كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
العدد األول

مجلة العلوم القانونية والسياسية

جرميـــة تهريـب املهاجــريـــن
واآلثــــار املرتتبــة عليهــا
م.عبــــد الـــــرزاق طــــالل جاســم الســـارة
م.م.عبـــاس حكمت فرمــــان الدركــــزيل

(*)

(**)

(*) حاصل على شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي اجلامعة املستنصرية  ،يعمل حالياً مدرساً يف كلية القانون والعلوم
السياسة جامعة دياىل  ،وله ثالثة حبوث منشورة.
(**) حاصل على شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي – جامعة بغداد  ،يعمل حالياً مدرساً مساعداً يف كلية القانون
والعلوم السياسية – جامعة دياىل  .له ثالثة حبوث منشورة.
1

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
العدد األول

مجلة العلوم القانونية والسياسية

الملخ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
ميكن تعريف جرمية هتريب املهاجرين بأهنا  :متكني شخص من اخلروج على حنو غري مشروع من الدولة
اليت ميتلك نية اخلروج منها ألسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية  ،او متكني شخص من الدخول
على حنو غري مشروع اىل اقليم دولة ال يرتبط معها ذلك الشخص برابطة اجلنسية  ،او متكينه من البقاء
فيه على حنو غري مشروع .
ولكي تتحقق جرمية هتريب املهاجرين ال بُ ّد من توافر اركاهنا االساسية وهي الركن املادي والركن املعنوي
وكذلك حمل اجلرمية  ،بالنسبة للركن املادي فانه يتحقق بتحقق احد صور السلوك األجرامي املكون له
وهذه الصور هي -:
- 1تدبري الدخول غري املشروع لشخص اجنيب اىل اقليم الدولة .
- 2تدبري البقاء غري املشروع لشخص اجنيب يف اقليم الدولة .
- 3تدبري اخلروج غري املشروع لشخص اىل اقليم دولة اخرى .
- 4تزوير وثيقة سفر او هوية مزورة أو اعدادمها او تدبري احلصول عليها او حيازهتا
اما بالنسبة للركن املعنوي فأنه يتمثل بالقصد اجلنائي الذي يقوم على عنصري العلم واألرادة  ،أما حمل
هذه اجلرمية فأنه جيب ان يكون انسان على قيد احلياة .
و تتميز جرمية هتريب املهاجرين بعدة خصائص فهي من اجلرائم الواقعة على االشخاص كما اهنا من
اجلرائم العمدية واملستمرة واملنظمة باالضافة اىل خضوعها من حيث األختصاص املكاين اىل االختصاص
الشامل .
وبالرغم من وجود تشابه بني اجلرمية املذكورة واجلرائم املشاهبة هلا كجرمية األجتار بالبشر وجرمية األحتيال
اال أهنا تتميز عنهما بعدة مميزات خاصة .
اما بالنسبة لآلثار اجلزائية املرتتبة على قيام املسؤولية اجلنائية لتهريب املهاجرين فاهنا تتمثل بتحديد
العقوبة املقررة قانوناً هلذه اجلرمية وكذلك لتحديد الظروف املشددة هلا واالعذار املعفية منها  ،فالعقوبة

ثالثة انواع هي األصلية اليت تتمثل بالسجن او احلبس والغرامة والتبعية اليت تلحق احملكوم عليه بقوة
القانون من دون احلاجة اىل النص عليها يف احلكم الصادر  ،اما التكميلية فهي ال تلحق احملكوم عليه
بقوة القانون وأمنا جيب ان تنص عليها احملكمة صراحة يف احلكم .
أما الظروف املشددة لعقوبة الفاعل فهي تتمثل بأرتكاب اجلرمية من قبل مجاعات منظمة  ،وتعدد اجلناة
 ،ومحل السالح ،وأرتك اهبا لعدة مرات  ،وانتحال الصفة  ،والغرض من أرتكاهبا  ،وتعدد اجملين عليهم ،
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املهرب  ،وصفة اجلاين  ،أما األعذار املعفية من العقوبة املقررة فاهنا تتمثل باحلفاظ على
وسن الشخص َّ
املهرب .
الروابط األسرية وكذلك التشجيع على اغاثة الشخص َّ

وبناء على تقدم فقد توصلنا اىل عدة أستنتاجات من أمهها ما يلي -:
 .1ان صور السلوك األجرامي املكون للركن املادي هلذه اجلرمية تتمثل باألدخال واألخراج وتدبري
البقاء يف أقليم الدولة على حنو غري مشروع  ،أما ركنها املعنوي فيتمثل بالقصد اجلنائي لكوهنا
من اجلرائم العمدية  ،وحمل هذه اجلرمية هو انسان على قيد احلياة كوهنا من اجلرائم الواقعة على
األشخاص .
 .2ختضع جرمية هتريب املهاجرين من حيث االختصاص املكاين اىل األختصاص الشامل .
 .3ان التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام هذه اجلرمية قد اقرت عقوبة السجن او احلبس والغرامة
ومراعاة تطبيق النظام القضائي التدرجي يف حتديدها بعبارة أخرى اهنا مل تقر عقوبة ذات حد
واحد هلذه اجلرمية .
 .4أن التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام هذه اجلرمية قد نصت على ظروف تؤدي اىل تشديد
عقوبة الفاعل كأرتكاهبا من قبل اجلماعات املنظمة  ....اخل .
كما نصت على أعذار تستوجب األعفاء من العقوبة كاحلفاظ على الروابط األسرية ،
املهرب .
والتشجيع على أغاثة الشخص َّ

والحمد هلل رب العالمين
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المقدم ـ ـ ـ ــة
احلمد هلل رب العاملني وافضل الصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله الطيبني الطاهرين
واصاحبه الغر امليامني  ....وبعد
أن األزمات االقتصادية وأنعدام فرص العمل وأنعدام األنظمة اليت توفر الرفاهية وعدم أحرتام حقوق
األنسان وغريها من األسباب األخرى اليت تدفع بالكثريين اىل البحث عن فرص عمل والعيش يف دول
نظامها يضمن أحرتام احلقوق واحلريات العامة وكان هذا عن طريق اهلجرة املشروعة  ،ولكن ازدياد هجرة
العديد من األفراد من دولة اىل أخرى بصورة كبرية أدى اىل تعاظم فكرة اهلجرة للعديد من األشخاص ،
وصارت هناك مجاعات أجرامية منظمة تعمل على هتريب هؤالء األشخاص اىل الدول املراد الوصول اليها
 ،وينتج عن عمليات التهريب هذه العديد من املآسي فهناك جثث تتفسخ باحلاويات والصهاريج وهناك
جثث يف مياه البحر وهناك املعامالت غري أنسانية واألستغالل واألجتار من قبل القائمني هبذه العمليات
 .وملا كانت هذه الظاهرة من اجلرائم اخلطرية على مستوى كرامة وحرية االنسان وعلى مستوى املصاحل
الدولية  ،وملا كان املشرع العراقي غافالً عنها مل ينص عليها يف فصل أو باب من قانون العقوبات العراقي
ومل يشرع قانون خاص هبا  ،فسوف نعمل على حبث هذا املوضوع  ،حيث سنخصص املبحث األول
لتعريف جرمية هتريب املهاجرين وبيان اركاهنا األساسية املتمثلة بالركن املادي والركن املعنوي وحمل اجلرمية ،
وسنخصص املبحث ال ثاين لبيان خصائص جرمية هتريب املهاجرين ومتييزها عن اجلرائم املشاهبة هلا كجرمية

األجتار بالبشر وجرمية األحتيال  ،أما املبحث الثالث فسوف خنصصه لبيان األثار اجلزائية املرتتبة على
قيام املسؤولية اجلنائية لتهريب املهاجرين من خالل حتديد العقوبة املقررة للجرمية والظروف املشددة هلا
واألعذار املعفية عنها .
وأخرياً سننهي حبثنا – بعون اهلل تعاىل – مبلخص يتضمن االستنتاجات اليت ميكن ان نتوصل اليها .

وأسأل الباري عز وجل أن يوفقنا يف النفع بأعمال من سبقونا ويرشدنا اىل أعطاء هذا املوضوع حقه ...
(وفوق كل ذي عل ٍم عليم) واحلمد هلل رب العاملني .
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المبحـ ـ ــث األول
أركـ ـ ــان جريمـ ـ ــة تهري ـ ــب المهاج ـ ـريـ ــن

لقد وردت تعاريف متعددة يف الفقه اجلنائي جلرمية هتريب املهاجرين( ، )1فقد عرفها البعض بأهنا  :النقل
غري املشروع للمهاجرين عرب احلدود الدولية  .وعرفها البعض األخر بأهنا  :كل عمل يتم مبوجبه مساعدة
مهاجر يف عبور احلدود الدولية خالفاً ملا تقره الدولة املستقبلة  ،صراحة او ضمناً  .يف حني عرفها
آخرون باهنا  :تدبري الدخول غري املشروع لشخص ما اىل دولة ليست موطناً له أو ال يعد من املقيمني
الدائمني فيها من أجل احلصول بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على منفعة مالية او منفعة أخرى  .وأن
التعريف األدق هلذه اجلرمية كما ذهب اليه بعض الفقهاء هو  :متكني شخص من اخلروج على حنو غري
مشروع من الدولة اليت ميتلك نية اخلروج منها ألسباب سياسية أو أقتصادية او اجتماعية  ،أو متكني
شخص من الدخول على حنو غري مشروع اىل اقليم دولة ال يرتبط معها ذلك الشخص برابطة اجلنسية
او متكينه من البقاء فيه على حنو غري مشروع  .ونظراً خلطورة هذه الظاهرة فقد بدأت بعض الدول

مبعاجلتها تشريعياً من خالل ادخاهلا يف أطار سياسية التجرمي والعقاب بإضفاء الصفة األجرامية على
األفعال املكونة هلا وحتديد العقوبة ملرتكبها  .فمن التشريعات اجلنائية عاجلت هذه الظاهرة بالنص عليها
يف قانون العقوبات كالقانون الرتكي والقانون اجلزائري  ،ومن التشريعات اجلنائية اليت عاجلت هذه الظاهرة
بقانون خاص هو املشرع االيطايل بصدور القانون االيطايل لسنة ( )2002وكذلك املشرع الكوييت
بأعداد مشروع قانون مكافحة األجتار يف البشر وهتريب املهاجرين  ،أما التشريعات اليت عاجلت هذه
الظاهرة يف قانون أقامة األجانب فهي كل من أملانيا وفرنسا.
اما بالنسبة ملوقف املشرع العراقي من هذه الظاهرة فنالحظ عدم وجود فصل او باب يف قانون العقوبات
العراقي خبصوص جرمية هتريب املهاجرين  ،كما أننا نالحظ عدم وجود قانون خاص هبذه اجلرمية على
غرار قانون مكافحة املخدرات أو قانون مكافحة اإلرهاب وغريها من القوانني اخلاصة .
(  ) 1انظر حممد صباح سعيد  :جرمية هتريب املهاجرين دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة صالح الدين ،
 ، 2002ص 22وما بعدها .
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وهذا يعترب نقصاً تشريعياً يف العراق من اجلدير باملشرع العراقي معاجلته  ،ويف حقيقة األمر ان هذا النقص
التشريعي هو احد أهم األسباب اليت دفعت بنا لبحث هذه الظاهرة .
بناءً على ما تقدم ومن خالل استقراء تعاريف جرمية هتريب املهاجرين نالحظ بأن هذه اجلرمية ال حتقق
إال أذا توافرت أركاهنا األساسية املتمثلة بالركن املادي والركن املعنوي وحمل اجلرمية  .وهذا ما سنعمل على
حبثه يف ثالثة مطالب -:

المطلـ ـ ـ ـ ــب األول
الرك ـ ــن المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ميثل الركن املادي املظهر اخلارجي للجرمية فهو (( عبارة عن السلوك اجلرمي اخلارجي الذي يعاقب عليه
القانون سواءٌ كان فعالً أو امتناعاً))( )2وبصورة عامة فان الركن املادي للجرمية ال يتحقق إال اذا توافرت
عناصره الثالثة وهي -:
 السلوك االجرامي النتيجة اجلرمية العالقة السببيةأما خبصوص جرمية هتريب املهاجرين فأهنا من اجلرائم ذات السلوك اجملرد األمر الذي يؤدي اىل عدم

