا
ال�صدد �إن�شاء ثالث م�صالح تتكامل يف تدخالتها:
• م�صلحة للمالحظة تتكفل بدرا�سة �شخ�صية وم�ؤهالت ال�شاب واقرتاح �إجراءات
�إعادة تربية.
• م�صلحة �إعادة تربية تتكفل مبنح تربية معنوية ومدنية وريا�ضية وتكوين مدر�سي
ومهني.
• م�صلحة ما بعد العالج تتكفل ب�إيجاد كل احللول التي ت�سمح ب�إعادة �إدماج ال�شاب
املوجود يف خطر �أو  /و يف �صعوبة.
تخ�ضع هذه املراكز يف �سريها �إىل املر�سوم رقم 75ـ  64امل�ؤرخ يف � 26سبتمرب
واملت�ضمن �إن�شاء م�ؤ�س�سات وم�صالح مكلفة بحماية الطفولة واملراهقة .ووفقا للف�صل
الثاين املادة  8تعد مراكز �إعادة الرتبية م�ؤ�س�سات تعمل بالنظام الداخلي وهي ت�ستقبل
الأحداث �أقل من � 18سنة ق�صد �إعادة تربيتهم ،والذين هم حمل الإجراء املن�صو�ص
عليه يف املادة  444من املر�سوم رقم 66ـ  155امل�ؤرخ يف  8جوان  1966وامل�صحح واملكمل
واملتعلق بقانون الإجراءات اجلزائية .وحتدد الأنظمة النموذجية للمراكز املخت�صة لإعادة
الرتبية يف املر�سوم رقم 75ـ  115امل�ؤرخ يف � 26سبتمرب .1975
1975

ويظهر �أي�ضا احلر�ص على حماية و�إعادة تربية الأحداث عرب الن�صو�ص املنظمة حلياة
الأحداث داخل املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية .وين�ص املر�سوم  72ـ 02امل�ؤرخ يف 10
فرباير  1972واملت�ضمن قانون النظام العقابي و�إعادة الرتبية على وجود موظفني للمراقبة
حت�صلوا على تكوين مالئم من نف�سانيني ومربني ومدربني وم�ساعدات اجتماعيات.
وين�ص �أي�ضا على تنظيم الرتفيه يف الهواء الطلق (� 4ساعات على الأقل) ون�شاطات فنية
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وحما�ضرات وخرجات للنزهة وعطل �سنوية �أو ا�ستثنائية داخل العائالت .و�سمح احلر�ص
على التن�سيق ب�إن�شاء جلنة العمل الرتبوي يف كل مركز خمت�ص وفقا للمادة  16وما
بعدها من املر�سوم 72ـ  03امل�ؤرخ يف  10فرباير  1972ير�أ�سها قا�ضي الأحداث ولها دور
التن�سيق بني هذا الأخري ومربي املركز املخت�ص وم�صالح املالحظة يف الو�سط املفتوح.
ويجب �أن تعمل هذه اللجنة على الو�صول �إىل تنظيم عقالين لعمليات الإيداع .وعلى مراقبة
جدية للتطور الرتبوي للأحداث الذين �سلموا للمراكز املخت�صة .وي�سمح ح�ضور ممثل
عن م�صالح املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح بتح�ضري خروج ال�شباب وت�سهيل �إعادة
�إدماجهم واال�سرتجاع يف �أقرب وقت ممكن لل�شباب الذين هم يف غياب غري قانوين .ومن
ال�ضروري �إذا �أن جتتمع هذه اللجنة مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل .وال �شيء يعرت�ض �أن
تتو�سع و�أن تفتح �إىل ممثلي وزارات �أخرى (الرتبية الوطنية ،ال�صحة العمومية ،العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية )...و�إىل م�س�ؤويل املنظمات الوطنية ق�صد معاجلة امل�شاكل املحلية
املرتبطة بالوقاية املعممة .

ماذا عن متابعة الأحداث املوجودين حتت نظام احلرية املراقبة؟
ميكن لقا�ضي الأحداث �أن يكلف م�صلحة للمالحظة يف الو�سط املفتوح حتت �إ�شراف
مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية مبتابعة القا�صر يف بيئته العائلية واملدر�سية �أو املهنية .تقدم
هذه امل�صالح تقريرا عن مهمتها لقا�ضي الأحداث عرب تقارير كل ثالثي وعليها ف�ضال عن
ذلك �أن ترفع تقريرا فوريا يف حالة �سوء ال�سلوك �أو خطر معنوي على القا�صر و�سوء املعاملة
التي يواجهها ،وكذا يف حالة وجود عوائق ممنهجة لإجناز مهامها وب�صفة عامة عن كل
حادث �أو و�ضعية تبدو لها من �ش�أنها �أن تربر تغيريا لإجراءات الإيداع �أو الو�صاية.

ماهي مهام مديرية العمل االجتماعي؟
ـ تقدمي دعم مادي وتربوي ونف�سي لكل الق�صر ولعائالتهم وللبالغني الذين هم �أقل من 21

�سنة والذين يواجهون �صعوبات اجتماعية من �ش�أنها �أن تهدد توازنهم ب�صفة خطرية� .إنها
�إذا مهمة وقائية جتاه ال�شباب املوجود يف خطر وعائالتهم.

ـ التكفل ج�سديا وماديا بالأطفال املعنيني بقرار من العدالة والتكفل بحاجياتهم من منظور
�إعادة �إدماجهم.
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تتحدد �أي�ضا مهام مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية �أ�سا�سا كمرافقة لقا�ضي الأحداث ميكنها
�أن تلج�أ �إىل القا�ضي يف و�ضعيات اخلطر �أو يف حاالت �سوء املعاملة .فهي تتكفل هكذا بو�ضع
ترتيب احلماية للطفولة عرب التكفل بها يف م�ؤ�س�سة خمت�صة �أو عرب توجيهها عرب م�صلحة
املراقبة يف الو�سط املفتوح وفقا لقرارات يتخذها قا�ضي الأحداث .تنظم مديرية ال�ش�ؤون
االجتماعية وفقا للقرار الوزاري امل�ؤرخ يف  17مار�س  1998والذي ين�شئ م�صالح خمتلفة
ومنها م�صلحة االدماج االجتماعي .وملديريات العمل االجتماعي يف كل والية عمال �إداريون
مكلفون بت�سيري التدبري وعمال تقنيون يت�شكلون من م�ساعدين اجتماعيني ومربني ونف�سانيني
الذين يزورون العائالت وي�ستقبلونهم على م�ستوى مراكز ا�ستقبال الأطفال ويقومون بتنفيذ
�إجراءات العمل الرتبوي يف الو�سط املفتوح.
وعلى اجلانب التنظيمي واملهني متار�س م�صلحة املالحظة والتنمية يف الو�سط املفتوح
ن�شاطاتها الرتبوية حتت �سلطة الهيئات الق�ضائية للق�صر وفقا للمر�سوم  72ـ  03امل�ؤرخ يف
 10فرباير  1972واملتعلق بحماية الطفولة واملراهقني.
ومن بني ن�شاطات التكفل التي تقوم بها هذه امل�صلحة ل�صالح الأحداث:
ـ تنظيم لقاءات و�أيام درا�سية وحت�سي�سية حول جنوح الأحداث ،ويتم ذلك حتت �سلطة
مديرية العمل االجتماعي وبالتعاون مع ال�سلطات الق�ضائية وم�صالح الأمن الوطني والرتبية
الوطنية.
ـ و�ضع برامج م�شرتكة مع م�صالح ال�صحة تخ�ص املتابعة الطبية للق�صر الذين يعانون
�إدمانا على املخدرات وغريها.
ـ التعاون مع مديرية الرتبية الوطنية يف �إطار وقائي ق�صد التعرف املبكر على حاالت اخلطر
املعنوي للمتمدر�سني وتوجيههم عرب تكفل من طرف امل�صالح املتخ�ص�صة.
ـ �إدماج ال�شباب الق�صر يف الن�شاطات الثقافية والت�ضامنية التي تقوم بها خمتلف اجلمعيات
لغاية تربوية.
ـ العمل بالتعاون مع مراكز �إعالم وتن�شيط ال�شباب ق�صد م�ساعدة الق�صر على االندماج
التدريجي يف امل�سار العادي للحياة.
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توجد م�صلحة للمالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح يف كل والية .وي�ؤطرها موظفون
متعددو االخت�صا�ص (نف�سانيون ،مربون وم�ساعدون اجتماعيون) ويتدخل املوظفون يف
التكفل بال�شباب الق�صر يف و�سط عي�ش طبيعي .ويتمثل هذا التكفل �أ�سا�سا يف الإ�صغاء
والتوجيه والدعم لل�شباب الق�صر الذين يعانون �صعوبات اجتماعية والر�صد والوقاية
من املخاطر التي يواجهها الطفل القا�صر يف حياته اليومية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عددا هاما من املربني املخت�صني يعملون ب�صفة �أعوان للهيئات الق�ضائية
املخت�صة بالأحداث ويتم تعيينهم كمندوبني لدى هذه الهيئات لتغطية اجلل�سات ،ويتمثل
دورهم الأ�سا�سي يف التكفل بالأطفال الق�صر الذين لهم �إمكانات ميكن ان يتم تطويرها
ب�إجراء للحماية .وقد قامت م�صالح املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح بفتح فروع للوقاية
يف عدة بلديات ودوائر ق�صد االقرتاب من العائالت وال�شباب يف و�سطهم واملحافظة على
عالقة دائمة مع الذين يتم التكفل بهم .ولكنه مت غلق عدد من هذه الفروع.
تعد م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح م�صلحة والئية .وتتكفل بالأحداث
اجلانحني �أو يف خطر معنوي الذين مت و�ضعهم يف نظام الإفراج املراقب بقرار من قا�ضي
الق�صر �أو من هيئة ق�ضائية للق�صر.
يوجد ال�شباب الذين يتم التكفل بهم من طرف م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط
املفتوح حتت �أنظمة خمتلفة:
ـ احلرية املراقبة قبل نطق احلكم :ق�صد القيام بتحقيق اجتماعي قبل املحاكمة.
ـ احلرية املراقبة بعد قرار العدالة :ملتابعة الطفل يف و�سطه العائلي واالجتماعي وهي تدوم
بني � 6أ�شهر و� 3سنوات مع �إجراء حوارات منتظمة يف امل�سكن العائلي �أو على م�ستوى
م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح .يتعني على امل�صلحة �أن تقدم تقريرا حول
�سلوك وو�ضعية الطفل كل ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر يرفع �إىل قا�ضي الأحداث و�أن تنجز تقريرا
نهائيا بخ�صو�ص الإجراء.
ـ يف حالة الطفل املوجود يف خطر معنوي تقوم امل�صلحة بتحقيق بناء على طلب من قا�ضي
الأحداث �أو من مركز حماية الطفولة.
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ـ يف �إطار الوقاية :ميكن للم�صلحة �أن تعمل بناء على تقرير تقدمه لها املدر�سة طالبة تدخلها
نتيجة ل�سلوك ذو خماطر للطفل ولكي تنظر �إن كان ذلك �ضروريا يف م�صلحة �إبعاد الطفل
عن عائلته .جتيب امل�صلحة كتابيا �إىل املدر�سة مع تو�صيات لدعم الطفل .ميكن �أي�ضا لأم
قلقة بخ�صو�ص ابنها �أن تتجه �إىل م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح ق�صد
التكفل بالطفل مقدمة �أ�سبابها .و�إذا ظهرت �صعوبات كبرية يتعني على م�صلحة املالحظة
والرتبية يف الو�سط املفتوح االت�صال بقا�ضي الأحداث.
ـ يف احلاالت ال�شائكة املتعلقة بالو�صاية على الطفل :القيام بتحقيق ي�سمح للقا�ضي بالبت.
مهمة م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح التي هي ذات طابع وقائي تتمثل يف
حماية الأحداث �ضد كل �أنواع االنحراف واجلنح و�أي�ضا يف ت�سهيل �إعادة �إدماجهم على
امل�ستوى االجتماعي واملدر�سي واملهني.

عن الوقائع يف امليدان
كان متوقعا يف �إطار هذا امل�شروع الذهاب �إىل لقاء املحرتفني يف امليدان وطرق �أبواب امل�صالح
والهياكل التي هي جزء من منظومة التكفل بانحراف الأحداث .لقد �ساعدنا حمرتفون
ب�صفة غري ر�سمية على فهم �أف�ضل لوقائع امليدان با�ستقبالنا ومب�شاركتنا ان�شغاالتهم .لقد
متكنا من زيارة م�صالح املالحظة واملراكز املخت�صة لإعادة الرتبية بف�ضل ا�ستعداد والتزام
املحرتفني وهذا ي�سمح لنا ب�إبراز الأمور التالية:
حمرتفو م�صالح املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح الذين التقيناهم يتكلمون  :اليذهب
الق�صر وحدهم �إىل املحكمة .يوجد على م�ستوى كل حمكمة م�ست�شارين مل�صلحة املالحظة
والرتبية يف الو�سط املفتوح يح�ضرون يف كل جل�سة لتدعيم القا�ضي عند اتخاذ قراره .ويف
حالة غياب امل�ست�شارين يتعني �أن ت�ؤجل اجلل�سة
املالحظة الأوىل للفرق هي غياب قانون خا�ص بحماية الطفولة يف حني �أن النقا�ش مفتوح
منذ عدة �سنوات .وي�شري بع�ض املحرتفني ب�سرعة �إىل امل�شاكل التي يواجهونها يف ت�أدية
وظائفهم والتي تتمثل اليوم يف غياب اتفاق للعمل مع املدار�س .يف حني �أن هذا االتفاق
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لي�س بدعة بل كان موجودا فعال .فما الذي جعله غري موجود اليوم؟ كان هذا االتفاق ي�سمح
ملحرتيف م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح بالذهاب �إىل املدار�س للقيام بتحقيق
اجتماعي ق�صد متابعة طفل .وبالطبع مل يتوقف الفريق عن العمل يف بع�ض املدار�س عرب
ربط عالقات غري ر�سمية مرتبطة بالنوايا احل�سنة الفردية.
ويبدو �أي�ضا �أن عدد املحرتفني املوظفني يف م�صلحة املالحظة بعيد عن اال�ستجابة للعدد
املتزايد للو�ضعيات التي تتطلب حتقيقا :متابعة ومرافقة .ويرى الفريق �أن عدد الأطفال
الذين يواجهون �صعوبات يف تزايد م�ستمر .وبالرغم من هذه املالحظة و�إ�ضافة �إىل
حمدودية عدد العاملني تزيد م�ساحة الوالية و�صعوبات التنقل من عرقلة العمل .فبالفعل
ال يوجد لدى امل�صلحة �سيارة عمل ت�سمح بالذهاب �إىل منازل العائالت للقيام بالتحقيقات
واملتابعة املنتظمة .ويتعني مع ذلك على م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح �أن
ت�ستجيب لطلبات حتقيق ت�أتي من قا�ضي الأحداث تخ�ص كل بلديات الوالية املعنية ولنذكر
�أن والية اجلزائر تت�شكل من  57بلدية مب�ساحة  1190كلم مربع و�أكرث من ثالث ماليني
ن�سمة .وال يت�شكل فريق امل�صلحة �إال من ع�شر حمرتفني ميدانيني (نف�سانيني ،م�ساعدين
اجتماعيني ،مربني).
يقول �أحد املربني �«:إذا �أودع طفل يف ال�سجن لي�س لنا احلق يف زيارته دون �أن نكون مرافقني
بالقا�ضي ..كيف ميكننا �أن نقوم بعملنا يف هذه احلالة؟ مع العلم �أن �إبعاد الطفل عن عائلته
يجب �أن يبقى �آخر احللول ،فالأولوية �إذا تتمثل يف العمل على دعم العائلة ،و�إننا نعمل
عبثا �إذا مل نقم بذلك مع العائلة» .وترى �إحدى املتخ�ص�صات �أن كل الأطفال �سواء الذين
يرتكبون جنحا �أم �أولئك الذين يتعر�ضون لعنف يوجدون يف خطر معنوي ويتعني �إذا حمايتهم
«�إنهم �أطفال ينحدرون يف الغالب من عائالت تواجه �صعوبات اقت�صادية ونف�سية ،ويتعلق
الأمر ب�أب غائب �أو عنيف و�أم معزولة ال تتمكن من تلبية حاجيات �أبنائها وال م�ستلزمات
تربيتهم».
وبدون �سيارة للخدمة لت�سهيل التنقالت يق�ضي الفريق يوما كامال لزيارة عائلة واحدة
وعليه �إذا ان يقوم باختيارات ،و�أن ي�صنف طلبات التحقيق وفق �سلم «للأولويات» مع
العلم �أن كل الأطفال يفرت�ض �أن يحظون بالأولوية .وينظم فريق �آخر نف�سه لكي يتكفل كل
حمرتف ميدانيا مبلف طفل ح�سب قربه من مكان �سكنه .ي�سمح التكفل مبلف وفق مكان
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�سكن املحرتف للقيام بالتحقيق �أو املتابعة حتى بعد ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ويقوم ذلك
يف الطريق الذي ي�ؤدي من مكان امل�صلحة �إىل م�سكنه �أو العك�س .وي�شري �أحد املربني�« :أنه
�أ�صبح حتى من الأ�سهل لقاء ال�شباب ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء �أي بعد �ساعات
املدر�سة �أو التكوين والتقرب منهم يف و�سطهم املعي�شي يف الأحياء مع رفاقهم بل وحتى
�أوليائهم �أو �إخوانهم الكبار يف احلي �أو البيت».
يت�ساءل حمرتفون عن �سبب غلق الفروع على م�ستوى خمتلف املجال�س البلدية ال�شعبية يف
حني كان ذلك ي�سمح بااللتقاء على م�ستوى البلدية مع ال�شاب املعني وب�صفة جوارية.
بالرغم من كمية العمل هذا وبو�سائل حمدودة يقرتح حمرتفون عمال �أكرث�« .أدرك بفعل
جتربتي �أنه يجب القيام بالعمل الأق�صى على م�ستوى الوقاية يف و�سط ال�شباب ،علينا ان
نذهب �إىل املدار�س مثال يف بداية ال�سنة الدرا�سية وحت�سي�س التالميذ والقائمني على املدر�سة
مبا قد يتعر�ض له الطفل من خماطر يف ال�شارع وما قد يرتتب عليه يف حالة القيام بجنحة.
�إن هذا يدخل �ضمن دورنا ...فالأطفال يظنون �أنهم ال يتعر�ضون ل�شيء �أو ال ل�شيء كبري
�إن قاموا بجنحة» ويرى �أحد املحرتفني �أن «اال�ستقبال على م�ستوى امل�صلحة �أ�سا�سي فهو
مدعم لأنه ال يعر�ض امل�ستعملني �إىل �صعوبات .ويروي �أحد املدراء �أنه يقول لفريقه يجب �أن
يتم اللقاء مع ال�شاب يف املقهى ويف دار ال�شباب ويف احلي ولي�س يف املكتب فقط .بالطبع لنا
نحن �أي�ضا مع عدد من ال�شباب وفقا ل�شخ�صيتهم مواعيد للتحدث يف املركز مع النف�سانية
�أو املربي� ...إنهم هكذا ي�أتون بتقييم للو�ضعية وتطورها عندما يو�ضعون من طرف قا�ضي
الأحداث حتت نظام احلرية املراقبة .لكن الأهم يف عملنا يتمثل يف الذهاب يف امليدان �إىل
لقاء ال�شاب ورفاقه وجريانه وعائلته� .إننا نربمج هذا خالل اجتماع �أ�سبوعي».
متتلك كل م�صلحة وفقا للمنطقة املعنية حمال نوعا ما وا�سع �أو �ضيق ب�شكل ملفت� .ضيق
حلد ال ي�سمح با�ستقبال العائالت وال�شركاء يف �أح�سن الظروف .هناك من امل�صالح ما
يتبادل فيه املحرتفون املكاتب لتنظيم لقاءاتهم لأنهم ال ميلكون مكانا خا�صا بهم .ويقول
�أحدهم�« :إن امل�صلحة ونحن املحرتفون هنا مل�ساعدة ال�شاب� ،آمل �أي�ضا �أن �أ�ضع حوا�سيب
يف قاعة مع ربط بالأنرتنت� ،أملك خطا جمانيا لكنني حلد الآن ال �أملك حوا�سيب .هناك
جمعيات تريد م�ساعدتنا ب�إعطائنا جتهيزات مثال ولكن الإجراءات الإدارية جد طويلة
وميكن �أن تلغى مبجرد �أول تغيري وزاري .»...وي�ؤكد مدير �أنه ميكننا القيام ب�شكل �أف�ضل
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بهذا العمل يف حياة ال�شاب اليومية وميكننا التحدث معه وك�سب ثقته وفهمه وم�ساعدته
لتفادي تكرار املخالفة...
لي�س مل�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح دورا �إداريا .يجب الذهاب �إىل املالعب
وااللتقاء بال�شاب حتى يف امل�ساجد .والبقاء يقظني اجتاه املخاطر التي يواجهها ال�شاب
عندما يلتقي رفاق ال�سوء .يكفي �أن يفقد هذا ال�شاب معامله حتى يتحول �إىل فري�سة �سهلة
للأ�صولية».
واملحرتفون واعون ب�أهمية دورهم« :يجب �أن يتمكن القا�ضي من قراءة تقرير التحقيق حتى
ي�أخذ قراره ،ويجب �أن يجد فيه ال�سوابق املحتملة و�إن كان ال�شاب م�ؤطرا جيدا و�أن يقر�أ فيه
و�ضعيته االجتماعية والنف�سية ،ه�شا�شته البدنية �أو قوته ...وهكذا ميكنه �أن يتخذ القرار
الأكرث مالءمة لو�ضعية ال�شاب».
ويربز �أحد املدراء ب�صفة وا�ضحة �أن عمله يتم خ�صو�صا ب�صفة تطوعية لأنه غري �شحيح
بوقته كون �أنه ملتزم اجتاه ال�شاب حيث يقول« :يجب �أن ال تغلق هذه امل�صلحة �أبوابها ،ال
يجب �أن تعمل ك�إدارة بني  8و 30وال�ساعة  .16يجب �أن تتدعم وتتقوى بو�سائل ب�شرية
وتكوينية» .وي�ؤكد على قلة و�سائل امل�صلحة ومع ذلك يقوم الفريق ب�أح�سن ما ميكن فعله
لكي يكون قريبا من ال�شباب ،منظما حمالت التح�سي�س بعني املكان �أو يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
بخ�صو�ص امل�سائل املتعلقة بال�سيدا والإدمان على املخدرات والتدخني ...ويتم ذلك �أحيانا
بدعم من املجل�س ال�شعبي البلدي الذي يوفر النقل نحو الثانويات ولكن �إىل متى نعتمد
على النوايا احل�سنة؟ �أال ميكننا جعل هذه اخلدمات والوظائف حمرتفة عرب االعرتاف
بكفاءاتها وخ�صو�صياتها ...ب�إعطائها الو�سائل لتطبيق �سيا�سة الوقاية واملتابعة ومرافقة
القا�صر .وقد كان من امللفت ب�صفة �أولية �أن هناك نقطة م�شرتطة بني خمتلف م�صالح
املالحظة ...تتمثل يف غياب الفتة ت�شري �إىل امل�صلحة ،كيف ميكن التعرف على م�صلحة
جوارية هي يف خدمة العائالت يف قلق عندما ال يكون هناك �شيء يعلن عن وجودها؟

