
تباين��ت اآراء الن�س��اء والرج��ال ب��ن امل�ؤي��د 
قدمت��ه  ال��ذي  املق��رح  ب�س��اأن  والراف���ض 
النائبة جميل��ة العبيدي بتق��دمي اإعانة مالية 
للرج��ل الذي يت��زوج م��ن اأرمل��ة او مطلقة او 
عان���ض يف التفاتة منها ملد ي��د الع�ن للمراأة 
التي حرمته��ا الأقدار من وج���د معيل يك�ن 
ع�ن��ا لها ولأ�رستها وان جت��د يف ظله الراحة 
والم��ان يف جمتم��ع م�سط��رب، خا�سة تلك 
الرام��ل ال�ساب��ات الل�ات��ي فق��دن ازواجه��ن 
وه��ن بعمر الزه���ر لأ�سباب خمتلف��ة، او تلك 
امل��راأة التي مل حتظ بتجربة ال��زواج ل�سع�بة 
العث�ر على زوج يف��ي مبتطلباتها و�رسوطها 

اخلا�سة. 
فكان��ت تبحث عن رج��ل مب�ا�سف��ات مثالية 
رمب��ا غري مت�فرة يف �سباب الي�م، او املطلقة 
الت��ي مل تن�سج��م م��ع زوجها لأ�سب��اب عدة او 
حت��ى مع اأهل��ه، خا�س��ة والدت��ه ف�جدت يف 
الط��اق احل��ل ال�حي��د يف انه��اء معاناته��ا، 
مث��ل هذه الن�ساء من حقهن ان يتزوجن ثانية 
اذا م��ا �سنحت له��ن الفر�سة، ولك��ن هل تخل� 
مثل ه��ذه اخلط�ة من املتاعب لكا الطرفن؟ 
لن�ستم��ع اىل الآراء الت��ي ادىل بها البع�ض من 

القريبن من هذه اخلط�ات . 
 حماكم الأح�ال ال�سخ�سية

  م��ن اح��دى حماك��م الح���ال ال�سخ�سية يف 
بغ��داد اأي��د القا�س��ي )���ض-ح(  مب��داأ تع��دد 
الع�ان���ض  الزوج��ات عازي��ا ذل��ك اىل ك��رة 
والرام��ل واملطلقات، فيم��ا رف�ست القا�سية 
التي ف�سلت عدم ذكر ا�سمها املقرح  بالق�ل:
" ان تع��دد الزوج��ات ل��ه اآثار بعي��دة املدى 
و�سلبي��ة ت�ؤث��ر ب��ا ادن��ى �س��ك يف العاق��ة 
ال��زوج  ي�ؤي��د  ال�رسي��ة، وان هن��اك قان�ن��ا 
بال��زواج م��ن ثانية ع��ن طريق ا�س��دار حجة 
اذن بال��زواج عن طري��ق اآلي��ة قان�نية متنح 

للزوج ولكن ب�رسوط منها :
- تبلي��غ الزوج��ة الوىل –الكف��اءة املالي��ة 
– امل�سلح��ة امل�رسوع��ة لل��زواج ، ففي حال 
ت�فر هذه ال�رسوط مينح الزوج حجة بالزواج 
م��ن زوج��ة ثاني��ة". -  وا�ساف��ت: يف ح��ال 
مت الت�سدي��ق عل��ى املق��رح واق��راره بتع��دد 
الزوج��ات فان��ه �سي�ل��د م�س��اكل يف ال���رسة 
و�سيك���ن تاأث��ريه ال�سلب��ي عل��ى الأطفال يف 
ح��ال ت��رك ال��زوج لأح��دى الزوجت��ن لع��دم 
قدرت��ه يف الت�في��ق ب��ن الزوجت��ن، كما ان 

