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الداخلية تحذر من صفحة "وهمية"
على موقع "الفيس بوك"

دولة القانون تكشف عن ما تضمنه مشروع قانون شهداء جريمة سبايكر

بغداد  -اجلورنال  :حذرت �شعبة اجلرائم الإلكرتونية مبديرية حتقيق الأدلة
اجلنائية يف وزارة الداخلية ،ال�سبت ،املواطنني من �صفحة "وهمية" على موقع
التوا�صل االجتماعي "في�س بوك" ،داعي ًة �إياهم �إىل عدم التعامل مع ال�صفحة
للحفاظ على "اخل�صو�صيات العائلية".
وقالت ال�شعبة يف بيان � ،إنها "تود �إحاطة املواطنني الكرام علم ًا ب�أنه توجد
�صفحة على موقع التوا�صل االجتماعي الفي�س بوك با�سم (جمربات املع�صوم يف
ك�شف الهموم) ت�ضم حوايل  6000م�شرتك".
و�أ�ضافت� ،أن "هذه ال�صفحة وهمية فيها ا�ستدراج للمواطن من خالل اتباع رابط
وهمي و�إمالء جمموعة من البيانات ومن ثم احل�صول على جميع املعلومات
وال�صور اخلا�صة دون علم امل�شرتك" .ودعت ال�شعبة املواطنني� ،إىل "عدم التعامل
مع هذه ال�صفحة وال�صفحات الأخرى امل�شابهة حر�صا من ًا على احلفاظ على
اخل�صو�صيات العائلية وعدم وقوع �ضحية مل�آربهم".

المحكمة النيابية توجه مطالبة إلى عبد المهدي
بشأن المحاضرين المجانيين
بغداد  -اجلورنال  :طالبت كتلة احلكمة النيابية ،ال�سبت ،رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي بالتدخل لتثبيت املحا�رضين املجانيني على املالك الدائم لوزارة الرتبية.
وقالت النائبة ان�سجام الغراوي يف م�ؤمتر �صحفي عقدته يف جمل�س النواب بح�ضور
نواب الكتلة" ،كتلة احلكمة تطالب رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي بالتدخل لتثبيت
املحا�رضين املجانيني على املالك الدائم لوزارة الرتبية ول�سد النق�ص احلا�صل يف
مديريات الرتبية بعموم املحافظات".
و�أ�ضافت الغراوي� ،أن "هذه ال�رشيحة الرتبوية قدمت جمهوداً كبرياً واكت�سبت خربة
يف قطاع التعليم وال بد من �إن�صافها ومنحها ا�ستحقاقها الوظيفي".
وكان النائب عن حتالف �سائرون عالء الربيعي �أعلن ،الأربعاء ( 26كانون الأول
 ،)2018عن خماطبة رئي�س الربملان حممد احللبو�سي بتثبيت املحا�رضين
املجانيني يف جميع مدار�س العراق تثمين ًا جلهودهم املبذولة ،مبينا �أن الأخري �أوعز
للجنة املالية الدراجها بقانون موازنة .٢٠١٩

نائب :الصراع على رئاسات اللجان كشف حقيقة
جهات ادعت دعمها للشعب
بغداد  -اجلورنال  :اكد النائب عن كتلة �صادقون عبد االمري تعيبان الدبي ،ال�سبت ،ان
ال�رصاعات على رئا�سات اللجان والوزارات ك�شفت حقيقة بع�ض اجلهات ال�سيا�سية التي
ادعت انها داعمة لل�شعب وت�سعى من اجل م�صاحله ،فيما ا�شار اىل انه �سيعمل بالطرق
القانونية اليقاف ه�ؤالء عند حدهم .وقال الدبي يف حديث �صحفي ان "بع�ض الكتل
ال�سيا�سية انك�شفت حقيقتها بعد ان ادعت انها حري�صة على م�صالح ال�شعب وهمومه،
حيث ظهرت رغباتها احلقيقية باحل�صول على املكا�سب واملنا�صب خلدمة م�صاحلها
ال�ضيقة" ،مبينا ان "بع�ض االطراف ال�سيا�سية جعلت م�صلحة ال�شعب خلف ظهورهم
وادعت بانها راعية مل�صاحله لكنها �سعت يف الكوالي�س خلدمة م�صاحلها احلزبية
والفئوية فقط" .وا�ضاف الدبي ان "تلك اجلهات نراها تلهث خلف رئا�سات اللجان
الربملانية والوزارات الد�سمة التي فيها اموال و�صفقات �ضخمة" ،الفتا اىل ان "الكتل
ال�سيا�سية الوطنية تنظر بعني اال�سف على تلك الت�رصفات لكنها �ستعمل وبكل قوة
وبدعم ال�شعب واجلماهري على تقوية احلكومة ورئي�س الوزراء بغية ف�ضح تلك اجلهات.

