
وفد  �إر�سال  �ىل  �ل�سدر  مقتدى  �ل�سدري  �لتيار  زعيم  دعا 
�لإ�سالمي  �لتعاون  منظمة  �ىل  ور�سمي  �سعبي  ع��ر�ق��ي 
�ير�ن  و�ىل كل من   ، �لوربي  و�لحتاد  �ملتحدة  �لمم  و�ىل 
و�ل�سعودية لال�ستماع لآر�ئهم وما يقدمونه من حلول حول 
�ملجاورة  و�ل��دول  �لعر�ق  بني  �ل�سيا�سية  �لعالقات  طبيعة 

للخروج من حالة �ل�رص�ع �لير�ين-�لمريكي.
�لمريكية  �ل�سفارة  غلق  �ىل  بيانه  يف  �ل�سدر  دع��ا  كما 
�ل�ستكبار  جلام  لكبح  �ل�رص�ع  بهذ�  �لعر�ق  زج  حال  يف 
�ل�سفارة �لمريكية �ستكون  �لعاملي مهدد� باأن  و�ل�ستعمار 

يف مرمى نري�ن �ملقاومني مرة �أخرى.
�أفو�ج  ت�سكيل  �ىل  �لأزم��ة  حلل  مقرتحه  يف  �ل�سدر  و��سار 
من  وباإ�رص�ف  ح�رص�  و�ل�رصطة  �جلي�ش  من  وطنية  عر�قية 

رئي�ش �لوزر�ء حلماية �حلدود من تدخل �َي جهة كانت .
ودعا �ل�سدر �ىل �ن�سحاب �لف�سائل �لعر�قية �ملنتمية للح�سد 
وجودها  لن  تاخري  وبدون  فور�  �سوريا  يف  تقاتل  و�لتي 

يعني زج �لعر�ق يف �أتون �ل�رص�ع .
وتنحي  و�سوريا  �ليمن  يف  �حلرب  �إيقاف  �ىل  �ل�سدر  ودعا 
حكامها فور� و�لعمل على تدخل �لمم �ملتحدة و�لتح�سري 
لنتخابات نزيهة بعيد� عن تدخالت �لدول وحمايتهما من 

�لرهاب �لد�ع�سي.
حال  يف  باملثل  �لتعامل  �ىل  �حلكومة  �ل�سدر  دع��ا  كما 
بالعر�ق  بالإ�رص�ر   - و�أمريكا  -�ي��ر�ن  �لثنائي  ��ستمر�ر 
�لمريكي  �لحتالل  �سد  نف�سها  عن  و�لدفاع  و�أمنه  و�سعبه 

�ل�سهيوين يف �لأر��سي �لعر�قية وغريها .
ودعا �ىل عقد �تفاقية بني �لعر�ق و�إير�ن تن�ش على �حرت�م 
ل�سفاء  �ل�سعودية  مع  ثالثية  �تفاقية  �أو  �لطرفني  �سيادة 

�جو�ء �ل�سالم ولو جزئيا.
�ىل  وف��د  �إر���س��ال  �ىل  بالدعوة  مقرتحاته  �ل�سدر  وختم 
�ملرجعيات �لدينية يف د�خل �لعر�ق وخارجه وعلى ر�أ�سهم 

�سيخ �لأزهر وبابا �لفاتيكان.
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بغداد - الجورنال

دولة القانون تكشف عن ما تضمنه مشروع قانون شهداء جريمة سبايكر
الداخلية تحذر من صفحة "وهمية" 

على موقع "الفيس بوك"

المحكمة النيابية توجه مطالبة إلى عبد المهدي 
بشأن المحاضرين المجانيين

نائب: الصراع على رئاسات اللجان كشف حقيقة 
جهات ادعت دعمها للشعب

�لأدلة  حتقيق  مبديرية  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  �سعبة  حذرت   : �جلورنال   - بغد�د 
�جلنائية يف وز�رة �لد�خلية، �ل�سبت، �ملو�طنني من �سفحة "وهمية" على موقع 
�ل�سفحة  مع  �لتعامل  عدم  �إىل  �إياهم  د�عيًة  بوك"،  "في�ش  �لجتماعي  �لتو��سل 