حمرتفو املراكز املتخ�ص�صة لإعادة الرتبية يتكلمون:
يظهر الفرق بني مركز تربية و�آخر ب�صفة جلية فهناك مركز يتكفل بالقا�صر الذي
اقرتف جرمية وي�سهر على �أنه يعود �إىل التمدر�س بناء على متابعة خا�صة بينما جند
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مركزا �آخر يخول لنف�سه �إر�سال �شاب �أمام قا�ضي الأحداث عندما ال يحرتم نظام
االن�ضباط يف املركز...
هل ال�شاب الذي يجد �صعوبة يف احرتام احلدود ال مكانة له يف مراكز �إعادة الرتبية فما
دور املركز �إذن ؟ فلو كان يحرتم احلدود ملا كان و�ضع يف مركز �إعادة الرتبية .وفعال
ف�إننا �سمعنا م�س�ؤوال يقول ب�أنه اليرتدد يف �إر�سال �شاب �إىل قا�ض حتى يتم حتويله �إذا مل
يحرتم ب�صفة جيدة االن�ضباط .ويف نف�س الوقت ميكن فهم هذا امل�س�ؤول لأنه مل يتم تكوينه
بال�ضرورة للتكفل اخلا�ص بالأحداث اجلانحني و�أكرث من ذلك فهو ال ميتلك بال�ضرورة
فريقا مكونا لهذا التكفل .فالنقطة امل�شرتكة املتعلقة بهذا املطلب تظهر يف احلاجة امللحة
لتكوينات خ�صو�صية وم�ستمرة .حتى ميكن لكل واحد �أن يتطور يف عملية التكفل �ضمن
فريق و�ضمن منظومة ومبوازاة ذلك ال نن�سى �أن املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية ت�أخذ
باهتمام كبري دورها اجتاه الأطفال ،فهي تعطي كل املكانة لتمدر�س وتكوين ال�شباب .ير�سل
كل ال�شباب الذين يلتحقون باملركز بعد مرحلة من املالحظة نحو ور�شة �أو ق�سم �أو حتى �إىل
�أقرب مدر�سة .وللمركز اتفاق مع وزارة التكوين املهني حتى متنح لل�شباب �شهادة نهاية
التكوين ك�أي �شاب.
و�أن�ش�أت املراكز وفق الو�سائل املتاحة ور�شات للإعالم الآيل ،البناء ،التلحيم ،اخلياطة،
الطبخ واحلالقة ...وت�ضطلع �أي�ضا بعملية اال�ستدراك املدر�سي للأطفال الذين تركوا
درا�ساتهم ،وهي �أي�ضا فر�صة يف بع�ض املراكز لتنمية قدرات ال�شباب يف خمتلف املجاالت
كالريا�ضة وامل�سرح والغناء .وهكذا ال ي�شعر ال�شاب بالعزلة.
ومع ذلك تظهر �صعوبة بخ�صو�ص تخ�ص�ص املركز بالن�سبة للفئات امل�ستقبلة .فبالفعل تقوم
بع�ض املراكز يف بع�ض الأوقات با�ستقبال �أ�شخا�ص وعائالت بدون م�أوى ملدة م�ؤقتة تطول
�أحيانا وت�ؤدي �إىل احتالل جمال ور�شة �أو اثنتني� .ألي�س من الأف�ضل �أن تبنى مالجئ �أكرث
مالءمة للإيواء اال�ستعجايل.
كما هو احلال بالن�سبة للمراكز املخت�صة يف املراقبة والرتبية يف الو�سط املفتوح ي�ؤكد
امل�س�ؤولون �أن هناك م�شاريع لإن�شاء م�ؤ�س�سات ولكنها ت�ؤجل �أو حتى تو�ضع جانبا مت�أثرة
بالتغريات الوزارية والتغريات املتكررة كثريا على م�ستويات خمتلفة من ال�سلم الوظيفي.
وي�شري البع�ض �إىل �صعوبات التعاي�ش بني الأطفال الذين هم يف خطر معنوي والأطفال
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الذين ارتكبوا جنحا ،ويبدو �أن ال�صعوبة تتمثل �أ�سا�سا بخ�صو�ص الت�أثري الذي قد يرتكه
الأطفال اجلانحون على الأطفال الذين هم يف خطر معنوي ...هل يتعني �إيجاد مراكز
خمت�صة �أكرث �أم حمرتفني لهم �أدوات �أف�ضل مبختلف �أنواع التكفل؟
تتفق كل املراكز على �أهمية جلنة الأعمال الرتبوية التي تتكون من قا�ضي الأحداث
ومدير املركز واملربني املخت�صني والنف�سانيني .ويتمثل دورها يف تقييم تطور الطفل واقرتاح
توجيهات و�أخذ قرارات بخ�صو�صه .مثال :يتم التكلم عن العطل :ملن وملاذا؟ �إنه من
ال�ضروري �أن يوافق القا�ضي على خروج الطفل من املركز� .إذا �أردنا �أن يتعلم الطفل �أن
ي�صبح مواطنا م�س�ؤوال عن �أفعاله� .ألي�س من الفائدة �أن يدعى �إىل هذا االجتماع؟ �ألي�س
من الفائدة اال�ستماع �إليه واالعرتاف به يف كلمته وم�ساعدته على ت�صور م�ستقبله؟
وتظهر �صعوبة �أخرى تتمثل يف العالج اخلا�ص بال�شباب الذين لهم م�شكلة االدمان .فبالفعل
تعد املراكز املخت�صة قليلة جدا ،ولها �أماكن جد حمدودة ال�ستقبال ومعاجلة هذا االدمان...
ويجد بع�ض امل�س�ؤولني يف هذه ال�صعوبة �سببا كافيا لطلب حتويل الطفل .وطلب �أحد املدراء
م�ساعدة خا�صة من الطبيب والنف�سانيني للتغلب على �إدمان ال�شاب املو�ضوع يف املركز.
�إن اخلطر املتمثل يف طلبات التحويل ح�سب احلجة املقدمة هو �أنه يبدو للطفل كعقوبة.
يتكلم بع�ض املحرتفني مكان الأطفال بينما يتكلم بع�ضهم ،وهم قليلون جدا ،عن خيارات
الطفل يف جمال التكوين مثال .ما هي مكانة كلمة الطفل؟ وهكذا و�إن كانت تنطوي على
خماطرة ف�إن الثقة التي ميكن �أن يظهرها مرب ونف�ساين جتاه طفل اقرتف جنحة هي �شكل
من الرتبية العالجية .وي�ؤكد حمرتف �أن «�شاب تعود على اخلروج للذهاب �إىل الدرو�س مل
يعد يوما يف ال�ساعة املعتادة ،وهلع زمالئي وكانوا يريدون �إبالغ ال�شرطة ولكنني رف�ضت
لأنني كنت �أثق يف هذا الطفل ويف العمل الذي كنت �أقوم به معه .لقد و�صل الطفل بعد
�ساعتني من الت�أخر �شارحا �أ�سباب ت�أخره ومرتاحا لكوننا مل نبحث عنه ...ت�صوروا لو كنا
�أبلغنا م�صالح الأمن ..كان قد يفقد هذا ال�شاب ثقته يف .ال ميكننا �أن نكون دائما يف ال�ساعة
املحددة عند املوعد� .ألي�س كذلك؟
�أ�شارت كل املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية التي ا�ستقبلتنا �إىل �أهمية اجتماعات الفريق
الرتبوي التي تتم كل �أ�سبوع ق�صد تقييم تطور �سلوك الأطفال وحتديد اال�سرتاتيجيات
(تكوين ،الور�شات �إلخ )...و�أي�ضا لتوزيع جمموعات الأطفال.
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لفتت انتباهنا جتارب خمتلفة :جتربة مركز خمت�ص يف �إعادة الرتبية الذي نظم مناف�سة
يف كرة القدم بني �شباب احلي واملركز حتى يخلق �صلة بني الداخل واخلارج ،و�أي�ضا
ق�صد ن�سج عالقات ثقة مع عائالت هذا احلي ال�شعبي الذي له �سمعة غري مطمئنة ،وقد
ا�ستقبلوا �أولياء من احلي لي�س لهم �أطفال يف املركز .و�سمحت الزيارة بالتعريف ب�أهداف
ومنهجية عمل املركز وتقريب املواطن من م�ؤ�س�سات الدولة ...ومل ال يتم تنظيم �أعمال
وقائية لالنحراف فيما بعد بف�ضل عالقات الثقة التي متت؟ فمن املدير �إىل املربي كلهم
ي�شاركون يف مباريات كرة القدم عندما ي�سمح وقتهم بذلك .فقد �سمعنا عن مبادرات لبع�ض
املحرتفني الذين رافقوا متخرجني �شباب بعد تكوينهم يف مركز خمت�ص يف �إعادة الرتبية
يف �إن�شاء م�ؤ�س�ستهم ال�صغرية .ويقول حمرتف �أنه «عندما ي�صل �شاب مل�ؤ�س�ستنا ال نبحث
كثريا عن م�س�ألة كيف وملاذا بل ن�أخذه كما هو �شاب مليئ بالأمل والفر�ص» .كان لقاء �آخر
مفعم بالإح�سا�س ففي �أحد املراكز املتخ�ص�صة ب�إعادة الرتبية للإناث كان امل�س�ؤول والفريق
يتكلمون باحرتام كبري عن الفتيات وقالت �إحدى املربيات « :له�ؤالء البنات طاقة �أكرب من
الأخريات فهن قادرات على الإبداع بل حد الرباعة .خالل دورة ريا�ضية مع بنات مل�ؤ�س�سة
تعليمية غارت �إحدى �أ�ستاذات الريا�ضة البدنية من فريقنا ...ه�ؤالء البنات من املهم �أن
ن�شغلهم و�أن ال نرتك الفراغ وامللل يجعلهم يخرقون القانون� .إننا نعرف هنا �أن املجتمع غري
رحيم بالبنات الالئي يدخلن املركز ،ونعرف هنا �أن لهن قدرات و�أن دورنا يتمثل يف دعمهن
على �إبرازها وجعلها ت�صنع �شيئا بناء»...

منظمات املجتمع املدين :
حركة الك�شافة الإ�سالمية اجلزائرية
�أكد القائد العام للك�شافة الإ�سالمية اجلزائرية ال�سيد نور الدين بن براهم يف دي�سمرب
 2011ح�سب م�صادر �إعالمية �أن «التجربة اجلزائرية يف جمال �إعادة �إدماج الق�صر ميكن
�أن ت�شكل منوذجا» .ترتكز ن�شاطات الك�شافة اال�سالمية اجلزائرية حول تنظيم ن�شاطات
ثقافية وتربوية وترفيهية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات العقابية ل�صالح الأطفال الق�صر .وحتى
تتم متابعة الق�صر الذين يغادرون هذه امل�ؤ�س�سات �أن�شئت ع�شر مراكز ا�ستقبال للتوجيه
والتكفل به�ؤالء ال�شباب يف انتظار �أن يتم تعميم هذه املراكز يف باقي الواليات .و�إنه ملن
ال�ضروري مبكان تقا�سم نتائج وتقييم هذا العمل ق�صد تدعيمه وتقويته وم�ضاعفته.
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يدخل �إن�شاء هذه املراكز منذ  2007يف �إطار اتفاق موقع يف  2003بني وزارة العدل والقيادة
العامة للك�شافة الإ�سالمية واملتعلق ب�إعادة بعث �أعمال التن�شيط والرتفيه والرتبية و�إعادة
�إدماج املنحرفني املو�ضوعني داخل امل�ؤ�س�سات العقابية .وقد �أتت �أعمال التن�شيط والرتبية
يف املخيمات ال�صيفية التي �أن�شئت لأحداث مراكز �إعادة الرتبية بثمارها .وبالفعل ح�سب
حركة الك�شافة اال�سالمية اجلزائرية ف�إن تقييم هذا العمل الذي مت على م�ستوى املركزين
املتخ�ص�صني لإعادة الرتبية يف كل من �سطيف ووهران و�سجن احلرا�ش كان له تاثري جد
�إيجابي يف جمال الوقاية من تكرار الإجرام .ويتوا�صل امل�شروع مع هدف تو�سيع التجربة
�إىل كل امل�ؤ�س�سات العقابية وفتح  12مركزا جديدا لإعادة الإدماج يف �أفق  .2014ويبدو
�أن هناك ات�صال بني املركز العقابي ومركز �إعادة الإدماج �شهر قبل خروج ال�سجني ال�شاب
حتى يتم متابعته ومرافقته فور خروجه وفقا مل�ستواه التكويني �أو الرتبوي.
جمعية �شقراين والو�ساطة
جمعية �شقراين جمعية خريية وهرانية مل�ساعدة ال�شباب املف�صول من املنظومة املدر�سية .وهي
تقيم قريبا جدا من م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح ،ويف ات�صال معها ومع دار
ال�شباب وم�ساجد احلي .رئي�سها ال�سيد �شقراين الإبن تعلم عن والده ممار�سة الو�ساطة .هو
اليوم كما كان والده من قبله معرتف بهما يف احلي ويف املنطقة لكفاءتهما يف جمال الو�ساطة
الق�ضائية ،واجلمعية يف ات�صال �أي�ضا مع مديرية ال�سجون للم�ساعدة يف �إعادة �إدماج ال�شباب،
فهي تتلقى قائمة ب�أ�سماء امل�ساجني قبل خروجهم من ال�سجن حتى تدعمهم وترافقهم يف م�سار
�إعادة االدماج املهني (تكوين �أو م�شروع مهني) وت�ساهم اجلمعية يف حتقيق الأمن يف احلي .يوجه
قا�ضيالأحداث�أحياناعائالتالق�صرنحوال�سيد�شقراينمقرتحاو�ساطة.تقوماجلمعيةظرفيا
بدرو�س تكوين مدين ل�شباب املنطقة وتعمل �أي�ضا يف جانب الوقاية .وح�سب ال�سيد �شقراين ت�شكل
الو�ساطة و�سيلة لتفادي االجراء الق�ضائي وت�سمح لكل واحد بتحمل م�س�ؤوليته« :يف ر�أيي يفرت�ض
�أن يكون لها مكان على م�ستوى حمافظة ال�شرطة وهو املكان الأول الذي ي�ستقبل ال�شكاوي قبل �أن
ت�صل �إىل املحكمة .بالطبع يف انتظار ذلك ف�إن القا�ضي هو الذي معه قائمة الأ�شخا�ص امل�ؤهلني
بالو�ساطة لتوجيه العائالت نحوهم عندما يرى يف ذلك فائدة» .ويقول ال�سيد �شقراين �أنه يتدخل
يف �أغلب الأحيان يف نزاعات حتدث يف احلي« :مت حل  38ق�ضية يف احلي دون اللجوء �إىل املحكمة
ومت ذلك �أحيانا مب�ساعدة الإمام».
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 • IVمن جانب امل�ستعملني
ال�شباب وعائالتهم :
مقدمة:
يدخل م�سعانا يف البحث عن العمل عرب احلوار الن�صف توجيهي ،وبالفعل ذهب حمققون
ملتزمون يف خمتلف املناطق املعنية بهذا امل�شروع للقاء املحرتفني وامل�ستعملني الن�شطن �أو
املعنيني بطريقة �أو �أخرى مبنظومة التكفل بالطفل يف نزاع مع القانون� ،أي الطفل الذي
ارتكب جرما .كان يتعني خالل هذه اللقاءات جمع �شهادات ووقائع و�أمور معا�شة مرتبطة
مبا�شرة مبنظومة التكفل بهذا القا�صر وحماولة فهم ت�سيريها يف واقع ميداين .ملاذا؟ من
�أجل ر�صد واقع حال للموارد والكفاءات واحلدود واحلاجيات ،وبهدف حت�سني التكفل بهذه
الفئة من املجتمع .وبدا لنا �أنه من ال�ضروري �إعطاء الكلمة للذين هم على ات�صال بهذه
الوقائع وبحدود وكفاءات املنظومة.
متت اللقاءات ب�شكل فردي يف �أغلب الأحوال .وتتمثل تقنية احلوار يف جمع املعلومات ويف
عالقة الوجه للوجه ،وكان يتم ذلك يف الغالب عرب عدة حوارات مع نف�س ال�شخ�ص حمل
التحقيق مع العلم ان احلوار الأول يهدف �إىل فهم الرهانات وتقدمي هدف العمل ،وظهر لنا
�أنه من ال�ضروري التمييز بو�ضوح بني املعلومات التي هي �أحداث قابلة للت�أكيد عن وجهات
النظر والتحاليل والآراء .لهذا الغر�ض يرتكز احلوار على جمع تعبري الفاعلني بخ�صو�ص
�إطار عام ومرن مو�ضح بف�ضل دليل للحوار ،وهكذا ووفقا خل�صو�صية كل جمعية �شريكة وكل
حمقق ذهب البع�ض مبا�شرة �إىل لقاء ال�شباب الذين ارتكبوا وهم �أطفال جنحة وكانت لهم
ق�ضايا مع النظام الق�ضائي ،كما ا�ستعمل البع�ض مواردهم يف احلي كو�سائط ناجعة .وتطلب
هذا التحقيق وقتا �أكرب مما كان منتظرا �آخذا بعني االعتبار �أهمية ربط عالقات الثقة
وح�سا�سياتها .ومل نتمكن من جمع عدد ال�شهادات الذي كنا ننتظره .وح�سب ر�أينا املتوا�ضع
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يجب �أن ي�ستمر هذا البحث يف �إطار م�شروع �آخر حتى يتم �إعطاء وزن �أكرب حلقائق التكفل
بالطفل يف نزاع مع القانون و�أي�ضا من �أجل �إعطاء الكلمة �إىل �شباب �آخرين وعائالت �أخرى.
وميكن �أن ي�ساهم هذا امل�سعى بالفعل يف �إعادة بناء عالقات ثقة بني امل�صالح وم�ؤ�س�سات
الدولة وامل�ستعملني ،لأنه يقرتح االعرتاف بالكلمة وبالواقع املعي�ش للجميع حتى يوىل له
االهتمام ال�ضروري .وانطالقا من هذا �سنعمل على حت�سني ما يجب حت�سينه.