بغداد  -الجورنال

ك�شف ائتالف دول��ة القانون ،ال�سبت ،عن ما
ت�ضمنه م�رشوع قانون �شهداء جرمية �سبايكر،
مبينا ان هذا القانون مهم جدا و�سين�صف هذه
ال�رشيحة من ال�شهداء.
وقال املتحدث با�سم كتلة دولة القانون عبد االله
النائلي يف م�ؤمتر �صحايف عقده اليوم ،انه "قبل
ايام ورد اىل جمل�س النواب قانون �شهداء جرمية
القاعدة اجلوية �سبايكر من رئا�سة اجلمهورية"،
مبينا ان "هذا القانون مهم جدا وقد ت�أخر كثرياً

م��ن اج��ل ان�صاف ه��ذه ال�رشيحة م��ن ال�شهداء
وكذلك �شمول املفقودين منهم بحقوق ال�شهداء".
وا�ضاف ان "القانون يعامل ال�شهداء واملفقودين
منهم ا�سوة ب�أقرانهم يف وزارة الدفاع و�شمولهم
ب��ق��ان��ون  57ل�سنة  ،"2015م�شريا اىل ان
"القانون ن�ص على الزام وزارة اال�سكان واالعمار
والبلديات العامة بتوزيع قطع االرا�ضي لهذه
ال�رشيحة وتقدمي قرو�ض اال�سكان لبنائها".
وت��اب��ع ان "م�رشوع القانون ن�ص على ال��زام
اجلهات ذات العالقة بفتح املقابر اجلماعية
لل�شهداء وت�سليم رفاتهم لذويهم خ�لال �ستة

ا�شهر من تاريخ الت�صويت على القانون ،كما
ن�ص على عدم �شمول مرتكبي جرمية القاعدة
اجلوية �سبايكر ب�أي عفو عام او خا�ص وعلى
اجلهات الق�ضائية متابعة الفاعلني او امل�شرتكني
او امل�ساهمني او املحر�ضني على ارتكاب هذه
اجلرمية وفر�ض العقوبات القانونية بحقهم
وتوفري احلماية لل�شهود".
واكد النائلي ان "القانون ن�ص اي�ضا على الزام
وزارة الثقافة وامانة بغداد لتخليد �شهداء �سبايكر
معنويا وادانة اجلرمية من خالل اقامة الن�صب
التذكارية ،وال��زام وزارة اخلارجية وم�ؤ�س�سة

ال�شهداء ومفو�ضية حقوق االن�سان التعريف
بهذه اجلرمية امام املجتمع الدويل وامل�ؤ�س�سات
املعنية بحقوق االن�سان كونها جرمية اب��ادة
جماعية وجرمية �ضد االن�سانية" ،الفتا اىل
"اننا كلجنة �شهداء خمت�صة بت�رشيع هذا القانون
وككتلة نيابية ن�ؤيد وندعم ت�رشيع هذا القانون
الن�صاف هذه ال�رشيحة وعوائلهم".
يذكر ان رئا�سة اجلمهورية ار�سلت يف الثالث من
ني�سان احل��ايل م�سودة م�رشوع قانون "حقوق
�شهداء �سبايكر" املر�سلة �إىل اللجنة القانونية يف
جمل�س النواب.