ع��دم ق��درة الأب يف ح��ال تع��دد الزوج��ات 
بالأ���رساف املبا�رس عل��ى الأولد ومتابعتهم 
وخا�س��ة يف ح��ال وج���د اأولد مراهقن من 
الزوج��ة الوىل �سيدف��ع الطف��ال اىل اجلن�ح 
وه��ذا م��ا ن�ساهده بك��رة اثناء عملن��ا ب�سبب 

�سعف الرقابة واملتابعة  لهم". 
 حل جزئي

  وا�سارت الباحثة الجتماعية ن�ال حممد من 
احدى حماكم الح�ال ال�سخ�سية اىل انه : 

"م��ن خال عمل��ي يف املحاكم اأجد ان زواج 
كل م��ن الأرمل��ة واملطلق��ة )يزي��د الطن بله( 
�سيغ��رق  حي��ث  املت��زوج،  للرج��ل  بالن�سب��ة 
بامل�س��اكل خا�سة مع ت�اجد اأطف��ال الزوجة 
اجلدي��دة والزوج��ة القدمي��ة، فب��دل م��ن منح 
اإعانة لل��زوج اأجد ان تت���ىل احلك�مة بزيادة 
من��ح �سبكة احلماي��ة الجتماعي��ة وان يك�ن 
الرات��ب �سهري��ا ومنتظم��ا، وان تك���ن له��ن 
�سل��ف  بال�س��كل ال��ذي ي�ف��ر العي���ض الك��رمي 
ملث��ل ه���ؤلء الن�س���ة، او فتح معام��ل خا�سة 
له��ن وفتح دورات تدريبي��ة للن�ساء الباحثات 
ع��ن  عم��ل، وان يت��م التاأكي��د عل��ى �رسائ��ح 
املطلق��ات والرام��ل، ام��ا منح الرج��ل مبالغ 
ت�سجيعي��ة فه� ح��ل جزئي". ولفت��ت اىل" ان 
هن��اك زوج��ات مهج�رات ف��اذا ت��رك الزوج 
زوجته �سنتن او اكر فانه يحق للزوجة طلب 
التفري��ق ومثل هذه احلالت جندها يف زيادة 
كما جند زوجات ق��د فقدن ازواجهن، فالزوج 
هن��ا )مفق�د( وه��ن كثريات اي�س��ا، اما زواج 
املطلق��ات فمث��ل ه��ذه الزوج��ة الت��ي اكت�ت 
بتجرب��ة زواج فا�سل��ة ل اعتق��د انه��ا �ستعي��د 
الكرة خا�سة اذا كان الزوج املتقدم له زوجة 
واأولد وه��ي لديه��ا اأولد اذ �سيك���ن البي��ت 
حلب��ة ���رساع ب��ن كل م��ن اولد الزوجت��ن 
وب��ن الزوجت��ن اي�س��ا، ام��ا ال��زوج ف�س�ف 
يع���ض ا�سبع الندم"، وخل�س��ت الباحثة ن�ال 

الق�ل اىل ان هذا املقرح يبدو رثا. 
 �س�ق النخا�سة

  واو�سح��ت رئي�س��ة جلن��ة امل��راأة يف جمل�ض 
�س��د  "ان��ا  ال��راوي:  ده��اء  بغ��داد  حمافظ��ة 
املق��رح املقدم فاذا اردن��ا ان ن�ساعد الأرملة 
واملطلقة يجب ان نعطيها راتبا جمزيا يعيلها 
هي واولدها، وان املراأة العراقية لي�ست بهذا 
الرخ�ض فهي لي�ست ب�س�ق النخا�سة،ان املراأة 
له��ا تاري��خ ومكانة كب��رية يف املجتمع فهي 
مربي��ة الجي��ال والم املثالي��ة وامل�سحي��ة 
وله��ا دور كب��ري يف كل احل��روب الت��ي م��رت 
عل��ى  ال�ط��ن".   وا�س��ارت ال��راوي اىل ان من 
امل�ؤ�س��ف اأن تق��دم النائبة العبي��دي مثل هذا 
املقرح يف عيد املراأة ، كان عليها ان تناق�ض 
الق�انن اخلا�سة باملراأة وتطالب باإن�سافها 

يف املجتم��ع ، فمنح الرمل��ة واملطلقة مبلغا 
قدره )100( الف دينار يعد اهانة  لها".