للحفاظ على "�خل�سو�سيات �لعائلية".
توجد  باأنه  علمًا  �لكر�م  �ملو�طنني  �إحاطة  "تود  �إنها   ، بيان  يف  �ل�سعبة  وقالت 
�سفحة على موقع �لتو��سل �لجتماعي �لفي�ش بوك با�سم )جمربات �ملع�سوم يف 

ك�سف �لهموم( ت�سم حو�يل 6000 م�سرتك".
و�أ�سافت، �أن "هذه �ل�سفحة وهمية فيها ��ستدر�ج للمو�طن من خالل �تباع ر�بط 
�ملعلومات  جميع  على  �حل�سول  ثم  ومن  �لبيانات  من  جمموعة  و�إمالء  وهمي 
و�ل�سور �خلا�سة دون علم �مل�سرتك". ودعت �ل�سعبة �ملو�طنني، �إىل "عدم �لتعامل 
على  �حلفاظ  على  منًا  حر�سا  �مل�سابهة  �لأخرى  و�ل�سفحات  �ل�سفحة  هذه  مع 

�خل�سو�سيات �لعائلية وعدم وقوع �سحية ملاآربهم".

�لوزر�ء عادل عبد  �ل�سبت، رئي�ش  �لنيابية،  : طالبت كتلة �حلكمة  بغد�د - �جلورنال 
�ملهدي بالتدخل لتثبيت �ملحا�رصين �ملجانيني على �ملالك �لد�ئم لوز�رة �لرتبية.

وقالت �لنائبة �ن�سجام �لغر�وي يف موؤمتر �سحفي عقدته يف جمل�ش �لنو�ب بح�سور 
نو�ب �لكتلة، "كتلة �حلكمة تطالب رئي�ش �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي بالتدخل لتثبيت 
�ملحا�رصين �ملجانيني على �ملالك �لد�ئم لوز�رة �لرتبية ول�سد �لنق�ش �حلا�سل يف 

مديريات �لرتبية بعموم �ملحافظات".
"هذه �ل�رصيحة �لرتبوية قدمت جمهود�ً كبري�ً و�كت�سبت خربة  �أن  و�أ�سافت �لغر�وي، 

يف قطاع �لتعليم ول بد من �إن�سافها ومنحها ��ستحقاقها �لوظيفي".
�لأول  كانون   26( �لأربعاء  �أعلن،  �لربيعي  عالء  �سائرون  حتالف  عن  �لنائب  وكان 
�ملحا�رصين  بتثبيت  �حللبو�سي  حممد  �لربملان  رئي�ش  خماطبة  عن   ،)2018
�ملجانيني يف جميع مد�ر�ش �لعر�ق تثمينًا جلهودهم �ملبذولة، مبينا �أن �لأخري �أوعز 

للجنة �ملالية لدر�جها بقانون مو�زنة ٢٠١٩.