الصدر يدعو الى اتفاقيات إلنهاء الصراع االمريكي  -اإليراني في العراق
بغداد  -الجورنال

دعا زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر اىل �إر�سال وفد
ع��راق��ي �شعبي ور�سمي اىل منظمة التعاون الإ�سالمي
واىل االمم املتحدة واالحتاد االوربي  ،واىل كل من ايران
وال�سعودية لال�ستماع لآرائهم وما يقدمونه من حلول حول
طبيعة العالقات ال�سيا�سية بني العراق وال��دول املجاورة
للخروج من حالة ال�رصاع االيراين-االمريكي.
كما دع��ا ال�صدر يف بيانه اىل غلق ال�سفارة االمريكية
يف حال زج العراق بهذا ال�رصاع لكبح جلام اال�ستكبار
واال�ستعمار العاملي مهددا ب�أن ال�سفارة االمريكية �ستكون
يف مرمى نريان املقاومني مرة �أخرى.
وا�شار ال�صدر يف مقرتحه حلل الأزم��ة اىل ت�شكيل �أفواج
عراقية وطنية من اجلي�ش وال�رشطة ح�رصا وب�إ�رشاف من
رئي�س الوزراء حلماية احلدود من تدخل اَي جهة كانت .
ودعا ال�صدر اىل ان�سحاب الف�صائل العراقية املنتمية للح�شد
والتي تقاتل يف �سوريا فورا وبدون تاخري الن وجودها
يعني زج العراق يف �أتون ال�رصاع .
ودعا ال�صدر اىل �إيقاف احلرب يف اليمن و�سوريا وتنحي
حكامها فورا والعمل على تدخل االمم املتحدة والتح�ضري
النتخابات نزيهة بعيدا عن تدخالت الدول وحمايتهما من
االرهاب الداع�شي.
كما دع��ا ال�صدر احلكومة اىل التعامل باملثل يف حال
ا�ستمرار الثنائي -اي��ران و�أمريكا  -بالإ�رضار بالعراق
و�شعبه و�أمنه والدفاع عن نف�سها �ضد االحتالل االمريكي
ال�صهيوين يف الأرا�ضي العراقية وغريها .
ودعا اىل عقد اتفاقية بني العراق و�إيران تن�ص على احرتام
�سيادة الطرفني �أو اتفاقية ثالثية مع ال�سعودية ال�ضفاء
اجواء ال�سالم ولو جزئيا.
وختم ال�صدر مقرتحاته بالدعوة اىل �إر���س��ال وف��د اىل
املرجعيات الدينية يف داخل العراق وخارجه وعلى ر�أ�سهم
�شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

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

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.

املفارقة ان الق�ضاء مل يذكر ن�صو�ص قانونية
وا�ضحه �ضمن قانون رعاية االح���داث مبا
يخ�ص كيفية احتجاز القا�رص وطرق مالحقته
جنائيا وطريقة مثوله ام��ام الق�ضاء ..هل
يقف امام القا�ضي بالقيود او ارت��داء البدلة
ال�صفراء اخلا�صة بال�سجني او يقف كطفل
م�س�ؤول غري دارك ملا يحدث حوله خا�صة �أن
اجلهات التنفيذية تقوم بتطبيق القانون على
اجلميع ب�شكل مت�ساوي وتعامل احلدث مثلما
تتعامل مع املتهم البالغ وال�سبب عدم و�ضوح
الن�صو�ص اخلا�صة باعتقال احلدث .
وقالت نائب االدع��اء العام القا�ضية انوار
ح�سن �أن " الطفل البالغ � 9سنوات يعد م�س�ؤوال
جنائيا وي�سمى "حدث" بح�سب قانون رعاية
االحداث لكن احلقيقة هي ان هنالك فارق كبري
بني القا�رصين الذين ترتاوح اعمارهم بني 10
� -15سنة وبني االحداث التي تكون اعمارهم
من � 18 10-سنة و�رضورة معاملتهم ب�شكل
خا�ص اثناء االعتقال واملالحقة ".
وا�ضافت � ،أن " وجود بع�ض الت�رصفات من
قبل اجلهات التنفيذية هي حاالت انفراديه
الن القانون ين�ص على ان احل��دث ت�ستكمل
اوراق���ه خ�لال � 24ساعة والي��ج��وز توقيفه
اكرث من هذا الوقت اما دورالتاهيل فهي غري
متوفرة ب�سبب تخريبها من قبل ع�صابات
داع�ش وع��دم توفر ام��وال خا�صة لرتميمها
واعادتها رغم اهميتها لتاهيل احلدث ".
ع��ل��ى �صعيد مت�صل ،ق���ال م��دي��ر ال�رشطة
املجتمعية العميد خالد املحنة� ،إن" طرق
االعتقال التي تطبق من قبل بع�ض مراكز
ال�رشطة ،احيانا تكون غري مر�ضية بالن�سبة
لال�شخا�ص ذي مكانه معروفة يف املجتمع
لكن القانون مل مييز اح��د او �رشيحة وهو