أمكان البحث يف النتيجة اجلرمية  ،وبالتايل فان حبثنا للركن املادي سوف يقتصر على بيان صور السلوك
األجرامي املكون للركن املادي يف جرمية هتريب املهاجرين .
وهذه الصور حسبما وردت يف نصوص التشريعات اجلنائية سالفة الذكر( )3تتمثل مبا يلي-:

(  ) 2د .غالب الداودي  :شرح قانون العقوبات العراقي (القسم العام)  ،ط ، 1دار الطباعة احلديثة  ،البصرة ،
 ، 1291ص.171
(  * ) 3نصت املادة ( )1/72من قانون العقوبات الرتكي على ( :يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مثان سنوات وال
تقل عن ثالث سنوات وبالغرامة اليت ال تقل عن عشرة اآللف من أرتكب األفعال املنصوص عليها يف الفقرات التالية
بغرض احلصول بصورة مباشرة أو غري مباشرة على منفعة مادية.
أ .ادخال اجنيب اىل أقليم الدولة أو متكينه من البقاء فيه على حنو غري مشروع .
ب .أخراج مواطن أو أجنيب اىل خارج أقليم الدولة على حنو غري مشروع .
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اوالً  /تدبير الدخول غير المشروع لشخص أجنبي الى أقليم الدولــة :

هذه هي الصورة األوىل من صور السلوك األجرامي املكون للركن املادي يف جرمية هتريب املهاجرين فال
يشرتط لتحقق هذه الصورة مرافقة الفاعل للشخص الذي يتم ادخاله اىل أقليم الدولة وأمنا تتحقق هذه
الصورة مبجرد متكن الفاعل من ادخال شخص أجنيب اىل اقليم الدولة  ،فمنح األجنيب جواز سفر غري
صحيح او مسة دخول خمالفة للقانون أو هتيئة وسيلة النقل سواء كانت برية أو حبرية أو جوية او تزوير

جواز السفر أ و مسة الدخول او احلصول على مسة الدخول عن طريق الرشوة أو منح جواز سفر أو مسة
دخول الشخاص ليس هلم حق يف احلصول عليها  ،كل ذلك ال حيتاج مرافقة الفاعل للشخص األجنيب
 .كذلك ال يشرتط لتحقق هذه الصورة أدخال األجنيب اىل األقليم احلقيقي للدولة وأمنا تتحقق هذه
الصورة بأدخال األجنيب اىل األقليم احلكمي للدولة فمجرد التمكن من أدخال الشخص األجنيب اىل
أحدى وسائط النقل الربية أو البحرية أو اجلوية التابعة ألحدى الدول دون االشرتاط على وصول هذه
الوسيلة اىل اقليم الدولة فأنه حيقق هذه الصورة  ،كما وأن الدخول ال يتحقق خالل فرتة قصرية وأمنا
يستغرق فرتة زمنية طويلة فأدخال شخص أجنيب اىل أقليم الدولة باستخدام وسائط النقل الربية والبحرية
واجلوية أو أدخاله سرياً على األقدام فأن ذلك يستغرق فرتة زمنية طويلة( ،)4أما عندنا يف العراق فأن

*نصت املادة ( )303من قانون العقوبات اجلزائري على ( :يعد هتريباً للمهاجرين القيام بتدبري اخلروج غري املشروع عرب
احلدود الوطنية لشخص أو عدة اشخاص من أجل احلصول بصورة مباشرة أو غري مباشرة على منفعة مالية او اي منفعة
اخرى).
* نصت املادة ( )12من القانون األيطايل على ( :يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات والغرامة اليت ال تزيد
على ( )0000يورو كل من قام خالفاً ألحكام هذا القانون بتسهيل دخول أجنيب اىل أقليم الدولة أو عمل على
أدخال شخص اىل أقليم دولة أخرى ال يرتبط معها ذلك الشخص برابطة املواطنة أو األقامة وتفرض عقوبة الغرامة
املنصوص عليها يف هذه املادة على كل شخص يتم أدخاله اىل أقليم الدولة او دولة أخرى).
* نصت املادة ( )1/922من قانون دخول وأقامة األجانب الفرنسي على ( :يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن مخس
سنوات والغرامة اليت ال تقل عن  30000يورو على كل من ساعد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة او سهل أو حاول
تسهيل دخول أجنيب اىل أقليم فرنسا أو مرور منه او بقائه فيه على حنو غري مشروع) .
* نصت املادة ( )22من قانون أقامة األجانب األملاين على (:يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات
وبالغرامة كل من ساعد او حرض أجنبياً على الدخول اىل أملانيا او البقاء يف أقليمه او املرور منه على حنو غري مشروع).
(  ) 4د .حممد جنيب حسين  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،النظرية العامة للجرمية والنظرية العامة للعقوبة
والتدبري األحرتازي  ،ط ،4دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1277 ،ص.339
7

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
العدد األول

مجلة العلوم القانونية والسياسية

الدخول يكون مشروعاً أذا كان موافقاً للشروط واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون جوازات السفر ،
وهذه الشروط تتمثل بالدخول من املنافذ احلدودية احملددة قانوناً من جهة ثانية الدخول وفقاً جلواز سفر

او اية وثيقة حتل حمله  .على أن يكون جواز السفر او جواز املرور او وثيقة السفر صحيحاً وساري
املفعول(.)0
ثانياً  /تدبير البقاء غير المشروع لشخص أجنبي في اقليم الدولة :

هذه هي الصورة الثانية من صور السلوك االجرامي املكون للركن املادي يف جرمية هتريب املهاجرين  ،فال
يشرتط لتحقق هذه الصورة أن يكون الدخول اىل اقليم الدولة مشروعاً  ،بعبارة أخرى ال يشرتط وجود

ترابط بني الدخول غري املشروع والبقاء غري املشروع فيكفي لتحقق هذه اجلرمية بقاء الشخص بشكل غري
مشروع يف اقليم الدولة حىت وأن كان دخوله مشروعاً  ،كذلك يتميز هذا السلوك بصفة االستمرارية فهو
ميتد لفرتة زمنية طويلة  ،وهذا االمتداد الزمين يتحقق عن طريق الفاعل من خالل تدخله املستمر كاقراض
املال للشخص الذي مت تدبري بقائه بصورة غري مشروعة يف أقليم الدولة او توفري العمل أو توفري املأوى
ومتطلبات املعيشة  .فأذا حتقق هذا السلوك فأنه ميتد لفرتة الزمن قد تطول او تقصر حبسب األحوال
وهذا على عكس األفعال األخرى هلذه اجلرمية حيث اهنا تؤدي اىل حتقيق هذه اجلرمية مبجرد متكني
()9
الشخص من الدخول أو اخلروج من أقليم الدولة بصورة غري مشروعة .
عندنا يف العراق تكون اإلقامة غري مشروعة اذا مت منحها او متديدها بعد منحها بشكل خمالف ألحكام
قانون إقامة األجانب العراقي  ،كذلك تكون األقامة غري مشروعة اذا مل يتم متديدها بعد انتهاء مدهتا
من قبل السلطات املختصة .
ثالثـاً  /تدبير الخروج غير المشروع لشخص الى أقليم دولــة أخرى :

هذه هي الصورة الثالثة من صور السلوك األجرامي املكون للركن املادي يف اجلرمية موضوع البحث  ،ومن
خالل األطالع على نصوص التشريعات اجلنائية الحظنا النص على هذه الصورة يف بعض التشريعات ،
وعدم النص عليه ا يف تشريعات أخرى  ،فمن التشريعات اليت نصت على هذه الصورة كل من قانون
العقوبات الرتكي وقانون العقوبات اجلزائري  ،أما التشريعات اليت مل تنص عليها فهي القانون الفرنسي

(  ) 0قانون جوازات السفر العراقي رقم ( )32لسنة (. )1222
(  ) 9أنظر :د .كامل السعيد  :شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات  ،دراسة مقارنة  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
 ،عمان  ، 2002 ،ص.229ود .سليمان عبد املنعم  :النظرية العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة  ،منشورات
احلليب احلقوقية  ،بريوت  ،2003 ،ص 271وما بعدها .
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والقانون األملاين والقانون اإليطايل ولكن بالرغم من ذلك الحظنا بأن املشرع األملاين وكذلك الفرنسي
استخدما مصطلح (املرور) وهذا املصطلح ميتاز بالعمومية والشمول وبالتايل فأنه يشمل فعل األخراج ،
وكان من األجدر باملشرع األملاين والفرنسي أن يستخدما مصطلح اخلروج بدالً من مصطلح املرور  .هذا
وقد الحظنا ايضاً ان املشرع األملاين والفرنسي قد اشرتطا توافر صفة األجنيب يف الشخص حمل الفعل
لتحقق فعل األخراج  ،وهذا خبالف موقف املشرع الرتكي واملشرع اجلزائري يف عدم أشرتاط توافر صفة
األجنيب يف الشخص املهرب لتحقق فعل األخراج  ،على سبيل املثال اذا مت أخراج مواطن من أقليم
الدولة هبدف ادخاله اىل اقليم دولة اخرى  ،فان جرمية هتريب هذا الشخص حتقق وفقاً ملوقف املشرع
الرتكي واجلزائري  ،يف حني أن هذه اجلرمية ال تتحقق وفقاً ملوقف املشرع األملاين والفرنسي حيث اشرتطا
توافر صفة االجنيب يف الشخص املهرب( .)7أن األختالف التشريعي هبذا اخلصوص يعود غالباً اىل
األختالف يف الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة يف الدول  .هذا وأن فعل األخراج اذا
حتقق فانه يستغرق فرتة زمنية طويلة اي أنه ال يتحقق خالل فرتة قصرية كما هو احلال بالنسبة لفعل
األدخال  ،أما عندنا يف العراق فأن اخلروج يكون غري مشروعاً أذا مت بشكل خمالف ألحكام قانون اقامة

اجلانب العراقي وقانون جوازات السفـر .

رابعـاً  /تزوير وثيقة سفر أو هوية مزورة أو أعدادها أو تدبير الحصول عليها أو حيازتها:

هذه صورة أخرى من صور السلوك اإلجرامي املكون للركن املادي يف جرمية هتريب املهاجرين حسبما
نص عليها الربوتوكول الدويل ملكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو  ،حيث توجد عالقة

وثيقة بني تزوير وثائق السفر واهلويات ومسات الدخول وحيازهتا وبني تلك األفعال اجلرمية املكونة جلرمية
هتريب املهاجرين حيث يتمكن العديد من األشخاص من الدخول أو اخلروج أو اإلقامة يف الدولة من
خالل اللجوء اىل تزوير وثيقة السفر او اهلوية  .أما بالنسبة للتشريعات اجلنائية فاهنا على خالف
الربوتوكول املذكور فهي مل تنص على التزوير ضمن األفعال املكونة هلذه اجلرمية وهذا األمر مستحسن
ألن أدراج التزوير ضمن األفعال املكونة هلذه اجلرمية يؤدي اىل مسألة الفاعل عن جرمية التزوير اذا مل
يتمكن املزور من أستخدام التزوير يف أرتكاب جرمية هتريب املهاجرين  ،هذا ومن اجلدير باملالحظة هو
وجود احتمالية عدم التمكن من فرض عقوبة جرمية التزوير على الفاعل اىل جانب العقوبة املقررة جلرمية
هتريب املهاجرين أذا كان أرتكاب اجلرميتني يهدف اىل حتقيق غرض واحد وبالتايل تطبيق عقوبة اجلرمية

(  ) 7حممد صباح سعيد  :املصدر السابق  ،ص.112
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األشد وليس عقوبة اجلرميتني معاً وذلك لوجود ترابط وثيق بينهما ال يقبل الفصل  .لذلك نرى النص
على التزوير كأحد الظروف املشددة لعقوبة اجلرمية موضوع البحث.