بغد�د - �جلورنال : �كد �لنائب عن كتلة �سادقون عبد �لمري تعيبان �لدبي، �ل�سبت، �ن 
�ل�رص�عات على رئا�سات �للجان و�لوز�ر�ت ك�سفت حقيقة بع�ش �جلهات �ل�سيا�سية �لتي 
�دعت �نها د�عمة لل�سعب وت�سعى من �جل م�ساحله، فيما ��سار �ىل �نه �سيعمل بالطرق 
�لكتل  "بع�ش  �ن  �لدبي يف حديث �سحفي  �لقانونية ليقاف هوؤلء عند حدهم. وقال 
�ل�سيا�سية �نك�سفت حقيقتها بعد �ن �دعت �نها حري�سة على م�سالح �ل�سعب وهمومه، 
حيث ظهرت رغباتها �حلقيقية باحل�سول على �ملكا�سب و�ملنا�سب خلدمة م�ساحلها 
ظهورهم  خلف  �ل�سعب  م�سلحة  جعلت  �ل�سيا�سية  �لطر�ف  "بع�ش  �ن  مبينا  �ل�سيقة"، 
�حلزبية  م�ساحلها  خلدمة  �لكو�لي�ش  يف  �سعت  لكنها  مل�ساحله  ر�عية  بانها  و�دعت 
�للجان  رئا�سات  خلف  تلهث  نر�ها  �جلهات  "تلك  �ن  �لدبي  و��ساف  فقط".  و�لفئوية 
�لربملانية و�لوز�ر�ت �لد�سمة �لتي فيها �مو�ل و�سفقات �سخمة"، لفتا �ىل �ن "�لكتل 
قوة  وبكل  �ستعمل  لكنها  �لت�رصفات  تلك  على  �ل�سف  بعني  تنظر  �لوطنية  �ل�سيا�سية 
وبدعم �ل�سعب و�جلماهري على تقوية �حلكومة ورئي�ش �لوزر�ء بغية ف�سح تلك �جلهات.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 �ملفارقة �ن �لق�ساء مل يذكر ن�سو�ش قانونية 
مبا  �لح���د�ث  رعاية  قانون  �سمن  و��سحه 
يخ�ش كيفية �حتجاز �لقا�رص وطرق مالحقته 
هل  �لق�ساء..  �م��ام  مثوله  وطريقة  جنائيا 
�لبدلة  �رت��د�ء  �و  بالقيود  �لقا�سي  �مام  يقف 
كطفل  يقف  �و  بال�سجني  �خلا�سة  �ل�سفر�ء 
م�سوؤول غري د�رك ملا يحدث حوله خا�سة �أن 
�جلهات �لتنفيذية تقوم بتطبيق �لقانون على 
�جلميع ب�سكل مت�ساوي وتعامل �حلدث مثلما 
تتعامل مع �ملتهم �لبالغ  و�ل�سبب عدم و�سوح 

�لن�سو�ش �خلا�سة باعتقال �حلدث .
�نو�ر  �لقا�سية  �لعام  �لدع��اء  نائب  وقالت 
ح�سن �أن " �لطفل �لبالغ 9 �سنو�ت  يعد م�سوؤول 
جنائيا وي�سمى "حدث" بح�سب قانون  رعاية 
�لحد�ث لكن �حلقيقة هي �ن هنالك فارق كبري 
بني �لقا�رصين �لذين ترت�وح �عمارهم بني 10 
15- �سنة وبني �لحد�ث �لتي تكون �عمارهم 
من -10 18 �سنة و�رصورة معاملتهم ب�سكل 

خا�ش �ثناء �لعتقال و�ملالحقة ".
" وجود بع�ش �لت�رصفات من  �أن   و��سافت ، 
�نفر�ديه  حالت  هي  �لتنفيذية  �جلهات  قبل  
ت�ستكمل  �حل��دث  �ن  على  ين�ش  �لقانون  لن 
توقيفه  ولي��ج��وز  �ساعة   24 خ��الل   �ور�ق���ه 
�كرث من هذ� �لوقت �ما دور�لتاهيل فهي غري 
ع�سابات  قبل  من  تخريبها  ب�سبب  متوفرة 
لرتميمها  خا�سة  �م��و�ل  توفر  وع��دم  د�ع�ش 

و�عادتها رغم �هميتها لتاهيل �حلدث ".
�ل�رصطة  م��دي��ر  ،ق���ال  مت�سل  �سعيد  ع��ل��ى 
طرق  �إن"  �ملحنة،  خالد  �لعميد  �ملجتمعية 
مر�كز  بع�ش  قبل  من  تطبق  �لتي  �لعتقال 
بالن�سبة  مر�سية  غري  تكون  ،�حيانا  �ل�رصطة 
�ملجتمع  يف  معروفة  مكانه  ذي  لال�سخا�ش 
وهو  �رصيحة  �و  �ح��د  مييز  مل  �لقانون  لكن 

�لتي  خا�سة  �حلدث  نف�سية  عى  �سلبا  مايوؤثر 
وقد  �سنة   15  10- مابني  �عمارهم  ترت�وح 
عد�ئية  فاحلدث ليعرف  نزعة  لديهم  يخلق  
خطورة �لعمل �لذي �رتكبه و��سباب مالحقته 
هو  م��اي��ر�ه  وك��ل  �ل�رصطة  عنا�رص  قبل  م��ن 
��رصته  عن  بعيد  �نه  �و  يده  يف  �لتي  �لقيود  

وعائلته وعن �لعابه ".
تاخذ  �ملجتمعية  �ل�����رصط��ة  ،�أن"  و�و���س��ح 
�لطفل  على  تاثري�لعتقال  بنظر�لعتبار 
�حلدث و�هميه �لتعامل معه مبرونة �كرث رغم 
حدة �لقو�نني وعدم معاملته مثل �ملتهم �لبالغ 

بغ�ش �لنظرعن �لعمل �لذي قام بارتكابه ".