�شهادات وحماور تفكري :
قابلنا �أما ل�ستة �أطفال لت�ساعدنا على التفكري يف م�س�ألة الق�صر الذين يجدون �أنف�سهم يف
مواجهة العدالة ،وربطت االت�صال بيننا وهذه الأم نف�سانية تعمل يف مدر�سة ،وكانت عالقة
ثقة قد منت بني املر�أتني نتيجة الهتماماتهما امل�شرتكة بالطفل« :تزوجت يف �سن مبكر جدا
وعمر طفلي الأول اليوم � 28سنة� ،أ�صيب ب�شلل الأطفال �أياما قليلة بعد الوالدة .ثم بنت
عمرها � 26سنة متبوعة ب�أخت عمرها � 24سنة ثم جاء حممد الذكر املنتظر والذي هو
يف �سن  18متبوعا ب ك � 11سنة وم � 8سنوات� .إننا ن�سكن �شقة من غرفة واحدة .زوجي
مري�ض وهو يعالج عند طبيب الأمرا�ض العقلية .غادر حممد املدر�سة يف ال�سنة اخلام�سة
ابتدائي  ،كان ال يحب املدر�سة ،ال يتحمل االهانات الذي يتعر�ض لها من قبل املعلمني.
يف �سن ال�ساد�سة ع�شر �صار حممد يخرج مع �شباب احلي وكانوا يتعاطون الكحول .كانوا
مي�شون مرتنحني عندما ر�أتهم ال�شرطة ،فاعتقلوا ال�شباب الثالثة الذين كانوا يبدون
�سكارى و�ضربوهم ثم قالوا لهم اذهبوا للمعاجلة يف امل�ست�شفى� .شتمهم حممد وقال لهم �أنه
عندما يخرج من امل�ست�شفى �سيذهب لرفع دعوى �ضدهم بال�ضرب .انتظره ال�شرطة عندما
خرج من امل�ست�شفى واقتادوه �إىل مركز ال�شرطة وق�ضى الليلة يف الزنزانة ،كان خائفا ومل
يعط لهم على الفور ا�سمه احلقيقي و�ضرب مرة �أخرى .تعرفون ،هذا ما قاله يل �إبني
و�أنا �أثق فيه .يف اليوم التايل �صباحا على ال�ساعة التا�سعة جاءت ال�شرطة �إلينا وطلبوا
منا نحن الأولياء �أن ن�أتي �إىل مقر ال�شرطة لنجد حممد و�أن يكون معنا الدفرت العائلي لأن
حممد �سيحال �أمام العدالة .مل �أفهم �شيئا ،كنت �أكرر من دون �أن �أدري ملاذا فعائلتنا عائلة
جماهدين� .أظهر ال�شرطة خ�شونة ومل يعب�ؤوا مبا كنت �أقول .و�صلت �إىل مقر ال�شرطة مع
ابنتي وبعد الت�أكد من الوثائق اقتيد حممد �إىل العيادة حتى يعاينه الطبيب قبل �أن يتم
حتويله �إىل املحكمة يف �شاحنة ال�شرطة »...وتقول الأم �أنه مل ي�سمح لها االت�صال بابنها
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لال�ست�شارة ،وكانت هناك �إذا �شهادة طبية ت�ؤكد �أن حممد مل يتعر�ض ل�سوء املعاملة .بينما
«الحظت �أخته �أ�صابع �أخيها جمروحة ولكنها مل تتكلم يف ذلك �إال فيما بعد» .وبعد املثول
�أمام قا�ض غا�ضب ح�سب قول الأم اقتيد حممد �إىل ال�سجن يف اجلناح املخ�ص�ص للق�صر
يف انتظار حماكمته .التقت الأم يف ال�سوق يف �أحد الأيام مبديرة امل�ؤ�س�سة املدر�سية التي
كان يزاول فيها حممد� ،أطلعتها على الو�ضعية وقالت لها املديرة �أنه يجب حماية حممد
بتكليف حمام فوجهت الأم التي مل تكن تعلم �شيئا عن االجراءات ،ومل يكن باديا �أنه متت
م�ساعدتها �أو توجيهها �سواء يف املحكمة �أو يف مقر ال�شرطة .ق�صت الأم للمحامي ما حدث
البنها وبعد  15يوم من االعتقال وقف حممد امام القا�ضي ودافع عنه حماميه مربزا غياب
�شهود لت�أكيد التهمة  .حوكم حممد بعقوبة مع وقف التنفيذ .وت�شكو الأم من كون ال �أحد
يف مقر ال�شرطة قام بتوجيهها بخ�صو�ص حقوقها وحقوق ابنها« .كيف يل �أن اعرف �أنا
ب�أن البني احلق يف حمام جماين؟ كيف يل �أن �أعرف �أنه يجب �أن يكون معه حمام �أ�صال؟
�أنا مل �أذهب �إىل املدر�سة ومل �أعرف هذه امل�شاكل» .وبعد وقت قليل من هذا وجد حممد
نف�سه ،الذي كان يرافق �شبابا يكربونه �سنا� ،أمام حمل لبيع امل�شروبات الكحولية يف حني �أن
رفاقه دخلوا لي�سرقوا .وفج�أة علت �صفارة االنذار وانطلق ال�شباب يرك�ضون و�سحب �أحدهم
حممدا جلعله يرك�ض �أي�ضا« .جاء يف �أحد الأيام ال�شرطة عندنا وكانوا لطفاء .وق�صوا علي
الأحداث ،كانت هناك كامريا للمراقبة �سجلت ابني وهو خارج املحل وطلبوا مني �أن يروا
حممدا الذي كان غائبا .ووعدتهم �أنني �س�أهتف لهم فور دخوله .قبل ال�شرطة و�أظهروا تفهما
�أمام حزين .دخل حممد طلبت منه �أن يغت�سل وقدمت له الأكل ثم ات�صلت بال�شرطة الذين و�صلوا
يف دقائق قليلة لأخذه ق�صد م�ساءلته .وقام ال�شرطة ب�إرجاعه يل فورا بعد اال�ستنطاق ...مل �أذهب
معهم ،مل �أكن �أعرف �أنه كان ب�إمكاين القيام بذلك» .ت�ؤكد الأم على الدعم واملعاملة الطيبة من
ه�ؤالء ال�شرطة .فبف�ضل الإهتمام الذي �أولوه لنا �شعرت بالأمان .اعرتف رفاق حممد �أنه مل يكن
على دراية باجلنحة .وانتقل ال�شرطيون ب�أنف�سهم �إىل بيت العائلة لطم�أنة الأم .و�أنهت الأم بالقول
�أن حممدا يريد �أن يقوم بتكوين ترب�صي يف ال�سباكة .حتى ي�ساعدهم يف تلبية حاجيات الأ�سرة
ف�أيدته لكنها مل تكن تعرف �أين جتد املعلومات بخ�صو�ص الرتب�صات املمكنة .و�سمعت �أن ال�شباب
الذين تركوا املدر�سة قبل �أن يلتحقوا باملتو�سطة لي�ست لهم بال�ضرورة �إمكانات يف التكوين.
ماذا كان هدف القرار الق�ضائي الأول؟ وما الذي كان يربر �إر�سال حممد وهو
يف ال�ساد�سة ع�شر �آنذاك �إىل ال�سجن يف انتظار املحاكمة؟ �أمل يكن من اجلدير
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�أن يتم �إيداعه يف مركز خمت�ص لإعادة الرتبية ؟ �أو �أن يو�ضع حتت نظام احلرية
املراقبة؟ ومل يكن لهذا الإيداع تكاليف نقل من والية �إىل �أخرى ،فم�س�ألة الوقاية
عرب الدور احل�سا�س للمدر�سة والتكوين املهني تظهر مبا�شرة عرب هذه ال�شهادة.
كما تطرح �أي�ضا م�س�ألة توفر املعلومات حول الإجراء ذاته .كيف وعرب من ميكن
للأولياء وال�شباب �أن يطلعون عليه؟ ومن هو الذي يفرت�ض �أن يحر�ص على �أن يتم
ذلك؟ بخ�صو�ص تكوين �أعوان الأمن الميكن �سوى �أن نعرب عن ارتياحنا عن عمل
ورد فعل الفريق الثاين .هذا العمل اجلواري ي�سمح ببناء ثقة وي�شجع على تعاون
العائالت وال ميكننا �سوى ان نالحظ بني الأوائل والأخريين والنتائج املرتتبة عن
ذلك .وال ميكن القول �أن الفر يق الثاين كان مت�شكال من فرقة حماية الطفولة
لأن ال�شيء كان باد يفرقهم عن الآخرين ولكننا ميكن �أن نحر�ص على م�ضاعفة
هذا ال�شكل من ال�شرطة اجلوارية.
�أم تروي« :يف ذلك اليوم كنت يف البيت وفج�أة راحت ابنتي ال�صغرية ت�صرخ قائلة ب�أن ال�شرطة
اعتقلت �أخاها  ...توجهت على الفور �إىل مقر ال�شرطة وعندما �شاهدت ابني كان م�شوه الوجه
بالكامل و�أقول م�شوه الوجه ب�أمت معنى الكلمة « (وهنا بكت الأم طويال) كنت يف قاعة االنتظار
وكان ال�شرطة الذين يدخلون ينظرون �إيل �شزرا وقد و�صل احلد ب�أحدهم �أن قال يل «هذا ابنك
�أق�سم باهلل لو �أنه كان ب�إمكاين �أن �أطلق النار على ر�أ�سه لفعلت» وكان ذلك مرفوقا بكالم بذيء.
وتدخل �آخر قائال «ال تتكلم هكذا �إنها �أم وال دخل لها بهذه الق�صة».
مكث ابني ثالثة �أيام يف الزنزانة وعندما حت�سنت حالته اقتيد �إىل امل�ست�شفى ال�ستخراج
�شهادة طبية .بخ�صو�ص املحامي وجدته بف�ضل توجيه من جارة .طم�أنني قائال �أنه �سيفعل
كل ما يف و�سعه كي ال يذهب ابني �إىل ال�سجن .يف يوم املحاكمة مل �أكن قادرة حتى على
الذهاب كنت خائفة على ابني وبقيت يف البيت �أ�صلي».
«...عندما كان ابني يف ال�سجن كنت �أذهب لر�ؤيته تقريبا كل يوم �أحد وكان احلرا�س يقولون
يل �أن �سلوكه جيد و�أنه دائما يعمل على التلطيف بني النا�س».
ابنها �أ�سامة � 20سنة بائع يف الطريق اعتدى ب�سكني على �شرطي وهو ي�ؤدي وظيفته.
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�أ�سامة يروي« :يف ذلك اليوم كان هديف الوحيد هو �أن �أخل�ص �أخي لأنه كان مهددا من طرف
البع�ض وكانت التهمني النتائج ...تعر�ض ال�شرطي �إىل جروح خطرية يف الظهر  ،كنت يف
ال�سابعة ع�شر ،اعتقلت من طرف �أربعة �شرطة  ،كانوا يف �سيارة  306بيجو� .أخذوين
�إىل مقر ال�شرطة ور�أيت قائد �أمن الدائرة واملحافظ وم�س�ؤول الق�سم وال�شرطة .بعد ذلك
�أخذت �إىل مقر ال�شرطة املركزي حيث ق�ضيت ليلتني ،وكان هناك ق�صر معي كل بجنحته
(خمدرات ،اعتداءات �إلخ) كانت �أختي يف ال�شرفة ور�أت كل �شيء ،كانت يف  12من عمرها
 .والذي �آملني كثريا هي الطريقة التي حتدث بها ال�شرطي مع والدتي� .شوهوا وجهي �أمامها
وقللوا االحرتام وانطلقوا يف كالم بذيء و�شتائم كل ذلك بح�ضورها».
و�أ�شار �أ�سامة �إىل خوفه �أمام ال�شرطة« :كنت غري قادر حتى على الكالم مع ال�شرطة ،عندما
�أتكلم فهم ي�ضربونني ويطلقون الكالم الفاح�ش فاكتفيت بال�صمت والنظر� .. .أتفهم �أن
ذلك كان �صعبا بالن�سبة لهم ،لقد كنت جرحت �شرطيا ! ولكن هل لهم احلق ب�أن ي�ضربوين
بتلك الطريقة و�أن يتكلموا بتلك الطريقة �إىل والدتي؟ ...اقتادوين �إىل املحكمة وكان والدي
معي يف مكتب وكيل اجلمهورية ،كان وكيل اجلمهورية قا�سيا معي ،جد قا�س وكنت �أعرف
ب�أنني �أ�ستحق ذلك وقد قال يل �أنت �ستذهب مبا�شرة �إىل ال�سجن ،مكثت �شهران ون�صف
يف ال�سجن (ال�سجن امل�ؤقت) ويف يوم حماكمتي يف نف�س املحكمة كان القا�ضي امر�أة كانت
تكلمني ب�صفة الئقة ولطيفة ك�أم».
وعن �س�ؤال :ماذا تفكر يف الذي ع�شته؟ يجيب �أ�سامة« :بالن�سبة �إيل يجب جتنب الو�صول
�إىل ال�سجن �سواء كنا ق�صرا �أم بالغني .وم�شاهدة ما يحدث يف الداخل يثري اخلوف و�أنت
تعمل �أي �شيء حتى ال تذهب �إىل هناك مرة �أخرى» .مل ي�ش�أ �أ�سامة ان يحدثنا عما يح�صل
داخل ال�سجن .وعن �س�ؤال من الذي يف ر�أيك يجب حت�سينه يف املنظومة» يجيب �أ�سامة على
الفور�« :أال يقول القانون �أنه مينع متاما امل�سا�س بقا�صر مت اعتقاله؟ �ألي�س كذلك؟ �إذا مل
يكن احلال كذلك يتعني حماية الق�صر ،لقد مت ت�شويه وجهي».
كيف ميكن التعرف على �أعوان الأمن الذين تدخلوا؟ كيف ميكن التمييز بني الفرقة
التي مت تكوينها للتكفل بالق�صر عن غريها؟ كيف ندعم ال�شرطة حتى يتمكنوا من
ال�سيطرة على انفعاالتهم؟ ويف انتظار حماكمته ما الذي يربر و�ضع هذا ال�شاب يف جناح
للق�صر يف ال�سجن؟ ما الذي يوجد يف ملف ال�شاب يربر يف وقت ما و�ضعه يف احلب�س
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امل�ؤقت يف حني ان القانون ين�ص �أنه يتم اللجوء �إليه ك�إجراء �أخري ،بينما هناك مراكز
متخ�ص�صة يف �إعادة الرتبية ولها عهدة التكفل بالأطفال الذين اقرتفوا جنحا.
�أم ر تروي « :ماذا تريدوين �أن �أقول؟ كانت �صدمة عندما عرفت ما فعل .حل�سن احلظ كان جارنا
هنا .واهلل يعلم ماذا كان �سيفعل الطفل وماذا كانوا �سيفعلونه به .ابني طيب وهو حامي و�سلطوي
اجتاه �أخته الكربى ولكن لي�س �أكرث من ذلك .كانت له عالمات جيدة يف املدر�سة و�سلوكا ح�سنا .مل
ي�صدق �أ�ساتذته اخلرب .ذهبت لر�ؤية الطفل الذي �ضربه حتى �أعتذر و�أقرتح تغطية تكاليف العالج
ولكنهم رف�ضوا �سحب الدعوى وتوعدوا ب�أن ير�سلوا ابني �إىل ال�سجن .حتى بعد �أن �أكد لهم اجلميع
�أن ابنهم هو الذي كان يالحق ابني .ذهبت ملقابلة حمامية �أو�صاين بها �أحد ا�ساتذته .وطم�أنتني
�أن القانون بالن�سبة للق�صر يطبق ابتداء من �سن ال  13يف حني �أن ابني كان يف  12عند ح�صول
احلادث .تلقينا ا�ستدعاء من املحكمة� ،شرحنا للقا�ضي كل احلكاية ويف نهاية اجلل�سة الثانية كان
القا�ضي متفهما ومت�ساحما ونظرا ل�سن ال�صغري �أمر �أن يو�ضع ابني حتت م�س�ؤوليتي و�أنه يف حالة
اقرتاف �أي �شيء من جديد �س�أذهب �أنا �إىل ال�سجن و�سيو�ضع هو و�أخته حتت و�صاية قريب».
كان ال�شاب ر يف �سن ال  12عندما وقف �أمام قا�ضي الأحداث بعد �أن هاجم تلميذا مبتو�سطته
بقاطعوتلقتعائلةالطفلاال�ستدعاء�إىلاملحكمةبالربيد.يقولر�«:إنني�إن�سانيتحا�شىامل�شاكل،
�أنا ال �أخلق متاعب لأمي فلها ما يكفيها هكذا يف العمل على تلبية حاجياتنا �أختي و�أنا .وهذا لي�س
�سهال منذ وفاة والدي .فهي تعمل كممر�ضة يف عيادة ،كانت يل نقاط جيدة يف املدر�سة مبتو�سط
 20/ 14يف كل مرة ...كان ذلك الطفل الكبري يف ال�سنة الثالثة الذي ال يكف عن مالحقتي كل
�صباح عند دخويل املدر�سة ويف فرتات الراحة وحتى خالل در�س الرتبية البدنية .كان يقول �أ�شياء
قبيحة عن والدتي و�أختي التي كانت يف ال�صف النهائي ثم �أ�صبح ي�ضربني بني حني و�آخر .ويف �أحد
الأيام قبل عطلة الربيع وبينما �أنا متوجه �إىل البيت كان هناك مع رفاق له ونعتني ب ...وقال �أ�شياء
خمجلة عن �أختي  ...كان يف جيبي قاطع كنت ا�شرتيته حتى �أ�صنع بابيفوت وعندما اقرتب مني
لي�ضربنيكالعادة�أخرجتالكوترو�ضربتهف�سببتلهجرحا�أ�سفلذقنه.بد�أي�صرخباكياف�ضربته
مرة �أخرى يف الظهر على م�ستوى احلو�ض وتدخل اجلميع ليفرقنا .قادوه �إىل امل�ست�شفى �أما �أنا
فقد �أخذين اجلار عنده وطلب من �أختي �أن تبلغه فور دخول والدتي من العمل� .أياما بعد ذلك رفع
�أولياء الطفل �شكوى �أمام ال�شرطة املركزية ووقفنا �أمام القا�ضي والذي �أخذ قراره بعد � 5أ�شهر
من ذلك .و�ضعني حتت م�س�ؤولية والدتي بعد �أن �شرحت له كل املحنة التي كان هذا ال�شاب الذي
يكربين �سنا يجعلني �أعي�شها� .أ�أ�سف ملا فعلته خا�صة من �أجل �أمي امل�سكينة».
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�أمل تكن االجراءات غري الق�ضائية يف حملها يف هذه الو�ضعية ؟ �أمل يكن ي�ستح�سن
اللجوء �إىل الو�ساطة �أو التعوي�ض؟ �إذا كان اجلواب بنعم من يقرر ذلك؟ �أمل يكن ممكنا
تفادي الوقوف �أمام القا�ضي؟ جتدر املالحظة �إىل �أن امل�صدر الإعالمي املوثوق حول
عدالة الق�صر هو مكتب املحاماة .و�أي�ضا ميكننا مالحظة الدور ال�ضروري لقا�ضي
الأحداث بخ�صو�ص ت�أطري احلدود واملخاطر املمكنة.
والدة تروي« :مل يكن ابني �أبدا طفال منوذجيا ولكنه �إن�سان لطيف ! �إننا عائلة
فقرية جدا وال �أهدي الكثري لأبنائي� ،أحاول �أن �أ�ؤمن لهم �أكال متوازنا ولكن فيما
يخ�ص فلو�س اجليب فللأ�سف ال �أقدر على �شيء .ومن �أجل �أن يتمكن ابني من �شراء
مالب�س و�سجائر وحتى يخرج مع �أ�صدقائه جل�أ �إىل ال�سرقة غباء منه ،والأنكى من
ذلك فقد �سرق امر�أة� ،أنا مل �أربيه هكذا .كان على ما �أظن يف ال�ساد�سة ع�شرة .ومل
يتم �إخطاري من طرف ال�سلطات .مل ي�أت �أبدا �شرطي �أو ممثل عن القانون ليطرق
بابي .لقد مت �إخطاري من طرف �أ�صدقائه يف احلي يف اليوم التايل بعد اعتقاله .مل
يكن عندي �آنذاك الهاتف ثابت وال نقال وكان ي�صعب عليهم على ما يبدو االت�صال
بي ...ذهبت �أوال للبحث عن ابني يف حمافظة �شرطة احلي وقالوا يل انهم مل يقوموا
باعتقاله .ذهبت �إىل حمافظة ال�شرطة للحي املجاور وقيل يل ب�أنه مت �أخذه �إىل
املحكمة .مل �أكن �أعرف حتى ماهي التهمة ...يف ر�أ�سي كان بريئا وكل ذلك جمرد �سوء
تفاهم ...يف املحكمة �أغمي علي و�أنا �أراه مكبال ومل يكن يل احلق �أن �أكلمه وهو
حماط بال�شرطة ك�أنه جمرم حرب .مل �أمتكن من التوجه �إليه والتكلم معه .ت�صوروا
�أملي  .قال يل ب�أن ال �أقلق وهو يبت�سم .وكنت �أعرف �أن ذلك غري �صحيح .خالل كل
ذلك مل تعر�ض علي �أي م�ساعدة �أو دعم ...ال مل يكن لإبني دفاع ومل يقرتح علي �أي
حمام .وعلى كل حال مل يكن مبقدوري �أن �أكلف له حمام� .إنني زوجة معطوب فقري
يتلقى منحة بائ�سة �أ�سريها كيفما متكنت حتى نهاية ال�شهر ولكن احلمد هلل يل ولدان
وبنتان ونحن عائلة ملتحمة .نحب بع�ضنا  ...رافقني �أحد اجلريان ب�سيارته طيلة
النهار .كانت م�ساعدته ثمينة ولن �أمتكن من �شكره كفاية .ما عدا ذلك لي�س يل ال
حمام وال م�ساعدة اجتماعية وال مرب� ..إننا نعي�ش يف بلد فيه امل�ساعدة االجتماعية
�ضئيلة ...ولكن كان ابني هو املعني وحاولت م�ساعدته قدر املمكن مب�ساعدة بع�ض
�أع�ضاء العائلة.
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ابنها عمار الذي �أدين بال�سرقة خطفا وهو يف ال�ساد�سة ع�شرة ،يحكي� « :أول مهني تعاملت
معه كان �ضابطا يف حمافظة ال�شرطة باحلي .مت اعتقايل يف �ساعة مت�أخرة م�ساء حوايل
 00ال �أتذكر ذلك جيدا .مل �أكن �أفهم ماذا يجري ،كنت قد ن�سيت متاما اجلنحة التي
ارتكبتها .قام رجال ال�شرطة بتكبيلي مبا�شرة وو�ضعوين يف م�ؤخرة ال�سيارة .كان قد و�شى
بي �أحد �شبان احلي الذي �أخربهم مبكان وجودي .مت و�ضعي يف الزنزانة معزوال داخل مركز
ال�شرطة يف انتظار طلوع النهار حتى ت�ؤخذ �أقوايل .مل يتم تبليغ والدي من قبل ال�سلطات بل
قام بذلك �أ�صدقاء يف احلي مل يجر�ؤوا على �إيقاظهم ليال فانتظروا حتى ال�صباح للقيام
بذلك .ويف ال�صبيحة مت اال�ستماع �إيل مبا�شرة و�أخذت نحو املحكمة .مل يكن يل حمام وال
�أي مدافع ،كنت �أعرف جيدا �أنني �س�أدان و�أظن �أنه نتيجة لقلة و�سائل عائلتي من الطبيعي
�أن اليكون يل حمام ...بقيت مكبال خالل كل ال�صبيحة يف انتظار �أن تنادي علي القا�ضية .
كانت لها معاملة عادية معي ولكنها كانت جد باردة .قالت يل مبا�شرة �أنني �س�أدان باحلب�س
النافذ ،حاولت التفاو�ض بتكرار �أنني مل اعتقل �أبدا من قبل .خالل مرحلة حجزي مل �أكلم
�أحدا ،مت فقط نزع مالب�سي وخيوط حذائي ،تكلمت فقط مع �شرطي كان �أعطاين الأكل
وبع�ض ال�سجائر وهو ي�شري �إىل �أن ذلك ممنوع بتاتا�...إذا مت �إر�سايل �إىل مركز للأحداث
من طرف العدالة .مت اقتيادي �إىل الطبيب الذي مل يفح�صني واكتفى ب�س�ؤايل �إن كانت
يل �سوابق طبية ...ثم �أعطاين ورقة لأ�سلمها ملرب .مل �أكن �أعرف حقيقة ماكان ينتظرين
�إال عندما زج بي يف الزنزانة .وجدت نف�سي يف قاعة كربى مليئة ب�شباب مثلي كانوا يبدون
مرتخني.
طلبت �سريرا ولكن �شرح يل �أنه من غري املجدي حتى التفكري يف ذلك .كنت على الأر�ض
على ح�صري قذر ،كنت جائعا وللع�شاء �أعطونا ح�ساء باردا وقطعة خبز ...وعيت مب�شكلتي
وبد�أت �أ�صرخ ب�أنني ال �أ�ستحق ذلك .جاء مربي لي�أمرين بال�سكوت ومهددا يل �إن مل �أفعل.
مل �أتوقف ف�أخرجني من القاعة الكربى لي�ضربني ...ت�شاجرت كثريا يف املركز وعوقبت
كثريا ،يف �إحدى املرات ولن ان�سى ذلك �أبدا بعد �شجار وجدت نف�سي يف زنزانة �ضيقة جدا
مربوط بعد �أن تلقيت �ضربات و�أطلقوا علي خرطوم ماء قوي .بقيت هكذا � 12ساعة.
بالن�سبة للنف�سانية التي كانت طيبة ولكن جتاوزتها الأحداث ،كانت ت�أتي �أحيانا للتكلم معنا
وكانت ت�س�أل �إن كان بيننا من هو يف حاجة للكالم .وبالن�سبة لال�ست�شارات ال�شخ�صية كان
يتعني القيام بطلب م�سبق .كانت هذه التجربة الأق�سى يف حياتي� .أنا الآن يف  22ودخلت
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ال�سجن خالل حياتي مرتني مرة يف مركز للأحداث ومرة يف �سجن البالغني .بالن�سبة �إيل
فمركز الأحداث هو الأكرث ق�ساوة� .صحيح �أنه عند البالغني نعي�ش الإغالق ولكننا نحظى
بن�سبة �أدنى من االحرتام على الأقل .مل �أتعلم �شيئا يف مركز الأحداث .مل �أتابع �أي تكوين
ماعدا ال�شجار .لقد كان يتعني �أن نت�شاجر كل الوقت حتى نتمكن مما نريد ،فقفتي مل تكن
ت�صلني �أبدا كاملة� .أما بخ�صو�ص ال�سجائر كان علي اللجوء �إىل احلار�س الذي كان يبيعها
لنا ب�ألف دينار للعلبتني� .أ�أ�سف مبرارة الآن على ما فعلته يف املا�ضي ولكن مل تتم م�ساعدتنا
�أبدا .على العك�س� ..أ�صبحت يف املركز �أقوى وم�شاجر كبري وكل ما ت�شاجرت كلما اكت�سبت
االحرتام .بالن�سبة �إيل املركز موجود ملعاقبتنا وجلعلنا نخجل عندما نقرتف خط�أ ولكنه
لي�س موجودا للرتبية �أو لإعادة الرتبية...
حمام غائب؟ هل كان املحامي غائبا �أم �أنه مل يقدم نف�سه لل�شاب و� /أو لوالدته؟ يف كلتا
احلالتني كيف يتم مراقبة �أف�ضل لذلك ق�صد احلر�ص على تطبيق حق �أ�سا�سي للقا�صر
يف �أن يكون ممثال ومدافعا عنه من طرف حمام؟ �إن �أولوية الرتبية التي قررها امل�شرع
ال تظهر يف عر�ض احلال� .إذا كيف يجب العمل حتى �أن يتم �إعالم وتوجيه العائالت
ب�صفة �أكرث �آلية ومب�ستوى �أدنى من املودة؟ وبالفعل ف�إن م�س�ألة و�ضع الأ�صفاد ميكن �أن
تطرح �أمام ح�سرة والدة و�أي�ضا احرتاما للكرامة االن�سانية..
�شباب يروي:
�سمري � 20سنة ثانوي :ارتكب اعتداء بال�سالح الأبي�ض وهو يف �سن ال � 18إال � 5أ�شهر .مت
اعتقاله« :تعر�ضت لل�ضرب ولل�شتائم وق�ضيت ثالثة ليايل يف الزنزانة ويف يوم �أحد �أخذوين
�إىل املحكمة وجدت نف�سي يف مكتب وكيل اجلمهورية» .ويقول �سمري باعتزاز�« :أنا من �أراد
الذهاب �إىل ال�سجن لأنه كانت يل م�شاكل مع والدي الذي طردين خارجا .مل يكن يل م�أوى
 ،كنت �أنام عند �صديق وهذا ما جرين للقيام باعتداء ،كنت واع مبا كان ينتظرين ...يوم
اعتقايل قالو يل �أنه ب�إمكاين �أن �أكلم �أحد �أع�ضاء العائلة فكلمت �أخي الأكرب لأن والدي
غائب دائما و�أم م�سكينة الميكنها �أن تفعل �شيئا يل .قام �أخي بتكليف حمام « .وي�ضيف
�سمري وهو يفكر يف ذلك �أنه كانت «جتربة �سيئة ،يجب عدم تكرارها».
هنا �أي�ضا و�ضع قا�صر يف ال�سجن ،يف جناح الق�صر .من الذي برر هذا القرار؟ وما الهدف من
ورائه؟ ما الذي كان مينع الأمر ب�إيداعه يف مركز خمت�ص لإعادة الرتبية؟ فح�سب القانون
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ال�سجن واحلرمان من احلرية يجب �أن اليكونا �سوى الإجراء الأخري يف غياب الإمكانات
الأخرى .فم�س�ألة الوقاية تطرح هنا �أي�ضا بخ�صو�ص دور املدر�سة والهياكل اجلوارية .وبالفعل
�ألي�س من دورها ان تقلق على الأطفال وتبلغ م�صالح احلماية والرتبية يف الو�سط املفتوح �أو
امل�صالحالأخرىكاملجل�سال�شعبيالبلدي�أو حتى مديرية الن�شاط االجتماعي؟ وبعبارة �أخرى
كل مواطن ميكن ان يكون له هذا الدور للحر�ص على الطفل و�إن مل يكن ابنه.
ه�شام بائع على الر�صيف« :كنت يف اخلام�سة ع�شرة� ،سنة بعد �أن حت�صلت على �شهادة التعليم
الأ�سا�سي بالئحة �شرف .تركت الدرا�سة لأنه مل تكن يل الو�سائل ل�شراء اللوازم املدر�سية وحتى
والدي قد تطلقا وكانت والدتي تعمل كخادمة وكنت �أريد ك�سب املال ب�أية و�سيلة.
املالب�س .كان ّ
بد�أت ب�سرقة قطع من ال�سيارات (الأ�ضواء ،الراديوهات �إلخ )..مع �أ�صدقاء من احلي  .كنا بالكاد
يف اخلام�سة ع�شرة .يف �إحدى املرات يف  1996على ال�ساعة الثانية �صباحا يف وقت حظر التجول
كنت مع �صديق ن�سرق �سيارة .و�صلت �سيارتان لل�شرطة ،فر �صديقي ومت اعتقايل .وقد قام �صديقي
ب�إعالم والدتي ويف ال�صباح قدمت �إىل مكتب وكيل اجلمهورية يف املحكمة وهنا انده�شت عن
كيفية تكلمه معي ..ال �شيء غري الكالم البذئ ..رفع وكيل اجلمهورية تقريره مع احلب�س امل�ؤقت
الذي دام � 3أ�شهر و 15يوم .على ال�ساعة الرابعة م�ساء كنت يف ال�سجن وهناك كان يل ال�شرف
�أن التقي ب�إرهابي كبري ! كانت والتي ت�أتي لزيارتي بني احلني والآخر .ملا جاءت �أول مرة مل نكف
عن البكاء معا ،مل �أكن قادرا حتى على الكالم وكذلك كانت هي �أي�ضا ...كنت �أقول لنف�سي «وا�ش
اداين» قبل نهاية مرحلة احلب�س وقبل حماكمتي قامت والدتي باكتتاب ر�سالة �إىل ال�سيد الوكيل
العام لأنها مل تكن لها الو�سائل لدفع م�صاريف املحامي .وقد ن�صحها اجلريان بكتابة ر�سالة �إىل
وكيل اجلمهورية« ...وبف�ضل اهلل و�أمي خرجت من ال�سجن».
وعن �س�ؤال ما ذا كان الأ�صعب بالن�سبة لك؟ يجيب ه�شام :خ�سرت حياتي يف �أقل من 24