المطلـ ـ ـ ــب الثان ـ ـ ـ ــي
الرك ـ ـ ـ ـ ــن المعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
أذا كان الركن املادي هو املظهر اخلارجي للجرمية  ،فأن الركن املعنوي هو الوجه النفساين أو الباطين
للجرمية ،فالركن املعنوي هو العالقة النفسية الرابطة بني ماديات اجلرمية وشخصية اجلاين( .)1أذن ال يكفي
لقيام املسؤولية اجلنائية وفرض العقوبة على اجلاين حىت اذا أرتكب الفعل اجملرم  ،أذ جيب توافر ركنها
املعنوي الذي ميثل روح املسؤولية اجلنائية اىل جانب ركنها املادي( .)2اما بالنسبة اىل جرمية هتريب
املهاجرين فهي من اجلرائم العمدية اليت يتمثل ركنها املعنوي بالقصد اجلنائي  ،الذي عرفه املشرع العراقي
يف املادة ( )1/33عقوبات واليت نصت(( :القصد اجلرمي هو توجيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب الفعل
املكون للجرمية هادفاً اىل نتيجة اجلرمية اليت وقعت أو أية نتيجة جرمية اخرى)) نالحظ أن املشرع العراقي

قد تبىن نظرية األرادة يف تعريفه للقصد اجلنائي  ،لكن العلم يعد خطوة من خطوات تكوين األرادة ،
لذلك فان هذا التعريف وان نص صراحة على عنصر األرادة إال أنه يفيد بضرورة توافر عنصر العلم اىل
جانبها( .)10ومن هنا ميكن القول بان القصد اجلنائي يقوم على عنصرين اساسيني مها (العلم واألرادة) .
 .1العلم  :جيب على اجلاين أن يكون عاملاً بأركان اجلرمية  ،كما جيب عليه أن يكون عاملاً ببعض
الوقائع املادية اليت من أمهها :

 -العلم بخطورة السلوك االجرامي  :أن املشرع جيرم الفعل عندما يشكل هذا الفعل خطراً على

احلق الذي حيميه القانون  ،وأذا كان القصد اجلنائي هو أرادة اجلاين ارتكاب الفعل اجملرم فأن

(  ) 1د .سامي النصراوي  :املبادئ العامة يف قانون العقوبات  ،ج ، 1ط ، 1مطبعة دار السالم  ،بغداد ، 1277 ،
ص.110
(  ) 2د .حممود جنيب حسين  :النظرية العامة للقصد اجلنائي  ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي يف اجلرائم العمدية
 ،مطبعة دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1271 ،ص.2
(  ) 10عبد الرزاق طالل جاسم السارة  :القصد اجلنائي واخلطأ والصلة بينهما  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس
كلية القانون  ،اجلامعة املستنصرية  ، 2000 ،ص.13
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هذه اإلرادة تفرتض العلم بالفعل  .ولتطبيق ذلك على اجلرمية موضوع البحث فانه جيب توافر
علم اجلاين خبطورة السلوك االجرامي الذي من شأنه أن يؤدي اىل متكني الغري من الدخول أو
اخلروج أو البقاء يف أقليم الدولة بصورة غري مشروعة  ،بناء على ذلك أذا كان املتهم هبذه
اجلرمية يع تقد بان فعل األدخال أو األخراج أو تدبري األقامة الذي يرتكبه مشروع غري خمالف
ألحكام القانون عندها ينتفي لديه القصد اجلنائي( ، )11على سبيل املثال اعتقاد ضابط
اجلوازات بأن األشخاص الذين يقوم بأدخاهلم حيملون مسات دخول صحيحة يف حني أهنم ال
ميتلكون هذه السمات  .كذلك جيب على الفاعل أن يعلم بأن من شأن السلوك الذي يرتكبه
أن يلحق األذى باجملين عليه أو يعرض حياته للخطر أو يهدر كرامته االنسانية أو يعرض الدول
اليت يتم اجتياز حدودها على حنو غري مشروع اىل اخلطر كأنتشار البطالة أو األمراض فيها .

 -العلم بموضوع الحق المعتدى عليه  :ال ميكن تصور وجود احلق من دون وجود حمل ينصب

عليه  ،فاحملل يف أغلب األحيان هو كيان مادي جيب ان يقع عليه فعل اجلاين  ،حيث يفرتض
القصد اجلنائي بتوافر هذا احملل وأستكماله للشروط اليت جتعله صاحلاً لكي يكون حمالً

للحق( .)12ففي جرمية هتريب املهاجرين جيب ان يعلم اجلاين بأن فعله يقع على أنسان على قيد
احلياة  ،أي أن الشخص الذي يقوم اجلاين بأدخاله أو أخراجه او تدبري بقائه على حنو غري
مشروع يف أقليم الدولة هو انسان حي  ،فأذا كان الفاعل معتقداً بان سلوكه مقتصر على
أدخال او أخراج األشياء من أقليم الدولة او اليها يف حني ان سلوكه يؤدي اىل أدخال او
اخراج األشخاص من أقليم الدولة أو اليها دون عل ٍم منه فهنا ينتفي قصده اجلنائي وال ميكن
مسألته عن هذه اجلرمية .

املهرب بأنه غري وطين (أجنبياً) لذلك جيب
 العلم بصفة الشخص َّالمهرب :يتصف الشخص َّ
أن يكون اجلاين على علم هبذه الصفة  ،لذلك فان القصد اجلنائي يف جرمية هتريب املهاجرين
املهرب كونه أجنبياً  .هذا وأن عبء
يعد منتفياً أذا ثبت انتفاء علم اجلاين بصفة الشخص َّ
اثبات انتفاء العلم يقع على عاتق املتهم(.)13

(  ) 11د .حممود جنيب حسين  :النظرية العامة للقصد اجلنائي  ،املصدر السابق  ،ص. 90
(  ) 12د .حممود جنيب حسين  :املصدر نفسه  ،ص.93
(  ) 13د .حممود جنيب حسين  :النظرية العامة للقصد اجلنائي  ،املصدر السابق  ،ص.70
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 .2األرادة  :هي عبارة عن نشاط نفساين أو ذهين لشخص يقوم بتوجيه ألرتكاب اجلرمية وذلك اما
بالقيام بفعل مينعه القانون أو األمتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون  ،حنو املساس حبق أو مصلحة
حيميها القانون اجلنائي( .)14ففي جرمية هتريب املهاجرين جيب اجتاه أرادة اجلاين اىل ارتكاب فعل
األدخال او األخراج او تدبري اإلقامة على حنو غري مشروع من أو أىل اقليم الدولة ،على هذا
االساس يعد القصد اجلنائي منتفياً أذا اثبت ارتكاب اجلرمية حتت تاثري املسكر القسري او حتت تاثري

األكراه  ،كذلك ينتفي القصد اجلنائي اذا كان فعل األدخال او األخراج او تدبري األقامة قد وقع
عن طريق اخلطأ  ،ومثال ذلك اذا مسح ضابط اجلوازات بدخول شخص حيمل جواز سفر لكنه غري
ساري املفعول سهواً فهنا ينتفي القصد اجلنائي لديه وبالتايل ال ميكن مسألته عن جرمية هتريب

املهاجرين  .هذا خبصوص القصد اجلنائي العام  ،أما خبصوص القصد اجلنائي اخلاص يف هذه اجلرمية
والذي يتمثل ب احلصول على املنفعة املالية أو املادية  ،فنالحظ ان من التشريعات اجلنائية كقانون
العقوبات الرتكي وقانون العقوبات اجلزائري ومشروع قانون مكافحة االجتار يف البشر وهتريب
املهاجرين الكوييت نصت على القصد اخلاص  ،يف حني ان القانون الفرنسي واأليطايل واألملاين مل
تنص على توافر القصد اخلاص لقيام هذه اجلرمية وهذا األجتاه مقبول اىل حد ما وذلك ألن النص
على القصد اخلاص املتمثل باحلصول على منفعة مادية يؤدي اىل تضييق نطاق احلماية املرجوة من
النص على هذه اجلرمية وبالتايل فانه سوف يؤدي اىل أفالت العديد من اجملرمني الذين قاموا
بأرتكاب هذه اجلرمية لغرض أخر كاحلصول على ترفيع او ترقية أو أشباع رغبة جنسية ...اخل من
قبضة العدالة .

المطلـ ــب الثالـ ـ ـ ــث

محـ ـ ــل جريمـ ـ ــة تهريـ ـ ــب المهاجريـ ـ ــن
أن حتقق جرمية هتريب املهاجرين يستلزم وجود أتفاق بني اجلاين والشخص املراد هتريبه وهذا يعين أنعدام
تصور قيام هذه اجلرمية ما مل تنصب األفعال املكونة هلا على أنسان حي  ،فيجب ان يكون الشخص
الذي يتم أدخاله اىل أقليم الدولة أو اخراجه منه أو تدبري بقائه فيه على حنو غري مشروع أنسان .وقد
(  ) 14د .علي عبد القادر القهوجي  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،دراسة مقارنة  ،منشورات احلليب
احلقوقية  ،بريوت  ، 2002 ،ص.401
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حدد القانون املدين العراقي معيار لوجود األنسان حيث نص على (:تبدأ شخصية األنسان بتمام والدته
حياً وتنتهي مبوته)( . )10بناء على ذلك ال تنطبق أحكام جرمية هتريب املهاجرين على كل من ال ينطبق
عليه وصف االنسان كاجلنني وامليت لزوال تلك الصفة عنه  .هذا وال يكفي أن يكون حمل هذه اجلرمية
إنسان بل جيب أن يكون أنسان على قيد احلياة  ،واملقصود باحلياة هو أداء اجلسم لوظائفه كلها او
بعضها بصورة طبيعية  ،أضافة اىل ذلك فأنه ال امهية جلنس األنسان سواءٌ كان ذكراً أم انثى  ،كما ال

أمهية للون األنسان سواءٌ كان أبيض ام اسود  ،وال امهية لسنه سواءٌ كان صغرياً أم كبرياً  ،وال أمهية حلالته
الصحية سواءٌ كان مريضاً أو مشاىف  ،وال أمهية لنسبه سواءٌ كان لقيط أو أبن جمرم  .فاألنسان احلي
يصلح ألن يكون حمالً جلرمية هتريب املهاجرين  ،وحياة كل انسان مكفولة باحلماية اجلنائية هذه احلماية
اليت تبدأ منذ والدة األنسان حياً وحىت وفاته أي موته موتاً حقيقياً وليس موتاً كاذباً أو موت األنسجة
واخلاليا( .)19هذا وال يكفي لكي تتحقق جرمية هتريب املهاجرين ان اليكون الشخص حمل هذه اجلرمية
انسان وكونه على قيد احلياة  ،وأمنا يشرتط أيضاً يف األنسان احلي حمل اجلرمية أن يكون أجنبياً  .وقد
عرفت املادة األوىل /الفقرة السادسة من قانون أقامة األجانب العراقي رقم ( )111لسنة ()1217
األجنيب بأنه ((هو كل من ال يتمتع باجلنسية العراقية)) فاألجنيب هو عكس الوطين  ،فالوطين هو ذلك
الشخص الذي حيمل جنسية دولة ما  ،أي يرتبط بدولة ما برابطة سياسية قانونية جتعله تابعاً هلا ومنتسباً
اليها وترتتب العديد من احلقوق واأللتزامات املتبادلة بينهما( .)17هذا وتدخل ضمن اطار مفهوم األجنيب
أصناف عديدة كاملهاجر والالجئ والنازح وعدمي اجلنسية  ،حيث أن هؤالء بالرغم من كوهنم مقيمني يف
املهرب
أقليم الدولة لكنهم ال يرتبطون معها برابطة اجلنسية أذن اشرتاط توافر صفة األجنيب يف الشخص َّ
حمل هذه اجلرمية من قبل التشريعات اجلنائية املذكورة آنفاً كان يف حمله وذلك ألنه يتوافق مع احلق أو
املصلحة املراد محايتها قانوناً  ،كما يتوافق مع نصوص الدستور العراقي احلايل الذي منع نفي املواطن من
بالده أو منعه من العودة اىل أقليم دولته.