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

ماي�ؤثر �سلبا عى نف�سية احلدث خا�صة التي
ترتاوح اعمارهم مابني � 15 10-سنة وقد
يخلق لديهم نزعة عدائية فاحلدث اليعرف
خطورة العمل الذي ارتكبه وا�سباب مالحقته
م��ن قبل عنا�رص ال�رشطة وك��ل م��اي��راه هو
القيود التي يف يده او انه بعيد عن ا�رسته

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

وعائلته وعن العابه ".
واو���ض��ح �،أن" ال����شرط��ة املجتمعية تاخذ
بنظراالعتبار تاثرياالعتقال على الطفل
احلدث واهميه التعامل معه مبرونة اكرث رغم
حدة القوانني وعدم معاملته مثل املتهم البالغ
بغ�ض النظرعن العمل الذي قام بارتكابه ".
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من جانبه قال ع�ضو مفو�ضية حقوق االن�سان
الدكتورعلي البياتي � ،إن " عدد املوقوفني
واملحكومني منذ عام  2003يف العراق يبلغ
 1260حمكوما وموقوفا منهم  130موقوفا
من االحداث وب�سبب عدم وجود دور ومواقف
خا�صة للتوقيف والتحقيق ت��ق��وم مراكز

ال�رشطة امل��وج��ودة يف بغداد واملحافظات
بالتحقيق معهم فيما اليجوز الي جهة ان
تتعامل مع احلدث ".
وا�ضاف البياتي� ،أن" املعايري الدولية �صارمة
بكل مايتعلق ب��احل��دث م��ن ط��رق احتجاز
واعتقال واحكام وو�ضعت اق�سى العقوبات
لكل من يتجاوزها خا�صة ان الطفل احلدث
اليكون بكامل ادراكه وارادته ".
ويرى اخلبري القانوين طارق حرب  ،ان" قانون
االحداث العراقي هو من ارقى القوانيني التي
تراعي حقوق االن�سان والطفل ،خا�صة ان
امل�رشع رفع �سن احلداثه اىل التا�سعة بعد ان
كان حمددا ب�سن ال�سابعة يف القانون القدمي
وارتباط ذلك بعدم ادراكيه احل��دث لطبيعة
فعله وعدم قدرته على اال�ستب�صار".
واو�ضح ،انه " يتم اختيار قا�ضي حتقيق خا�ص
لالحداث وعدم ايقاف احلدث يف املخالفات
بينما يجوزالتوقيف يف اجلنح واجلنايات
املحكمة وو�ضوح عقد حماكمة احلدث التي
التقت�رصعلى قا�ضي واحد بل يكون هنالك
هيئىة تعتمد باال�سا�س يف حكمها على تقرير
الباحث االجتماعي والذي بدوره يهتم بو�ضع
احلدث املعي�شي واال�رسي واو�ضاعة النف�سية
وال�سلطة التقديرية للقا�ضي ".
بينما وج��د املحامي ثائر عبد ال��واح��د ان
"قانون االحدث يجب ان يكون اكرث �شموال
ويتناول اجراءات االحتجاز واالعتقال حتى
مرحلة و�صول احلدث اىل قاعة املحكمة "،
مبينا ان " �شكليه االحتجاز لها اثر عميق على
احل��دث املتهم وقد تعيق حياته امل�ستقبليه
وانخراطه يف املجتمع الن احل��دث مبرحلة
عمرية (خا�صة من عمر الع�رش �سنوات وحتى
اخلام�سة ع�رش) اذ يكون �شديد احل�سا�سية،
ال�سيما الذين يرتكبون اعمال خارجة عن
قانون املجتمع
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