�ساعة تغريت حياتي متاما .مل �أكن �أنتظر �أن �أدخل ال�سجن ،كنت اقول لنف�سي ب�أنني طفل
و�أنهم �سيكتفون ب�ضربي ثم يطلقون �سراحي .على العك�س من ذلك �أ�صبح ال�سجن اليوم
بيتي الثاين ..دخلت ال�سجن يف  1996ويف  2000ويف  2000حتى  2005و 2006حتى
 2009ويف �آخر مرة منذ �ستة �أ�شهر».
مل نتمكن من لقاء ه�شام مرة �أخرى حتى نتكلم عن م�ساره وعن لقائه مع قا�ضي الأحداث
وعن نظام حياته يف ال�سجن.
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ما الذي يربر مرة �أخرى اللجوء �إىل ال�سجن؟ وماذا يربر مرة �أخرى قول نف�س ال�شيء؟
خا�صة و�أن املركز املتخ�ص�ص لإعادة الرتبية له الو�سائل يف دعم متدر�س الأطفال .فما
الذي مل يكن ي�سمح له�شام بالعودة �إىل الدرا�سة عرب هذا النوع من الإيداع؟ هل للمجل�س
ال�شعبي البلدي املهمة والو�سائل بالتعرف على العائالت التي تعي�ش و�ضعيات �صعبة
ودعمها؟ هل هي تعمل بالتعاون مع املدر�سة وجمعيات الأحياء ؟ و�أين هو دور مديرية
الن�شاط الإجتماعي؟ كيف ينتظم اللقاء يف ال�سجن مع البالغني؟ يف حني �أن القانون
يتكلم بو�ضوح عن �ضرورة الف�صل بينهما ! مرة �أخرى من هو الذي يفرت�ض �أن يقوم
بعمل �إبالغ الأولياء وال�شباب عن حقهم يف �أن يكون لهم دعم عرب حمام يعني تلقائيا؟
عبد املالك :و�أنا يف اخلام�سة ع�شر ت�شاجرت مع �صديق وهو جار من نف�س �سني .تعاركنا بالأ�سلحة
البي�ضاء وجرح كالنا» .بعد ذلك ب�سبعة �أ�شهر وحتديدا يف يوم عيد الأ�ضحى انتقم عبد املالك
وتعر�ض اجلار �إىل جرح خطري على م�ستوى ال�ساق فرفعت والدته دعوى« .يف نف�س اليوم جاءت
ال�شرطة �إىل البيت واقتادتني �إىل املركز .كان والدي معي .وقعت على املح�ضر وقالوا يل ب�أن ال
�أقلق لأنه جمرد �إجراء و�أنني �س�أكتفي بدفع غرامة دون �أن �أذهب �إىل ال�سجن .ق�ضيت الليلة يف
البيت لأن ال�شرطة كانوا يعرفون والدي .مكثت يف البيت �أ�سبوعا ...ويف الواقع �أنا مل �أقم بقراءة
حم�ضر ال�شرطة .ال ،مل �أفكر يف ذلك ...يف �أحد الأيام عادت ال�شرطة �إىل البيت لتخربين �أنه علي
�أن �أح�ضر غدا �إىل املحكمة .رافقني والدي ووالدتي �إىل مكتب وكيل اجلمهورية .رويت كل الق�صة
و�أجابني وكيل اجلمهورية :ال ،ال يابني كان عليك �أن ال تفعل هذا� .أنت ما تزال �صغريا حتى تذهب
�إىل ال�سجن ! وهنا فهمت �أن ال�سجن ينتظرين».
بعدها امتثل ال�شاب �أمام قا�ضي الق�صر وهي امر�أة قدمها على �أنها طيبة وقالت له مع
ذلك« :ولكن يجب �أن يطبق القانون !» يف نف�س اليوم اقتيد �إىل ال�سجن« .كلف والدي حمام
وق�ضيت  49يوما يف احلب�س امل�ؤقت .زارين املحامي ثالث مرات خالل هذه الفرتة وزارين
والدي كل يوم �أحد ملدة  20دقيقة .يف يوم حماكمتي يف املحكمة بح�ضور حمامي ووالدي
وال�ضحية ووالديه �س�ألتني نف�س القا�ضية كم مدة ق�ضيت يف ال�سجن؟ قلت لها ق�ضيت 49
يوما ،ف�أجابت مازال لك  11يوما قبل �أن تدخل �إىل بيتك».
ويخل�ص عبد املالك للقول « :تلك هي جتربتي ،ال�شيء الوحيد الذي �أريد قوله هو ال يجب �إعادة
تكرار ذلك .مل �أكن �أفكر �أبدا �أنني �س�أدخل ال�سجن .وحتى اليوم مازلت �أعاين من كوابي�س».
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بالفعل «يجب �أن يطبق القانون» ولكن با�سم �أي قانون يودع قا�صر بدون �سوابق يف
ال�سجن .ما الذي يربر هذا القرار؟ وما هدفه؟ هل احلب�س يف و�سط عقابي هو حل
تربوي للطفل؟ وما الذي يجعل اللجوء �إىل حكم ال�سجن يبدو احلل الأول بدل �أن يكون
احلل الأخري؟
حممد � 21سنة بائع فواكه يف ال�سوق :يقول عن نف�سه ب�أنه ريا�ضي يف امل�صارعة« :كنت
يف ال�سابعة ع�شر وكنت �أجتول ما�شيا مع �صديقتي ،وجاء �شاب نحوي حامال �سالحا �أبي�ض
يريد االعتداء علينا .وبعد عراك بيننا تعر�ض �إىل جرح يف البطن ب�سالحه .رافقت �صديقتي
وعدت �إىل بيتي عاديا .بعد �أربعة �أيام من ذلك جاءت ال�شرطة �إىل احلي ولأنهم كانوا
يعرفونني طلبوا مني �أن �أذهب لإح�ضار والدتي و�ألتحق بهم يف مركز ال�شرطة .ات�صلت
والدتي بعمي لأن والدي متوفى .ر�أيت ال�شرطة وكانوا متفاجئني لأن يل �سمعة جيدة جدا يف
حينا� .أم�ضيت على املح�ضر وق�ضيت الليلة يف البيت .يف ال�صباح ح�ضرت �إىل مكتب وكيل
اجلمهورية وكان يبدو �شابا ،حوايل � 35سنة على ما يبدو .قر�أ املح�ضر وكان �آ�سفا علي لأنه
غري قادر على فعل �شيء مل�ساعدتي قال يل�« :ستق�ضي بع�ض الأيام يف ال�سجن يف انتظار
حماكمتك» ثم طلب من والدتي ب�أن تكلف حمام� .أخذوين �إىل ال�سجن وطلب �شرطي من
�أحد حرا�س ال�سجن �أن يعتنوا بي جيدا .وكذلك كان احلال وكنت مدلال من قبل كل حرا�س
ال�سجن .مل يكن يل �أي ات�صال مع ال�سجناء البالغني .ويف اليوم التايل جاء املحامي لزيارتي
رفقة والدتي وعمي قائال يل :ال تفكر يف �شيء الآن و�إن�شاء اهلل �سنفرج عنك يف �أقرب وقت
ممكن .بعد �شهر جاءت والدتي لتخربين مبوعد حماكمتي يف الغد� .أخذوين �إىل املحكمة
والتقيت بقا�ضية الأحداث .كلمتني بلطف ك�أنها �أم .كانت لطيفة حقا معي وكان قرارها
بحكم �شهرين ون�صف �سجنا وكنت �أديت �شهرا» .
ما الذي يربر ال�سجن االحتياطي و�أي�ضا قرار احلكم؟ وما الهدف من هذا القرار؟ وبخ�صو�ص
الطلب من قا�صر �أن يرافقه وليه لكي يتم اال�ستماع �إليه يف مركز ال�شرطة فذلك حق ولي�س
امتياز� .إن حماية الأحداث يف ال�سجن اليجب �أن تكون مزية .بل فري�ضة.
ال�شاب �أ .م ارتكب �أول جنحة له يف �سن  : 13جتنب يف ال 16الدخول �إىل مركز �إعادة
الرتبية ال�ستعمال املخدرات لأنه ب ّلغ عن بائع املخدرات ولكنه دخل ال�سجن يف ال�سابعة ع�شر
بتهمة حيازة �سالح �أبي�ض وا�ستعمال املخدرات حيث مت اعتقاله رفقة بالغني.
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«ن�ش�أت يف حي من الأحياء اخلطرية...يف عائلتي كل الأ�شخا�ص م�سجلني عند ال�شرطة وكلهم
ب�سوابق عدلية .لي�س هذا �أننا ل�سنا �أنا�سا طيبني .ولكن فقط احلياة قا�سية على �أنا�س مثلنا،
وتفر�ض علينا �أن نعمل كل �شيء ممكن من �أجل البقاء �أو ،ومل ال للخروج من امل�ستنقع� ...أبعد
ما �أذكره �أن والدي كان مدمن كحول دائم ،وكانت �أمي ال تعرف القراءة وال الكتابة وكانت
متار�س اخلياطة لتدفع ثمن الفواتري ...ارتكبت �أول �سرقة و�أنا يف الثالثة ع�شر بعد �أن تخليت
عن املدر�سة مل�ساعدة والدتي يف تلبية حاجياتنا .كنت �أ�سرق الهواتف النقالة ومذياع ال�سيارات
كما كان يفعل �أخي ،ثم قمت بال�سرقة قليال عن طريق اخلطف بال�سطو على هواتف نقالة
وحقائب يدوية من ال�سيارات التي تكون متوقفة يف زحمة ال�سري ...يف �سن الرابع ع�شر بد�أت
بتعاطي احل�شي�ش و�شرب الكحول� .إنها �سمة يف العائلة� ،أظن �أنني كنت �أفعل ذلك ك�أخي
ووالدي حتى �أهرب قليال عن الواقع ال�صعب .مل يكن يل �أي م�ستقبل .وال �أحد مل�ساعدتي ومل
يكن للمجتمع ما يفعله بي وبعائلتي �أو بحيي� .ألقي علي القب�ض حامال خمدرات و�أنا يف ال16
اقرتح علي ال�شرطة اتفاقا يتمثل يف �أن �أ�سلم لهم بائع املخدرات مقابل �إطالق �سراحي .كنت
م�ستعدا �أن �أفعل �أي �شيء لتفادي الذهاب �إىل ال�سجن .فذلك ما فعلت فرتكوين وال �أحد ر�أى �أو
�سمع ...يف ال�سابعة ع�شر كنت يف طريق �سيدي �سامل مع رفاق يكربونني �سنا يف �سيارة ،كنا يف
�شهر ماي على ما �أظن ،وكنا نتعاطى الكحول وندخن احل�شي�ش عندما مت توقيفنا من قبل قوات
ال�شرطة الذين وجدوا بحوزتنا �أموا�سا وكان بحوزتي �سيف  ...مثلنا �أمام قا�ض للبالغني كونهم
كانوا كلهم بالغون با�ستثنائي .ولكن هناك قانون بخ�صو�ص الق�صر امل�شاركني �أو املتورطني يف
ق�ضايا �أو جرائم البالغني على ما اظن.
متت �إدانتي ب�سنة �سجنا نافذة لأنني كنت قا�صرا يف حني عوقب الآخرون ب�سنتني».
تطرح هذه ال�شهادة بو�ضوح م�س�ألة الوقاية من تكرار اجلرمية .ما الذي يجب و�ضعه
للوقاية من التكرار ؟ �أية طاقات ي�ستوجب جتنيدها؟ من يهتم بالفعل ب�شباب الأحياء
املحرومة؟ �أهياكل جوارية مثل بيت ال�شباب؟ كيف ميكننا �أن ننتظم للوقاية من انحراف
الأحداث و�أكرث من ذلك من تكراره.
�شابة يف  19تروي« :نحن �أختان ومل نعرف �أبدا هوية �أبوينا االثنني .كنت يف الثانية ع�شر
عندما ذهبت والدتي �إىل فرن�سا تاركتنا �أنا و�أختي عند زوجها و�أخيه الذي كان قوادا.
ف�أدخلني يف و�سط الدعارة لك�سب عي�شي وهكذا نبقى يف نف�س البيت معهما« .
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يف الرابعة ع�شر �أ�صبحت الدعارة مهنتها ح�سب كالمها« .متكنت من جمع قدر
من املال �سمح يل ب�شراء مكان يف مركب متوجه نحو �سردينيا .مت اعتقالنا من
طرف حرا�س ال�شواطئ ،مت تقدمينا بعد وقت قليل من ذلك �أمام قا�ض ومتت
�إدانتي ب�سنتني مبركز �إعادة الرتبية الذي فررت منه بعد �شهر ...عدت �إىل
عملي وحاولت ال�سفر مرة �أخرى يف �سن ال 16مت القب�ض علينا مرة �أخرى
و �أفرج عنا بعد �أن مت ت�سجيلنا يف بطاقية ال�شرطة املركزية .وبوقت قليل بعد
ذلك تلقيت �أمرا باملثول �أمام قا�ض فغريت مكان �سكناي .ثم جربت مرة �أخرى
ومل �أجنح �أي�ضا ،وتلقيت �أمرا �آخر باملثول وغريت م�سكني� .أنا ا لآن يف  19و �أقوم
بنف�س العمل � ...آمل �أنني �س�أمتكن من االلتحاق يوما بوالدتي.
اعتقلت طفلة من قبل قوات الأمن ثالث مرات على الأقل ،ويف كل مرة ترتك حرة يف
انتظار تلقي ا�ستدعاء بالربيد للمثول �أمام املحكمة � ،ألي�س هنا خلل يف الإجراء؟ ال�شابة
هربت من املركز املتخ�ص�ص لإعادة الرتبية� ،أمل يتم البحث عنها؟ كيف مل تتعرف عليها
قوات الأمن خالل االعتقال الثاين بف�ضل البطاقية ؟ ما الذي مل ي�سمح لقوات الأمن بالبحث
عن هذه ال�شابة التي كانت ف�ضال عن ذلك يف «خطر»
ال�شاب ع :يف �سن ال 17و � 10أ�شهر مت و�ضعه يف مركز خمت�ص يف �إعادة الرتبية من
طرف وكيل اجلمهورية بتهمة القتل غري العمدي يف انتظار حماكمته .كان املراهق
يقود �سيارة بدون رخ�صة .وت�سبب يف حادث مميت قتلت فيه �ضحيتان .وقد و�ضع
القا�صر يف مركز خمت�ص لإعادة الرتبية حتى يتم التحقيق ومت و�ضعه حتت مراقبة
فريق متعدد االخت�صا�ص .و�سمح القا�ضي بزيارات �أ�سبوعية لوالديه.
تربز هذه ال�شهادة الق�صرية مرة �أخرى ا لإمكانية احلقيقية يف �إيداع طفل يف
مركز متخ�ص�ص لإعادة الرتبية بدل الو�سط العقابي مهما كان نوع املخالفة.
يبدو �أن ذلك مرتبط �أ�سا�سا بهدف القا�ضي ورمبا مبدى معرفته باملنظومة.
ولكن هل لق�ضاة ا لأحداث ا لأدوات الكافية من معلومات وتكوين وب�صفة
م�ستمرة حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات املالئمة يف م�صلحة الطفل؟
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�إ�سماعيل :قا�صر �شارك مع ع�صابة من �شباب بالغني يف االعتداء على زوجني �شابني واللذين
توجها �إىل حمافظة ال�شرطة لتقدمي �شكوى وقد مت توقيف املعتدين .قرر قا�ضي الأحداث
ثالثة �أ�شهر �سجن نافذة يف حقه .وح�سب ر�أي حميط ا�سماعيل ف�إنه �شاب لطيف وكانت له
�صعوبة يف النجاة» يف ال�سجن نظرا للعنف الذي ي�سود هناك .وقد اعتدي عليه جن�سيا ومت
خنقه حتى �شارف على املوت عدة مرات .وحتى عندما كان ي�صرخ مل يكن احلرا�س يهتمون.
كان هناك نف�ساين يف هذا ال�سجن ولكنه مل يف�صح له ابدا عن االعتداءات .كان يخ�شى
الأعمال االنتقامية .ق�ضى ال�شاب ا�سماعيل ثالثة ا�شهر يف ال�سجن وهو يحاول النجاة كما
يقول .ويقول �أي�ضا :دخلت ال�سجن و�أنا �إن�سان طيب وخرجت منه �إن�سانا عدوانيا وخطريا.
�أنا ال �أثق يف �أحد وبالن�سبة يل ال وجود للقانون»...
هل ال�سجن مالئم للقا�صر ؟ هل احلرا�س مكونون للتكفل اخلا�ص باملراهق ؟ ما نفع
الأجنحة اخلا�صة بالأحداث يف ال�سجن؟ ما هو الهدف الرتبوي من هذا الهيكل؟
ال�شاب �س .و :يف ال 22اليوم ق�ضى عقوبة � 3سنوات يف ال�سجن اثنني منها يف الأجنحة
اخلا�صة بالق�صر وواحدة يف جناح البالغني .ب�سبب حتر�ش واعتداء بال�سالح الأبي�ض« :كنا
نلتقي كل م�ساء مع ا�صدقائي يف زاوية من احلي الق�صديري .كنت يف ال� 15آنذاك ،كنا
نلتقي لندخن احل�شي�ش ون�شرب اجلعة .كنا قد غادرنا املتو�سطة وكنا نك�سب م�صروفنا
من �سرقة الهواتف النقالة وكل ما ميكننا �أخذه من �ساحات وحدائق الفلل املقابلة .وبع�ض
الأحيان كنا جند قارورات غاز �أو �أ�شياء نحا�سية .هكذا كنا نفعل لك�سب املال ل�شراء املخدر
والكحول .يف ذلك الوقت ت�شاجر �أحد الرفاق مع غانية كان يخرج معها وكل م�ساء بعد
�أن ن�صبح حتت ت�أثري الكحول كنا نذهب قرب بيتها ونك�سر قارورات اجلعة على بابها
ونحدث �ضجة .والذي كنا جنهله �أنه يف كل مرة كانت عائلتها تتوجه �إىل مكتب ال�شرطة
لرفع دعوى .يف �أحد املرات تعارك �أحد الرفاق مع �أخ البنت .و�ضربه مبطواة على الوجه.
وكانت النتيجة �سبعة غرز .ويف اليوم التايل يف حوايل العا�شرة ليال دخلت ال�شرطة احلي
والتقطونا الواحد تلو الآخر .كنت �أتع�شى عندما طرقوا بابنا .اقتادونا نحن ال�ستة �إىل مقر
ال�شرطة املركزي و�أبلغونا بوجود ثمانية �شكاوى بالتحر�ش ودعوى بال�ضرب املتعمد مع �سبق
اال�صرار لأخ البنت .ق�ضينا الليلة يف زنزانة مع معتقلني يكربوننا �سنا .ويف اليوم املوايل
�أدىل كل واحد منا ب�أقواله بح�ضور الوالدين .بالن�سبة �إيل كان والدي حا�ضرا و�أم�ضيت
على �أقوايل ومل �أفكر يف قراءتها .بقينا يومني �آخرين يف الزنزانة قبل �أن منثل �أمام قا�ضي
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الأحداث بح�ضور حمام لنا نحن ال�ستة .قر�أ القا�ضي التهم امل�سجلة �ضدنا و�أقوالنا التي كنا
نرمي فيها بكل امل�س�ؤولية على الرفيق الذي اعتدى على �أخ البنت .وكونه هو الذي كان قد
�ضرب �أخ البنت و�أن ا�سمه وارد يف ال�شكاوى الثمانية حكم عليه بخم�س �سنوات �سجنا يف
جناح الأحداث بينما حكم علينا بثالث �سنوات �سجنا منها �سنة ق�ضيتها يف جناح البالغني
بعد �أن و�صلت الثامنة ع�شر .ق�ضيت �أ�سو�أ �سنوات حياتي يف ال�سجن .واليوجد �أي اختالف
بني جناح الق�صر وجناح البالغني .فالنا�س هم نف�سهم� ،إنها غابة .ف�إذا مل تفر�ض نف�سك
فال �أحد يحرتمك ،والذين ال ُيخافون وال ُيحرتمون ُيغت�صبون و ُي�ضربون ...و�إذا مل تكن
ع�ضوا يف ع�صبة �أو مل يجعلك �أحد املهابني حتت جناحه لن تدوم طويال هناك .فاحلرا�س
ال ميكنهم �أن يحموك ليال يف املراقد».
تطرح هذه ال�شهادة مرة �أخرى م�س�ألة فائدة الأجنحة اخلا�صة بالق�صر يف ال�سجون .كما
تطرح �أي�ضا م�س�ألة مراقبة ما يحدث هناك ،وتكوين املراقبني والأولوية املوالة لل�سيا�سة
الرتبوية .كما نت�ساءل ما الذي منع �أعوان الأمن �أن يتوجهوا �إىل منازل ال�شباب بعد كل
مرة و�ضعت فيها �شكوى .ملاذا انتظروا حتى و�صلت �إىل الثمانية ليقوموا بذلك؟ �ألي�س
دور الأمن وقائي �أي�ضا؟
يون�س � 19سنة اليوم ،طالب جامعي« :يف ال�سابعة ع�شر �أخذت �سيارة الوالد ومل تكن
يل رخ�صة �سياقة .للأ�سف ح�صل حادث وهربت .ولكن ال�شرطة كانت موجودة يف كل
مكان� .أخذوين �إىل املركز وات�صلوا بوالدي وطرحوا علي �أ�سئلة مثل :ملاذا كنت تقود بدون
رخ�صة؟ ...على كل حال مل يكونوا عدوانيني معي .وقعت على املح�ضر بح�ضور والدي
وق�ضيت الليلة يف الزنزانة ويف ال�صباح �أُ ِخذت �إىل املحكمة .دخلت مكتب وكيل اجلمهورية
دائما مع والدي و�س�ألني بلطف« :ملاذا تقود بدون رخ�صة؟ �أنت تعرف ب�أنك خلقت م�شاكل
لوالدك؟ و�ستتحمل النتائج « ثم طلب مني اخلروج حتى يتكلم مع والدي .بعد فرتة من
الوقت خرج والدي من املكتب وقال يل �أنه علي �أن �أح�ضر نف�سي للمحاكمة .دخلنا البيت
يف اليوم التايل �أخذوين �إىل مكتب قا�ضي الأحداث يف املحكمة وهناك وجدت والدي مع
حمامي .تكلم املحامي ثم قالت له القا�ضية «�إذا تركنا الأطفال يفعلون ما يريدون �ستكون
الفو�ضى عامة» وهنا حكمت علي بثالثة �أ�شهر حب�س .يف اليوم نف�سه �أخذت �إىل ال�سجن
و�أودعت يف جناح الق�صر حيث ق�ضيت �أ�شهري الثالثة».
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على �أي �أ�سا�س بني قرار العدالة خا�صة و�أن احلب�س يجب �أن يكون حال «ا�ستثنائيا» ما
الذي يربر هذا القرار؟ هل �إرادة العقاب �أم �إعادة الرتبية؟ هل �إرادة العقاب �أم �إرادة
احلماية».
نبيل � 21سنة اليوم ،طالب« :قمت ب�سرقة هاتف نقال و�أنا يف ال�ساد�سة ع�شر على م�ستوى
حمطة احلافالت� .أخذتني ال�شرطة �إىل املركز لأنه كان هناك �شهود� ،أعطيتهم رقم هاتف
الوالد الذي جاء �إىل املركز و�أخربته ال�شرطة �أنني �سرقت وقر�أ املح�ضر .ثم �س�أل بعد ذلك
ما العمل فقال له ال�شرطي� :سرنى غدا عندما يتم تقدميي �إىل مكتب وكيل اجلمهورية.
ق�ضيت الليلة يف الزنزانة .يف ال�صباح املوايل مت تقدميي للمحكمة  .ويف املكتب اعرتفت
لوكيل اجلمهورية مبا قمت به وتعهدت ب�أنني لن �أرتكب طي�شا من هذا القبيل جمددا.
انتظرنا قرار قا�ضي الأحداث .بعد �ساعة �أخذت �إىل قا�ضي الأحداث وهي �سيدة ،وقالت يل
مبا انك واع مبا اقرتفت هل �ستعيد فعلتك مرة �أخرى� .أجبتها مبا�شرة بال  .قالت يل« :كن
رجال وال تعد فعلتك» .بعد ذلك دفع والدي غرامة قدرها  5000دج .
هنا �أي�ضا ما الذي ي�سمح بحجز طفل يف زنزانة لكي يقدم يف ال�صباح �إىل املحكمة ؟ ما
الذي يربر �أن ذلك الطفل يبيت يف الزنزانة و�آخر يعود �إىل �أهله؟
عبده كان يف  16عند وقوع الأحداث« :طلبت من والدي �شراء مالب�س يل ،رف�ض ،خرجت
من البيت و�سرقت هاتفا نقاال ،فقدم �صاحبه �شكوى لأنه يعرفني .ويف اليوم املوايل جاءت
ال�شرطة العتقايل دفعوين بفظاظة يف اجتاه املحافظة .ثم كتبوا املح�ضر و�أم�ضيت عليه
دون ان اقر�أ ما كان مكتوبا فيه .مل �أكن �أعرف حتى �أنه كان من ال�ضروري �أن �أقر�أه .ق�ضيت
الليلة يف املقر املركزي لل�شرطة ويف اليوم التايل يف ال�سابعة �صباحا �أخذوين �إىل املحكمة.
مثلت �أوال �أمام وكيل اجلمهورية الذي كان عدوانيا جدا ،كان ذلك بح�ضور والدي .بعد
ذلك �أخذت �إىل مكتب القا�ضية التي قالت يل �أنها �ستعفو عني هذه املرة .وهنا بد�أ والدي
يف ال�شكوى»:لقد مللت منه� ،إنه يخلق م�شاكل يف البيت ويجلب �أ�صدقاءه �إىل البيت وال
يحرتمني »...وهنا مل �أفهم �شيئا غريت القا�ضية ر�أيها متاما وهي ت�ضرب على املكتب .ال
�أخفي عليك ،بد�أت �أبكي و�أكرر»�أنا مازلت �صغريا ،ثقي بي لن �أعيدها ثانية »..ولكن ال�شيء،
كانت قد اتخذت القرار ودخلت ال�سجن ...مل يحاول �أبي حتى �أن يوكل حمام يل لكن �أخي
فعل .ق�ضيت �أربعة �أ�شهر و 18يوما يف ال�سجن يف انتظار املحاكمة .كان اجلميع متواطئا يف
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�أعمال العنف :ال�سجناء واحلرا�س .مبا�شرة بعد دخويل كنت �ألب�س حذاء ريا�ضيا وجاءين
�أحدهم قائال :علي �أن �أبدله بنعله القنبي .وملا رف�ضت جاء �أربعة �شبان ل�ضربي .جرحت
وابتداء من ذلك اليوم �أ�صبحت �أت�شاجر معهم كل مرة ،ت�صور كنا � 82شخ�صا يف غرفة
م�ساحتها  30مرتا مربعا .يف يوم العيد �أقاموا لنا حفال وهناك ر�أيت رجال جاء لزيارتنا
قالوا يل �أنه نائب مدير ال�سجن .ف�أوم�أت له ب�إ�شارات ب�أنهم يريدون قتلي .جاء مبا�شرة
نحوي وطلب ا�سمي ورقمي .قال يل �أن نف�سانية �ستزورين غدا وبالفعل زارتني يف اليوم
التايل وق�ص�صت عليها كل �شيء� .أي عن ما يفعله البالغون بالق�صر يف احلمامات وكون
�أن احلرا�س عدوانيون ومتواطئون مع بقية ال�سجناء و�أنني جد خائف وطلبت تغيري القاعة.
كنت �أنتظر كل ثالثاء و�أقول لنف�سي ب�أنه �سيكون يوم حماكمتي .كان �أخي ووالدتي يزوراين
كل �أحد وابنة عم حمامية كانت ت�أتي �أي�ضا .يف يوم املحاكمة يف املحكمة كانت قا�ضية
�أخرى وكلمتني بق�سوة �إىل درجة ،واهلل� ،أنني بلت على نف�سي من �شدة اخلوف .هربت مني
الكلمات ومل �أعرف ما �أقول وهنا قالت يل �سنتني حب�س ولك احلق يف اال�ستئناف قبل ع�شرة
ايام .ا�ست�أنفت وخرجت بعد � 3أ�شهر.
يف املحكمة عند درا�سة الطعن كانت قا�ضية الأحداث امر�أة كبرية يف ال�سن طيبة،
ومبت�سمة وقالت يل وهي تنظر يف عيني :حقروك يف ال�سجن .كنت �أمام والدتي وكنت
�أ�شعر باخلجل ف�أجبت بال ،وبد�أت والدتي تبكي وهنا قالت القا�ضية �أنه مل يبق لك
�سوى  11يوم وتعود لأمك.
ال ميكن �أن ترتكنا هذه ال�شهادة غري مبالني بو�ضعية ال�سجون .وال ميكنها �سوى �أن
تنبهنا مع �شهادات �أخرى �أي�ضا .وكما هو احلال يف �أغلبية ال�شهادات الميكننا �سوى �أن
نوا�صل الت�سا�ؤل حول الأهداف احلقيقية لقرار ق�ضائي يتعلق بالقا�صر .و�أ�صبح من
ال�ضروري مبكان التفكري والعمل على تكوين خا�ص وم�ستمر بخ�صو�ص تطبيق قانون
«حماية ال�شباب».
�سمري � 23سنة ،بطال :كان يف ال�سابعة ع�شر عندما مت توقيفه من طرف ال�شرطة« :عند
مراقبة يف نقطة تفتي�ش لل�شرطة كان هناك قليال من الكيف يف جيبي ومل ي�سعني الوقت
للتخل�ص منه ،فوجدوه و�أخذوين مبا�شرة �إىل مقر ال�شرطة .طلبوا معلومات عن �أحد من
العائلة ف�أعطيتهم رقم هاتف �أخي لأن والدي كان يف مهمة .كتبوا املح�ضر مرفوقا بالأدلة
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وات�صل �أخي مبحام .ق�ضيت الليلة يف الزنزانة .ويف اليوم التايل عند احلادية ع�شر �أخذوين
�إىل املحكمة ليقدموين �إىل وكيل اجلمهورية وكانت امر�أة .مت ذلك بح�ضور �أخي واملحامي.
كانت وكيلة اجلمهورية قد قر�أت املح�ضر وقالت يل «يا بني �أنت يف و�ضع حرج بهذه الأدلة.
�سننتظر املحاكمة .بعد ذلك �أخذوين �إىل ال�سجن ولكن قبل ذلك مررنا بالعيادة للقيام
بفح�ص طبي .يف ال�سجن يف جناح الأحداث ،هل تظن �أنني توقفت عن تعاطي املخدرات؟
بل بالعك�س ..مل يكن كل الأحداث يتعاطون املخدرات .ولكن كانت هناك فئة منهم لها
ات�صاالت بالبالغني ليح�صلوا على املخدرات .ق�ضيت �شهرين يف ال�سجن �أنتظر املحاكمة.
وليلة املحاكمة جاء املحامي ليبلغني �أنها �ستكون يف الغد و�أنه ال ي�ضمن يل �شيئا.
يف �صباح اليوم التايل �أخذوين ب�سيارة ال�شرطة ،وجدت نف�سي �أمام قا�ضية الأحداث
رفقة �أبي هذه املرة واملحامي .كان احلكم ب�سنتني �سجنا ويف قرارة نف�سي كنت �أنتظر
ذلك .ا�ست�أنف املحامي احلكم ،وبعد �شهر كان هناك حكما ثان ب�سنة �سجنا .قلت يف
نف�سي مل يبق يل �سوى �سبعة �أ�شهر ي�ستح�سن �أن �أق�ضيها بدل املخاطرة ب�إ�ضافة عام
�آخر .وهنا �أقمت عالقات مع امل�ساجني وامل�ؤطرين وحتى بع�ض البالغني ولكنها كانت
جتربة �سيئة .وال �أخفي عنك �أنه حتى اليوم مازلت �أتعاطى احل�شي�ش ،ولكنني �أنوي
زيارة �أخ�صائيني حتى �أكف عن ذلك.
تعيدنا هذه ال�شهادة مرة �أخرى �إىل الهدف الكامن وراء قرار ق�ضائي بخ�صو�ص القا�صر:
هل هو عقاب بدون تربية .لأن العقاب وحده مل يثبت جدواه على امل�ستوى الرتبوي.
هل من ال�ضروري و�ضع هذا ال�شاب يف ال�سجن دون �أية �إمكانية للتكفل به بخ�صو�ص
�إدمانه؟
حممد قام ب�إتالف و�سرقة �أمالك الغري وهو يف « :15مت توقيفي ب�سرعة بف�ضل
املراقبة بالفيديو .كنت مع م�شاغبينت�أت�أت  ،ويف ذلك اجلو ال�سائد وجدت نف�سي �أك�سر
و�أدمر و�أنهب حمال للألب�سة .بالن�سبة �إيل كان ذلك جمرد لعبة �أ�شارك فيها الآخرين.
مت اعتقايل بعد ثالثني دقيقة من الأحداث خالل تدخل ال�شرطة� .ضربت بق�سوة من
طرف �ضباط ال�شرطة كانوا ي�ضربون اجلميع بالع�صي .مت �أخذي ب�سرعة �إىل حمافظة
ال�شرطة املركزية حيث مت ا�ستنطاقي .كنت يتيم الأب والأم و�أعي�ش عند جدتي التي
كانت طاعنة يف ال�سن� .إذا مل يتم تبليغها ،لكن �أختي التحقت بي ب�سرعة يف حمافظة
73