 وقال��ت النا�سط��ة املدني��ة والعامية اميان 
ال�سحاذ:  

"اأوؤي��د وب�س��دة ال��زواج للمطلق��ات والرام��ل 
والع�ان�ض الل�اتي ي�سكلن ن�سبة 75باملئة يف  
الع��راق ، ولك��ن �سمن �رسوط اوله��ا ان يك�ن 
الزوج املتقدم مقت��درا ماليا وبا�ستطاعته ان 
يعي��ل بيتن، ومع ذل��ك على الدول��ة ان تقدم 
دعم��ا ماليا اكرب، منها ار���ض �سكنية او بيت 
خم�س���ض لاأرامل واملطلق��ات ومنح قرو�ض 
مي���رسة اىل جان��ب درا�سة مثل ه��ذا الرتباط 

لكي ل نخلق م�ساكل للعائلتن  وللزوج" . 
 عزوف عن الزواج

وت�س��اءل املحام��ي ابراهيم �ساك��ر من احدى 
حماك��م الح���ال ال�سخ�سي��ة يف بغ��داد ه��ل 
الرج��ل قادر عل��ى ال��زواج وتكفل بي��ت اآخر؟ 
م�سيف��ا: " الغالبي��ة من��ا نح��ن الذي��ن يطلق 
علين��ا الطبق��ة ال��سط��ى غري قادري��ن باملرة 
عل��ى الزواج من ثانية فنحن )بطلعان الروح( 
نعي��ل بيتنا والبع�ض من��ا لديه والدين ويجب 
اعالتهم��ا واغلبن��ا غري قادرين عل��ى العي�ض، 

فال�سائق��ة املالية التي يعي�سها البلد واحلرب 
منذ عامن والتي ا�ستنزفت اقت�سادنا ا�سافة 
اىل ال�ستقطاع��ات عل��ى الروات��ب ال�سحيح��ة 
واقت�س��اد البل��د متهال��ك يعاين م��ن مدي�نية 
مرهق��ة ، كل هذه الم���ر جعلتنا نفكر بتدبري 
اح�الن��ا قب��ل التفك��ري بزوج��ة اخ��رى ومثل 
ه��ذه الظروف جعل��ت حتى ال�سب��اب يعزف�ن 
عن ال��زواج لك��رة التكاليف وغ��اء ال�سعار 

والبطالة".
 وقال بع�سبية املحامي طه زيدان:

" ل� �سم��ح القان�ن للمراأة ان تتزوج )100( 
رج��ل فاأنه��ا ل تقب��ل ب)99( رج��ا ، الزواج 
باأكر م��ن زوجة قد اقرته الق�انن وال�رسيعة 
ال�سامية وه� حق م��ن حق�ق الرجل فلماذا 
يف  متحابت��ان  زوجت��ان   ، امل��راأة  تكره��ه 
ظ��ل رجل مقت��در واطف��ال )حل�ي��ن( من كا 
الزوجت��ن يجع��ل احلياة اكر بهج��ة، و ملاذا 
اغل��ب الن�ساء انانيات يف�سلن ان يك�ن الزوج 
مل��كا )طاب�( لهن؟ ملاذا ل يعطفن على بنات 
جن�سهن وه��ن الرامل واملطلق��ات بل وحتى 
"الع�ان���ض"؟ الرجل يك�سب بهن )اجرا( اذا ما 

تزوجهن فلماذا هذا الرف�ض من قبلها؟" . 
وراأت املحامية امتثال اجلميلي:

