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 اإلهداء

ت..تالالملنيتونورتالرمحةتنيبتإ ..تتاألمةتونصح..تتاألملنةتوأدىتالرسللةتغبلّتمنتإ 

ت”وسلمتعلي تاهللتصل“تحممدتسيدنل

 حبنلن  . روى الذي إ ،ت،ت،تعطره من األزهلر استزادت من إ ،ت،ت،تمشوخ  من اجلبل  عالمت من إ 

ت.تمثلرًا فأعطى بستلني

تأمدتاهللُتيفتعمرهتو الغليلتحفظ تاهللتورعله يوالد إ 

 واألملني حنوتاألمل بي عربت اليت النور بؤرة وحنلهنل،،،تإ  حببهلتوعطفهل الفيّلض الاطلء كلن من إ 

 وسلرت منتأجلي،،، الصالب فروّضتتيل صغرياً،،، كنت حني حُلمي ي ليحتو قلبهل واعسع اجلميلة،،،

تقليب يف والصفلء النور مالني لتغرس الدرب،،، حلكة يف

تالغلليةتحفظهلتاهللتورعلهلتوأمدتاهللتيفتعمرهلوالدعيت 

 أجل أنتأعيشتمن مانى علمين من إ  واصراري، عزوعي أستمد وهبم اآلالم، حضن شلركين من إ 

تأجسلدنلت أرواحُنل فلرقت لو حتى أحيلءً لنبقى والالم، احلق

 إخوعيتاألحبلب 

ت درجةتامللجستري امتقلدً رؤييتل شوقلًت قلبهن عفطر ولطلملل السلعة، هذه ينتظرنكُنت من إ 

توأهلتزوجيتتالكرملءتالازيزات أخواعي 

توالانلء اجلهد من الكثري حتملت عثراعيتاليت وجلبرة إ تسندي

تزوجيتتاحلبيبةت

تابنيتتالغللية فؤادي ومھجة روحي بلسم إ 

تصِابااااااااااال

توالتضحيةتوالاطلء والفداء اجملد صفحلت وأنصع أروع بدملئهم سطروا الذين إ 

تفلسطني إ تشهداء
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 شكر وتقدير
 

 
 

ـــــــ  ب  ـــــــ    ـــــــغ توتيـــــــ   ك ـــــــو تيي  ول

ــــــر   ــــــي   والي  ــــــغ ال ــــــ  بحــــــراا ف  وتفيي

   
 لمــــــا كيــــــ  بمــــــد القــــــو  إ  مق ــــــراا 

 وممترفـــاا بــــالماج عــــر وااــــ  الشــــكر  

   
 

نبياء والمرسلين صالة وخاتم األ، على أفضل الخلق راا والصالة والسالميخأهلل أولا و  الحمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وتبارك هللا أحسن الخالقين ، وسالماا دائمين مادام الليل والنهار

عن الشكر فهو عربون المحبة الذي أقدمه الى كل الذين حملوا على  ز  إذا كان العج، والمشرعين
هذه وبعد تمام ، في كثير من المرات وبالبتسامة ، عاتقهم تنوير طريقنا العلمي بالنصيحة مرة

بالعتراف والتقدير والشكر الجزيل لمن  اا أجد نفسي ملزم، بعون هللا وتوفيقه الدراسة المتواضعة
تمامها هذه الدراسةنجاز إكان له الفضل الكبير بعد هللا سبحانه وتعالى في  وأعني بذلك  وا 

  تيمر ي ر عبد الما /الدكتور المشرف 

عمال ولم يبخل رغم كثرة المشاغل واأل هذه الدراسةنجاز إشراف على الذي تحمل أعباء اإل
خير  اإلسالموعن ، عنا لى بداية النجاح فجزاه هللاإعلينا بنصائحه وتوجيهاته من أجل الوصول 

 الجزاء.
/  األخ الحبي وأخص بالذكر  من قريب أو من بعيد دراسةإلى كل من ساعد في إنجاز هذه ال

 موسى بدوي " تبو الممت  "

الذي كان له مساهمة كبيرة في توفير الوقت لي من أجل الوصول لما وصلت إليه اآلن 
من جامعة القدس أبو ديس  هب    ح الدير تبو جعرور /األستاذة  إلىوالشكر موصول أيضاا 

البحث العلمي وفي لما كان لها من دور في زرع البذرة األولى في طريق هذا ، الضفة الغربية من
لى إ، ثراء معارفنا بالعلما  ملكة فكرنا وتنوير عقولنا و  تنميةوالى كل من ساهم في ، إنجازهكيفية 

 .تواه لك  اميماا الشكر درسويغ والذير ل  يدرسويغجميع أساتذة القانون الذين 

 داخلياا شاا مناق المناقشين الدكتور/ رائد صالح قنديل إلىوأتقدم بالشكر والعرفان 
مناقشاا خارجياا وذلك لما اقتطعا من ثمين وقتهما لالطالع على هذه  والدكتور/ مازن نور الدين

فالكمال ول أدعي أنني أنجزت عمالا كامالا ، الدراسة إلثرائها وتنقيحها كي تخرج في أفضل صورة
 هلل وحده وكما
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كتاباا في يومِه إل قال في  إني رأيت  أنه ل يكتب أحد" القاضي الفاضل الى العماد قال 
م هذا لكان أفضل ولو ت ِرك  َغِدهِ  غَّيَر هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان ي ستَحسن ولو ق دَّ : لو   

 .(8)هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر
  

                                                           

فاعي ) ت  (8) َل كلِ  جزء من أجزاء " م عجم األدباء  8431كان األ ستاذ أحمد فريد الرِ  هـ ( هو الَّذي شهَّر هذه الكلمَة؛ حيث وضعها أوَّ
، وغيره من الك تب، وتداوَلها النَّاس عنه منسوبةا  واب نسبت ها للقاضي الفاضل، بعَث بها " لياقوت الحموي  !! والصَّ إلى العماد األصفهاني 

ل " شرح اإلحياء " للزَّبيدي  )  ين محمد بن أحمد النهروالي   8/4إلى العماد؛ كما في أوَّ (، و" اإلعالم بأعالم بيت هللا الحرام " لقطب الدِ 
 ( . هـ 811 :الحنفي  ) ت

 -، دار المنار3حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد "، للشيخ/ مشهور بن حسن بن سلمان: صنقالا عن كتاب " إعالم العابد في 
 .5الخرج، ط
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 المستخلص 
 أجل من وتشريعية، إدارية وتدابير سياسات تبني إلى الحاضر الوقت في العالم دول معظم تسعى

 أخطار المجتمع تجنيب في أهمية من لذلك لما الفاسدين، ومالحقة الفساد بمكافحة جهودها دعم

 والتدابير اتالسياس اتخاذ سياق في تقوم فالدول ،فيه الحياة مناحي كافة على تؤثر ضخمة

 كالرشوة ، فساداا  تشكل التي األفعال من العديد تجريم على بالنص الخصوص، وجه على التشريعية