ال�شرطة ،ر�أيتها لفرتة جد ق�صرية لأن �سلطات املدينة كانت يف ذلك اليوم مثقلة
وكانوا يطردون كل النا�س .متت حماكمتي بعد � 24ساعة من اعتقايل .وحكم علي
ب�ستة �أ�شهر حب�سا يف مركز خمت�ص لإعادة الرتبية تابع للعدالة .كانت �أختي الكربى
برفقتي خالل اجلل�سة وكانت دفعت لتعيني حمامي الذي كان يعترب �أن الأمور خا�سرة
م�سبقا نظرا خلطورة جنحتي .كان ذلك جحيما ،لعبة تتحول �إىل حب�س ،كان ذلك
غري مربر يف نظري .وكان املحامي قد �أكد يل �أنه يتعني تقليل ال�ضرر فقط.
خالل اجلل�سة �أرادت القا�ضية �أن تعرف ملاذا كان يل ذلك ال�سلوك .قلت لها �أنه
بالن�سبة يل كان ذلك جمرد لعبة كما ن�صحني به املحامي .يجب االعرتاف �أنها مل
تتقبل ذلك جيدا وقالت يل «هل كنت تلعب يف بيتك بتك�سري الأ�شياء ،وعندما كنت
تك�سر الأ�شياء �أمل تكن تعاقب على ذلك؟» �سئلت �أختي �أي�ضا و�أ�شارت �إىل و�ضعيتي
العائلية غري امل�ستقرة .قالت لها القا�ضية �أنه يفرت�ض �أن �أكون حتت م�س�ؤوليتها
نظرا ل�صغر �سني .عوقبت ب�ستة �أ�شهر حب�سا يف مركز للأحداث  .مل �أكن �أعرف يف
احلقيقة ماذا كان ينتظرين ،ولكنني كنت قد �سمعت عن املركز� .أنا بطبعي طيب
ولكن ال �أطيق من يريد �أن مي�شي على رجلي .وبالتايل عرفت ب�سرعة كيف �أفر�ض
الإحرتام� .أما املربني فلم يكونوا مربيني يف احلقيقة كانوا جمرد حرا�س ي�ستمتعون
بتخويفنا .مل التق �أبدا نف�سانيا ،التقيت فقط بالطبيب وعلى عجل خالل حب�سي.
عوقبت عدة مرات ب�سبب ال�سجائر التي وجدوها يف �أغرا�ضي خالل التفتي�ش املفاجئ
بعد امل�شاجرات.
يقوم احلرا�س بال�ضرب ليعاقبون وكان علي �أن �أقوم بتنظيف �شامل للقاعة الكربى وكذلك
تنظيف املراحي�ض ...مل �أتلق �أي تكوين وال �أية تربية لأنني رف�ضت التمهني ،كنت فقط �أريد
�أن �أق�ضي عقوبتي و�أغادر املكان .انغلقت على نف�سي و�صرت ال �أكلم �أحدا وال �أرى �أحدا.
�أما عائلتي فقلة و�سائلها جعلتها ال ت�أتي �إال نادرا لزيارتي بالقفة...
هل ميكن لقا�صر �أن يرف�ض تكوينا اقرتح عليه عندما يكون قد �أودع املركز؟ هل هناك
عمل يقام معه حتى يفهم م�صلحته وحت�ضري خروجه و�إعادة اندماجه؟ يوجد هذا على
م�ستوى املركز املتخ�ص�ص لإعادة الرتبية حيث ال يبقى ال�شباب دون �أن يعملوا �شيئا.
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ال�شاب �س :كان تلميذا يف الرابعة متو�سط عندما طعن زميال له مبطواة .اقتيد �إىل قا�ضي
الأحداث بينما كانت جروح الطفل الآخر �سطحية وكان قد مت تفاهم بني والدي الطفلني.
قرر قا�ضي الأحداث الذي كان م�ؤيدا للتفاهم بني الوالدين �أن ال يذهب �إىل نهاية الإجراء
الق�ضائي.
جاءت فرقة حماية الطفولة بنف�سها لزيارة عائلة ال�شاب و�شرح الو�ضعية لهم واالقرتاح
ب�أن جتد العائلتان �أر�ضية تفاهم لتفادي اللجوء �إىل العدالة .حاولت �آنذاك العائلة
االت�صال ب�أهل ال�ضحية الذين كانوا غا�ضبني جدا ورف�ضوا يف مرحلة �أوىل كل اتفاق .ثم
جاء اال�ستدعاء للوقوف �أمام قا�ضي الأحداث وخالل اجلل�سة كان الطفالن موجودان رفقة
�أبويهما واملحاميني .بعد �أن قدم كل طرف نظرته للأحداث ،توجه القا�ضي لوالدي الطفلني
حاثا �إياهما على �إيجاد �أر�ضية اتفاق كون �أنهم �أمام �شجار �أطفال بدون �أثار خطرية تذكر.
يف حني انهم قد يحطمون ملجرد غ�ضب حياة طفل.
وبعد حلظات من التبادل اتفق الطرفان ب�أن تعو�ض العائلة م�صاريف عالج ال�ضحية
واالكتفاء بذلك .ح�سب �س كان �شرطيو حماية الطفولة لطفاء وحري�صون على �إر�شاده
ووالده �إىل �إيجاد اتفاق مع عائلة ال�ضحية� .أما القا�ضي فريى ال�شاب �س «�أنه كان متفهما
وكان يفعل ما بو�سعه مل�ساعدة ال�شباب واال�ستماع �إليهم بدل الزج بهم يف ال�سجن.
تظهر هذه ال�شهادة �أهمية االت�صال واملرافقة �سواء من طرف فرقة حماية الطفولة �أو من
طرف القا�ضي .كان ذلك م�ساعدا بو�ضوح للعائالت وفتح املجال لإمكانيات التفاهم.
وليد � 26سنة ،بطال :يف �سنة  2001و�أنا يف اخلام�سة ع�شر انتقلت �إىل ال�شلف حل�ضور
مباراة يف كرة القدم .ح�صل داخل القطار �شجار مع املراقب الذي �شكا بي .عند الو�صول
�إىل حمطة ال�شلف وجدت ال�شرطة يف ا�ستقبايل ،وعند تفتي�شي وجدوا �سكينا يف جيبي.
�أخذوين مبا�شرة �إىل مركز ال�شرطة ل�صياغة حم�ضر الذي �أم�ضيته ...مل �أكن �أعلم �شيئا
عما كان مكتوبا فيه ،مل افكر يف قراءته ومل يطلب مني �أحد ذلك .ق�ضيت الليلة يف الزنزانة
والدي �أو �أن �أهتف لهما،
ويف اليوم املوايل مثلت �أمام وكيل اجلمهورية .طلبت �أن �أرى
ّ
بوالدي،
فجا�ؤوين مب�ساعدة اجتماعية .كنت �أت�صور �أنني �س�أر�سل �إىل اجلزائر و�س�ألتقي
ّ
لكن وكيل اجلمهورية قرر �أنه علي �أن �أذهب �إىل مركز �إعادة الرتبية ببئر خادم .وهنا بد�أت
الرحلة .من م�صلحة دائرة �أمن عني الدفلى ثم م�صلحة دائرة �أمن خمي�س مليانة وبعد
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ذلك مركز ال�شرطة املركزي بالبليدة و�أخريا مركز بئر خادم .متت تلك الرحلة يف �شهر
و 20يوما  .وهنا وعندما و�صلت تفطنوا �أنه مركز للبنات ،فق�ضيت �أ�سبوعا عند ال�شرطة
املركزية ومتكنت من االت�صال بوالدي دون �أن �أراهما .وقلت لهما �أنني ق�ضيت ليلة واحدة
يف ال�شرطة املركزية ...نعم كذبت حتى ال �أفزعهم .وبعد �أ�سبوع كانت الرحلة جمددا �إىل
ال�شلف عرب نف�س امل�سار ونف�س املدة .ومثلت عند نف�س وكيل اجلمهورية الذي �أر�سلني يف
�آخر املطاف �إىل مركز �إعادة الرتبية بتيارت .بعد �شهر من ذلك جاء يوم حماكمتي ف�أخذت
�إىل حمكمة تيارت .كانت هناك قا�ضية� ،أما املحامي فلم �أره .ومتت �إدانتي ب � 18شهرا
يف مركز �إعادة الرتبية .يف املركز كان لنا برنامج حمدد :من  8حتى  11و 45دقيقة وقت
الدرو�س .ومن ال�ساعة  11و 45حتى  14وقفة للغداء متبوعة بقيلولة ق�صرية .ثم من 14
والدي كل �شهر دون �أن �أدفع م�صاريف
�إىل  15و 45للدرو�س جمددا .كنت �أعود �إىل ر�ؤية ّ
النقل بف�ضل �أمر بالإجازة .كانت لنا كل الو�سائل يف املركز من نف�سانيني� ،أطباء ،مربني
ومن حني لآخر ن�شاطات ترفيهية.
تطرح هذه ال�شهادة بو�ضوح ال�صعوبات املرتتبة عن غياب التن�سيق والت�شاور املنتظم،
و�أي�ضا تكوين و�إعالم م�ستمر بخ�صو�ص الهياكل وخ�صو�صياتها وتطوراتها .ومبوازاة
ذلك ت�سمح ال�شهادة مبالحظة وجود ت�أطري جيد لل�شاب يف املركز املتخ�ص�ص لإعادة
الرتبية مع االهتمام املعطى للزيارات العائلية.
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 • Vنظرة على واقع بلجيكي
يتميز النظام البلجيكي للتكفل بانحراف الأحداث بتعدد الإجابات املمكنة ،فهناك خمتلف
الهياكل واملراكز واجلمعيات؛ مراكز مغلقة ،وم�صالح للم�ساعدة يف الو�سط املفتوح ،ومراكز
للتوجيه الرتبوي ومراكز لال�ستقبال الإ�ستعجايل ومراكز لتطبيق م�شاريع بيداغوجية...
يف هذه الوثيقة �سنقدم م�صلحتني عموميتني موجودتني حول و�إىل جانب املنظومة الق�ضائية
وهي م�صلحة م�ساعدة ال�شبيبة وم�صلحة احلماية الق�ضائية .وي�أتي دورهما يف املقدمة.
وت�شبه هاتان امل�صلحتان يف دورهما م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح.
م�صلحة م�ساعدة ال�شبيبة :يتمثل دورها يف م�ساعدة ال�شباب املوجودين يف �أو�ضاع �صعبة
�أو يف خطر معنوي وي�سريها م�ست�شار لرعاية ال�شباب وهو يتدخل بطلب من ال�شباب �أنف�سهم
�أو �أوليائهم القرتاح م�ساعدة .كما ميكنه التدخل �أي�ضا عندما تب ّلغ له م�شاغل من طرف
�شخ�ص من خارج العائلة �أو من م�صلحة �أو مدر�سة �أو من العدالة .امل�ساعدة التي تقرتحها
هذه امل�صلحة تطوعية وتتم باتفاق مع الأ�شخا�ص املعنيني ،وهي ت�أخذ بعني االعتبار العائلة
الأ�صلية لل�شاب ،حمرتمة الروابط العائلية وحقوق اجلميع .ويجب �أن مي�ضي ال�شاب الذي
يفوق ال � 14سنة على االتفاق املتعلق بربنامج امل�ساعدة .وتكلف امل�صلحة مبتابعة منتظمة
لربنامج امل�ساعدة الذي يتم تقييمه على الأقل مرة يف ال�سنة ،وميكن يف كل حلظة لل�شاب �أو
لوالديه �أن يطلبوا تغيريا يف برنامج امل�ساعدة �إذا كان ذلك يف م�صلحة الطفل �أو ال�شاب.
م�صلحة احلماية الق�ضائية :يتمثل دورها يف م�ساعدة ال�شباب والأطفال عندما تقرها حمكمة
ال�شباب .من جهة يقوم مدير حماية ال�شباب وم�صلحة احلماية الق�ضائية مب�ساعدة ال�شباب
والأطفال الذين يعتربون يف خطر عندما ال يتم االتفاق على م�ستوى م�صلحة م�ساعدة ال�شباب
للقيام مب�ساعدة تهدف �إىل �إزالة اخلطر وبعد �أن تتدخل حمكمة ال�شباب لفر�ض امل�ساعدة.
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ومن جهة �أخرى تقوم م�صلحة احلماية الق�ضائية بت�أمني مرافقة لل�شباب الذين ارتكبوا
�أفعاال ت�صنف كجنحة ،والتي تتدخل حمكمة ال�شباب ب�ش�أنها .وبخ�صو�ص ال�شباب الذين
ارتكبوا جنحة يتم تنظيم املرافقة حتت �إ�شراف �أحد م�س�ؤويل امل�صلحة وحتت م�س�ؤولية
قا�ضي ال�شبيبة .ويقوم هذا امل�س�ؤول امل�ؤهل ب�إجناز حتقيقات اجتماعية لإطالع قا�ضي
ال�شباب على و�ضعية ال�شاب وعائلته وظروف اقرتافه اجلنحة .ويتعني �إذا ال�سماح للقا�ضي
باتخاذ الإجراء املالئم .و�إذا �أخذ القا�ضي �إجراء جتاه ال�شاب يقوم هذا امل�س�ؤول مبهمة
املراقبة
فهو يقوم مبراقبة احرتام القرارات الق�ضائية ويقرتح مرافقة اجتماعية لل�شاب وعائلته.