من جانبه قال ع�سو مفو�سية حقوق �لن�سان 
�ملوقوفني  عدد   " �إن   ، �لبياتي  �لدكتورعلي 
و�ملحكومني منذ عام 2003 يف �لعر�ق يبلغ  
1260 حمكوما وموقوفا منهم 130 موقوفا 
من �لحد�ث وب�سبب عدم وجود  دور ومو�قف 
مر�كز  ت��ق��وم  و�لتحقيق  للتوقيف  خا�سة 

و�ملحافظات  بغد�د  يف  �مل��وج��ودة  �ل�رصطة 
�ن  جهة  لي  ليجوز  فيما  معهم  بالتحقيق 

تتعامل مع �حلدث ".
و��ساف �لبياتي، �أن" �ملعايري �لدولية �سارمة 
�حتجاز  ط��رق  م��ن  ب��احل��دث  مايتعلق  بكل 
�لعقوبات  �ق�سى  وو�سعت  و�حكام  و�عتقال 
�حلدث  �لطفل  �ن  خا�سة  يتجاوزها  من  لكل 

ليكون بكامل �در�كه و�ر�دته ".
ويرى �خلبري �لقانوين طارق حرب ، �ن" قانون 
�لحد�ث �لعر�قي هو من �رقى �لقو�نيني �لتي 
�ن  خا�سة  و�لطفل،  �لن�سان  حقوق  تر�عي 
�لتا�سعة بعد �ن  �مل�رصع رفع �سن �حلد�ثه �ىل 
�لقدمي  �لقانون  يف  �ل�سابعة  ب�سن  حمدد�  كان 
لطبيعة  �حل��دث  �در�كيه  بعدم  ذلك  و�رتباط 

فعله وعدم قدرته على �ل�ستب�سار".
و�و�سح، �نه " يتم �ختيار قا�سي حتقيق خا�ش 
�ملخالفات  يف  �حلدث  �يقاف  وعدم  لالحد�ث 
و�جلنايات   �جلنح  يف  يجوز�لتوقيف  بينما 
�ملحكمة  وو�سوح عقد حماكمة �حلدث  �لتي 
هنالك  يكون  بل  و�حد  قا�سي  لتقت�رصعلى 
هيئىة تعتمد بال�سا�ش يف حكمها على تقرير 
�لباحث �لجتماعي و�لذي بدوره يهتم بو�سع 
�لنف�سية  و�و�ساعة  و�ل�رصي  �ملعي�سي  �حلدث 

و�ل�سلطة �لتقديرية للقا�سي ".
�ن  �ل��و�ح��د  عبد  ثائر  �ملحامي  وج��د  بينما 
�سمول  �كرث  يكون  �ن  يجب  �لحدث  "قانون 
حتى  و�لعتقال  �لحتجاز  �جر�ء�ت  ويتناول 
 ،" �ملحكمة   قاعة  �ىل  �حلدث  و�سول  مرحلة 
مبينا �ن "  �سكليه �لحتجاز لها �ثر عميق على 
�مل�ستقبليه  حياته  تعيق  وقد  �ملتهم  �حل��دث 
مبرحلة  �حل��دث  لن  �ملجتمع  يف  و�نخر�طه 
عمرية )خا�سة من عمر �لع�رص �سنو�ت وحتى 
�حل�سا�سية،  �سديد  يكون  �ذ  ع�رص(  �خلام�سة 
عن  خارجة  �عمال  يرتكبون  �لذين  ل�سيما 

قانون �ملجتمع 

مراحل احتجاز "الحدث المتهم " تتأرجح بين الرعاية الالحقة وضعف التأهيل
بغداد –هندرين مكي

ما  عن  �ل�سبت،  �لقانون،  دول��ة  �ئتالف  ك�سف 
�سبايكر،  جرمية  �سهد�ء  قانون  م�رصوع  ت�سمنه 
هذه  و�سين�سف  جد�  مهم  �لقانون  هذ�  �ن  مبينا 