" ان اغل��ب الزوج��ات يج��دن يف الزواج من 
امراأة اأخرى خيان��ة من الرجل لزوجته، تعدد 
الزوجات ح��ال وم�ج�د ولكن ب�رسط ت�فري 
حياة كرمية لكا الزوجتن، وان يعدل الزوج 

بينهما".
 وت�ساءل��ت اجلميل��ي "ه��ل هن��اك حق��ا زوج 

عادل؟" 
 الق�انن يف خدمتها

 املحامي ن�سري كاظم قال بغ�سب ماذا يردن 
الن�س��اء: " فكل الق�انن ت�س��ب يف خدمتهن، 
فقان�ن الح�ال ال�سخ�سية ف�سل على مقا�ض 
املراأة،  فهي عند الطاق تاأخذ �سداقها امل�ؤخر 
ونفقة له��ا ولأولدها كما يك���ن الثاث كله 
من ن�سيبها، لدي م���كل منعته زوجته حتى 
اأن ياأخ��ذ مكتبته ال�سخ�سي��ة متحججة بانها 
ج��زء من الثاث وه��� كاتب و�ساع��ر واديب، 
وت�سغ��ل ال�سقة او البيت ملدة ثاث �سن�ات مع 
اولده��ا، اما الزوج ف��ا يدري اين يذهب بعد 
الط��اق فه� حم��روم من روؤي��ة اولده ال يف 
اوق��ات واماكن يتم حتديدها من قبل الزوجة 
وهن��ا ميكن الق���ل ان الزوج عن��د الطاق قد 
ا�س��اع ) اخلي��ط والع�سف���ر ( وم��ع كل ذل��ك 

تتظلم وتت�سكى الن�ساء".

 
مهن��د مل يكن يعلم اأن تلك النظ��رة التي كان يرمقه 
به��ا ابن��اء املنطق��ة واجلريان غ��ري املحب��ذة على 
الط��اق، جتعله نادما على م��ا فعله يف تلك الليلة 
امل�س�ؤوم��ة، مقررا بدافع كب��ري اأن يبداأ حياة جديدة 
ك��ي ل يع�د لذل��ك ال�سج��ن، وان حتركات��ه �ستبقى 
مراقب��ة ذهابا واأياب��ا، خماطبا والدت��ه بعد تفكري 
ط�يل باأهمي��ة اأن ينتقل�ا من منطق��ة �سكناهم اىل 
منطق��ة اأخرى حتى ل يعلم �سكانها ما فعله �سابقا.  
اأراد �سف��اء عب��د ال��رزاق وه� )اأح��د اخلارجن من 
�سج��ن الأح��داث قب��ل ثاثة اأ�سه��ر(  اأن يح���ل تلك 
النظ��رة القا�سي��ة الت��ي واجهه��ا بع��د خروج��ه من 

ال�سجن قائا:
" كثريا ما كان ينعتني من ح�يل ب�سفات خمتلفة 
بع��د خروج��ي من ال�سج��ن لألقاء القب���ض علي من 
قب��ل �رسط��ة الح��داث يف منطق��ة البي��اع ، ب�سبب 
�رسق��ة �سي��ارة يف منطقتن��ا بالتف��اق م��ع بع�ض 
ا�سدقاء ال�س���ء، والذين مت القاء القب�ض عليهم بعد 
اع��رايف باأماك��ن ت�اجدهم، وطبعا ه��ذا العراف 
اأخذه القا�سي بعن العتبار اأثناء حكمه الذي اأقره 
بع��ام واحد اأودع��ت فيها ب�سجن ا�س��اح الأحداث، 
ولك��ن قبلها مت عر�سي على طبي��ب نف�ساين لتقييم 
و�سع��ي واب��داء امل�ساع��دة النف�سية وهك��ذا اأكملت 
م��دة حكم��ي يف دار ال�س��اح، وها اأن��ا اأحاول اأن 
اأب��داأ حي��اة جديدة بعد خروجي م��ن هناك، ولي�ست 
يف نيتي الع�دة لل�رسق��ة على الطاق حتى ل تتم 