الإجراء:
يف حالة ما �إذا ف�شلت م�صلحة م�ساعدة ال�شباب يف �إيجاد م�ساعدة متفاو�ض عليها ومقبولة،
يرفع امللف �إىل وكيل النيابة الذي يحوله �إىل قا�ضي ال�شباب .يقوم هذا الأخري باملعاينات،
الأعرا�ض ،حالة اخلطر ،عدم التعاون �إلخ ...وي�أمر بتعليمات �أو مبتابعة يف و�سط العائلة �أو
ب�إيواء يف و�سط خارج العائلة .يقوم قا�ضي ال�شباب بالف�صل وي�سلم امللف �إىل مدير م�ساعدة
ال�شباب (م�صلحة احلماية الق�ضائية) لتطبيق الإجراء .يتم بعد مدة �أق�صاها �سنة .تقوم
م�صلحة احلماية الق�ضائية بتقييم تر�سله �إىل وكيل النيابة مرفوق باقرتاح �إجراء و� /أو
توجيه نحو امل�ساعدة املقبولة (م�صلحة م�ساعدة ال�شباب).
التكفل بالقا�صر الذي ارتكب جنحة :بعد رفع دعوى يخطر وكيل النيابة وتكون االجابة �إما
عدم املتابعة �أو التحذير �أو اقرتاح و�ساطة .وميكن �أي�ضا �أن يرفع امللف �إىل قا�ضي الأحداث
الذي ي�أمر م�صلحة املتابعة الق�ضائية بالقيام بتحقيقات بخ�صو�ص �شخ�صية ال�شاب وو�سطه
العائلي وبعد ذلك يف�صل يف االجراء:
1ـ �إجراءات احل�ضانة واملحافظة والرتبية:
• التوبيخ
• رقابة من طرف م�صلحة احلماية الق�ضائية
• مرافقة ذات طابع تربوي
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• معاجلة يف الو�سط املفتوح
• خدمة تربوية وذات م�صلحة عامة
• �إمكانية ال�شاب يف اقرتاح م�شروع (مبرافقة احلماية الق�ضائية)
• �إيداع عند (�شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة خا�صة �أو م�ست�شفى �أو �إقامة لعالج الإدمان �أو
يف م�ؤ�س�سة عمومية حلماية ال�شباب �أو يف مركز مغلق)
2ـ اقرتاح ت�صحيحي للو�ساطة �أو ت�شاور ت�صحيحي �ضمن جمموعة
3ـ �إجراء بالتحويل نحو هيئة ق�ضائية للبالغني ابتداء من ال� 16إذا كان العمل غري جمد.
 4ـ �إجراءات بخ�صو�ص الوالدين
• الو�صاية على املنح العائلية
• نزع احلقوق كليا �أو جزئيا
• ترب�ص ق�صد حتمل م�س�ؤولية الأبوة
ال توجد يف بلجيكا �سجون لل�شباب الق�صر وال وجود لأجنحة خا�صة بالأحداث يف ال�سجون.
فالقانون ال�سائد هو حماية الطفولة.
التكفل بالأحداث :الإجراءات احلالية ،الإمكانات ،احلدود والآفاق
بعد الإقرار ب�أن القانون العقابي لي�س جوابا جمديا النحراف الأحداث جاء يف بلجيكا
القانون امل�ؤرخ يف  15ماي  1912واملتعلق بحماية الطفولة .وهو قانون متغذ ب�أفكار الدفاع
االجتماعي� ،أحدث من�صب قا�ض للأطفال وترتيبات عقابية ق�صد حماية القا�صرين من
البالغني الذين قد ي�ستغلون �ضعفهم .وهو على اخل�صو�ص قانون قام با�ستبدال العقوبات
املوجودة يف قانون العقوبات ب�إجراءات ح�ضانة وحماية وتربية تطبق على الأحداث� .شهد
هذا الت�شريع اقرتاحات �إ�صالح �أدت �إىل القانون امل�ؤرخ يف � 8أفريل  1965املتعلق بحماية
ال�شباب والذي هو �ساري املفعول �إىل حد الآن بخ�صو�ص الأحداث املنحرفني.
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كان يفرت�ض من قانون � 8أفريل  1965تقدمي جواب على جممل امل�شاكل التي يواجهها
الق�صر الذين هم يف �أو�ضاع �صعبة مع ف�صل كبري خم�ص�ص للوقاية .وكان القانون ين�ص
على �إجراءات جتاه الأولياء «املهملني» تبد�أ من امل�ساعدة الرتبوية حتى �سحب ال�سلطة
الأبوية مرورا ب�إقامة الو�صاية على املنح العائلية .كما تنظم يف الأخري �إجراءات حماية
خا�صة بالق�صر الذين هم يف خطر والق�صر املنحرفني دون التمييز بني الفئتني.