 .الفساد بمكافحة ت عنى متخصصة تقوم على إنشاء هيئاتو  ،ستغالل النفوذ ا  و  ختالسواإل
ي فلسطين " دراسة تحليلية "المواجهة الجنائية لجرائم الفساد ف موضوع الدراسة هذه تضمنت
الموضوعية والقواعد اإلجرائية لجرائم الفساد في حيث انحصر موضوع البحث في القواعد  "مقارنة

وقد تم التعرف من خالل هذه  فلسطين من خالل القانون الفلسطيني الذي جر م أفعال الفساد
الجزائية في مواجهة جرائم الجراءات  الطبيعة القانونية لجرائم الفساد، والتعرف الىإلى  الدراسة
معرفة عمل أجهزة الرقابة فحة الفساد الفلسطيني، و ات هيئة مكاالوقوف إلى اختصاصالفساد و 

معرفة اإلجراءات في الكشف عن مرتكبي جرائم الفساد و والتفتيش داخل مؤسسات الدولة 
الكشف عن مدى توافق واختالف زة الضبط في مكافحة جرائم الفساد و والصالحيات المقدرة ألجه

 .جزائية الفلسطينيالقرار بقانون مكافحة الفساد مع قانون الجراءات ال
 والمنشورات الوثائق القوانين و بالطالع على  وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن 

 امع مقارنته وتحليلهاموضوع مكافحة جرائم الفساد،  تناولت والتي ،بها المعمول واألنظمة
التشريعات  العقوبات وكذلكقوانين والتعقيب على ، جراءات الجزائية الفلسطينيبنصوص قانون اإل

الدولية ذات الصلة كلما اقتضت ، وكذلك أيضاا النصوص المصرية التي تتعلق بجرائم الفساد
 .الحاجة البحثية ذلك

 تقسيم الدراسة :
م الدراسة الى ثالثة فصول وتناول الباحث في الفصل األول التطور التاريخي يحيث تم تقس

جرائم الفساد في فلسطين، وتناول في الفصل الثاني التعريف  للقانون الفلسطيني، وأسباب انتشار
بجرائم الفساد وأنواعها واألركان لبعض الجرائم منها ، والجراءات القانونية في مكافحة جرائم 
الفساد، وتناول في الفصل الثالث الحديث عن العالقة بين قانون الجراءات الجزائية وبين القرار 

الفلسطيني، وعالقتهم بالقانون األساسي الفلسطيني واظهار أوجه النقص بقانون مكافحة الفساد 
 والقصور في القرار بقانون مكافحة الفساد ان وجدت.

 :ليها الدراس إومر ته  اليتائج التغ خل   
إن من أهم أسباب انتشار جرائم الفساد في فلسطين هي حالة النقسام الفلسطيني، وحالة  .8

 الشعب الفلسطيني.الفقر التي يمر بها 



 خ
 

تعتبر أجهزة الرقابة والمسائلة والتفتيش داخل المؤسسات في الدولة هي الجهات المخولة  .5
 بالكشف عن جرائم الفساد وذلك لضمان الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

 الفساد جرائم جميع في بالموضوع تنظر محكمة متخصصة الفساد جرائم محكمة تعتبر .4
 إطالة إشكالية على التغلب على العقوبة، وهذا يساعد مقدار أو مدة عن النظر بغض
 القضايا. في البت   أمد

وقانون  األساسيمخالفة قانون مكافحة الفساد للعديد من النصوص الواردة في القانون  .3
 األحكامالجزائية بدءا من سوء الصياغة ومن عدم  إدراك لماهية حجية  اإلجراءات

 الجزائية. اإلجراءاتقانون  أحكامالجنائية  ومفهوم درجاتها كذلك التعارض مع نصوص 
 الباحث:ليها إومر ته  التو يا  التغ تو   

النقسام الفلسطيني وتفعيل دور المجلس التشريعي في الرقابة والمساءلة على  إنهاء .8
 مؤسسات الدولة.

لوطن )الضفة الغربية _ قطاع ضرورة إصدار قانون عقوبات فلسطيني يشمل شطري ا .5
 غزة ( ويواكب التطور التكنولوجي.

مع حالة التضخم في مؤسسات الدولة ويكون تحت  يتالءمتشكيل جهاز رقابي آخر  .4
متابعة هيئة مكافحة جرائم الفساد ليساعد في فرض السيطرة والرقابة على كامل 

 المؤسسات مما يساعد في الحد من انتشار جرائم الفساد.
 يتالءمالصياغة والترتيب لقواعد وأحكام القرار بقانون مكافحة الفساد بما  وا عادةقيح التن .3

وقانون ( وتعديالته 5004المعدل سنة ) األساسيمع النصوص الواردة في القانون 
الجنائية ومفهوم درجاتها كذلك  األحكامالجزائية، بحيث يتطابق مع حجية  اإلجراءات

 الجزائية. اإلجراءاتقانون  أحكاميتطابق مع نصوص 
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Abstract 

 

Most countries nowadays are seeking to adopt policies and administrative and 

legislative measures in order to support their efforts in fighting of corruption and 

pursuance of the corrupt people. This is essential to protect the society from the 

severe risks of corruption that affect all aspects of life. In the context of implementing 

the required policies and legislative measures, countries  criminalize many acts that 

include corruption such as bribery, embezzlement and exploitation of power. This 

includes the establishment of specialized bodies to fight such corruption acts. 

This study discusses the topic of "criminal confrontation of corruption crimes in 

Palestine: A comparative analysis". The topic is concerned with the substantive and 

procedural rules for corruption crimes in Palestine as stated in the Palestinian law, 

which criminalized all acts of corruption. The current study has identified the legal 

nature of corruption crimes and the required criminal procedures to face corruption 

crimes. The study also identified the authorities of the Palestinian Anti-Corruption 

Authority, and the tasks of the monitoring and inspection bodies within the state 

institutions. This is essential to help uncovering the perpetrators of corruption crimes, 

and to define the required procedures by the concerned authorities to fight these 

crimes in a way that ensures the consistency    between the Anti-corruption Law and 

the Palestinian Penal Procedures Law. 

The study used the comparative analytical approach to review the related laws, 

documents, publications and regulations in force, which tackled the issue of 

corruption crimes fighting. The study analyzed these sources and compared them with 

the Palestinian Penal Procedures Law. The study also made some observations on the 

Egyptian legislations related to corruption crimes, in addition to the international 

related texts whenever necessary. 

The study was divided into three chapters. In the first chapter, he study 

presented the historical development of the Palestinian law, and the causes of the 

spread of corruption crimes in Palestine. The second chapter discussed corruption 

crimes in terms of definition, types, the elements of some corruption crimes, and the 

required legal procedures in the context of corruption crimes prevention. The third 

chapter tackled the issue of the relationship between the Law of Criminal Procedures 

and the Palestinian Anti-corruption Law, in addition to their relationship with the 
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Palestinian Basic Law. This aimed to highlight the deficiencies and shortcomings of 

the Palestinian Anti-corruption Law if existed. 

Among the most important conclusions of the study: 

1. One of the most important reasons for the spread of corruption crimes in Palestine 

is the current Palestinian division, and the spread of poverty experienced by the 

Palestinian people. 

2. The official bureaus of control, accountability, and inspection within the state 

institutions are the authorized parties to disclose crimes of corruption in order to 

ensure transparency, fairness and the rule of law. 