(  ) 10املادة ( )34من القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة (. )1201
(  ) 19د .جالل ثروت  :نظرية القسم اخلاص  ،جرائم األعتداء على األشخاص  ،ط ، 1دار النهضة العربية ،
القاهرة  ، 1297 ،ص.40
(  ) 17أنظر :د.غالب علي الداودي ود .حسن مهدي املهداوي  :القانون الدويل اخلاص  ،اجلنسية  ،املوطن  ،مركز
األجانب يف القانون العراقي ،ج ، 1بغداد  ، 1211 ،ص.31
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المبحـ ـ ــث الثانـ ـ ــي
جريمـ ــة تهري ــب المهاجريـ ـ ــن والجرائـ ـ ــم المشابه ــة له ــا
سنعمل على بيان خصائص جرمية هتريب املهاجرين من جانب  ،ومن جانب
ثاين سنعمل على متييزها عن اجلرائم املشاهبة هلا  ،وذلك مبطلبني -:

المطلـ ــب األول
خصائ ـ ــص جريمـ ـ ــة تهري ـ ــب المهاجري ـ ــن
من أهم اخلصائص اليت تتميز هبا جرمية هتريب املهاجرين تتمثل مبا يلي -:
أوالً  /اهنا من اجلرائم الواقعة على األشخاص  :تعد جرمية هتريب املهاجرين من اجلرائم الواقعة على
األشخاص وذلك ألن موضوع هذه اجلرمية هو األنسان فمن يقع عليه األعتداء بأحد األفعال املكونة
للركن املادي هلذه اجلرمية هو األنسان  ،وهذا يعين أن من يتم أدخاله أو أخراجه أو تدبري البقاء له يف
أقليم الدولة على حنو غري مشروع هو األنسان وقد يبدو من الوهلة األوىل ان هذه اجلرمية هي من اجلرائم
الواقعة على األموال وذلك ألن هدف اجلاين األساسي هو احلصول على املال  ،فهذا التصور خاطئ
ألن العربة بتحديد نوع اجلرمية هو بتحديد احلق املعتدى عليه وليس بتحديد الباعث على أرتكاب اجلرمية
فاحلق املعتدى عليه يف اجلرمية املذكورة يتمثل حبق األنسان الكرامة واحلرية ومحاية حياته وسالمة بدنه وما
ميتلكه من األموال .
ثانياً /اهنا من اجلرائم العمدية  -:تقسم اجلرائم من حيث ركنها املعنوي اىل جرائم عمدية وجرائم غري
عمدية  ،فالركن املعنوي عموماً يتمثل باخلطأ وهذا اخلطأ أما أن يكون عمدياً ويطلق عليه (القصد
اجلنائي)  .أو يكون غري عمدياً وعلى هذا األساس أذا أختذ الركن املعنوي صورته األوىل تكون اجلرمية
عمدية  ،أما اذا أختذ صورته الثانية فتكون اجلرمية غري عمدية( .)11فجرمية هتريب املهاجرين يصعب تصور
أرتكاهبا من قبل اجلناة عن طريق اخلطأ أو األمهال خاصة وأن أفعال األدخال أو األخراج او تدبري البقاء
على حنو غري مشروع يف أقليم الدولة يكون بعلم وأرادة هؤالء اجلناة.

(  ) 11د .حممد زكي أبو عامر  :قانون العقوبات اللبناين  ،القسم العام  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر  ،بريوت ،
 ، 1211ص. 171
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ثالثاً  /اهنا من اجلرائم املستمرة  :يقصد باجلرمية املستمرة باهنا  :تلك اجلرمية اليت يتكون السلوك األجرامي
املكون لركنها املادي من حالة قد تكون اجيابية أو سلبية حتتمل بطبيعتها األستمرار( . )12أو هي اجلرمية

يكون النشاط األرادي املكون هلا فعالً أو أمتناعاً مستمراً فرتة زمنية تطول أو تقصر( .)20هذا وأن معيار
التفرقة بني اجلرائم املستمرة واجلرائم الزمنية يتحدد بالزمن املستغرق يف حتقيق عناصر اجلرمية فأذا استغرق
حتقق هذه العناصر برهة يسرية فأن اجلرمية وقتية  ،اما أذا استغرق ذلك وقتاً طويالً تكون اجلرمية

مستمرة( .)21بناء على ما تقدم ميكن القول بأن جرمية هتريب املهاجرين هي من اجلرائم املستمرة  ،وذلك
ألن األفعال املكونة لركنها املادي تستغرق بعضاً من الوقت لتحققها ،فبالنسبة لفعل األدخال أو اآلخراج
من خالل وسائط النقل الربية أو البحرية او اجلوية من أو اىل أقليم الدولة على حنو غري مشروع فانه
يستغرق فرتة زمنية طويلة نسبياً  ،أما بالن سبة اىل فعل تدبري البقاء على حنو غري مشروع لكل شخص يف
اقليم الدولة فانه أيضاً يستغرق فرتة زمنية طويلة نسبياً بسبب التدخل األرادي املتجدد من قبل الفاعل
كأقراض املال أو توفري العمل أو توفري املأوى ...اخل .وهذا يدل على أن جرمية هتريب املهاجرين هي من
اجلرائم املستمرة.

رابعاً  /أهنا تدخل ضمن عاملية االختصاص اجلنائي :يقصد مببدأ عاملية االختصاص اجلنائي
(االختصاص الشامل) هو وجوب تطبيق القانون اجلنائي للدولة على كل جرمية يقبض على مرتكبها يف
أقليم هذه الدولة بغض النظر عن جنسية اجلاين أو اجملين عليه( .)22هذا املبدأ يوسع من نطاق النص
القانوين وجيله ميتد اىل كل أحناء العامل  ،حبيث ال جيعل ملكان أرتكاب اجلرمية أو جلنسية مرتكبها أعتباراً
 ،وهذا املبدأ يطبق على اجلرائم اليت متثل أعتداء على املصاحل املشرتكة للدول مثالً جرائم تزييف العملة
وجرائم األجتار بالبشر وجرائم األجتار باملخدرات )23(.أما خبصوص جرمية هتريب املهاجرين فأهنا تتحقق
من خالل متكني شخص من الدخول اىل اقليم الدولة أو متكينه من اخلروج من أقليم الدولة أو تدبري
البقاء له يف أقليم الدولة على حنو غري مشروع  ،بعبارة أخرى متكني الشخص من عبور حدود دولة
(  ) 12د .علي حسني اخللف  ،د .سلطان الشاوي  :املبادئ العامة يف قانون العقوبات ،بغداد ، 1212 ،
ص.311
(  ) 20د .سليمان عبد املنعم  :املصدر السابق  ،ص.277
(  ) 21د .حممود جنيب حسين  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،املصدر السابق  ،ص. 334
(  ) 22د .سليمان عبد املنعم  :املصدر السابق  ،ص.131
(  ) 23د .حممود جنيب حسين  :شرح قانون العقوبات ،القسم العام  ،املصدر السابق  ،ص141
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واحدة أو أكثر  ،وهذا يعين أن جرمية هتريب املهاجرين هي من اجلرائم العابرة للحدود حيث تتعدى
آثارها حدود الدولة الواحدة ومتتد اىل العديد من أقاليم دول العامل ومن مث فأهنا سوف تشكل خطورة
على مصاحل تلك الدول كأرتفاع نسبة البطالة أو انتشار األمراض املعدية وزيادة معدالت أرتكاب اجلرمية
...اخل  .وعلى هذا األساس عملت بعض التشريعات اجلنائية على أدراج هذه اجلرمية ضمن االختصاص
الشامل لقوانينها العقابية كقانون العقوبات الرتكي وقانون األقامة وحق اللجوء الفرنسي.
خامساً /اهنا من اجلرائم املنظمة  :تعرف اجلرمية املنظمة بأهنا  :عبارة عن مجاعة مشكلة من ثالث
أشخاص فأكثر يشكلون مبجموعهم مشروعاً أجرامياً  ،يتضمن أرتكاب جرائم جسيمة ملدة غري حمددة
ويكون لكل عنصر مهمة حمددة يف هذا التنظيم األجرامي والذي يهدف بدوره اىل حتقيق األرباح
باستخدام العنف والتخويف والرشوة من خالل التأثري على األوساط السياسية واألقتصادية
والقضائية( .)24أذن جرمية هتريب املهاجرين تدخل ضمن أطار اجلرائم املنظمة وذلك لقيام العصابات
األجرامية املنظمة بتهريب املهاجرين كمهنة هتدف اىل احلصول على األرباح املادية  .هذا السلوك
األجرامي املنتظم يتميز باخلصائص األتية -:
- 1التنظيم  :يعد التنظيم من أهم خصائص اجلرمية املنظمة حيث يشري اىل أن اعضاء املنظمة
االجرامية ال يرتكبون اجلرمية عشوائياً  ،وامنا يتم أرتكاب اجلرمية وفقاً لنظام يتضمن تقسيم
األدوار بني االعضاء وعالقة بعضهم ببعض وعالقتهم ككل باملنظمة األجرامية وهذه املنظمة

قد تكون بسيطة وقد تكون على درجة عالية من التنظيم توزع األدوار بني أعضائها وفقاً
لرتكيب هرمي دقيق( .)20وهذا التنظيم ميتاز بتعدد األعضاء يف املنظمة األجرامية  ،كما ميتاز
بوجود هيكل تنظيمي هرمي تتدرج الوظائف وفقاً له من الرئيس اىل املرؤوس.

- 2األستمرارية  :أن اجلرمية املنظمة هي جرمية مستمرة حيث ميتاز السلوك األجرامي فيها بصفة
االستمرار  ،حيث أن طبيعته جتعله ميتد لفرتة طويلة غري حمددة من الزمن  ،وتبقى صفة

(  ) 24دهام أكرم عمر  :جرمية األجتار بالبشر  ،دراسة مقارنة  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة صالح الدين ، 2010 ،
ص.40
(  ) 20د .كوركيس يوسف داود  :اجلرمية املنظمة  ،ط ، 1الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان ،
 ، 2001ص.39
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األستمرارية قائمة اىل أن يتم حل التنظيم األجرامي  ،اذ إن موت رئيس التنظيم أو أحد
أعضائه ال يؤدي اىل أنتهاء اجلماعة األجرامية املنظمة فالعربة تكون باستمرار التنظيم(.)29
- 3استخدام وسائل العنف والرشوة لتحقيق أغراضها  -:تقوم اجلماعات األجرامية بأستخدام
وسائل العنف والفساد  ،حيث تتحقق وسيلة الفساد من خالل دفع الرشوة اىل املوظف هبدف
دفع خماطر كشفها من قبل السلطات املختصة  ،أما وسيلة العنف فأهنا تربز يف ارتكاب جرائم

القتل واألغتصاب وهتك العرض واخلطف  ...اخل  ،فالعنف يف أطار اجلرمية املنظمة ال ميارس
بصورة فردية أو عشوائية بل تتم ممارسته من قبل املنظمات األجرامية بشكل مدروس  ،هذا وأن
العنف قد يكون داخلي ضد أعضاء املنظمة األجرامية املخالفني لنظام عملها  ،وقد يكون
خارجي ضد أفراد ال ينتمون اىل هذه املنظمة وامنا يعملون على عرقلة نشاطها ويهددون
بقائها(.)27
- 4تحقيق الربح المادي  -:ان اهلدف الذي تسعى املنظمات األجرامية اىل حتقيقه هو احلصول
على الربح املادي  ،وهذا الربح املادي يتحقق من خالل القيام بنشاطات اجرامية على شكل

اعمال جتارية  ،حيث ان اغلب نشاطات اجلرمية املنظمة تتمثل بتقدمي سلع وخدمات غري
مشروعة  ،اهلدف منها هو حتقيق األرباح املادية بصرف النظر عما ترتبه من آثار جسيمة
()21
اخلطورة.
- 0عالمية النشاط األجرامي  -:لقد أصبح العامل اليوم قرية صغرية بسبب وجود انظمة
األتصاالت احلديثة  ،وهذا جعل اجلرمية املنظمة متتاز بصفة العاملية  ،حيث استفادت
اجلماعات األجرامية املنظمة من التقدم العلمي الذي طرأ على العامل فأستطاعت هذه
اجلماعات توظيف هذا التقدم يف جمال األتصاالت واملعلوماتية يف نشاطاهتا األجرامية  ،هذا

واذ ا كانت جرمية هتريب املهاجرين هي جرمية منظمة فأن ذلك الوصف غري مالزم هلا فهو
وصف غري مطلق  ،حيث ميكن لشخص واحد ارتكاب هذه اجلرمية احياناً(.)22

المطلـ ـ ــب الثان ـ ــي

(  ) 29د .كوركيس يوسف داود  :املصدر نفسه  ،ص.32
(  ) 27د .كوركيس يوسف داود  :املصدر السابق  ،ص.40
(  ) 21د .كوركيس يوسف داود  :املصدر نفسه  ،ص.31
(  ) 22دهام أكرم عمر  :املصدر السابق  ،ص.43
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تمييز جريمـ ــة تهريب المهاجرين عن الجرائم المشابهـ ــة لهـ ــا
لكل جرمية سواءٌ كانت واقعة على األشخاص أو على األموال أركاهنا وأوصافها اخلاصة اليت تتميز هبا
عن اجلرائم األخرى  ،لذلك سوف نعمل على متييز جرمية هتريب املهاجرين عن جرمية األجتار بالبشر ،
وكذلك متييزها عن جرمية األحتيال -:
أوالً  /متييز جرمية هتريب املهاجرين عن جرمية األجتار بالبشر :

لقد بينا يف املبحث األول تعريف جرمية هتريب املهاجرين وكذلك اركان هذه اجلرمية وبشكل تفصيلي .