نظام احلماية
عندما يقرتف قا�صر خمالفة مهما كانت خطورتها تتدخل ال�شرطة �أوال .وتكون القواعد
على هذا امل�ستوى �شبه مت�شابهة بني الق�صر والبالغني �سواء بخ�صو�ص طريقة ت�أدية التحقيق
�أو ب�شروط املنع من احلرية .وهناك اختالفات �ضئيلة تتعلق ب�شروط اال�ستنطاق وظروف
االعتقال وا�ستعمال الأ�صفاد .عندما تقوم ال�شرطة ب�إخطار وكيل امللك بحدوث خمالفة
ميكن لهذا الأخري �أن يلج�أ �إىل قا�ض للتحقيق وذلك فقط يف «ظروف ا�ستثنائية ويف حالة
ال�ضرورة الق�صوى» ،وهي فر�ضية جد نادرة بالن�سبة للمخالفات ولكنها �آلية بالن�سبة للجرائم
مثل القتل واالغتياالت واالغت�صابات .ويف حالة اال�ستعجال ميكن لقا�ضي التحقيق �أن ي�أمر
ب�إيداع قا�صر ولكنه ال ميكنه �أن ي�صدر �أمرا بالتوقيف .تعود �صالحية التحقيق عن الأفعال
�إىل وكيل امللك �أو قا�ضي التحقيق وال تكون �أبدا من مهام قا�ضي ال�شباب .تهدف حتقيقات
قا�ضي ال�شباب �إىل معرفة �أف�ضل ل�شخ�صية القا�صر والو�سط الذي تربى فيه والإجراءات
التي تكون مالئمة �أكرث للإ�شكالية التي يطرحها .و�إذا مل يقم بتعيني قا�ض للتحقيق ميكن
لوكيل النيابة �أن يقفل امللف دون تبعات� ،أو اللجوء �إىل قا�ضي ال�شباب «مع �إمكانية موا�صلة
التحقيق �إذا تطلب ذلك» .و�إذا قرر اللجوء �إىل قا�ض لل�شباب ميكن لوكيل النيابة العامة
�أن ي�أمر ب�شكل مبا�شر القا�صر ووالديه باملثول يف اجلل�سة .وفيها يقوم القا�ضي مب�ساءلة
القا�صر وي�ستمع �إىل وكيل النيابة والأطراف املدنية و�إىل الوالدين واملحامني .ثم يدخل
الق�ضية يف املداولة �أو ينطق فورا بحكمه� ،أي �أنه يقر ما �إذا كانت الأفعال م�ؤكدة ويقرر
الإجراء الذي يراه مالئما ويف�صل يف امل�صالح املدنية.
يف�ضل وكيل النيابة يف الغالب اللجوء �إىل القا�ضي كي يقوم بالتحقيقات الأولية و�أن ي�أخذ،
ولو ب�صفة م�ؤقتة� ،إجراءات ح�ضانة �ضرورية بخ�صو�ص القا�صر .يف هذه احلالة ميكنه �إما
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�أن ير�سل امللف �إىل القا�ضي الذي ي�ستدعي القا�صر ووالديه و�إما �أن مينع القا�صر من حريته
ويقدمه حمجوزا �إىل القا�ضي.

ماهي الإجراءات التي ميكن �أن يتخذها القا�ضي
ميكن للقا�ضي يف �إطار الإجراءات امل�ؤقتة �أن يغري قرارا كان قد اتخذه �سالفا .وميكنه حتى
بعد نطق احلكم �أن يعيد النظر فيه بعد �إجراء ي�سمى «املراجعة».
ميكن للقا�ضي �أن ي�أمر بخدمة تربوية وخريية ،ولكنه ال ميكنه �أن يفر�ض هذا النوع من
اخلدمات ب�أمر م�ؤقت ،ال ميكن �أن يقوم بذلك �إال بحكم؛ وهو ما يغري �شيئا ما من فل�سفة
الإجراء .كما ميكن للقا�ضي �أي�ضا �أن يوجه القا�صر نحو و�ساطة مع ال�ضحايا .وتقوم
م�صالح الو�ساطة املوجودة يف بع�ض الدوائر بربط ال�صلة بني ال�ضحايا ومرتكبي املخالفات.
ويعطي هذا الإجراء نتائج جد متنوعة� :إعادة ربط ال�صالت بني الأطراف ،االعتذارات،
التعوي�ضات ،التف�سريات �إلخ ...غري �أنه يجب تقييم جدوى هذا امل�سعى.
ميكن للقا�ضي �أن يقرر التنحي من الق�ضية ويحيل القا�صر على حمكمة اجلنح �أو حمكمة
اجلنايات .ويتمثل �شرط التنحي يف كون �أن القا�ضي يعترب �أنه من غري املالئم اللجوء
�إىل �إجراء ح�ضانة �أو حماية �أو تربية ،و�أن يكون القا�صر قد جتاوز � 16سنة وقت ارتكاب
الأفعال املن�سوبة �إليه .ويتعني �أي�ضا �أن يكون القا�ضي منورا بتحليل طبي نف�ساين وبدرا�سة
اجتماعية .ويف حالة التنحي يطبق القانون العقابي اخلا�ص بالبالغني على القا�صر دون
حتفظ ،فهو �إذا لي�س �إجراء حماية.

ماهي اخلدمة الرتبوية؟
متثل جمعية �شباب ،تربية وعمل م�صلحة للخدمات الرتبوية واخلريية ترافق ال�شاب بناء
على قرار من قا�ضي ال�شباب ،وخا�صة يف جمال تنفيذ اخلدمة ذات امل�صلحة العامة.
وبالفعل ف�إن اخلدمة الرتبوية ميكن �أن تكون م�ساعدة يقدمها �شاب ملدرب فريق كرة قدم
�أو عمل يدوي يف جمموعة بناء �أو جنارة �أو م�ساعدة يف تن�شيط بدار للم�سنني .ويكون لل�شاب
االختيار ح�سب �إمكانيات امليدان .و�إذا �أظهر �شاب اهتماما بن�شاط تربوي غري متوفر
ميكن للمربي �أن يت�صل بامل�ؤ�س�سة حتى يرى �إمكانية عمل لل�شاب بناء على اتفاق .مثال
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�إذا كان ال�شاب يريد �أن يقدم خدمة ل�صالح احليوانات امل�شردة ميكن للمربي �أن يت�صل
مبلج�أ للحيوانات للتفاو�ض معهم حول �إمكانية ت�أدية هذا ال�شاب لعمل امل�صلحة العامة
عندهم .ويقرر قا�ضي ال�شباب القيام بعدد من ال�ساعات الرتبوية لكن دون �أن يحدد طبيعة
اخلدمة فهذه تعود �إىل �صالحيات عمل الفريق مثل جمعية �شباب ،تعليم وتربية الذين هم
موجودون مع ال�شاب ويرافقونه .عند احلوار الأول عند جمعية �شباب ،تربية وعمل يتم
ا�ستقبال ال�شاب مع والديه ،ويف هذه اجلل�سة تتم العودة �إىل ما حدث والتكلم عن املخالفة؛
ويطلب من ال�شاب التفكري فيما يريد فعله .ويف اجلل�سة الثانية من احلوار يتم التطرق �إىل
تخطيط اخلدمة وفق �ساعات التمدر�س و� /أو التكوين لل�شاب على �أن ال تتجاوز املدة يومني
يف الأ�سبوع .ويتعني ،كما يقول �أحد مربي جمعية �شباب ،تربية وعمل « على ال�شاب الذي
ارتكب طي�شا حتمل تكاليف نقله» .ولكن مع ذلك يناق�ش فريق جمعية �شباب ،تربية وعمل
مع ال�شاب الذي قد يختار �أن ي�ؤدي خدمته يف املكان الأقرب �إىل بيته العائلي �أو العك�س.
عندما تتم �صياغة م�شروع ال�شاب يتم تقدميه رفقة ال�شاب �إىل امل�ؤ�س�سة .وعلى ال�شاب
�أن يربر غياباته �أو ت�أخراته .ويرفع ب�صفة منتظمة تقرير �إىل قا�ضي ال�شباب لإطالعه
على تطور ال�شاب وهو يطبق خدمته الرتبوية .وميكن طلب عقد اجتماع مع قا�ضي ال�شباب
وال�شاب لإعادة �ضبط القواعد �إن تطلبت احلاجة .ويتمثل هدف عمل جمعية �شباب ،تربية
وعمل يف �إعطاء معنى �إىل فعل االنحراف الذي اقرتفه ال�شاب .ويقول حمرتفو جمعية
�شباب ،تربية وعمل عما ميكن �أن ي�ساعد ال�شاب �أو العك�س« :ال يدافع املحامون بال�ضرورة
عن ال�شاب ! بع�ضهم ال يقدم نف�سه حتى لل�شاب .يحدث �أن يتم تعيني املحامي  5دقائق قبل
اجلل�سة ،ويكون له تبادل �سريع يف املمر معه .وين�صحه دون �أن يناق�ش ذلك معه �أن يطلب
اخلدمة الرتبوية �أو �أن يقرتح بناء م�شروع لل�شاب» .وبالفعل ميكن لل�شاب �إمكانية اقرتاح
م�شروعه اخلا�ص على قا�ضي ال�شباب .يف الواقع يالحظ فريق جمعية �شباب ،تربية وعمل
�أن هذا امل�شروع هو يف الغالب تهرب ال يلزم حقيقة ال�شاب« :ح�ضور املحامي �إجباري فهو
يرافق ال�شاب يف �صياغة م�شروعه مع االلتزام مثال بعدم التغيب يف الدرو�س يف حني �أن
ذلك ال ميكن �أن يعترب م�شروعا لأنه يدخل �ضمن واجبات ال�شاب.»...
وبالعودة �إىل اخلدمة يقوم املربي با�ستدعاء ال�شاب يف اليوم الأول من التنفيذ جلمع
املعلومات .ثم بعد ذلك فقط يت�صل مب�س�ؤول امل�ؤ�س�سة التي �ستقبل ال�شاب� .إذا كان هناك
م�شكل ينتقل املربي �إىل عني املكان ،كما ميكنه �أي�ضا التفكري يف تغيري مكان اخلدمة الرتبوية.
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عندما ينتهي ال�شاب من تنفيذ �ساعات اخلدمة ُيجرى حوار مع امل�س�ؤول ق�صد تقييمها:
ويقوم ال�شاب �أي�ضا بعملية التقييم «تعترب غالبا هذه اخلدمة عقوبة من طرف ال�شباب مع
�أننا نريد تبليغهم �أنها خلدمة تربوية ولي�ست عقوبة ...فهو يرى نف�سه جمربا» .
ال ُتقرتح اخلدمة طبعا على اجلميع وميكن �أن يتم �إقرارها مبر�سوم �أو بحكم .غري �أن
اخلدمة تبقى بديال للحب�س حيث �أن ال�شاب ميكن �أن ي�ؤدي اخلدمة وهو يف الو�سط العائلي
�أو وهو يف و�سط مفتوح .ويتمثل دور م�صلحة احلماية الق�ضائية يف �إطار عمل جمعية �شباب،
تربية وعمل يف مراقبة ال�شبان ولكن هذا مل يعد يتم تلقائيا� .أ�صبحت يف الغالب م�صلحة
احلماية الق�ضائية تكلف بالتحقيق االجتماعي املتعلق بال�شاب .وجتد جمعية �شباب ،تربية
وعمل نف�سها يف امل�صاف الأول لالهتمام بالو�ضعية العائلية .ويقول �أحد مهنيي جمعية
�شباب ،تربية وعمل « :اجلانب امللمو�س من العمل يرافق املرور �إىل العمل املنحرف :ف�أي
فعل يواجه فعال �آخر وكل عمل يواجهه عمل م�ضاد نوعا ما ب�صفة �أو ب�أخرى» .وتالحظ
�إحدى مهنيات جمعية �شباب ،تربية وعمل« :عندما ينتهي العمل ن�صبح بدون معلومات عن
ال�شاب.وبالطبع ن�شعر بنوع من الإحباط كوننا ال ميكننا �أن نرافقهم �أكرث وذلك بناء على
املعلومات التي ت�صلنا .فهناك حلظة يتعني علينا توجيهه وت�سليمه املجداف».
وميكن لل�شاب الذي يقرتف اجلنحة قبل � 19سنة �أن ينفذ اخلدمة حتى وهو يف �سن
الع�شرين .وميكن �أن يقا�ضى الطفل عن �أفعاله ابتداء من �سن .12
ميكن �أي�ضا اقرتاح الو�ساطة .يتم ذلك على م�ستوى النيابة العامة دون الذهاب �إىل قا�ضي
ال�شباب مما يجنب الو�صول �إىل فتح ملف لل�سوابق العدلية .يبقى من ال�ضروري �أن يكون
ال�شاب فاعال يف عملية الت�صحيح .عندما ت�سري الأمور ب�شكل جيد فذلك جد ثري للتعلم.
وبالطبع يتم حت�ضري الو�ساطة مع كل من الطرفني .وت�ؤدي �إىل اتفاق مي�ضيه الطرفان
وي�ؤكده وكيل النيابة .ويهدف الإجراء �إىل ال�سماح ل�ضحية العمل املنحرف ومقرتف هذا
الفعل بتبادل الر�أي والبحث عن حل للنزاع .وت�شكل الو�ساطة بديال للجوء �إىل العدالة يكون
فيها الفاعل وال�ضحية «فاعلني» وهي عملية �إرادية حيث �أن ال�ضحية والفاعل �أحرار يف
قبولها من عدمه .و�إذا مل تفلح الو�ساطة ال تفقد ال�ضحية حقوقها يف التعوي�ضات .كما ميكن
يف �أية حلظة اخلروج من الو�ساطة ويف كل حلظة ميكن لكل واحد �أن ي�ستند �إىل حمام.
ويكون دور الوالدين مهما خالل هذه العملية فهم يدعمون ال�شاب ويحر�صون على �أن ال
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يلتزم كيفما اتفق .يجب �أن يكونوا �أطرافا يف االتفاق كالتعوي�ض عن الأ�ضرار مثال ،و�إذا
كان ال�ضحية قا�صرا ميكن �أن يرافقه والداه.

�أمثلة عن التكفل يف �إطار جمعية �شباب ،تربية وعمل
« يقرتب رومان من ال ،18مت توقيفه ال�ستهالك وبيع القنب داخل مدر�سته و�أي�ضا لأنه كتب
�ضمن جماعة على جدران املدر�سة .بعد قرار من القا�ضي تقوم جمعية �شباب ،تربية وعمل
بتوجيه ر�سالة �إىل الوالدين تدعوهم رفقة ال�شاب للح�ضور حتى ت�شرح لهم قرار قا�ضي
ال�شباب .ويتم خالل اللقاء العائلي التطرق �إىل الفعل كيف مت ،و�شرح الإجراء للوالدين.
كان الوالدان غا�ضبني جدا من حمامي ابنهما .فقمت بتذكري الوالدين ب�أن هناك طعونا
ممكنة .وعند نهاية احلوار ُطلب من ال�شاب التفكري ملدة �أ�سبوع على الأقل يف م�شروع ما.
مت برجمة حوار فردي مع ال�شاب للعودة �إىل تاريخه والعمل على فكرته بخ�صو�ص اخلدمة.
رغب رومان يف ت�أطري تدريبات .ا�ستف�سر املربي عن الفرق التي كان فيها رومان من قبل
وو�ضع برناجما معه وفقا لتمدر�س رومان ،مت هناك ا�ستك�شاف اجلو على م�ستوى الفرق مع
تقدمي معلومات لهم عن دور جمعية �شباب ،تربية وعمل .مت لقاء مع م�س�ؤول الفريق ورومان
ق�صد الإم�ضاء على اتفاق اخلدمة :ويت�ضمن االتفاق حتديد عدد ال�ساعات وبداية العمل
دون حتديد نهايته لأننا نكيف ذلك مع متدر�س رومان .وي�صبح دور جمعية �شباب ،تربية
وعمل هنا فقط موا�صلة االهتمام بف�ضل تبادالت منتظمة .فمثال يف كل تغيري للأوقات مت
ت�سيريه ب�صفة م�ستقلة وبالت�شاور بني الفريق وجمعية �شباب ،تربية وعمل .وقد كان التقييم
النهائي �إيجابيا ،كان رومان مرتاحا لتمهينه ،حتى �أن املدرب اقرتح عمال على رومان .مت
رفع تقرير �إىل القا�ضي � .أُ�ش ِعر رومان بذلك وا�ستدعي للح�ضور �إىل جمعية �شباب ،تربية
وعمل حتى يطلع على هذا التقرير».

كيفني :متابعة معقدة
كيفني الذي �سي�صل قريبا �إىل  .18بد�أ متابعة اخلدمة يف ال�سنة ال�ساد�سة ع�شر نتيجة
لعدة �أفعال منها التخريب و�سرقة دراجة ومقاومة مكلف بالأمن .قبل هذا كان قد مت ب�ش�أنه
اتخاذ �أمر ب�إيداع ،حيث قام كيفني مع �شباب �آخرين بتك�سري نوافذ املدر�سة انتقاما من
املدير الذي يكون قد �ضربه .ولأنه كان يرف�ض العودة �إىل والده و�ضع يف ملج�أ حلماية
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الأطفال املوجودين يف خطر .حكم قا�ضي ال�شباب مبر�سوم ب�أن ي�ؤدي � 30ساعة من
اخلدمة الرتبوية ووجهه �إىل جمعية �شباب ،تربية وعمل .مت حتديد موعد مع الأب وال�شاب.
وقد قامت جمعية �شباب ،تربية وعمل بو�ساطة بني االبن والوالد .لكن الأب قرر �إلغاء املوعد
وقال �أنه ال يريد �إقحام نف�سه� ،أما الأم فكانت قد �أدخلت امل�ست�شفى ب�سبب انهيار ع�صبي.
جاء كيفني �إىل املوعد ولكن كان بال ردود فعل لأنه كان حتت ت�أثري دواء قوي .فهو مودع منذ
�سن الثانية والن�صف يف م�ؤ�س�سة عالجية ،وهو الطفل الوحيد �ضمن كل الإخوة الذي �أودع
ب�إجراء حماية ،وقد مت التكفل به يف م�صلحة الطب العقلي ب�إجراء �إيداع.
وخدمة مل�صلحته بخ�صو�ص هذه اخلدمة رغب يف العمل داخل امل�ست�شفى مل�ساعدة النا�س.
غري �أن ال�شاب كيفني بدا غري م�ؤهل للقيام بهذه اخلدمة نظرا لكونه ما يزال موجودا
يف م�ؤ�س�سة للأمرا�ض العقلية وهو حتت تعاطي الأدوية .كان الإجراء طويال عند قا�ضي
ال�شباب .اتفقت جمعية �شباب ،تربية وعمل على عدة مواعيد مع كيفني ق�صد �صياغة
م�شروعه للخدمة  ...يف �آخر املطاف وجد فريق جمعية �شباب ،تربية وعمل �أن املعلومات
املقدمة كانت كاذبة :الفعل الذي يفرت�ض �أن كيفني يقدم خدمة تربوية من �أجله لي�س هو
الذي كان مالما عليه يف الواقع.
كان هدف اجلمعية مرافقة ال�شاب ق�صد حتميله امل�س�ؤولية باختيار اخلدمة وبالتايل جعله
ملتزما لكن حالة كيفني مل ت�سمح بذلك .فبد�أ الفريق يفكر فيما يعرف كيفني فعله :كان
البناء من �ضمن م�ؤهالته ،فبد�أ البحث عن جمموعة بناء ميكن �أن يلتحق بها ويذهب �إليها
راجال .وهنا اختريت له اخلدمة نوعا ما .وبدا من الأهمية مبكان الرجوع بهذا �إىل امل�ساعدة
االجتماعية ملركز الأمرا�ض العقلية ،كما كان يتعني تطعيم كيفني �ضد التيتانو�س و�أن يزود
ب�شهادة الأهلية للعمل؛ وهو ما �أخذ وقتا �أي�ضا .مت القيام باختبار قبل بداية اخلدمة .ومنذ
بداية اخلدمة كان كيفني ي�صل مت�أخرا وكان ك�سوال وثرثارا .ثم بد�أ ترب�صا مع وقت فراغ
قليل حتى يقوم باخلدمة ،ومتت برجمة لقاء تقييمي غاب عنه كيفني .ويف اللقاء الثاين كان
غري متما�سك وغري قادر على قول �شيء يذكر ،ومل يكن يفهم حتى ملاذا هو هنا .ا�ضطر
قا�ضي ال�شباب �أخريا �إىل �ضرورة توقيف الأمور هناك لأن كيفني قد كرر �أفعاال منحرفة.
تظهر هذه الو�ضعية �إىل �أي حد تكون حاالت خا�صة بدون جواب مالئم بال�ضرورة .وقد
حاول قا�ضي ال�شباب توجيه ال�شاب نحو �شريك يثق فيه»...
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اخلدمة هي قرار يتخذه قا�ضي ال�شباب بخ�صو�ص القا�صر الذي ارتكب جنحة �أو جناية.
وللقا�ضي عدة �إمكانيات :ميكنه �أن يطلب من ال�شاب القيام ب�ساعات معينة من العمل يف
خدمة املجتمع ،حتى يعو�ض عن عمله املنحرف .ويحدد القا�ضي عدد �ساعات اخلدمة ولكن
ال�شاب هو الذي يختار نوع العمل ويتمثل دور فريق جمعية �شباب ،تربية وعمل يف تنظيم
كيفية تنفيذ هذه اخلدمة ب�صفة ملمو�سة .وهو عمل ينفذ جمانا لدى م�ؤ�س�سات عمومية
�أو خا�صة غري جتارية .ي�ساعد فريق جمعية �شباب ،تربية وعمل ال�شاب على بلورة م�شروع
للخدمة بدعم من ذويه .ونناق�ش معه يف هذا ال�صدد الذي ميكن �أن ينا�سبه �أكرث �سواء
على م�ستوى مراكز االهتمام �أو بخ�صو�ص مكان ت�أدية اخلدمة (التنقل) والتوقيت (وت�أخذ
جمعية �شباب ،تربية وعمل بعني االعتبار متدر�س ال�شاب وترفيهه).
�إذن يرتكز امل�شروع على ال�شاب وعلى تدخل من جمعية �شباب ،تربية وعمل ،فعليه �أن
ي�شارك ب�صفة فعالة يف بلورة امل�شروع و�إجنازه وجمعية �شباب ،تربية وعمل هنا مل�ساعدته.
وبالرغم من �أنهم ال يقومون باخلدمة فللوالدين دور �أ�سا�سي :عليهم �أن يدعموا ال�شاب يف
�إجناز خدمته ،وهم ي�ساءلون يف م�ستويات خمتلفة.