3. The specialized court of corruption crimes is considered as a concerned authority 

that is entitled to consider all the crimes of corruption, regardless of the penalty 

duration or amount. This helps to overcome the problem of cases disposition 

prolongation. 

4. Violation of the Anti-corruption Law for many of the texts in the Basic Law and 

the Code of Criminal Procedures starting from the poor drafting, the lack of 

awareness of the reality of criminal provisions authenticity and the concept of 

their ranks, as well as conflict with the texts of the provisions of the Criminal 

Procedure Code. 

Among the most important recommendations of the study: 

1. To end the Palestinian division and to activate the role of the Palestinian 

Legislative Council in the oversight and accountability of the state institutions. 

2. To unify the Palestinian Penal Code in the West Bank and the Gaza Strip in line 

with the current Palestinian situation and the current development of technology 

that contributes to the spread of crime. 

3. To form another control authority that suits the current inflation in the state 

institutions. This authority should be under the follow-up of the Anti-corruption 

Crimes Commission to help imposing appropriate control over the entire state 

institutions, which limits the spread of corruption crimes. 

4. To revise, reword and, reorganize the rules and provisions of the anti-corruption 

law in a way that is consistent with the texts included in the Basic Law and the 

Code of Criminal Procedure, and is compatible with the criminal provisions 

validity the concept of its ranks, as well as the provisions the Criminal Procedure 

Code. 
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 اإلطار الما  للدراس 

 :مقدم 
يعتبر شيوع جرائم الفساد أحد أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول والمجتعات وهو 

احترام القانون ، ولعدم حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية في جوهره
وعدم تكريس مفهوم المواطنة بما يترتب عليه من حقوق وواجبات، وغياب ثقافة حقوق النسان 
واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي، وبذلك يستحيل أن تكون الدولة التي يدهمها الفساد قوية ألن 

من الوصول القوة هي سمة أساسية للنظام السياسي والجتماعي في مجتمع تتمكن فيه الدولة 
الى درجة عالية من مستويات التماسك حول قيم جوهرية تكون سائدة بين األفراد بعضهم البعض 

إدارة الشأن العام من جهة أخرى، هذه  مؤسسات ودرجة عالية من الثقة بين األفراد من جهة وبين
الثقة التي تكتسب من خالل انتهاج الشفافية في إدارة الشان العام وخضوع الجهاز التنفيذي لرقابة 
ممثلي الشعب ) البرلمان( واستقالل القضاء بما يضمن أداءه بعيداا عن تأثير السلطة التنفيذية أو 

 .(8)التشريعية

نما، نفسه لحساب يعمل ل العام الموظف أن األصلو   العامة الجهة أو الدولة لحساب يعمل وا 

 أن ينبغي ولذلك، عامة بصفة للدولة أو الجهة لتلك واجهة فهو ثم ومن، إليها وظيفته تنتمي التي

 أو المصلحة صاحب من مكافأة انتظار دون ، وظيفته واجبات أداء على حريصاا  عفيفاا  نزيهاا  يكون 

 أية هؤلء أو أولئك من هو يطلب أل عليه أولى باب ومن، األشخاص سائر من معه المتعاملين

 أو قبوله تبرير يجوز ول، هعمل جهة من راتباا  عنه يتقاضى عمل من به يقوم لما مقابل أو عطايا

 .(5)كفايته عدم أو مرتبه بضعف، لذلك مقابالا  طلبه
 

األعضاء في اتفاقية األمم دولة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول   وشاركت
ونتج عن هذا المؤتمر وثيقة رسمية ، المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا

عالن سانت بطرسبرغ' والتي ستكون ملزمة لكل الدول في العالم في مجال إ لألمم المتحدة باسم '
 عدم تضمن وقوانين أنظمة لوضع كبيرة اا جهود الفلسطينية السلطة بذلتلذلك  (4)مكافحة الفساد

، فاعلة قانونية راءاتإج وفق الفساد رائمج لمرتكبي دعةار  عقوبات وتضع، العام بالمال التالعب

                                                           

. أشرف :محمد زهير: فخري المصري، الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز النتماء الوطني للفرد أ (8)
 5، ص 5080( جامعة النجاح الوطنية، 8883-5001)
 .2، ص5008 ،، مصرشرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم العتداء على المصلحة العامةد. عمر الفاروق الحسيني، ( 5)

 - https://www.aman-palestine.orgرام هللا على الرابط  -، فلسطين 5082الئتالف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، ( 4)
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 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية بتنفيذ الفلسطينية للسلطة اإلراديلتزام بال الجهود تلك توجت

 .(8)الفساد

في  مكان في المؤسسات والهيئات الحكومية أ ءا تعبر ظاهرة الفساد عن وجود خلل سواو 
مما يؤدي إلى النحراف عن األسس التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات ، القطاع الخاص

والمتمثلة في تنظيم العالقة بين المواطنين، فقد ارتبطت هذه الظاهرة ارتباطاا وثيقاا بضعف 
ثل في احتكار القوة والفتقار إلى النزاهة المتم، وعدم قدرتها على مواجهة الفساد، مؤسسات الدولة

همية محاربة الفساد وعدم السماح بوجوده أو أ فتكمن ، والشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة
إلى محاربة  إضافةا ، تحقيق وضمان النزاهة والستقامة لكافة العاملين في المؤسسة إلى استمراره

وتقليل ، للمصالح اا لتي يشكل وجودها تهديداوعدم السماح باستمرارها خاصة تلك ، لنحرافاتا
 األخطاء إلى أدنى حد ممكن باستخدام الضوابط الرقابية التي تمنع حدوثها.

 والسياسات اإلجراءات من اتخذت عدداا  الفلسطينية الوطنية السلطةولكل ما سبق ذكره فان 

، م(5080)( لسنة 3رقم )  الفساد مكافحة بقانون  القرار إقرار  :أهمها كان الفساد مخاطر من للحد
قامة  الستدللت جمع هيئة :مثل الفساد بمكافحة المتخصصة والمؤسسات الهيئات من عدد وا 
 القضاء إلى إضافةا ، فيها المنتدبة والنيابة الفساد مكافحة بهيئة المتمثلة والتحقيق الشكاوى  وتلقي

 للوصول طريقها تتلمس فلسطين زالت ل ذلك ورغم، الفساد جرائم محكمة في المتمثل المتخصص

 .(5)والتكوين التطور طور في زالت ل المؤسسات ألن الفساد؛ من خال   ونظام   مجتمع إلى

 مشكل  الدراس :

 الجرائم في اا اطالع الباحث على تقارير تفيد بأن هناك تنوع إلىمشكلة الدراسة  ارتكزت

 الواجبات بأداء والتهاون  واستثمار الوظيفة اختالس ما بين الفساد جرائم محكمة أمام المنظورة

، الفساد جرائم بند تحت تصنف التي الجرائم وغيرها من، الرِ شوة وقبول وطلبِ  وعرضِ ، والتزوير
 العسكري  فمنهم، الوظيفية الدرجات حيث من مختلفين إلى المحكمة المحالين المتهمين أنَّ  كما