ع�دتي لل�سجن مرة اخرى، 
ام��ا بخ�س����ض معامل��ة النا���ض واجل��ريان وحتى 
الق��ارب يل مل تع��د مثل ال�سابق، ب��ل حتى ع�دتي 
للدرا�سة رف�سها مدير املدر�سة طالبا مني اأن ابحث 

عن مدر�سة اخرى، ك�ين اأودعت يف ال�سجن ." 
 ل يهمني ال�سجن 

 تلك النظرة الدونية من قبل النا�ض على اأنني جمرم 
كان��ت عاما حمف��زا وكبريا بالع���دة للجرمية من 
جدي��د، هذا ما حت��دث به احلدث �سف��اء خليل )16 
عام��ا( بع��د ان عاد ل�سج��ن الحداث للم��رة الثانية 
عل��ى الت���ايل يف جرميت��ن تختل��ف احداه��ا ع��ن 
الخرى،  م�سيفا : " حاولت بعد انتهاء حمك�ميتي 
الوىل ان اع���د ملمار�سة حياتي مرة اخرى، ولكن 
هم�س��ات م��ن ح���يل ونعتي ب���) خري��ج ال�سج�ن (  
كانت��ا من اأه��م ال�سب��اب لع�دتي م��رة ثانية، هذا 
الم��ر قادين للتع��رف على ع�سابة متته��ن التزوير 
والت��ي انخرط��ت بها م��ن اجل الرب��ح ال�رسيع الذي 
اأوهم�ين به وقتذاك، ولك�ين كنت يف ال�سجن �سابقا 

مل ا�سع��ر بغراب��ة امل��س���ع وفع��ا ع��دت اىل ذلك 
ال�سج��ن وانته��ت حمك�ميتي اي�سا، فم��ا عاد المر 

يهمني حتى وان عدت مرة ثالثة ." 
 كاآبة وانط�اء 

 وب��ن �سع��دون �سيدان )وال��د اأحد الح��داث الذي 
خرج من ال�سجن قبل مدة ق�سرية(: " ل ميكن تخيل 
حي��اة احل��دث وعائلته  بع��د خروجه م��ن ال�سجن، 
فنح��ن ب�رس ول�سنا مائكة والظ��روف التي نعي�سها 
ق��د جترب املراه��ق على ارت��كاب بع���ض الخطاء ، 
ك���ين مري�سا ويل م��ن البنات خم�س��ة ،المر الذي 
دف��ع ابني اىل ارت��كاب جرمية الن�س��ب والحتيال 
و�س��اء اهلل ان يتلق��ى عقاب��ه مل��دة �سبع��ة اأ�سهر يف 
�سج��ن ال�س��اح، واأن��ا ووالدته كن��ا نتلم�ض ع�دة 
ابنن��ا ملمار�سة حياته الطبيعي��ة والعمل والزواج ، 
ولاأ�س��ف ال�سديد مل يتقبله املجتم��ع على الطاق 
ب�سب��ب ما ارتكبه �سابقا، المر الذي اأثر يف نف�سيته 
ب�س��كل كبري، ما زاده اكتئابا وعزلة حتى عن اأفراد 
عائلت��ه،  اأما انا ووالدته فما زلن��ا نعاين المرين، 

خا�س��ة بعد رف�ض اأه��ل خطيبته باإكم��ال مرا�سيم 
الزواج، ك�نه اأودع  يف  ال�سجن �سابقا." 

