
 (العشائرٌة الدكة) بشأن األعلى القضاء مجلس لقرار القانونٌة النظرة

                                  

 

( الكوامة)  أو العشائرٌة بالدكة ٌعرف ما مع وتعامل مؤخراً، كلمته العراقً القضاء قال    

  بذلك مستنداً  األساس، هذا على معه بالتعامل ووجه إرهابٌاً، عملً  مجتمعنا،واعتبرها فً السائدة

 تنص التً 2002 لسنة( 31) رقم العراقً اإلرهاب مكافحة قانون من( 2)  المادة نص إلى

 وحرٌاتهم حٌاتهم تعرض أو الناس بٌن الرعب القاء إلى ٌهدف الذي التهدٌد أو العنف)  أن على

 جماعً أو فردي منظم إرهابً لمشروع تنفٌذ ٌقع واغراضه بواعثه كان أٌاً  للتلف ممتلكاتهم أو

 أعله المذكورة تلك تشابه كثٌرة افعالً  أخرى فقرات فً المذكورة المادة اعتبرت كما ،(الخ...

 .األركان حٌث من معها تتشابه كونها علٌها؛ القٌاس ٌصح إرهابٌة، أعمالً 

 بعد الدولة مؤسسات ضعف بعد جاءت( العشائرٌة الدكة) ظاهرة انتشار أن بالذكر الجدٌر ومن

 الحماٌة تقدٌم فً الفعال دورها ولمسنا الكرٌمة، العشائر نشاط نمو إلى أدى مما ، 2001 عام

 العشائر بوجهاء دفع مما الدولة؛ سلطة حساب على ونفوذها العشٌرة قوة من زاد مما ألبنائها،

 السكان بتروٌع وتتسبب البرٌاء، بحٌاة ُتطٌح كونها المسلحة؛ الصراعات تلك بإنهاء  المطالبة

 .والقانون وخرقاً  اإلنسان، لحقوق انتهاكاً  كونها عن فضلً  نفوسهم، فً الرهبة وتبعث اآلمنٌن،

 العشٌرة من الخصم سكن مقر أو منزل على بالهجوم القبٌلة افراد ٌقوم أن هً العشائرٌة والدكة

 للخصم؛ محدودة أٌام مهلة وُتعطى والقتل، بالوعٌد تهدد هتافات ومرددٌن النار مطلقٌن األخرى،

 .آخر غرض أي أو بالثأر أخذاً  وٌقتلوا ٌهجموا سوف وبخلفه لشروطهم، وٌذعن ٌأتً كً

 الذي الركن ذلك للجرٌمة، المادي بالسلوك تتمثل( العشائرٌة للدكة) القانونٌة المخالفة ووجه

 فعل بارتكاب إجرامً كسلو)  أنه على منه( 22) المادة فً العراقً العقوبات قانون عرفه

 إزهاق بفعل ٌتمثل القتل فً فهو أخرى، إلى جرٌمة من الركن هذا وٌختلف ،(القانون جرمه

 إسناد فعل فً السب وفً بالجسد، المساس فعل الجرح وفً الختلس، فعل السرقة وفً الروح،

 .النار إشعال فعل فً الحرٌق وفً المشٌنة، األمور

 وإفشاء الرمز، أو الصور، أو الكتابة، أو بالقول، عنه الُمعبر بالنشاط المادي الركن ٌتمثل وقد

 .والسب القذف فً جرائم الحال هو كما معنى، على اإلشارة دلت إذا وفٌما األسرار،

 على الكتابة او شفوٌة، أو تحرٌرٌة، تكون فقد كانت، صورةً  بأي ٌتم التهدٌد فعل فأن لذلك

 الفعل على تدل كلمة أٌةً  أو ،(كوم) بكلمة تكون قد أو ،(نهائً إنذار) عبارة كتابة أو الحائط،