لقاء مع قا�ض لل�شباب
يتكلم القا�ضي فورا عن القانون اجلديد ل �صالدوز الذي دخل حيز التطبيق منذ جانفي
 .2012ومبوجب هذا القانون :لكل �شخ�ص يتم اال�ستماع �إليه من طرف ال�شرطة احلق
يف م�ساعدة حمام .ويهدف القانون �إىل احلد من منع احلرية وتعريف ال�شخ�ص بحقوقه،
ولهذا الغر�ض ُو�ضعت على �أ�سا�س تطوعي قائمة من املحامني «علينا �أن نرى ال�شاب املمنوع
من احلرية خالل ال� 24ساعة ،ويبدو يل من ال�ضروري �أن يتدخل حمام جيد �إىل جانب
ال�شاب فهو يعرف كيف يعلمه م�سبقا عن االمكانيات املتاحة �أمامه ...ويتم �آليا ا�ستدعاء
م�صلحة احلماية الق�ضائية �إىل املحكمة مع الطفل .يف الواقع هم مثقلون بالعمل وال ي�أتون
�إال قليال للموعد الأول .فم�صلحة احلماية الق�ضائية تنظم نف�سها لتكون موجودة عندما
يقوم قرار الإيداع بتحديد �إلزامية املراقبة مبر�سوم� ...إنني �أهتم مبا يجري ومبا يتم فعله
يف الهياكل ولوجود قائمة انتظار �أحيانا حتى �أقدر ب�صفة �أح�سن الإمكانات املتاحة �أمام
القا�صر مع الأمل �أن يعي الطفل مبا فعله وتبعاته»...
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يتم اللجوء �إىل املحكمة ب�صفة ا�ستعجالية �أم ال مع �إمكانية مرحلة م�ؤقتة تدوم �ستة �أ�شهر
ك�إجراء للمتابعة حتى يتم جتنيد ال�شاب وعائلته لكي متنح له فر�صة ليربهن على �أنه فهم.
يتم و�ضع ترتيبات هذه املرحلة بف�ضل مراقبة امل�صلحة الق�ضائية �أو عرب �أ�شغال امل�صلحة
العامة «يف الواقع من ال�ضروري �أن تكون هناك متابعة حتى يتم تفادي التكرار .والذي �أراه
مهما للإ�شارة هو �صالحية الر�سالة التي يحملها القانون املتعلق مب�ساعدة ال�شباب �أي يجب
امل�ساعدة قبل املعاقبة» .ويعرب القا�ضي �أحيانا عن �أ�سفه لعدم مالءمة الو�سط العائلي:
«علينا �أن ال نن�سى �أن الوالدين م�س�ؤولني عن ابنهما « ومع ذلك فهو ي�ؤكد على �أهمية تف�ضيل
احلياة العائلية للقا�صر .ولهذا الغر�ض هناك فرق خمتلفة للمتابعة يف العائلة مع ح�ضور
مقبول ،وحتى عندما تكون م�صلحة احلماية الق�ضائية غارقة يف العمل فمن املمكن اللجوء
�إىل فرق �أخرى .قرار القا�ضي جتاه القا�صر ي�صل �أق�صاه �إىل عام وميكن �أن يجدد بعد
درا�سة اجتماعية .وينتهي القا�ضي بالقول �أن الذي يحدث خالل اجلل�سة مهم�« :إعطاء
معنى للذي يجري �ضروري لإقحام الطفل وم�ساعدته على الوعي».

لقاء مع مدير م�ساعدة ال�شباب
تقوم هذه امل�صلحة مبرافقة ال�شباب الذين ارتكبوا جنحة بالن�سبة لكل ه�ؤالء ال�شباب
يتم حتقيق اجتماعي حتى يت�سنى للقا�ضي اتخاذ القرار املالئم ،وبعد قرار القا�ضي
تقوم م�صلحة احلماية الق�ضائية مبهمة املراقبة .ويقول املدير �أنه يف الواقع لي�س من
ال�سهل �أن تكون هناك �إجابة لكل الو�ضعيات ،فيجب التكفل مبلفات الأطفال الذين
هم يف خطر معنوي و�أي�ضا الأطفال الذين ارتكبوا �أفعال جنوح .وي�أ�سف املدير لكون
الفريق يجد نف�سه م�ضطرا لرتتيب امللفات وفق �سلم للأولويات .واملدعم �أكرث ح�سب هذا
املدير يف نظام التكفل بالطفل اجلانح هي تلك القدرة على الإبداع التي يكفلها النظام
ذاته« :نرى �أن هذا ال�شاب يف حاجة �إىل �شيء خا�ص ون�صبح نحن يف حاجة �إىل تلك
اخلدمة ...وت�سمح لنا هذه اال�ستقاللية الن�سبية بالرتكيز على ال�شاب ...يف �آخر املطاف
تتمثل الغاية يف ال�سهر على حماية ال�ضحية وحماية املجتمع وتربية ال�شاب الذي ارتكب
اجلنحة .فهذا الطفل هو قبل كل �شيء يواجه �صعوبة .ال يوجد يف النظام قرار ثابت
كجواب على جنحة ثابتة كما هو احلال بالن�سبة للبالغني .كل و�ضعية تعترب فريدة ...مع
االعرتاف بالأولوية املعطاة �إىل �إجراءات داخل العائلة».
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يبدو �أن مفهوم امل�س�ؤولية يجد مكانه الكامل يف هذه املنظومة :ولكي يتم جعل ال�شاب م�س�ؤوال
عما قام به تعطى له �إمكانية اقرتاح م�شروعه ...وهو هكذا يلتزم كتابيا بالقيام بعدد من
الأمور حتت مراقبة م�صلحة احلماية الق�ضائية .تتم هذه اللحظة يف بناء م�شروع ال�شاب
مبرافقة حمام .ويرى مدير م�ساعدة ال�شباب �أن الأمور تكون �أكرث جناعة لو ح�ضر �أي�ضا
مندوب عن م�صلحة احلماية الق�ضائية �إىل جانب ال�شاب حيث �سيكون هذا الأخري قادرا
�أكرث على فهم الطابع الرتبوي للم�سعى.

لقاء مع مندوبة عن م�صلحة م�ساعدة ال�شباب
وجدت هذه امل�صلحة حتى ال يتم اللجوء �آليا �إىل الق�ضاء بخ�صو�ص الق�ضايا املتعلقة بال�شباب.
ميكن لوكيل النيابة �أن يوجه ال�شاب و� /أو عائلته نحو م�صلحة م�ساعدة ال�شباب فورا بعد
تدخل ال�شرطة مع العلم �أن م�صلحة م�ساعدة ال�شباب م�ستقلة عن وكيل النيابة ،و�أن كل
الذي يتم يكون باتفاق مع الوالد والطفل ابتداء من � 14سنة (عقد) .وي�ضمن م�ست�شار من
م�صلحة م�ساعدة ال�شباب التطبيق اجليد للعقد من طرف ال�شاب وعائلته .ويكلف مندوب
مل�صلحة م�ساعدة ال�شباب بالذهاب �إىل بيت الطفل للقيام بتحقيق قبل �إقامة العقد وهو
هكذا ي�صبح و�سيطا مع امل�ست�شار املكلف بالق�ضية .تقول مندوبة م�صلحة م�ساعدة ال�شباب:
«يف البداية يبدو مفاجئا بالن�سبة للعائالت �أن يكون عليهم �إعطاء موافقتهم ...ولكن عندما
ال تنجح الأمور �إننا نعلم وكيل النيابة الذي يقرر املتابعة الق�ضائية من عدمها ...عملنا جد
مهم ،ويجب �أن ال نن�سى �أننا نقوم به بدون حماية ،فهناك دائما خماطرة و�أحيانا قلق ولي�س
من البديهي �أن نعرف الوقت املالئم الذي يجب فيه التوقف وت�سليم امللف �إىل العدالة».
والأهمية الأوىل ح�سبها تتمثل يف كون امل�ستعملني هم فاعلون على خمتلف امل�ستويات .ولكن «
يجب االعرتاف �أننا ال جند دائما اال�ستعداد متوفرا لأن امللفات التي يجب معاجلتها كثرية ونحن
قليلون حتى نذهب لبيت الطفل قبل لقاء العائلة مع امل�ست�شار .هذا م�ؤ�سف لأن كثريا ما تظهر
�أمور هامة يف البيت العائلي� .إذا كي �أخل�ص ف�إن ال�شاب الذي يقرتف جنحة وعلى اخل�صو�ص
للمرة الأوىل ميكن �أن ير�سل من طرف النيابة العامة �إىل م�صلحة م�ساعدة ال�شباب كنوع من
الفر�صة املتاحة للعمل مع ال�شاب والعائلة خارج النظام الق�ضائي .ولكننا ندخل يف العمل مع
ال�شاب املنحرف �أ�سا�سا عند نهاية تطبيق الإجراء ملتابعته وللت�أكد على �أن الأمور جتري جيدا».
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 • Vحماور لبناء تو�صيات

لتح�سني وتقوية التكفل ومرافقة الطفل
يف نزاع مع القانون وعائلته

قبل كل �شيء يكون من ال�ضروري �إعالم كل طرف من �أطفال و�آباء وم�ؤطرين (معلمني،
مربني ،م�ساعدي تربية ،نف�سانيني وحمامني )...بحقوق الطفل يف نزاع مع القانون عن واقع
النظام وعن الطعون وطرق املرافقة املمكنة .ويتم ذلك مبوازاة مع و�ضع برامج للوقاية يف
املجاالت التي يحتلها ال�شباب �أنف�سهم .علينا �أن نت�صور معا كيفيات الت�شاور ومتتني روابطنا
وقنوات ات�صالنا حتى ن�شجع الكل على حتمل امل�س�ؤولية واالهتمام.
م�ساهمة املجال�س ال�شعبية البلدية واجلمعيات يف الوقاية من انحراف الأحداث
ي�شكل املجل�س ال�شعبي البلدي الإدارة اجلوارية بامتياز .هل يرى نف�سه معنيا ب�إ�شكالية
انحراف الأحداث؟ هل له املوارد املالية للقيام بربامج وقاية من االنحراف؟
ح�سب املادة  16من الد�ستور اجلزائري :ميثل املجل�س املنتخب قاعدة الالمركزية،
ومكان م�شاركة املواطنني يف ت�سيري ال�ش�ؤون العمومية.
وبالتايل ف�إن الإعالم بخ�صو�ص و�ضعية ال�شاب وعائلته يفرت�ض �أن يكون مكفوال لأنه يدخل �ضمن
اهتمام هذه الإدارات مب�ستخدميها .هذا من �ش�أنه �أن ي�سمح بتحديد املخاطر التي تواجه
ال�شباب والعمل على تفعيل موارد املواطنة املحلية ق�صد الوقاية منها.
ـ يبدو فعال �أنه من ال�ضروري التفكري يف التعاون بني املجل�س ال�شعبي البلدي وجمعيات احلي
واجلمعيات اجلوارية والك�شافة حتى يعملون معا يف �إحداث برامج للوقاية من االنحراف.
وبخ�صو�ص اجلمعيات فقليل منها فقط تلك التي تهتم بانحراف الأحداث وبع�ضها تهتم
حتديدا بالوقاية من تعاطي املخدرات وبالتكفل بال�شباب الذي يعاين من هذا امل�شكل.
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ولبع�ضها الآخر برامج لرتبية ال�شباب على املواطنة مع كل ما يعني ذلك من احرتام
الذات والآخرين كما هو احلال بالن�سبة للك�شافة وعدد من اجلمعيات اجلوارية .فما
الذي ي�سمح مب�ضاعفة �أعمالها حتى مت�س الأطفال املوجودين يف الأحياء ال�صعبة ويف
املدار�س ويف دور ال�شباب ويف املالعب؟
امل�س�ألة ال تتعني فقط بدعم وتربية الأطفال املندجمني جيدا يف متدر�سهم ،يتعني التقرب
واالهتمام بالأطفال الذين انف�صلوا عن املدر�سة لأنهم ال يجدون مكانا فيها �أو لأن
النظام يهم�شهم �أو لأنهم يرون �أنه من املجدي �أكرث بيع خبز يف ال�سوق بدل الذهاب
�إىل م�ؤ�س�سات ال تعري اهتماما كبريا لهم ف�إننا هنا ب�صدد واجب مكافحة التمييز
و�سوء املعامالت مهما كان م�صدرها.
مثال« :الريا�ضة ملواجهة الإنحراف» يظهر مقال �صحايف مبادرة جمعية االحتاد الريا�ضي لآيت
�إدري�س ببلدية تا�سكريوت ،فف�ضال عن ال�سماح للمواهب ال�شابة ب�إبراز �أنف�سهم يف خمتلف
الن�شاطات الريا�ضية والإعالن عن طموحهم ومرافقتهم خالل م�سارهم ت�ؤمن اجلمعية
بف�ضائل الريا�ضة كموجهة للطاقات وان�ضباط ال�سلوكات .وهي تهدف ملكافحة انحراف
الأحداث والت�سرب املدر�سي والتدخني� .إنها جتربة يجب �إذا تدار�سها.
خلية الوقاية ومكافحة انحراف الأحداث التابعة ملجموعة الدرك الوطني ،عاجلت عددا كبريا
من امللفات املتعلقة مب�ساعدة الق�صر يف خطر معنوي .يف جمال مكافحة االنحراف يقوم
�أع�ضاء اخللية بجوالت تفتي�ش عرب الأحياء ال�شعبية حيث خماطر انحراف الأحداث �أكرب.
ويربز م�شكل عند �إيداع الق�صر بدون م�أوى يف مراكز �إعادة الرتبية .وبالفعل فهذه الهياكل
ال ت�ستقبل الأحداث �إال بعد �أن تبلغ قرارا من طرف قا�ضي التحقيق .وهو �إجراء ي�أخذ وقتا.
�أمل يحن الوقت خللق جماالت ا�ستعجاليه �أخرى لإيواء الأطفال.
هناك و�ضعيات يجب قطعا �أن تنتهي عندما ال تكون فيها �أية م�صلحة� :شباب معتقل
يودعون ب�صفة م�ؤقتة يف و�سط عقابي (جناح الأحداث) وبع�ضهم يبقى يف احلب�س
بعد احلكم .فالإيداع يف ال�سجن قبل املحاكمة يطرح ب�صفة جلية م�شاكل احرتام روح
القانون الذي يهدف قبل كل �شيء �إىل �ضمان م�ستوى عال حلماية الطفل .هذا الو�ضع
يف حاجة ما�سة للتوقف عنده.
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يبدو �أن وزارة العدل بالتعاون مع فاعلني �آخرين ب�صدد و�ضع تكوين خا�ص لق�ضاة
الأحداث
فما هي الو�ضعية يف الوقع؟ ال ي�ستفيد قا�ضي الأحداث برغم خ�صو�صية دوره داخل املحكمة
وخمتلف املراكز املخت�صة من �أي تكوين تخ�ص�صي .ويف بع�ض املحاكم ال يعمل
القا�ضي املكلف بالأحداث على ق�ضايا الأحداث فقط� .إنه من ال�ضروري مبكان �أن
ين�ش�أ نظام خا�ص بق�ضاة الأحداث وذلك يف م�صلحة الطفل.
خلط :ماهو الفرق بني مركز خمت�ص يف �إعادة الرتبية موجود حتت و�صاية وزارة العدل
و�آخر حتت �إ�شراف وزارة الت�ضامن الوطني؟ ما خ�صو�صية كل منهما؟ هل يف املهمات؟
يف امل�شروع البيداغوجي؟ يف النظام؟ يبدو يف امليدان ح�سب ال�شهادات �أن املراكز
املتخ�ص�صة لإعادة الرتبية التابعة لوزارة العدل ت�سري كمركز عقابي مغلق .هل هذا
هو االختالف الوحيد؟ مادام هناك مراكز خمت�صة حتت و�صاية وزارة العدل ،مع
توفر مراكز خمت�صة لإعادة الرتبية موجودة حتت �إ�شراف وزارة الت�ضامن الوطني ما
الذي ي�سمح با�ستمرار �أجنحة للق�صر يف املراكز العقابية .هل امليزانية املعطاة للتكفل
بكل قا�صر على م�ستوى كل وزارة معنية كافية لكي تكون ناجعة؟ هل من املمكن �أن
تكون �سيا�سة حقيقية قابلة للقراءة ووا�ضحة للتكفل والوقاية من جنوح الأحداث؟ هل
م�س�ألة انحاف الأحداث مهمة ب�صفة كافية حتى جتعل الكل متحمال مل�س�ؤوليته؟ �أمل
تدفع االعتبارات الرتبوية و�إعادة الرتبية �إىل م�ستوى ثانوي من االهتمامات؟
يبدو �أن امل�س�ألة ال ميكن �أن تكون جمرد قدرات ا�ستقبال للمراكز املخت�صة لإعادة الرتبية ،حيث
�أنها بعيدة عن االمتالء .فامل�شكلة تطرح ب�شكل خمتلف .ما الذي ي�شجع على احلب�س يف
و�سط عقابي بدل االيداع يف مركز خمت�ص لإعادة الرتبية؟ �أين يكمن الكابح لتنفيذ �سيا�سة
للرتبية وحماية ال�شبيبة؟ على �أي م�ستوى يطرح الإ�شكال؟ من الذي ي�شجع اللجوء املتكرر
فوق الالزم الذي يجب �أن يكون ا�ستثنائيا ح�سب القانون �إىل احلب�س يف و�سط عقابي يف حني
�أن املراكز املخت�صة لإعادة الرتبية ال ت�سري �سوى ب % 50من قدراتها �إن مل يكن �أقل؟
ي�شتكي امل�س�ؤولون من نق�ص املربني املخت�صني يف حني �أن عددا كبريا من املربني املتخرجني
من مراكز التكوين يوجدون يف بطالة .هل تتعلق امل�س�ألة بتكوين خ�صو�صي؟ هل يجب
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�إعادة النظر يف برنامج التكوين و�/أو �إن�شاء «تخ�ص�ص» للمربني ب�ش�أن هذا التكفل
اخلا�ص يف علم اجلرمية؟ هل يجب �أن نفهم �أن املوظفني املكلفني بالق�صر يف و�سط
عقابي م�ؤهلون �أف�ضل على امل�ستوى البيداغوجي؟ �ألي�س من املفيد ومن الأجنع خدمة
مل�صلحة ال�شباب واملجتمع برمته �أن تو�ضع ،يف �أقرب الآجال� ،سيا�سة للتكوين امل�ستمر
لتطوير املهارات؟ �ألي�س هذا على الأمد الطويل �أقل كلفة و�أكرث جناعة؟
�أال ميكن «ال مركزة» عمل م�صلحة املالحظة والرتبية يف الو�سط املفتوح عن طريق فتح
فروع داخل املجال�س ال�شعبية البلدية يف املدن الكربى وبناء على �إح�صائيات ذات
م�صداقية ؟ يبدو �أنه على م�ستوى والية اجلزائر مازال هناك فرع ي�شتغل على م�ستوى
بلدية ال�شراقة .هل ميكن العمل على جعل هذه امل�صالح مرئية �سواء على م�ستوى
العنوان �أو على م�ستوى املهام؟
تبقى املتابعة يف و�سط مفتوح �صعبة التنظيم .كيف نعطي الو�سائل مل�صلحة املالحظة
والرتبية يف الو�سط املفتوح لأداء مهمتها يف املتابعة يف الو�سط املفتوح والقيام باملرافقة
والتحقيقات االجتماعية؟ وقبل كل �شيء هل نقر ب�ضرورة دعم هذه امل�صالح خدمة
مل�صلحة الطفل؟ �ألي�س لنا بف�ضل وجودها االمكانية �أن ال نكتفي ب»�إيداع» الأطفال
الذين يقرتفون جرما يف و�سط مغلق؟ وخا�صة الأطفال الذين يرتكبون اجلنح لأول
مرة� .ألي�س لنا الفر�صة بالت�شجيع من خالل هذه امل�صالح للحفاظ على الأطفال يف
الو�سط العائلي؟
�إعادة �إدماج �صعب التنظيم :ال ميكننا �أن نفكر يف «التكفل بانحراف الأحداث» مع جتاهل
م�سائل الوقاية و�إعادة الإدماج� .إعادة الإدماج م�س�ألة يجب �أن ترافق دوما املخت�صني
يف التكفل بالطفل فور ربط االت�صال معه مهما كانت نوعية الإيداع �سواء كان مركز
خمت�ص لإعادة الرتبية �أو يف جناح الأحداث.
ويف النهاية يبدو لنا من ال�ضروري م�ضاعفة فر�ص تقييم كل منظومة التكفل بانحراف
الأحداث مع �إعطاء الكلمة للمحرتفني وامل�ستعملني على حد �سواء .فال ميكننا الأخذ
بعني االعتبار جممل الوقائع للمنظومة �سوى مبعطيات موثوقة وبالتايل ميكننا �إقامة
تقييم منا�سب للواقع وت�صور الإ�صالحات التي تفر�ض نف�سها.
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�إذا ال ميكن االكتفاء بتقييم جزئي ال ي�أخذ بعني االعتبار �سوى عدد القا�صرين الذين مت
�إيداعهم يف مركز خمت�ص لإعادة الرتبية لكي نحكم على انخفا�ض عدد املنحرفني
ال�شباب.
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