 .(4) والدرجات الوظائف من وغيرها السابقين الدوائر والوزراء ومدراء

                                                           

م ،الفساد جرائم في التحقيق النقيب، أصول آلءأ.  فرحان و مصطفىأ. ( 8)  .4ص ،5082، فلسطين جامعة بير زيت، بحث محك 

استقالل  -أ. سجى يوسف، تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد، الهيئة األهلية لستقالل القضاء وسيادة القانون  أ. سعيد زيد، و( 5)
 .2ص، 5083فلسطين رام هللا، 

 .2مرجع صنفس أ. سجى يوسف، تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد،  أ. سعيد زيد، و( 4)
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 إلىوتقارير تفيد بأن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من وجود فساد بداخلها ويصل 
وذلك حسب استطالع رأي الفلسطينيين في شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع  % 10نسبة 
 .(8)غزة

ويجب ، بمثابة مشكلة حقيقية تواجهها الدولة في مؤسساتها الفساد تعدوهنا يمكن القول بأن جرائم 
 : اآلتي في التساؤل الرئيس الدراسة مشكلةالتخلص منها والحد من انتشارها وفقاا للقانون وتكمن 

 القايويي  لموااه  ارائ  الفساد فغ فلسطير ؟ الضوابطما هغ 

 :ع من هذا السؤال األسئلة الفرعيةويتفر 
 ؟الطبيعة القانونية لجرائم الفسادماهي  .8

 ؟المواجهة الجنائية لجرائم الفسادكيفية  .5

 ؟اد الفلسطينيما اختصاصات هيئة مكافحة الفس .4

كيف تعمل أجهزة الرقابة والتفتيش داخل مؤسسات الدولة في الكشف عن مرتكبي جرائم  .3
 الفساد؟

 ؟الفساد زة الضبط في مكافحة جرائمما اإلجراءات والسلطات المقدرة ألجه .2

 هل هناك قصور في قانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني في مواجهة جرائم الفساد؟ .1

 ؟الجزائية الفلسطيني اإلجراءاتون ما مدى توافق واختالف قانون مكافحة الفساد مع قان .3

 : تهداف الدراس 
 التعرف إلى الطبيعة القانونية لجرائم الفساد. .8

 الجزائية في مواجهة جرائم الفساد. اإلجراءاتالتعرف إلى  .5

 الوقوف إلى اختصاصات هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني. .4

معرفة عمل أجهزة الرقابة والتفتيش داخل مؤسسات الدولة في الكشف عن مرتكبي جرائم  .3
 الفساد.

 معرفة اإلجراءات والصالحيات المقدرة ألجهزة الضبط في مكافحة جرائم الفساد. .2

 ي القرار بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني.إظهار النواقص ف .1

 اإلجراءاتالكشف عن مدى توافق واختالف القرار بقانون مكافحة الفساد مع قانون  .3
 الجزائية الفلسطيني.

                                                           

 .4ص ، مرجع سابقالمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 5081(، عام 10نتائج استطالع الرأي العام رقم )( 8)



5 
 

 تهمي  الدراس :

 األهمي  الملمي : -

 .تباين األنظمة والتشريعات التي تناولت جرائم الفساد 

  وأبحاث أخرى مختلفةتفتح هذه الدراسة آفاقاا جديدة لدراسات.  

 إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية في مكافحة جرائم الفساد. 

 

 األهمي  المملي : -

  في تقويم بعض تقديم تصور عملي ألجهزة الرقابة والمتابعة والسلطات المتخصصة
وكيفية مالحقة مرتكبيها ، من خالل الكشف عن جرائم الفساد السلوكيات داخل مؤسسات الدولة

جرائم الفساد وتقديمهم القانون على المجرمين مرتكبي  الجهات المختصة من تطبيقتمكين و 
 للعدالة.

 :حدود الدراس 

جرائية لجرائم الفساد القواعد الجنائية الموضوعية والقواعد الجنائية اإلالحد الموضوعي :  -
 .في القانون الفلسطيني

 (5083الحد الزماني : ) -

 الحد المكاني : فلسطين -

 :الدراس  ميهج

 تحليلية دراسة وستكون ، التي تم طرحها في الدراسة األسئلة إجابات إلى للوصول محاولة في

 والتي، بها المعمول واألنظمة والمنشورات الوثائق القوانين و بالطالع على  إذ سنقوم، مقارنة
 مكافحة الفسادنصوص القرار بقانون  تحليل إلى سنلجأ كما، موضوع مكافحة جرائم الفساد تناولت

جراءات الجزائية مع مقارنته بنصوص قانون اإل، وتعديالته م(5080)سنة  3الفلسطيني رقم 
 الفلسطيني.

وقانون العقوبات ، م(8841)لسنة  33والتعقيب على قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
بجرائم وكذلك التشريعات المصرية التي تتعلق ، وتعديالتهمم( 8843)سنة  21المصري رقم 

 .النصوص الدولية ذات الصلة كلما اقتضت الضرورة البحثية ذلك وكذلك أيضاا ، الفساد
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 :الدراسا  السابق 

 الدراسا  المحلي  -تو ا 
   (2115، اليقي و  )فرحاردراس. 

في جامعة بير زيت بعنوان ، (5082)، النقيب آلءفرحان و  مصطفىدراس  تعدها الباح ار 
م يتحدث عن التحقيق في جرائم ، الفساد جرائم في التحقيق أصول وهي عبارة عن بحث محك 
 الفساد.

 :دراس تهداف ال

 جرائم الجزائية في للتحقيقات الناظمة القانونية النصوص استعراض إلىهدفت هذه الدراسة 

 تفسير آليات وفق قانونياا  تحليالا  النصوص هذه تحليل فلسطين. في النافذة في القوانين الفساد

بط تحليالت ور ، ى أخر  جهة من والقضاء الفقه تفسيرات يرادا  و ، من جهة القانونية النصوص
 اتباعها الواجب واآلليات، التحقيق مهارات ألهم إيراد مفصل القضائية بالسياسة القانونية النصوص

 :صت الدراسة بعدة نتائج كان أهمهاوخل، الفساد جرائم الجزائية في التحقيقات في

 :الدراس يتائج 

 من الجزائية العدالة إلى والوصول، الحقيقة إظهار إلى تسعى بمجملها الجزائية التحقيقات إن

 الفلسطينية لم الجزائية اإلجراءات قانون وأن  سليمة. قانونية بصورة والبينات جمع األدلة خالل
 في اإلثبات أجاز نماا  و ، الحصر سبيل على الجزائية القوانين من غيره أو اإلثبات وسائل يحدد

 كافة. القانونية اإلثبات بطرق  الجزائية المسائل
 :ووضم  عدة تو يا  كار تهمها

منها  ليأخذ والدفاع التهام بي نات يزن  وضع األدلة والبي نات القانونية بين يدي القضاء الذي
 ول، حولها الشك ارتابه أو بها يقنع لم بي نات من ذلك عدا ما ويطرح، ووجدانه ضميره إليه يرتاح بما