�ل�رصيحة من �ل�سهد�ء.
وقال �ملتحدث با�سم كتلة دولة �لقانون عبد �لله 
�لنائلي يف موؤمتر �سحايف عقده �ليوم، �نه "قبل 
�يام ورد �ىل جمل�ش �لنو�ب قانون �سهد�ء جرمية 
�جلمهورية"،  رئا�سة  �سبايكر من  �جلوية  �لقاعدة 
مبينا �ن "هذ� �لقانون مهم جد� وقد تاأخر كثري�ً 

�ل�سهد�ء  م��ن  �ل�رصيحة  ه��ذه  �ن�ساف  �ج��ل  م��ن 
وكذلك �سمول �ملفقودين منهم بحقوق �ل�سهد�ء".

و��ساف �ن "�لقانون يعامل �ل�سهد�ء و�ملفقودين 
منهم ��سوة باأقر�نهم يف وز�رة �لدفاع و�سمولهم 
�ن  �ىل  م�سري�   ،"2015 ل�سنة   57 ب��ق��ان��ون 
"�لقانون ن�ش على �لز�م وز�رة �ل�سكان و�لعمار 
لهذه  �لر��سي  قطع  بتوزيع  �لعامة  و�لبلديات 

�ل�رصيحة وتقدمي قرو�ش �ل�سكان لبنائها".
�ل��ز�م  على  ن�ش  �لقانون  "م�رصوع  �ن  وت��اب��ع 
�جلماعية  �ملقابر  بفتح  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات 
�ستة  خ��الل  لذويهم  رفاتهم  وت�سليم  لل�سهد�ء 

كما  �لقانون،  على  �لت�سويت  تاريخ  من  ��سهر 
�لقاعدة  جرمية  مرتكبي  �سمول  عدم  على  ن�ش 
وعلى  خا�ش  �و  عام  عفو  باأي  �سبايكر  �جلوية 
�جلهات �لق�سائية متابعة �لفاعلني �و �مل�سرتكني 
هذه  �رتكاب  على  �ملحر�سني  �و  �مل�ساهمني  �و 
بحقهم  �لقانونية  �لعقوبات  وفر�ش  �جلرمية 

وتوفري �حلماية لل�سهود".
�لز�م  على  �ي�سا  ن�ش  "�لقانون  �ن  �لنائلي  و�كد 
وز�رة �لثقافة و�مانة بغد�د لتخليد �سهد�ء �سبايكر 
�لن�سب  �قامة  خالل  من  �جلرمية  و�د�نة  معنويا 
وموؤ�س�سة  �خلارجية  وز�رة  و�ل��ز�م  �لتذكارية، 

�لتعريف  �لن�سان  حقوق  ومفو�سية  �ل�سهد�ء 
و�ملوؤ�س�سات  �لدويل  �مام �ملجتمع  بهذه �جلرمية 
�ب��ادة  جرمية  كونها  �لن�سان  بحقوق  �ملعنية 
�ىل  لفتا  �لن�سانية"،  �سد  وجرمية  جماعية 
"�ننا كلجنة �سهد�ء خمت�سة بت�رصيع هذ� �لقانون 
�لقانون  هذ�  ت�رصيع  وندعم  نوؤيد  نيابية  وككتلة 

لن�ساف هذه �ل�رصيحة وعو�ئلهم".
يذكر �ن رئا�سة �جلمهورية �ر�سلت يف �لثالث من 
"حقوق  قانون  م�رصوع  م�سودة  �حل��ايل  ني�سان 
�سهد�ء �سبايكر" �ملر�سلة �إىل �للجنة �لقانونية يف 

جمل�ش �لنو�ب.

بغداد - الجورنال

اهتم القضاء العراقي بقانون 

رعاية االحداث الذي شمل 

االحكام االجرائية والموضوعية 

الخاصة بمعاملة االحداث 

الجانحين وكيفية محاكمتهم 

باالعتماد على الباحث 

االجتماعي الذي يدرس الوضع 

النفسي للحدث المتهم وتاثير 

البيئة التي يعيش فيها ونوع  

الجرم المرتكب وتكييف المادة 

القانونية التي تتحدد معها 

اجراءات استدعاه فيما كانت 

بكفالة او بدون كفالة.
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