اما بالنسبة اىل جرمية األجتار بالبشر فتعرف بأهنا ( :كافة التصرفات املشروعة وغري املشروعة اليت حتيل
االنسان اىل جمرد سلعة او ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء حمرتفني عرب احلدود الوطنية بقصد
استغالله يف أعمال ذات أجر ٍ
متدن أو يف أعمال جنسية أو مشابه ذلك  ،وسواءٌ مت هذا التصرف بأرادة
الضحية أو قصراً عنه او بأي صورة أخرى من صور العبودية)( .)30من خالل استقراء هذا التعريف يتبني
لنا بأن هذه اجلرمية ال تتحقق ما مل تتحقق أركاهنا األساسية املتمثلة بالركن املادي والركن املعنوي  ،فالركن
املادي يتمثل بالسلوك االجرامي ووسائل أرتكابه وكون األنسان حمل هذه اجلرمية  ،فالسلوك األجرامي
املكون للركن املادي يف جرمية االجتار بالبشر يتمثل( )31بالتجنيد أو النقل او األيواء أو األستقبال  ،أما

وسائل أرتكاب هذا السلوك فهي األكراه أو التهديد بالقوة أو استعماهلا أو األختطاف او األحتيال او
اساءة السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو أعطاء أو تلقي مبالغ مالية .
أما الركن املعنوي فأنه يتمثل بالقصد اجلنائي والذي ال يكفي كونه قصداً جنائياً عاماً يقوم على عنصري
العلم واألرادة  ،بل ال بُ َّد من وجود القصد اخلاص اىل جانبه واملتمثل باحلصول على منفعة مادية .
بناء على ما تقدم ميكن بيان أوجه الشبه واألختالف بني جرمية هتريب املهاجرين وجرمية األجتار بالبشر .

أوجه الشبه  :تتشابه جرمية هتريب املهاجرين مع جرمية األجتار بالبشر مبا يلي (-:)32

 .1أن املصلحة املعتربة يف اجلرميتني واحدة تتمثل باحلفاظ على استقرار اجملتمع ومحاية األفراد
وكرامتهم البشرية من التعرض لألستغالل .

(  ) 30د.سوزي عديل ناشد  :األجتار يف البشر بني األقتصاد اخلفي واألقتصاد الرمسي  ،جملة الدراسة القانونية  ،كلية
احلقوق  ،جامعة بريوت العربية  ،منشورات احلليب القانونية  ،2004 ،ص.307
(  ) 31د .حممد الفاضل  :اجلرائم الواقعة على أمن الدولة  ،ج ، 1ط ، 3مطبعة جامعة دمشق  ، 1290 ،ص911
وما بعدها .
(  ) 32دهام أكرم عمر  :املصدر السابق  ،ص.03
18

كلية القانون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى
العدد األول

مجلة العلوم القانونية والسياسية

 .2أن السلوك األجرامي املتمثل بنقل اجملين عليه من مكان ألخر يعد مكوناً للركن املادي
للجرميتني.
 .3أن حمل اجلرميتني هو األنسان .
 .4ان اهلدف من اجلرميتني هو حتقيق الربح املادي .
أوجه األختالف  :بالرغم من التشابه املوجود بني جرمية هتريب املهاجرين وجرمية االجتار بالبشر  ،إال
اهنما خيتلفان مبا يلي(-:)33
 .1من حيث توافر رضا اجملين عليه  :أن جرمية هتريب املهاجرين تكون مقرتنة مبوافقتهم على ذلك،
أما يف جرمية االجتار بالبشر ال حتصل موافقتهم على األجتار هبم وأذا حصلت تلك املوافقة فأهنا
تكون عدمية القيمة بسبب استخدام األكراه او االحتيال أو األختطاف ...اخل .وهذا يعين انه
أذا مت نقل الشخص مبوافقته نكون امام جرمية هتريب املهاجرين  ،أما أذا مت نقل الشخص بدون
موافقته فنكون أمام جرمية األجتار بالبشر .
 .2من حيث النطاق املكاين لفعل النقل  :تتحقق جرمية هتريب املهاجرين أذا مت نقل الشخص اىل
خارج حدود الدولة اي بأدخاله اىل حدود الدولة املستقبلة او اخراجه من حدودها  ،أما جرمية
األجتار بالبشر فقد تتحقق يف اقليم دولة واحدة .
 .3من حيث األستغالل  :يف جرمية هتريب املهاجرين تنتهي اجلرمية بتهريب هؤالء املهاجرين اىل
املكان الذي يقصدونه  ،أما يف جرمية األجتار بالبشر فان استغالل الضحايا يبقى مستمراً بأي
صورة من صور األستغالل .

ثانياً  /متييز جرمية هتريب املهاجرين عن جرمية األحتيال :مل يعرف املشرع العراقي جرمية األحتيال وأمنا
أورد فقط الوسائل اليت تتحقق هبا هذه اجلرمية

()34

 ،ومع ذلك فأن الفقه يعرف جرمية األحتيال بأهنا :

هي األستيالء على شيء مملوك للغري لتملكه بواسطة وسائل األحتيال املنصوص عليها قانوناً  ،أو هي
األستيالء على احليازة الكاملة ملال الغري بواسطة يشوهبا اخلداع تسفر عن تسليم ذلك املال( .)30أذن من
خالل تعريف هذه اجلرمية نالحظ باهنا لكي تتحقق جيب توافر أركاهنا األساسية وهي الركن املادي الذي
(  ) 33دهام أكرم عمر  :املصدر نفسه  ،ص.00
(  ) 34نص املادة ( )409من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة (.)1292
(  ) 30د .ماهر عبد شويش الدرة  :شرح قانون العقوبات ن القسم اخلاص  ،ط ، 2توزيع املكتبة الوطنية  ،شارع
املتنيب  ،بغداد  ،بدون سنة طبع ،ص. 331
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يتكون من ثالثة عناصر  :السلوك اجلرامي املتمثل بأستعمال وسيلة من وسائل اخلداع واألحتيال ،
والنتيجة اجلرمية املتمثلة بتسلم املال من اجملين عليه  ،والعالقة السببية اليت تربط ما بني السلوك األجرامي

ونتيجته اجلرمية( ، )39أما الركن الثاين فهو الركن املعنوي املتمثل بالقصد اجلنائي ألن جرمية االحتيال من
اجلرائم العمدية حيث ان هذا القصد اجلنائي يقوم على علم اجلاين باالحتيال باالضافة اىل ارادته
األستيالء على مال الغري  .أما بالنسبة اىل حمل جرمية االحتيال فأنه يتمثل باالعتداء على احلق يف امللكية
كون جرمية األحتيال من اجلرائم الواقعة على األموال( .)37بناء على ما تقدم ميكننا التمييز ما بني جرمية
هتريب املهاجرين وجرمية األحتيال وكما يلي -:

أوجه الشبه :هناك اوجه تشابه بني جرمية هتريب املهاجرين وجرمية األحتيال  ،تتمثل مبا يلي -:
- 1تعد كال اجلرميتني من اجلرائم العمدية  ،حيث يتمثل الركن املعنوي يف جرمية هتريب املهاجرين
املهرب بادخال أو أخراج أو تدبري البقاء للشخص على حنو غري
بتوافر القصد اجلنائي عند قيام ِّ
مشروع يف أقليم الدولة  ،كذلك يستلزم لقيام جرمية األحتيال توافر القصد اجلنائي عند قيام
احملتال باستخدام الوسائل األحتيالية للحصول على أموال الغري(.)31
- 2أن املصلحة املراد محايتها من جترمي فعل هتريب املهاجرين وجترمي فعل األحتيال هي حق امللكية
وحرية أرادة اجملين عليه  ،ففي جرمية هتريب املهاجرين فأن اجلناة يهدفون اىل احلصول على
منفعة مادية  ،وكذلك احلال يف جرمية األحتيال فأن اجلناة يستخدمون الوسائل األحتيالية للتأثري
على حرية أرادة اجملين عليه وبالتايل تسلم أمواله(.)32
أوجه األختالف  :بالرغم من وجود تشابه بني جرمية هتريب املهاجرين وجرمية االحتيال إال اهنما

خيتلفان مبا يلي -:
- 1من حيث السلوك األجرامي  :أن جرمية هتريب املهاجرين ال تتطلب لتحققها تسليم اجملين عليه
امواله اىل اجلاين وأمنا تتحقق مبجرد متكن الفاعل من أدخال او اخراج أو ايواء الشخص على
(  ) 39د .حممد سعيد منور  :شرح قانون العقوبات  ،القسم اخلاص ،اجلرائم الواقعة على األموال  ،ج ، 2ط، 1
الدار الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ، 2002 ،ص.234
(  ) 37د .حممد سعيد منور  :املصدر السابق  ،ص.210
(  ) 31د .ماهر عبد شويش الدرة  :املصدر السابق  ،ص.332
(  ) 32د .حممود جنيب حسين  :جرائم األعتداء على األموال يف القانون اللبناين  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية
 ،بريوت  ، 1214 ،ص.210
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حنو غري مشروع يف اقليم الدولة  ،أما يف جرمية األحتيال فأهنا تتطلب تسليم اجملين عليه أمواله
اىل اجلاين بسبب وقوعه يف الغلط الناتج عن استعمال الوسائل االحتيالية احملددة يف القانون من

قبل الفاعل(.)40
- 2من حيث النتيجة اجلرمية  :ان جرمية هتريب املهاجرين من اجلرائم ذات النتيجة اجلرمية غري
احملددة فهي تتحقق مبجرد حتقق السلوك األجرامي املكون لركنها املادي وذلك بأدخال أو
أخراج أو تدبري البقاء للشخص على حنو غري مشروع يف اقليم الدولة  .أما جرمية األحتيال فأن
النتيجة اجلرمية فيها تتمثل يف تسلم مال الغري بدون وجه حق من خالل أستخدام الوسائل
األحتيالية من قبل الفاعل  ،هذا وأن التسليم يتم بأرادة اجملين عليه غري ان هذه األرادة تكون
معيبة بسبب الوسائل األحتيالية اليت يستخدمها الفاعل(.)41
- 3من حيث توافر القصد اخلاص  :يف جرمية هتريب املهاجرين يشرتط لقيام ركنها املعنوي توافر
القصد اجلنائي اخلاص اىل جانب القصد العام  ،أما بالنسبة جلرمية األحتيال فانه ال يشرتط
توافر القصد اخلاص لدى الفاعل وأمنا يكفي لتحقق ركنها املعنوي توافر القصد العام(.)42
- 4من حيث حمل اجلرمية  :يف جرمية هتريب املهاجرين حمل اجلرمية هو األنسان فهي متثل أعتداء
على الكرامة األنسانية كوهنا من اجلرائم الواقعة على األشخاص  ،أما بالنسبة حملل جرمية
األحتيال فهو مال منقول أو عقار حبسب األحوال وبالتايل فأهنا متثل أعتداء على حق امللكية
كوهنا من اجلرائم الواقعة على األموال(.)43