 كافية قانونية بي نات أن هناك من التأكد بعد إل الفساد جرائم محكمة إلى المتهمين من أي يحال

 كلمته. القضاء ليقول للمحاكمة األدنى بالحد إلحالتهم

 :التمقي  على الدراس 

الفساد ويكون  تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تعرض كيفية التحقيق في جرائم
المحاكمة  إلىبتدائي وصولا هذا من خالل مراحل متعددة وهي جمع الستدللت والتحقيق ال
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 من الجزائية العدالة إلى والوصول، الحقيقة إظهار إلى تسعى بمجملها الجزائية التحقيقات إنحيث 

 .سليمة قانونية بصورة والبينات جمع األدلة خالل

  جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي " :بعنوان، (2114)، ربايمه دراس
 " دراسة تأصيلية مقارنة" رسالة دكتوراه.الفلسطيني

في ، في القانون  دكتوراهلنيل درجة ال، (5083)، ةعبد اللطيف محمود ربايعدراس  تعدها الباحث 
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 :تهداف الدراس 

بيان تعريف وطبيعة وخصائص جريمة الكسب غير المشروع في  هدفت هذه الدراسة إلى
بيان المصلحة المحمية جنائياا في جريمة الكسب و ، القانون الجنائي الفلسطيني والنظم المقارنة

بيان البناء و ، سالميةبيان التأصيل الشرعي للكسب غير المشروع في الشريعة اإلو ، غير المشروع
بيان و ، لجريمة لكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني القانوني والمسؤولية الجنائية

، جرائية الخاصة بمواجهة جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطينيالقواعد اإل
 وخلصت الدراسة بعدة نتائج.

 :يتائج الدراس 
جريمة الكسب غير المشروع أخذاا من نص قانونها على ظانها " كل مال  إلى تعرفال

و الصفة أحصل عليه أحد الخاضعين ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغالل الوظيفة 
ن لم ا  و نتيجة لسلوك مخلف لنص قانوني أو لآلداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعه و أ

ن جريمة وأ، مشروع كل زيادة في ثروة تطرأ بعد تولي الخدمةالر ويعتبر كسباا غي تشكل جرماا 
طيرها في العديد من أطر أالكسب غير المشروع ذات طبيعة قانونية خاصة تجعل من الممكن ت

لجريمة الكسب غير المشروع يشتمل على العقوبات وأن الجزاء الجنائي ، التجريم القانوني
 :بعدة توصيات أهمها وخلصت الدراسة والتدابير الحترازية.

 :تو يا  الدراس 

استحداث نص في قانون مكافحة الفساد يستثني الفئات الدنيا للوظيفة العامة من تقديم 
ما يساهم في تطوير أعمالها وتعديل موتعديل تشكيل هيئة مكافحة الفساد ، قرارات الذمة الماليةإ

قرار قانون عقوبات فلسطيني حديث إوالعمل على ، صالحياتها بما يتماشى مع القواعد العامة
يتماشى مع تطور الحياة العامة من أجل تحقيق الستقرار في القواعد العامة للقانون الجنائي 

 الفلسطيني.
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 :التمقي  على الدراس 

وتختلف هذه ، تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية حيث إنهما يعرضان جرائم الفساد
حيث المضمون حيث إن الدراسة تركز على جريمة الكسب غير  الدراسة مع الدراسة الحالية من

في حين إن الدراسة الحالية ، لشرعي وكل ما يتعلق فيها قانوناا وتتعرض لتأصيلها ا، المشروع
وتبحث في العالقة بين قانون ، تركز على جرائم الفساد ككل وجرائم الموظف العام بشكل خاص

 وأوجه التشابه والختالف فيهما. ، فساد الفلسطينياإلجراءات الجزائية وقانون مكافحة ال

  دراس  مقاري  –اريم  استغ   اليفوذ الو يفغ  بميوار:، (2116، حا ) دراس. 

في ، مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، أحمد كمال حجةدراس  تعدها الباحث 
 جامعة القدس أبوديس.

 :تهداف الدراس 

التعرف و ، ماهية جريمة استغالل النفوذ الوظيفي وتطورها إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 
أركان جريمة  والتعرف إلى، وتحديد العالقة بينهما، مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام إلى

مبيناا أساس تجريم استغالل النفوذ الوظيفي والمصلحة ، استغالل النفوذ الوظيفي ذاتيتها وتميزها
وذاتية هذه الجريمة واستقاللها عن جريمة الرشوة التي والتعرف إلى ، تجريمهاالمحمية من 
عدة  إلىوخلصت الدراسة ، وتميزها عن بعض جرائم المال العام والوظيفة العامة، ارتبطت بها
 نتائج أهمها:

 يتائج الدراس : 
يؤدي إلى اإلخالل كان حقيقياا أم وهمياا أ ءن استغالل النفوذ الوظيفي أياا كان مصدره سواإ

بمبدأ العدالة الجتماعية بين المواطنين لمن يستخدمه لتحقيق مصالح خاصة على حساب 
، مما يؤدى إلى انتشار الفساد اإلداري والمالي الذي يقع على الوظيفة العامة، المصلحة العامة

ساد يعتريها خلل كما أن مصادقة السلطة الوطنية الفلسطينية على التفاقية العربية لمكافحة الف
ولم تقر بالصيغة ، وهي مازالت مشروع اتفاقية، من خالل المصادقة على التفاقية، واضح
، كما أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني وعلى الرغم من صفة من يخضعون ألحكامه، النهائية
وأن ، حكامهنه استثنى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضائها من أإإل 

جريمة استغالل النفوذ الوظيفي على الرغم من تميزها عن باقي جرائم الوظيفة العامة والمال 
لما يحققه النفوذ من تأثير وقهر ، نه يمكن اعتبارها مدخالا واسعاا لرتكاب هذه الجرائمإإل ، العام

 : ت الدراسة بعدة توصيات كان أهمهاوخلص، على من يمارس عليه
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 :الدراس تو يا  
وأن ، أن يتم تجريم سلوك استغالل النفوذ الوظيفي في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

وأن تعيد السلطة الوطنية ، تكون أحكام جريمة استغالل النفوذ الوظيفي مستقلة عن أحكام الرشوة
غتها النهائية بعد أن تم إقرارها بصي، الفلسطينية المصادقة على التفاقية العربية لمكافحة الفساد

وأن يعاد تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني إلكمال النقص ، من قبل الجامعة العربية
زالة الغموض الذي يكتنف بعض نصوصه، والقصور الذي يعتريه  وخجولا  وعدم بقائه جامداا ، وا 

صدار الالئحة التنفيذية للقانون للبدء بتطبيقه بشكل كامل، في مكافحة الفساد وأن يتم إصدار ، وا 
ن يكون أو ، بعد تضمينه هذه الجريمة وغيرها من جرائم الفساد، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

وعرضه على المجلس ، وتعديله لجنة متخصصة لهذا الغرض، على إعادة صياغته قائماا 
قراره.  التشريعي الفلسطيني لمناقشته و وا 

 :التمقي  على الدراس 

حيث إنها تدرس جريمة من جرائم الفساد التي عاقب ، الدراسة الحاليةتتفق هذه الدراسة مع 
وذلك ألن الدراسة الحالية تدرس ، وتختلف معها من حيث المضمون ، عليها القانون الفلسطيني