  ن�اة املجتمع 
 واو�سحت ا�ستاذة علم الجتماع وداد ال�سمري :

" املجتم��ع العراق��ي م��ا زال ي�سه��د اأن�اعا كثرية 
م��ن اجلرائ��م التي ترتكب من قب��ل الأحداث ما بن 
عم��ر 15 اىل17عام��ا والت��ي تركز ح���ل ال�رسقة 
وال�سط� امل�سل��ح، كل �سخ�ض ين�سد احلب والحرام 
م��ن قب��ل الخري��ن منذ نع�م��ة اظف��اره، وهذا حق 
م�رسوع، لذلك تبقى نظرة ال�سك والدونية ملن اأودع 
يف ال�سج��ن �سابق��ا له��ا دور كبري يف ع���دة ه�ؤلء 
اىل ارت��كاب  اجلرمي��ة نف�سها اأو اب�س��ع منها ، وهذا 
م��ا ت�سهده اأروقة املحاك��م بالفعل من ع�دة ه�ؤلء 
لرت��كاب نف�ض  اجلرائم ."  واكدت ال�سمري " ان كل 
املجتمع��ات يف العامل تعمل على مكافحة اجلرمية 
ب��كل �س�ره��ا وخا�س��ة اذا مت ارتكابه��ا م��ن قبل 
اأطف��ال ، بل يتم الركيز عل��ى الطفل واحلدث ب�سكل 
كب��ري واأك��ر م��ن الن�س��ان الرا�س��د باعتب��اره ن�اة 

املجتم��ع والذي يقع عل��ى عاتقها بن��اء م�ستقبله، 
اأم��ا يف جمتمعاتن��ا فيت��م اأخذ امل�ساأل��ة با مبالة 
وعدم اهتم��ام وهذا ما ي�ؤدي بالع�دة للجرمية من 
قب��ل ه�ؤلء الحداث ب��ل  واحرافهم لها."  ال�سمري 
اختتم��ت حديثه��ا بالق���ل  " ان دور ال�ساح هذه 
ونظ��رة املجتم��ع لها بات��ت م�ؤملة ج��دا ولي�ض هذا 
فق��ط، بل جن��د انها تفتقر اىل اأب�س��ط ال�ساليب التي 
يحتاجها احلدث كي يتاأهل لاندماج يف املجتمع، 
اذ يج��ب اأن تك���ن هن��اك اأماك��ن تاأهي��ل عالي��ة 
امل�ست�ى، اأو عل��ى الأقل العمل ب�سكل كبري على دار 
الح��داث، واملحاولة اجلادة لتفعي��ل الربامج التي 
تق��ام هناك ، كي ن�سمن  خروج م�اطنن �ساحلن 

بعيدا عن مرتع الجرام."
 اق�ساء وتهمي�ض

  وا�س��ارت الباحثة يف علم النف���ض الدكت�رة نريان 
ح�س��ن : " لعل اأق�س��ى درجات الأمل الت��ي ي�اجهها 
احل��دث اأو حت��ى ال�سج��ن عند خروجه م��ن ال�سجن 
ه��ي نظ��رة الته��ام والت�سكي��ك الت��ي تط��ارده من 

قبل الهل واجل��ريان والقارب، ا�سافة اىل حالت 
الإق�ساء الت��ي يجدها من جمتمعه وم�قفه ال�سلبي 
بع��دم مغفرة ما قام ب��ه �سابقا من �سبهة اأو جرمية 
اأودعته ال�سجن، وان على امل�س�ؤولن القائمن على 
متابعة تل��ك الدور العمل على اعط��اء املحا�رسات 
لت��سي��ح باأن هن��اك رف�س��ا ن�عا م��ا �سي�اجههم 
فيم��ا ل��� خرج���ا م��ن ال�سجن ، ك��ي تت��م تهيئتهم 
للط��رق ال�سحيحة يف التاأقلم مع تلك النظرة وزرع 
الداف��ع لتغيريها بنجاحهم يف املجتمع، اأما تايف 
تل��ك النقطة املهمة فاأنها ت���ؤدي اإىل اإحداث �رسوخ 
نف�سي��ة عميق��ة لدى احل��دث وال�سجن ت�ؤث��ر ب�سكل 
كب��ري يف عملي��ة تكيف��ه الجتماع��ي والنف�سي مع 
من ح�ل��ه ، وبذلك قد تك�ن عاما مهما يف ع�دته 
لانح��راف الجرام��ي، وق��د تك���ن طري��ق ع�دته 
مرة اأخ��رى اإىل م��ا وراء الأ�س���ار، ويبقى املجتمع 
امل�س�ؤول الول عن عدم ع�دة ه�ؤلء ملرتع الجرام 
، وكي��ف ميكن اأن ن�سنع منه��م اأع�ساء نافعن بعد 