المبحـ ـ ــث الثالث
اآلثـ ـ ــار الجزائيـ ـ ــة لجريم ـ ــة تهريـ ــب المهاجريـ ــن
يرتتب على قيام املسؤولية اجلنائية لتهريب املهاجرين آثار جزائية ولبحث هذه اآلثار اجلزائية جيب حتديد
العقوبة املقررة للجرمية املذكورة من جانب  ،وحتديد الظروف املشددة للعقوبة املقررة هلذه اجلرمية من
(  ) 40د .رمسيس هبنام  :قانون العقوبات  ،جرائم القسم اخلاص  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية ، 2000 ،
ص.201
(  ) 41د .محيد السعدي  :جرائم األعتداء على األموال  ،مطبعة املعارف  ،بغداد  ، 1297 ،ص.442
(  ) 42د .ماهر عبد شويش الدرة  :املصدر السابق  ،ص.332
(  ) 43د .حممد سعيد منور  :املصدر السابق  ،ص.210
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جانب ٍ
ثان  ،ومن جانب ثالث حتديد األعذار املعفية من العقوبة املقررة هلذه اجلرمية  .وذلك بثالثة
مطالب -:

المطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب األول
العق ـ ــوب ـ ـ ــة
يقصد بالعقوبة  ،هي اجلزاء املقر ملصلحة اجملتمع يف القانون اجلنائي تنفيذاً حلكم قضائي على من تثبت
مسؤوليته عن اجلرمية وذلك ملنع أرتكاب اجلرمية مرة أخرى من قبل غريه من املواطنني( .)44اما بالنسبة اىل
انواع العقوبة فقد تطرق هلا املشرع العراقي يف املواد ( )102-10وهي ثالثة انواع  :العقوبات األصلية
والعقوبات التبعية والعقوبات التكميلية( .)40وهذا ما سوف نتناول حبثه تباعاً .

أوالً  /العقوبات األصلية  :يقصد بالعقوبات األصلية  :هي اجلزاء األساس الذي نص عليه املشرع وقدره

للجرمية  ،وجيب على القاضي أن حيكم به عند ثبوت أدانة املتهم  ،حبيث ال ميكن تنفيذها على احملكوم
عليه مامل ينص عليها القاضي يف حكمه صراحة  ،وميكن أقتصار احلكم عليها الهنا اجلزاء املفروض على

مرتكيب اجلرائم لتحقيق أغراض العقاب(.)49
فالعقوبات األصلية اليت أقرهتا التشريعات اجلنائية اليت تضمنت النص على جرمية هتريب املهاجرين هي
السجن والغرامة  ،ففي فرنسا فأن العقوبة األصلية هي احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة
اليت يبلغ مقدارها ثالثني الف يورو (م  1/922من قانون دخول وأقامة األجانب وحق اللجوء الفرنسي)
 ،ويف املانيا احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة (م  1/22من قانون اقامة االجانب األملاين)
 ،ويف ايطاليا هي احلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة اليت يبلغ مقدارها مخسة عشر الف
يورو عن كل شخص يتم ادخاله اىل ايطاليا (م 1/12من القانون االيطايل) ،ويف اجلزائر فأن العقوبة
األصلية هي احلبس من ثالث سنوات اىل مخس سنوات وبالغرامة من ثالمثائة اىل مخسمائة الف دينار
جزائري (م 303من قانون العقوبات اجلزائري)  ،ويف تركيا فهي السجن مدة ال تزيد على مثان سنوات
وال تقل عن ثالث سنوات وبالغرامة (م 1/72من القانون الرتكي) ،أما يف الكويت فهي السجن مدة ال

(  ) 44د .علي حسني اخللف ود .سلطان الشاوي  :املصدر السابق  ،ص.400
(  ) 40د .فخري عبد الرزاق احلديثي  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،ط ، 2العاتك للنشر  ،القاهرة ،
 ، 1227ص.319
(  ) 49د .علي حسني اخللف ود .سلطان الشاوي  :املصدر نفسه  ،ص. 414
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تزيد على عشر سنوات وبالغرامة اليت ال تقل عن عشرة االلف دينار وال تزيد على عشرين الف دينار
كوييت (.م 3 /من مشروع القانون الكوييت ملكافحة األجتار يف البشر وهتريب املهاجرين) .
من خالل ما تقدم نالحظ بأن عقوبة الغرامة تعد عقوبة أصلية رديفة  ،بعبارة اخرى ان القاضي ملزم
باجلمع بني العقوبات السالبة للحرية (السجن أو احلبس) وعقوبة الغرامة وذلك الستخدام القوانني
املذكورة أعاله أداة الوصل (الواو) عندما نصت على العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة .
ثانياً  /العقوبات التبعية  :هي تلك العقوبات اليت تلحق احملكوم عليه حبكم القانون من دون احلاجة اىل
النص عليها بالذات يف احلكم الذي يصدره القاضي بالعقوبات األصلية( .)47هذا وأن العقوبات التبعية
اليت نص عليها املشرع العراقي يف املواد ( )21-29من قانون العقوبات العراقي هي أوالً  /احلرمان
من بعض احلقوق واملزايا  ،ثانياً  /مراقبة الشرطة.
فاحلقوق واملزايا اليت حيرم منها احملكوم عليه كعقوبة تبعية هي(:)41
 .1الوظائف واخلدمات اليت كان يتوالها .
 .2أن يكون ناخباً أو منتخباً يف اجملالس التمثيلية .

 .3أن يكون عضواً يف اجملالس األدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً هلا .
 .4أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيالً .
 .0أن يكون مالكاً أو ناشراً او رئيساً لتحرير أحدى الصحف .
من خالل ما تقدم نالحظ بان املشرع العراقي قد جعل من عقوبة احلرمان من بعض احلقوق واملزايا

عقوبة مستمرة من يوم صدور احلكم على احملكوم عليه وحىت أخالء سبيله من املؤسسة العقابية  ،كما
أن عقوبة احلرمان من بعض احلقوق واملزايا ال تلحق احملكوم عليه ما مل تكن العقوبة االصلية احملكوم هبا
هي السجن  ،بعبارة أخرى فأن احلكم الصادر من احملكمة املختصة أذا كان السجن فأن يستتبع احلرمان
من بعض احلقوق واملزايا  .أما أذا كان احلبس فانه ال يستتبع احلرمان من بعض احلقوق واملزايا املذكورة
أعاله  .أما بالنسبة ملراقبة الشرطة فأهنا من العقوبات التبعية اليت تلحق احملكوم عليه لعدة جرائم نص
عليها املشرع يف املادة (/22أ) من قانون العقوبات العراقي وهذه اجلرائم هي جناية ماسة بأمن الدولة
الداخلي أو اخلارجي  ،تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها  ،تزوير الطوابع أو السندات املالية احلكومية
او احملررات الرمسية  ،الرشوة  ،االختالس  ،السرقة  ،القتل العمد املقرتن بظرف مشدد .
(  ) 47د .علي حسني اخللف ود .سلطان الشاوي  :املصدر السابق  ،ص.433
(  ) 41نص املادة ( )29من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة (.)1292
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ففي حالة تنظيم أحكام جرمية هتريب املهاجرين يف قانون العقوبات العراقي أو يف قانون خاص  .نرى
ادراج جرمية هتريب املهاجرين يف قائمة اجلرائم اليت تستوجب فرض عقوبة مراقبة الشرطة على احملكوم
عليه .
ثالثاً  /العقوبات التكميلية  :هي تلك العقوبات اليت ال تلحق احملكوم عليه بقوة القانون  ،وأمنا جيب أن
تنص عليها احملكمة صراحة يف حكمها املتضمن للعقوبة األصلية ( .)42لذلك نالحظ أن العقوبات
التكميلية تتشابه مع العقوبات التبعية يف أن كل منهما ال تأيت مبفردها وأمنا تكون تابعة لعقوبة أصلية،
وخيتلفان من حيث أن العقوبات التبعية تلحق احملكوم عليه قانوناً من دون حاجة اىل نص القاضي عليها
يف احلكم أما العقوبات التكميلية فأهنا تستلزم النص عليها من قبل القاضي يف احلكم .
والعقوبات التكميلية املنصوص عليها يف قانون العقوبات العراقي عموماً هي (:)00

أوالً  /احلرمان من بعض احلقوق واملزايا .
ثانياً  /املصادرة .
ثالثاً /نشر احلكم .

اما بالنسبة للتشريعات اجلنائية اليت عملت على تنظيم أحكام جرمية هتريب املهاجرين فأهنا خصصت
هلذه اجلرمية جمموعة من العقوبات التكميلية  ،فقد نص املشرع الفرنسي على العقوبات التكميلية للجرمية
املذكورة وهي(-:)01
 .1املنع من األقامة ملدة مخس سنوات .
 .2سحب رخصة السوق ملدة مخس سنوات ومضاعفة هذه املدة يف حالة العودة اىل أرتكاب
اجلرمية .
 .3السحب بصورة هنائية أو مؤقتة للرخص األدارية املمنوحة للشخص واليت ختوله القيام بايصال
اخلدمات املؤقتة أو الدائمية .
 .4مصادرة األشياء املستخدمة كوسيلة يف نقل األشخاص براً أو حبراً أو جواً .وحيكم كذلك
باملصاريف اليت صرفت يف تنفيذ حكم املصادرة .

(  ) 42د .ضاري خليل حممود  :البسيط يف شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،ط ، 1بغداد ، 2002 ،
ص.144
(  ) 00املواد ( )102-100من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة (. )1292
(  ) 01املادة ( )3/922من قانون األقامة وحق اللجوء الفرنسي .
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 .0منع الفاعل من ممارسة الوظيفة العامة وتلك النشاطات املهنية واألجتماعية اليت استخدمت
كوسيلة ألرتكاب االفعال املنصوص عليها قانوناً ملدة مخس سنوات  ،ويعاقب باحلبس ملدة
سنتني وغرامة قدرها ( )30000يورو يف حالة ممارسة النشاطات املذكورة أعاله على الرغم من
منعه .
 .9حيظر الفاعل من األقامة يف األراضي الفرنسية ملدة عشر سنوات ويتم طرده يف احلاالت
املسموح هبا قانوناً .