وتحلل النصوص القانونية التي جاء بها ، جرائم الفساد ككل وجرائم الموظف العام بشكل خاص
وتكشف عن اختصاصات هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني وعن ، نيقانون مكافحة الفساد الفلسطي

الجهود الفلسطينية في مكافحة الفساد وعن دور أجهزة الرقابة والتفتيش في الدولة في الكشف عن 
، الجزائية الفلسطيني اإلجراءاتوتكشف عن مدى العالقة بين قانون ، جرائم الفساد ومكافحتها

 الفلسطيني.وبين قانون مكافحة الفساد 
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 :دراسا  عربي  - ايياا 
  بميوار: ارائ  الفساد فغ القطاع الخاص فغ    التشريع ، (2112، )خديا  دراس

 الاجائري 

في جامعة ، لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، دراسة أعدتها الباحثة عميور خديجة
 .الجزائر، ورقلة - قاصدي مرباح

 :تهداف الدراس 
 08-01رقم  الجزائري  القانون  تضمنها التي القانونية على األحكام الوقوفهدفت هذه الدراسة إلى 

، الخاص القطاع وسط في األفعال لبعض تجريمه بصدد ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق
برازو  ، الجرائممن  النموذج هذا بمتابعة المتعلقة الجزائية اإلجراءات يخص فيما المشرع اتجاه ا 
 من، الخاص القطاع في جرائم الفساد من اإلنقاص أو الحد في القانون  هذا مساهمة دراسة إمكانيةو 

وخل   الدراس  إلى عدة يتائج ، جرائم متعددة لرتكاب مسرحاا  أصبح األخير هذا أن منطلق
  تهمها:

 : يتائج الدراس 
 األخيرة هذه، القتصادية الجرائم زمرة في الخاص القطاع جرائم في تدخلن جرائم الفساد إ

 بعالم لرتباطها ذلك و، للدولة القتصادية الظروف بتغير للتغيير وقابليتها الثبات تتميز بعدم التي

 القتصاد في بالغة أهمية من األخير هذا يمثله ولما الخاص القطاع تطورل تيجةا ون، المال واألعمال

 التي والجتماعية القتصادية للمصالح حماية وذلك، داخله الفساد بمكافحة قام المشرع، الوطني

، الوطني بالقتصاد والنهوض اإلنتاج زيادة في النشاط هذا مساهمة حجم نتيجة لتعاظم به تتعلق
 صور ومظاهر بعض تجريم إلى القانونية األنظمة باقي غرار على سعى الجزائري وأن المشرع 

 الرشوة بصورتيها في المتمثلة و، ومكافحته الفساد من الوقاية قانون  ضمن القطاع هذا داخل الفساد

 : وخل   الدراس  تو يا  تهمها، الخاص القطاع في لالختالس باإلضافة، واإليجابية السلبية
 

 :تو يا  الدراس 
قليمي في تفعيل أهمية التعاون الدولي واإلو ، وضع تنظيم يحكم الديوان المركزي لقمع الفساد

التشديد في و ، المعلومات حول وقائع الفساد العابرة للحدود وتبادل الخبرات في هذا المجالتبادل 
جراءات الخاصة للبحث حكام واإلتفعيل األو ، جريمتي الرشوة والختالس في القطاع الخاص

 جراءات الجزائية.والتحري التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون اإل
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 :لى الدراس التمقي  ع
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنهما يبحثان نفس الجرائم في النظام من حيث 

 القواعد الموضوعية التي تنظم التجريم والعقاب.
وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في أن الدراسة موضع البحث تبحث جرائم الفساد في 

بينما الدراسة الحالية تبحث في جرائم الفساد التي ، الجزائري القطاع الخاص في ظل التشريع 
 يرتكبها الموظف العام في التشريع الفلسطيني.

  بميوار: اخت اص هيئ  مكافح  الفساد فغ تحري ومتابم  ، (2112، )القحطايغ دراس
 مخالفا  تاهجة الضبط الايائغ بالمملك  المربي  السمودي .

من ، لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، محمد القحطاني/ أحمد ها الباحثدراس  تعد
 جامعة نايف للعلوم األمنية.في ، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا

 :تهداف الدراس 

، اإلسالمية الشريعة في الفساد لمكافحة الشرعي األصل بيانهدفت هذه الدراسة إلى 
 في الموجودة الفساد صور إلى التعرفو ، هار دو  وعلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة إلى التعرفو 

 مخالفات في الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة دور بيانو ، وجودها وأسباب الجنائي الضبط أجهزة

 وخل   الدراس  إلى عدة يتائج تهمها :، الجنائي الضبط أجهزة

 : يتائج الدراس 

ن النصوص وأ، وفي األنظمة السعودية اإلسالميةالتأكيد على تحريم الفساد في الشريعة 
لى النهي عن الفساد والحث على إالعقوبة بقدر ما تهدف  إلىالشرعية المتعلقة بالفساد ل تهدف 

وهو أعلى سلطة ، نشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد جاء بأمر ملكيإمر أن وأ، البعد عنه
يدخل ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وان ، ي البالدتنظيمية ف

هناك العديد من األجهزة وأن ، مخالفات وجرائم قد تقع من بعض منسوبي أجهزة الضبط الجنائي
التي تقوم بمكافحة الفساد ومنها ما يقوم بدور وقائي ومنها ما يقوم بدور لحق لوقوع مخالفات أو 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:، م فسادجرائ
 :تو يا  الدراس 

 ةفي أجهز  داري البحوث والدراسات العلمية التي تتناول جرائم الفساد اإل إجراءتشجيع 
يجاد نظام لمكافحة وا  ، الضبط الجنائي بشتى صورها والتركيز على كل صورة منها بدراسة خاصة

التي نص النظام السعودي على تجريمها  داري سواءا المالي واإلالفساد يضم كافة جرائم الفساد 
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طار األعمال إكالرشوة والختالس وغيرها من الجرائم أو التي لم ينص على تجريمها كالرشوة في 
تنمية قدرات العاملين بالهيئة من خالل التدريب ورفدها بالكوادر المؤهلة وتعزيز و ، الخاصة

، جهزة التنفيذيةجهزة الضبط الجنائي واألأالجهات الرقابية ومختلف  التعاون والتنسيق بينها وبين
خاصة في بتوفير ضمانات مالئمة لموظفي الهيئة ليتمكنوا من القيام بمهامهم و  والعمل على

مواجهة مخالفات بعض الموظفين من ذوي السلطة والنفوذ مع مراعاة عدم المبالغة في هذه 
 بة حتى ل تكون مدعاة لوقعهم هم اآلخرين ضحية.وتقييدها بضوابط مناس، الضمانات

 :التمقي  على الدراس 
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنهما يبحثان في جزئية تتعلق في دور هيئة 

 مكافحة جرائم الفساد وفي صور وأنواع جرائم الفساد.
تبحث في هيئة  وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في أن الدراسة موضع البحث

وصور وأنواع جرائم الفساد في النظام السعودي بينما الدراسة الحالية تبحث ، مكافحة جرائم الفساد
وتبحث في هيئة ومكافحة الفساد ، عليها النظام الجزائي الفلسطيني في جرائم الفساد التي نص

 الفلسطيني ودورها في مكافحة جرائم الفساد.