 (.العشائرٌة الدكة) بـ المعروف



 علٌه، المتعارف القصد لمعرفة بخبراء التفسٌر فً اللتباس عند الستعانة للمحكمة وٌمكن

 من تكون فقد منه، المشكو قبل من المطالبة تكون أن بالضرورة ولٌس المكتوبة، العبارة وطبٌعة

 ضد موجهة كانت ولو( العشائرٌة الدكة) وتتحقق قبٌلته، أو عشٌرته، شٌخ أو ٌمثله، شخص أي

 .العشائرٌة المطالبة إلى الدعوة تتضمن أنها المهم القبٌلة، شٌخ

 فٌفترض ،(التمٌٌز) اإلدراك وقوامها اآلثمة، اإلرادة مفاده النفسً، أو المعنوي، الركن أما  

 وتحقق الختٌار، حرٌة أي اإلرادة، تحقق النفسً الركن لوجود وٌشترط الجزائٌة، األهلٌة توافر

 نتائجها، وتقدٌر األفعال ماهٌة فهم على قدرته أو الشخص استعداد به وٌراد التمٌٌز، أي اإلدراك

 العلم عنصر تحقق طالما غٌره، بواسطة أو بنفسه، الفعل بارتكاب المتهم إرادة وتتحقق

 .واإلرداة

 اعتبر الذي األعلى القضاء مجلس من الصادر البٌان ٌُعد هل هاماً، سؤالً  نطرح أن نود وهنا

 وهل تشرٌعٌاً؟ أم تفسٌرٌاً، قانوناً  الرهابٌة، العمال صور من صورة العشائرٌة الدكة فٌه

 القرار أو البٌان صدور قبل السابقة الحداث على قرارا باعتباره البٌان هذا أحكام تسري

 المذكور؟

 والقوانٌن تفسٌرٌاً، قراراً   بل تشرٌعاً، قانوناً  ٌُعد ل األعلى القضاء مجلس من الصادر البٌان إن

 من سبق ما على وتسري الماضً؛ على القانون رجعٌة عدم مبدأ من مستثناة نعلم كما التفسٌرٌة

 من منه جزءً  وٌصبح تفسٌره، ألجل جاء الذي األصل القانون مع صدوره عند ٌتحد كونه وقائع؛

 .معه نفذ وكأنه والمكان، الزمان حٌث

 القانون فً لها وجود ل جدٌدة، احكاماً  المفسر القانون َتضّمن بعدم ُمقٌد الستثناء هذا أن إل

 محكمة تقول ذلك وفً الرجعٌة، عدم لمبدأ ٌخضع فأنه جدٌدة أحكاماً  تضّمنَ  إذا أما األصل،

 بدون الوقائع من سبق ما على تسري والموضحة المفسرة القانونٌة القواعد إن)  العراق التمٌٌز

 ( الماضً على سرٌانها على صراحة ٌنص أن

 ٌسري ل( مفسراً  قراراً )  باعتباره العراقً العلى القضاء مجلس قرار بأن سبق، مما نستخلص

 التكٌٌف حٌث من(  العشائرٌة الدكة) بفعل بهذا ٌتعلق فٌما جدٌدة، بأحكام جاء كونه رجعً؛ بأثر

 من صورة إلى تهدٌداً، باعتبارها( العشائرٌة الدكة)  المذكور القرار حول إذ والعقوبة، القانونً،

 بأي وقائع من سبقه ما على سرٌانه على المذكور القرار ٌنص لم كما  اإلرهابٌة، األعمال صور

 .شكل

 الدستور من( ثانٌاً / 52) المادة لنص موافقاً  جاء األعلى القضاء مجلس قرار فأن وختاما،

 والعشائر بالقبائل النهوض على تحرص الدولة)  أن على نصت التً 2002 لسنة العراقً

 تتنافى التً العشائرٌة األعراف وتمنع والقانون، الدٌن مع ٌنسجم بما بشؤونها وتهتم العراقٌة،

 (.األنسان حقوق مع
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