المطل ـ ــب الثان ـ ـ ــي
الظـ ــروف المشددة للعقوب ـ ــة فــي جريمـ ــة تهريب المهاجريــن
لقد نصت التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام جرمية هتريب املهاجرين على العديد من الظروف املشددة
لعقوبة اجلاين يف اجلرمية املذكورة  ،ومن أمهها ما يلي -:
أوالً  /ارتكاب اجلرمية من قبل اجلماعات اإلجرامية املنظمـة :
لقد عملت بعض التشريعات اجلنائية على أدراج حالة أرتكاب هذه اجلرمية من قبل مجاعة اجرامية
منظمة ضمن الظروف املشددة للعقوبة املقررة هلذه اجلرمية  ،ومن هذه التشريعات القانون األملاين
والفرنسي والرتكي واجلزائري( .)02وسبب النص على هذا الظرف املشدد أمنا يعود اىل ان أرتكاب اجلرمية
من قبل التنظيمات األجرامية ستؤدي اىل زيادة نسبة خطورهتا على املصلحة احملمية قانوناً ،وذلك ألن

هذه التنظيمات األجرامية تؤثر على مؤسسات الدولة من خالل أخرتاقها بتوظيف بعض عناصرها عن
طريق الرشوة باالضافة اىل زيادة فرصة جناح أرتكاب اجلرمية نظراً ألمتالك املسامهون يف أرتكاهبا للجرأة
واألمكانيات املادية الالزمة .
ثانيـا /تعدد اجلناة :

(  ) 02انظر نص املادة ( )3/22من قانون أقامة األجانب األملاين واملادة ( )0/922من قانون أقامة األجانب
الفرنسي واملادة ( )2/72من القانون الرتكي واملادة ( )4/303من قانون العقوبات اجلزائري .
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لقد نص املشرع اجلزائري وكذلك الكوييت على تعدد اجلناة وأدراجها ضمن الظروف املشددة لعقوبة
اجلرمية( ، )03حيث اشار قانون العقوبات اجلزائري اىل أن العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن عشر
سنوات وال تزيد على عشرين سنة وبالغرامة من ( )1000000دينار اىل ( )2000000دينار جزائري
اذا ارتكبت هذه اجلرمية ((من اكثر من شخص)) كذلك اشار مشروع قانون مكافحة األجتار يف البشر
وهتريب املهاجرين الكوييت اىل أن العقوبة هي السجن مدة ال تزيد على مخس عشرة سنة والغرامة اليت ال
تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار اذا ارتكبت اجلرمية ((من قبل شخصني
فأكثر)) ان احلكمة من تشديد العقوبة يف هذه احلالة امنا يعود اىل أن تعدد اجلناة سوف يقوي عزميتهم
على انتهاك القانون باالضافة اىل كونه يدل على توافر سبق اإلصرار يف اجلرمية وهذا بدوره يدل على
مدى اخلطورة األجرامية للجناة .
ثالثاً /أرتكاب اجلرمية مع محل السالح او التهديد باستعماله :
لقد نص املشرع اجلزائري وكذلك الكوييت على هذه احلالة وأدراجها ضمن الظروف املشددة لعقوبة املقررة
هلذه اجلرمية( ،)04حيث اشار قانون العقوبات اجلزائري اىل أن العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن عشر
سنوات وال تزيد على عشرين سنة وبالغرامة من ( )1000000دينار اىل ( )2000000دينار جزائري
اذا ارتكبت اجلرمية ((حبمل السالح أو التهديد بأستعماله))  .أما مشروع قانون مكافحة األجتار يف
البشر وهتريب املهاجرين ال كوييت فأنه اشار اىل ان العقوبة تكون السجن مدة ال تزيد على مخس عشرة
سنة والغرامة اليت ال تقل عن عشرة الف دينار وال تزيد على عشرين الف دينار اذا أرتكبت اجلرمية من
قبل ((شخص حيمل سالحاً ظاهراً أو خمبأ)) .

رابعاً /أرتكاب اجلرمية عدة مرات :

لقد نص املشرع األملاين على احلالة املذكورة وأدرجها ضمن الظروف املشددة لعقوبة الفاعل( ،)00حيث
اشار اىل أن العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على عشر سنوات اذا أرتكبت هذه
اجلرمية لعدة مرات وكان موضوعها يف مجيع هذه املرات شخص واحد  .واحلكمة من أعتبار هذه احلالة

(  ) 03أنظر املادة ( )2/303من قانون العقوبات اجلزائري ةاملادة ( )3/3من مشروع قانون مكافحة األجتار يف البشر
وهتريب املهاجرين الكوييت .
(  ) 04انظر املادة ( )3/303من قانون العقوبات اجلزائري واملادة ( )3/3من مشروع قانون مكافحة األجتار يف البشر
وهتريب املهاجرين الكوييت .
(  ) 00انظر املادة ( )2/22من قانون األقامة األملاين .
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ظرفاً مشدداً هو اهنا تربز اخلطورة األجرامية الكامنة يف نفس اجلاين كما تربز قدرته واستعداده الرتكاب
اجلرمية اكثر من مرة .
خامساً  /استخدام وسائط النقل الدولية أو انتحال الصفة :

لقد نص املشرع األيطايل على هذه احلالة وأعتربها من الظروف املشددة لعقوبة اجلرمية املذكورة  ،حيث
اشار اىل أن العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن اربع سنوات وال تزيد على اثنيت عشر سنة وبالغرامة

اليت ال تقل عن مخس عشرة الف يورو.
سادساً  /الغرض من ارتكاب اجلرمية :

لقد نص املشرع األملاين وكذلك األيطايل على حالة أرتكاب اجلرمية بغرض احلصول على منفعة مادية ومت

أدراج هذه احلالة ضمن الظروف اليت تستلزم تشديد عقوبة اجلاين( .)09واحلكمة من اعتبار هذه احلالة
ظرفاً مشدداً تكمن يف أن توافر هذه احلالة سيزيد من اخلطورة االجرامية على املصاحل احملمية قانوناً بسبب
مطالبة اجلناة مببالغ مالية كبرية او حتقيق منافع مادية ذات قيمة كبرية .
املهَّربني) :
سابعاً  /عدد اجملين عليهم (األشخاص َ

لقد نص على هذه احلالة كل من املشرع األملاين وااليطايل وقد أدرجاها ضمن الظروف املشددة
للعقوبة( ، )07فقد اشار القانون االملاين اىل ان العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد
على عشر سنوات  .أما املشرع اإليطايل فاشار اىل أن العقوبة هي السجن مدة ال تقل عن مخس
سنوات وال تزيد على مخس عشرة سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )20000الف يورو عن كل شخص يتم
ادخاله أىل اقليم الدولة إن قام الفاعل بأدخال مخسة اشخاص او اكثر اىل اقليم دولة ايطاليا .
أن احلكمة من أعتبار هذه احلالة من الظروف املشددة هي أنه ادخال اكثر من شخص اىل أقليم الدولة
سيؤدي اىل زيادة نسبة أحتمال أنتشار األمراض املعدية وأرتفاع نسبة البطالة وكذلك ارتفاع معدالت
أرتكاب اجلرائم.
املهرب :
ثامناً  /سن الشخص َّ

لقد شدد املشرع الفرنسي عقوبة هذه اجلرمية حيث تكون السجن مدة عشر سنوات وبغرامة ()70000
املهرب طفالً  ،وكان الغرض من أرتكاهبا هو ابعاد الطفل عن والديه او عن البيئة
يورو أذا كان الشخص َّ
اليت أعتاد العيش فيها  ،كذلك فعل املشرع اجلزائري الذي شدد عقوبة اجلرمية لتصل اىل السجن مدة ال

(  ) 09انظر املادة ( )1/22من قانون األقامة األملاين واملادة ( )3/12من القانون األيطايل .
(  ) 07انظر املادة ( )2/22من قانون األقامة األملاين واملادة ( )2/12من القانون األيطايل .
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تقل عن مخس سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وبالغرامة من ( )1000000-000000دينار
املهر قاصراً(.)01
جزائري اذا كان الشخص َّ
تاسعاً  /صفة اجلاين :

لقد شدد املشرع الكوييت عقوبة الفاعل لتصل اىل السجن الذي ال يزيد على مخسة عشرة سنة وبالغرامة
اليت ال تقل عن عشرة االف دينار وال تزيد على عشرين الف دينار كوييت أن كان الفاعل موظفاً عمومياً
يف الدولة واستغل وظيفته يف أرتكاب اجلرمية او كان املتهم له شأن أو نفوذ باجلهات ذات الصلة بدخول
األجانب اليها او بعبور حدودها وموانئها( .)02كذلك فان املشرع اجلزائري قد شدد عقوبة الفاعل لتصل
اىل السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد على عشرين سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن
( )1000000دينار وال تزيد عن ( )2000000دينار جزائري ((أذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب
اجلرمية))(.)90

المطل ـ ــب الثالـ ـ ــث
األع ـ ــذار المعفي ـ ــة من العقوبـ ــة في جريم ــة تهريب المهاجري ــن
لقد نصت بعض التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام جرمية هتريب املهاجرين على األعذار املعفية من
العقوبة املقررة للجرمية املذكورة  ،ومن امهها ما يلي :
أوالً  /احلفاظ على الروابط األسرية :
لقد نص املشرع الفرنسي على حالة األعفاء لغرض احلفاظ على الروابط االسرية  ،حيث اشار اىل أعفاء
املهرب من أصوله أو فروعه أو كان زوجة أو زوج اصوله أو
اجلاين من العقوبة املقررة له أذا كان الشخص َّ
املهرب اخاه او اخته او زوجة أخيه أو زوج اخته أما حاالت األنفصال بني
فروعه او كان الشخص َّ
الزوجني فأهنا تستثىن من أسباب األعفاء املذكورة( .)91كذلك يعفى الفاعل من العقوبة أذا كان

(  ) 01نص املادة ( )0/922من قانون األقامة واللجوء االفرنسي واملادة ( )1/303من قانون العقوبات اجلزائري.
(  ) 02انظر املادة ( )4/3من مشروع قانون مكافحة األجتار يف البشر وهتريب املهاجرين الكوييت .
(  ) 90املادة ( )1/303من قانون العقوبات اجلزائري .
(  ) 91املادة ( )1/4 -922من قانون األقامة واللجوء الفرنسي .
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املهرب زوجة الفاعل أو زوجها او كان يعاشرها أو تعاشره جهراً  ،تستثىن من سبب األعفاء
الشخص َّ
حاالت األنفصال وتعدد الزوجات(.)92
املهرب :
ثانياً  /التشجيع على اغاثة الشخص َّ
املهرب حيث أعفى
لقد نص املشرع الفرنسي على حالة األعفاء لغرض التشجيع على أغاثة الشخص َّ
املشرع الفرنسي الفاعل من العقوبة املقررة له اذا كان أرتكابه للجرمية هو ختليص شخص اخر من اخلطر
()93
املهرب قد يتعرض اىل التيهان عند
احلال الذي يهدد حياته وسالمة بدنه  .حيث ان الشخص َّ

اجتيازه املنافذ احلدودية الربية  ،او قد يتعرض اىل خطر األختناق عند تواجده داخل صهريج أو حاوية ،
أو قد يتعرض للغرق عند أجتيازه املنافذ احلدودية البحرية  .فيقوم شخص ما مبساعدته وختليصه من هذه
املخاطر ويكون ذلك من خالل القيام بأدخاله اىل أقليم الدولة او مساعدته على البقاء فيه وهو على
علم بعدم توافر شروط الدخول أو األقامة على حنو مشروع يف أقليم الدولة  ،بعبارة اخرى هناك خطر
املهرب وال ميكن للشخص املنقذ (يف هذه احلالة الفاعل) ان يدفع هذا اخلطر احلال
حال على الشخص َّ
إال من خالل ارتكاب اجلرمية املذكورة وعندها ووفقاً هلذا النص يعفى الفاعل من العقاب .