اأن نعيد اإليهم الثقة وال�ستقرار  النف�سي ." 
 اأر�ض خ�سبة 

 املحام��ي �سادق �سمري من حمكمة ب��داءة الكرادة 
كان ل��ه هذا ال��راأي قائا: " هن��اك ن�سبة كبرية من 
اجلرائ��م التي حتدث من قب��ل الأحداث بل يعتربون 
اأر�س��ا خ�سب��ة له��ذه اجلرائم ، ك���ن  ح��ب التقليد 
م��ن قب��ل ه��ذه العم��ار يك���ن كب��ريا وخا�سة ما 
ي�ساهدون��ه م��ن م�ساهد اأف��ام العن��ف و)الأك�سن( 
الت��ي يتم عر�سها عل��ى القن�ات الف�سائية،  كما اأن 
ال���ازع الديني يك���ن �سعيفا �سمن ه��ذه الأعمار، 
واأروق��ة املحاك��م ل ت��زال ت�سه��د حماكم��ة احلدث 
نف�س��ه باجلرمية نف�سها �سابقا، اأو غريها ك�ن المر 
م��ا عاد يهمه ."  واأكد �سمري " ان القان�ن رفع احلد 
الدن��ى من امل�س�ؤولي��ة اجلنائية عن ه��ذه العمار 
والت��ي تراوح ما ب��ن )9 - 17( عام��ا من عمره 
، مراعيا بذلك اعتب��ارات تت�سل بعدم ادراك احلدث 
دون هذا ال�سن لطبيعة فعله املخالف للقان�ن، وان 
القان���ن العراق��ي اأج��از ايقاف تنفي��ذ احلكم بحق 
احل��دث، اأو تخفي��ف العق�ب��ة عن��ه  كم��ا وردت يف 
امل��ادة )128( من قان���ن العق�ب��ات، التي تن�ض 
عل��ى تخفيف العق�ب��ة ، وبعد ا�سدار احلكم من قبل 
القا�سي ي���دع يف احدى دور ال�ساح وذلك ملنع 
اختاطه��م باملجرم��ن الكبار، وطبعا ه��ذه الدور 
ته��دف اىل اعادة هيكلة ه�ؤلء الأحداث لاطمئنان 
متاما بخ�س��ض عدم ع�دتهم للجرمية مرة  اأخرى.  
ولكنها ل تزال تفتق��ر اىل بع�ض الإمكانيات،  التي 
يج��ب اأن تك�ن مت�ف��رة ، وهذا ما يق��ع على عاتق 

وزارة العمل وال�س�ؤون  الجتماعية "
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ما زالت النظرة الدونية 
امل�شاحبة لل�شك تطارد 

)مهند ( ذي ال�شبعة 
ع�شر ربيعا منذ اأن 

خرج من �شجن ا�شالح 
)الطوبجي ( الرتكابه 

جرمية ال�شرقة، 
عندما  �شطا  على اأحد 

بيوت الذين �شكنوا 
املنطقة حديثا، بهدف 
�شرقة بع�ض االدوات 

االحتياطية لل�شيارات. 
هذا ما اأودعه يف �شجن 
اال�شالح ملدة عام كامل.
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