  بميوار: تيماط الفساد وآليا  مكافحته فغ القطاعا  الحكومي  ، (2113، امي ) دراس
 " دراس  ميدايي  على األاهجة المميي  بمكافح  الفساد "بالامهوري  اليميي  

دكتوراه الفلسفة في العلوم لنيل درجة ، / عبد القوي لطف هللا على جميلها الباحثدراس  تعد
 جامعة نايف للعلوم األمنية.في ، العلوم الشرطيةقسم ، من كلية الدراسات العليا، األمنية

 : تهداف الدراس 

التعرف و ، أنماط الفساد الشائعة في القطاعات الحكومية إلىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 
، أهم المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد إلىالتعرف و ، العوامل المؤدية للفساد إلى
أهم اآلليات التي تسهم في مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية بالجمهورية  إلىالتعرف و 

في آراء أفراد الدراسة تجاه  اإلحصائيةالفروق الجوهرية ذات الدللة  إلىالتعرف و ، اليمينة
 :أهمهاعدة نتائج  إلىلصت الدراسة وقد خ، محاورهم

 :يتائج الدراس 

، النفوذ استغالل، اليمنية بالجمهورية الحكومية القطاعات في شيوعاا  الفساد أنماط أكثرأن 
 تحصيل في التالعب، حق وجه دون  وأفراد لجماعات المحاباة والتحيز، العام المال اختالس

 األجور تدني، الحكومية القطاعات في للفساد المؤدية العوامل أهموأن ، الحكومية اإليرادات

 والعقاب الثواب مبدأ تفعيل دموع، المعيشة تكاليف وارتفاع القتصادي الوضع وتدهور، والمرتبات
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 أهموأن ، الستقرار السياسي وعدم، واألمية والبطالة الفقر انتشار، العامة الوظيفة ممارسة في

 الشخص وضع مبدأ تطبيق، الحكومية القطاعات في الفساد مكافحة في ت سهم التي اآلليات

 الفساد بجرائم للمتهمين والمحاكمة التحقيق إجراءات في اإلسراع، المناسب المكان في المناسب

 أجهزة دور تفعيل، للموظفين لألجور والمرتبات العام المستوى  تحسين، إدانته تثبت من ومعاقبة

، الفساد في مكافحة إسهاماا  اآلليات أقل أما، المالية الذمة إقرار قانون  تطبيق، والمساءلة الرقابة
 .الجمهورية محافظات جميع في الفساد لمكافحة العليا الوطنية للهيئة فروع فتح، فكانت

 :وقد خل   الدراس  إلى عدة تو يا  تهمها

 :تو يا  الدراس 

، الفساد أنماط كافة مكافحة في والمحاكمة والتحقيق والضبط الرقابة أجهزة دور تفعيل
 الحكومية القطاعات في شيوعها درجة أن الدراسة نتائج من تبين التي األنماط وباألخص
 القتصادية العوامل معالجة على العملو ، كبيرة درجة أو جداا  كبيرة درجة هي اليمنية بالجمهورية
 تفشي إلى الدراسة نتائج واقع منداا ج بدرجة كبيرة أدت التي واإلدارية والسياسية والجتماعية

 كبيرة بدرجة تحد التي) المعوقات أو (العقبات تذليل على العملو ، الحكومية القطاعات في الفساد
، اليمنية بالجمهورية الحكومية القطاعات في الفساد مكافحةمن ) الدراسة نتائج واقع من (اا جد
 ي مكافحةف) الدراسة نتائج واقع من (اا جد كبيرة بدرجة ت سهم التي اآلليات تفعيل على العملو 

 الفساد.

 :التمقي  على الدراس 
الدراسة الحالية حيث إنهما يعرضان أنواع وأنماط وصور جرائم  تتفق هذه الدراسة مع

 الفساد.
وتختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون حيث إن الدراسة تركز على 

بينما الدراسة الحالية تبحث في جرائم الفساد في ظل التشريع ، جرائم الفساد في الجمهورية اليمينة
 الفلسطيني.
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 :الدراسا  األايبي  - اا  ال
  دراس  اافيريا(Gaviria,2002) 

1. Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: 

Evidence from Latin America, et al, 2002. 

 مريكا ال تييي تداء الشرك  تدل  مر ت ار الفساد والاريم  على آبميوار: تقيي  

 :تهداف الدراس 

تقييم آثار الفساد للشركات الخاصة هي دراسة استقصائية على  هدفت هذه الدراسة إلى
ن كان الفساد والجريمة سيؤثر على مبيعات إمعرفة و، للشركاتلتلك اآلفاق القتصادية 

ذا كان غير القانوني من قبل الشركات إوما ، نمو فرص العمل على مستوى الشركاتالستثمار و 
ذا كان الفساد والجريمة له دور في خفض إمعرفة ما و، البيروقراطية والمدفوعات والتدخلوتقليل 

يجابياا على مستوى إن مستويات الفساد والبيروقراطية والتدخالت تتالزم أكبير في نمو المبيعات و 
 :نتائج أهمها وخلصت الدراسة إلى عدة، الشركة

 :يتائج الدراس 

الفساد يشكل عقبة أمام وأن ، على النتائج القتصادية للشركاتالفساد له تأثير ملحوظ ن إ
ن الفساد لن وأ، الشركات المنافسة من ن الفساد والجريمة خف ضوأ، عمال في الشركاتتنفيذ األ

 .يجابيةإيكون له أي آثار 

 .  يواد فغ الدراس  تو يا 

 :التمقي  على الدراس 

 إنهما يعرضان الفساد. تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية حيث

وتختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث المضمون حيث إن الدراسة تركز على 
، الفساد وما يتبعه من نتائج إيجابية كانت أم سلبية مؤثرة في الشركات الخاصة وفي اقتصادها

التي يرتكبها الموظف ، بينما الدراسة الحالية تبحث في جرائم الفساد في ظل التشريع الفلسطيني
 وتبين العقوبة الجزائية التي قررها المشرع لتلك لجرائم.، العام
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  وآخرور  ايكويميكس دراس Economakis. et al., 2010) 

Patterns of Corruption, et al, 2010. 