االستنتـ ـ ــاج ـ ــات
من خالل حبثنا ملوضوع ((جرمية هتريب املهاجرين)) قد توصلنا اىل عدة استنتاجات من أمهها ما يلي-:
- 1عدم أتفاق الفقه على املصلحة اليت يتوجب أن تتصدر على املصاحل اجلديرة باحلماية القانونية وهذا
بدوره انسحب على التشريعات املنظمة ألحكام هذه اجلرمية حيث أن بعضها نص على هذه اجلرمية
يف قانون أقامة اجلانب وبعضها نص عليها يف قانون العقوبات والبعض األخر نص عليها يف قانون
خاص .
- 2ان صور السلوك األجرامي املكون للركن املادي يف جرمية هتريب املهاجرين تتمثل باألدخال او
األخراج أو تدبري البقاء يف أقليم الدولة على حنو غري مشروع .
(  ) 92املادة ( )1/4-922من قانون األقامة واللجوء الفرنسي .
(  ) 93املادة ( )3/4-922من قانون األقامة واللجوء الفرنسي .
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- 3ان الركن املعنوي هلذه اجلرمية يتمثل بالقصد اجلنائي كوهنا من اجلرائم العمدية حيث يشرتط لقيامها
حتقق القصد العام املتمثل باحلصول على منفعة مادية لكن نالحظ بأن هناك خالف حول مدى
توافر القصد اخلاص .
- 4تعد جرمية هتريب املهاجرين من اجلرائم الواقعة على األشخاص فمحل هذه اجلرمية هو األنسان،
بعبارة اخرى ال ميكن تصور وقوع هذه اجلرمية على أنسان ميت او وقوعها على غري األنسان .
- 0تعد جرمية هتريب املهاجرين من اجلرائم املنظمة املستمرة وكذلك العمدية حيث ال ميكن تصور
أرتكاهبا عن طريق اخلطأ .
- 9با لرغم من وجود تشابه بني جرمية هتريب املهاجرين وجرمية األجتار بالبشر وجرائم األحتيال إال اهنا
تتميز عن هذه اجلرائم مبميزات خاصة .
- 7ختضع جرمية هتريب املهاجرين من حيث األختصاص املكاين اىل مبدأ عاملية القانون اجلنائي
(األختصاص الشامل)  ،فالقانون اجلنائي للدولة يطبق على كل شخص مت القاء القبض عليه يف
حدود اقليمها بصرف النظر عن جنسية وعن مكان أرتكاب اجلرمية .
- 1أن التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام جرمية هتريب املهاجرين قد اقرت عقوبة السجن أو احلبس
والغرامة ومراعاة تطبيق النظام التدرجي يف حتديدها  ،بعبارة اخرى أهنا مل تقر عقوبة ذات حد واحد
هلذه اجلرمية .
- 2لقد نصت التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام اجلرمية املذكورة على عدة ظروف تؤدي اىل تشديد
عقوبة الفاعل كأرتكاب اجلرمية من قبل اجلماعات األجرامية املنظمة أو ارتكاهبا من قبل عدد من
االشخاص أو من خالل حمل السالح او ارتكاهبا لعدة مرات  ....اخل .
 - 10لقد نصت بعض التشريعات اجلنائية املنظمة ألحكام هذه اجلرمية على أعذار تستوجب األعفاء
املهرب
من العقوبة ومنها احلفاظ على الروابط األسرية وكذلك التشجيع على اغاثة الشخص َّ
وختليصه من اخلطر احلال الذي يهدد حياته أو سالمة بدنه .

المقتـ ــرحـ ـ ـ ـ ــات
بنــاء علــى ما تقــدم نقتــرح ما يل ـ ـ ــي -:
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 .1بالنسبة اىل تدرج املصاحل اجلديرة باحلماية متنح األولوية اىل املصاحل املتعلقة بالشخص املهرب وبالتايل
حتتل هذه اجلرمية موقعها ضمن اجلرائم املاسة حبرية االنسان وحرمته .
 .2اقتصار الركن املعنوي على القصد العام دون القصد اخلاص املتمثل باحلصول على منافع مادية ألن
األعتداد به يؤدي اىل تضييق نطاق النص القانوين وبالتايل افالت العديد من اجملرمني .
 .3فرض عقوبة مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية على احملكوم عليه يف جرمية هتريب املهاجرين ألنه من خالل
هذه العقوبة قد تتمكن السلطات املختصة من معرفة األشخاص املسامهني يف أرتكاهبا .
 .4األعتداد بالظروف املشددة اليت اشرنا اليها سلفاً وكذلك األعذار املعفية املتمثلة باحلفاظ على
الروابط األسرية والتشجيع على اغاثة الشخص املهرب لتخليصه من اخلطر احلال الذي يهدد حياته
وسالمة بدنه .
 .0من خالل استقرائنا لقانون العقوبات العراقي والقوانني العقابية اخلاصة مل جند اي اهتمام جبرمية
هتريب املهاجرين فال يوجد قانون خاص هبذه اجلرمية ومل خيصص هلا فصل او باب يف قانون
العقوبات العراقي  ،لذلك نقرتح على املشرع العراقي معاجلة هذا النقص التشريعي من خالل تشريع
ق انون خاص جبرمية هتريب املهاجرين مع األخذ بنظر األعتبار املقرتحات أعاله وأدراجها ضمن
أحكامه .

الم ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر
الق ـران الكريــم
أوالً  /الكت ــب :

- 1د .جالل ثروت  :نظرية القسم اخلاص  ،جرائم األعتداء على األشخاص  ،ط ، 1دار النهضة
العربية  ،القاهرة. 1297 ،
- 2د .محيد السعدي  :جرائم األعتداء على األموال ،مطبعة املعارف  ،بغداد .1297 ،
- 3د .رمسيس هبنام  :قانون العقوبات  ،جرائم القسم اخلاص  ،منشأة املعارف األسكندرية .2000 ،
- 4د .سامي النصراوي  :املبادئ العامة يف قانون العقوبات  ،ج ، 1ط ، 1مطبعة دار السالم ،
بغداد.1277 ،
- 0د .سليمان عبد املنعم  :النظرية العامة لقانون العقوبات  ،دراسة مقارنة  ،منشورات احلليب احلقوقية،
بريوت  ،لبنان . 2003 ،
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- 9د .سوزي عديل ناشد  :األجتار بالبشر بني االقتصاد اخلفي واألقتصاد الرمسي  ،جملة الدراسات
القانونية  ،كلية احلقوق  ،جامعة بريوت العربية  ،منشورات احلليب القانونية .2004 ،
- 7د .ضاري خليل حممود  :البسيط يف شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،ط ، 1بغداد .2002 ،
- 1د .علي حسني اخللف  ،د .سلطان الشاوي  :املبادئ العامة يف قانون العقوبات  ،بغداد ،
.1212
- 2د .علي عبد القادر القهوجي  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،دراسة مقارنة  ،منشورات
احلليب احلقوقية  ،بريوت .2002 ،
 - 10د .غالب الداودي  :شرح قانون العقوبات العراقي (القسم العام)  ،ط ،1دار الطباعة احلديثة ،
البصرة . 1291 ،
 - 11د .غالب الداودي ود .حسن مهدي اهلداوي  :القانون الدويل اخلاص  ،اجلنسية  ،املوطن ،
مركز األجانب يف القانون العراقي  ،ج ، 1بغداد .1211 ،
 - 12د .فخري عبد الرزاق احلديثي  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،ط ، 2العاتك للنشر ،
القاهرة .1227 ،
 - 13د .كامل السعيد  :شرح األحكام العامة يف قانون العقوبات  ،دراسة مقارنة  ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع  ،عمان .2002 ،
 - 14د .كوركيس يوسف داود  :اجلرمية املنظمة  ،ط ، 1الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان . 2001 ،
 - 10د .ماهر عبد شويش الدرة  :شرح قانون العقوبات  ،القسم اخلاص  ،ط ، 2توزيع املكتبة
الوطنية  ،شارع املتنيب  ،بغداد  ،بدون سنة طبع .
 - 19د.حممد الفاضل  :اجلرائم الواقعة على أمن الدولة  ،ج ، 1ط ، 3مطبعة جامعة دمشق ،
.1290
 - 17حممد زكي ابوعامر  :قانون العقوبات اللبناين  ،القسم العام  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر،
بريوت . 1211 ،
 - 11د .حممد سعيد منور  :شرح قانون العقوبات  ،القسم اخلاص (اجلرائم الواقعة على األموال) ،
ج ، 2ط ، 1الدار الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان . 2002 ،
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 - 12د .حممد علي سامل  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام  ،دار الثقافة للنشر والتزوزيع  ،عمان
.1227 ،
 - 20د .حممود جنيب حسين  :شرح قانون العقوبات  ،القسم العام ( ،النظرية العامة للجرمية والنظرية
العامة للعقوبة والتدبري األحرتازي)  ،ط ،4دار النهضة العربية  ،القاهرة . 1277 ،
 - 21د .حممود جنيب حسين  :النظرية العامة للقصد اجلنائي  ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي
يف اجلرائم العمدية  ،مطبعة دار النهضة العربية  ،القاهرة.1271 ،
 - 22د .حممود جنيب حسين  :جرائم االعتداء على األموال يف القانون اللبناين  ،دراسة مقارنة  ،دار
النهضة العربية  ،بريوت .1214 ،
ثانيـ ـ ـاً  /الرسائ ـ ــل واألطاري ـ ـ ـ ــح

- 1دهام أكرم عمر  :جرمية االجتار بالبشر  ،دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة صالح
الدين . 2010 ،
- 2عبد الرزاق طالل جاسم السارة  :القصد اجلنائي واخلطأ والصلة بينهما  ،رسالة ماجستري
مقدمة اىل جملس كلية القانون  ،اجلامعة املستنصرية . 2000 ،
- 3حممد صباح سعيد  :جرمية هتريب املهاجرين  ،دراسة مقارنة  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة صالح
الدين .2002 ،

ثال ـث ـ ـ ـاً  :القوانيـ ـ ــن :

- 1قان ـ ـ ـ ــون العقوبات العراقي رقم ( )111لسن ـ ـ ـ ـ ــة (. )1292
- 2القان ـ ـ ــون املدين العراق ـ ـ ـ ــي رقم ( )40لسنـ ـ ـ ــة (. )1201
- 3قان ـ ـ ـ ــون جوازات السفر العراق ـ ــي رقم ( )32لسنة (. )1222
- 4قان ـ ـ ـ ــون العقوب ـ ـ ـ ـ ـ ــات اجلزائ ـ ـ ــري لسن ـ ـ ــة (. )2002
- 0مشروع قانون مكافحة األجتار يف البشر وهتريب املهاجرين الكوييت (. )2007
- 9قانـ ـ ـ ــون العقوبات الرتك ـ ـ ـ ـ ــي .
- 7قانـ ـ ـ ــون االقامة واللجوء الفرنسي .
- 1قانـ ـ ـ ــون العقوبات االملانـ ـ ـ ـ ــي .
- 2قانـ ـ ـ ــون العقوبات االيطال ـ ـ ـ ــي .
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Abstract
The crime of immigrant smuggling is defined as; enabling
a person to leave illegally the country where he/she lives
for political, economical or social reasons or enabling a
person to enter illegally to the territory of another country,
or enabling him/her to stay there illegally.
The crime of immigrant smuggling must have three basic
cornerstones; the material, the moral and the place of the
crime (the person/persons it targets).
As for the material cornerstone; it is achieved with the
existence of one of the
following demeanors;
1-Arranging the illegal entrance of a person to the
territory of the country.
2-Arranging the illegal stay of a person on the territory of
the country.
3-Arranging the illegal departure of a person to the
territory of another country.
4-Forge a travel document or falsified ID, issuing it,
arranging getting it or bearing it.
The moral cornerstone is represented by the criminal
intention which is based on two factors; knowledge and
will. As for the target of the crime; the person must be
alive.
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of

immigrant

smuggling

has

many

characteristics; it is deliberate, continuous and targeting
persons.
Despite the common features between this crime and
other similar crimes such as salve trading and cheating, yet
it is distinguished with special characteristics.
As for the penal sequences resulted from the criminal
responsibility of immigrant smuggling, it is represented by
determining the punishment, it's intensifying & forgiving
conditions.
There are three types of punishment; the original which
represented by jail ,prison or fine .the sequent which
follows the indicted with the power of law without the
need to mention it in the sentence issued by the court and
the complementary which does not follow the indicted if
not clearly mentioned in the sentence issued by the court.
The

intensifying

conditions

are

represented

by;

committing the crime by organized groups, having
multiple criminals, bearing arms, committing the crime
repeatedly, using others' names and features as covers to
commit the crime, and the criminal's characteristics.
While the forgiving apologies are; preserving the family
relations and encouraging relieving the smuggled person.
Based on the above mentioned, we reached some
conclusions;
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1-The criminal demeanor that consists the material
cornerstone is represented by arranging the illegal
entrance, departure & stay in the territory of a state while
is moral cornerstone is represented by the criminal
intention as it is a deliberate crime targeting an alive
person.
2-It is subjected from the place specialization point of
view to the conclusive specialization.
3-The penal legislations organizing the rules for this crime
approved the punishment of prison, jail and fine with
consideration of the gradual application of law in
determining it, i.e. it did not approve a one limit
punishment for this crime.
4-The penal legislations arranging the rules for this crime
mentioned intensifying conditions such as committing the
crime by organized groups …etc and forgiving apologies
such as preserving family relations and encouraging
relieving the smuggled person.

God grants success.

36