 :: تيماط الفسادبميوار

 : تهداف الدراس 

الكشف عن أوجه الغموض التي تشوب وأهميتها و ، تعريف بالفسادهدفت الدراسة إلى ال
الكشف وأيضاا ، طار تحليلي مرضيإالقتصادية وأثر الفساد الذي يجعل من الضروري صياغة 

، عن الهيكل المؤسسي الذي يحكم التفاعل بين الالعبين وباألخص القطاع العام والقطاع الخاص
عدة نتائج  إلىوخلصت الدراسة  .نماذجنماط لفساد ألغراض من الأعن طبيعة  ىفكرة أول وا عطاء
 أهمها:

  :يتائج الدراس 

الستقالل الذاتي النسبي وأن ، عدم المساواة السياسية والقتصاديةأن الفساد يعمل على 
ومع ذلك من الصعب ، تتعلق بمدى الممارسات الفاسدة، الح المحددةمقارنة مع جماعات المص

تنطوي الجهات المختلفة للفساد آثار متباينة بين و ، المتغيراتحادية العالقة بين هذه أتحديد 
أنماط الفساد وأن ، القطاعين العام والخاص نتيجة أنواع مختلفة من الجور أو الحكم الذاتي

 وقد خلصت الدراسة بعدة توصيات أهمها:، مختلفة الخصائص الهيكلية والوظيفية
 :تو يا  الدراس 

نماط الفساد واألشكال المبسطة سيكون مفيداا من وجهة أواقعية و جراء تحليل أكثر تعمقاا بالإ
توجيه وأن يتم ، يمكن الربط بين الهيكل المؤسسي والستقرار المؤسسيوأنه ، النظر المنهجية

وبيان الوطنية ودون الوطنية فوق مستوى ، البحوث الجارية في كل التجاهات النظرية والتجريبية
نقترح  نماط الفساد بوصفها وظيفة من البارامترات المؤسسيةألتصنيف مختلف ومن أجل ، الفساد

 ومصلحة النزم ودرجة الستقرار المؤسسي.، اآلتي هي السمات الهيكلية
 :التمقي  على الدراس 

 

وتختلف هذه الدراسة مع ، تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية حيث إنهما يعرضان الفساد
كشف عن حيث المضمون حيث إن هذه الدراسة تركز على الفساد وأنها ت الدراسة الحالية من

أثر الفساد الذي يجعل من الضروري بيان القتصادية و  ةهمياألأوجه الغموض التي تشوب 
بينما الدراسة الحالية تبحث في جرائم الفساد في ظل التشريع  طار تحليلي مرضيإصياغة 
 وتبين العقوبة الجزائية التي قررها المشرع لتلك لجرائم.، العامالتي يرتكبها الموظف ، الفلسطيني



 

 

 

 

 

 

 

 

 يلتمهيداالف   
 التطور التاريخغ للتشريما  الم مايي  فغ فلسطير

 

 فغ محارب  الاريم  المبحث األو  : التطور التاريخغ للقايور الفلسطييغ

 ا ارامي  وتمريفها وتركايهاالمبحث ال ايغ : ال اهرة 

 ارائ  الفساد فغ فلسطير وم ر : تسبا  ايتشار ال الثالمبحث 
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 المبحث األو 
 تطور التاريخغ للقايور الفلسطييغال

 تمهيد:
من األوضاع المعقدة والنادرة ، بالمقارنة مع دول العالم، يعتبر الوضع القانوني في فلسطين

والذي أدى بدوره ، إلى تعدد الجهات التي حكمت فلسطين عبر التاريخفي آن واحد. ويعود ذلك 
إلى تنوع األنظمة القانونية التي سادت فيها. وقد أثر كل ذلك على البناء السياسي والقانوني في 

إذ أدى تقسيم فلسطين إلى ظهور أنظمة قانونية مركبة ومختلفة في كل من الضفة ، فلسطين
 . (1)من فلسطينم( 8831)جزاء المحتلة في عام الغربية وغزة والقدس واأل

 :التشريع فغ عهد الدول  الم مايي 
وكانت القوانين العثمانية هي ، من الدولة العثمانية اا جزء م(8883)كانت فلسطين قبل عام 

وكانت الشريعة ، القوانين المعمول بها في فلسطين باعتبارها ولية من وليات الدولة العثمانية
 وهي المصدر الرئيس لجميع، اإلسالمية من أهم المصادر التي يستمد القانون منه أحكامه

ومع ذلك فقد أدخلت الدولة العثمانية قسماا كبيراا من القانون ، القوانين في تلك الفترة الزمنية
ة للقوانين العثماني اا الفرنسي في منظومتها القانونية حتى أصبح القانون الفرنسي مصدراا آخر 

 .بجانب أحكام الشريعة اإلسالمي

 :التشريع فغ عهد ا يتدا  البريطايغ
قامت الحرب العالمية األولى بين دول الحلفاء ومنها بريطانيا ودول م( 8883)وفي سنة 

واقتصر الحلفاء على دول المحور ودخلت بريطانيا فلسطين سنة ، ومنها الدولة العثمانية المحور
، 8855البريطاني على فلسطين رسمياا بواسطة عصبة األمم سنة وأعلن النتداب م( 8883)

مرحلة جديدة من تاريخ القانون الفلسطيني وقد تميزت هذه الحقبة بمرحلتين: المرحلة  وهنا بدأت
وهذه الفترة ساد فيها نظام الحكم م( 8855)إلى سنة م( 8883) ما بين عامي وتمتد األولى

واألوامر من قبل القائد العام للقوات  ريعاتدر التشحيث كانت تص، العسكري على فلسطين
في البالد ، الدرجة األولى على المحافظة على أمن القوات البريطانية البريطانية وكانت تهتم في

الفترة بأنها مؤقتة وانتهت بنهاية هذه الفترة ومع ذلك لم تتعرض هذه  في هذه ريعاتوتمتاز التش
إلى منظومة القوانين التي كانت سارية ، ت تصدر في البالدكان األوامر أو التعليمات التي

باإللغاء أو بالسريان وانتهت هذه الفترة بصدور مرسوم دستور  المفعول زمن الدولة العثمانية

                                                           

 .http://lawcenter.birzeit.edu: اإللكترونيمعهد الحقوق في جامعة بير زيت على الموقع  (8)
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حتى نهاية النتداب البريطاني م( 8855)الثانية وتمتد من سنة  المرحلة م(8855)فلسطين سنة 
 .(8) 82/2/8831على فلسطين في 

 في التدخل دون  المنتدبة الدولة مصالح برعاية النتداب دولة قيام يفترض النتداب نظام أن ومع
 أرضية إيجاد على واضح بشكل عمل البريطاني النتداب أن إل والقانونية، الداخلية الشؤون 
 القانوني اإلرث هدم خالل من الفلسطينية األرض على اليهودي الوطن قيام تسهل قانونية

 المادة هي الغاية هذه مثل لتحقيق المستخدمة القانونية األداة وكانت .كامل شبه بشكل العثماني
 :اآلتي النحو على القانون  مصادر لتحدد جاءت التي فلسطين دستور مرسوم من  46

 م8/88/8883 قبل المطبقة العثمانية القوانين .8
ا وضعت التي النجليزية القوانين .5  في المطبقة اإلنجليزية القوانين أو لفلسطين، خصيصا

 .األخرى  المستعمرات
 .فلسطين في الوضع مع يتناسب بما واإلنصاف العدل قواعد .4

 أن إلى يشير العملي الواقع أن إل العثمانية، للقوانين التطبيق أولوية كانت النظرية الناحية فمن
 العدلية األحكام مجلة باستثناء واإللغاء والتحوير للتعديل حالا م كانت العثمانية القوانين معظم
 (5)الجمعيات وقانون  التأمين، وقانون  1858 لسنة العثماني األراضي قانون  مواد ومعظم
 :منها  واإللغاء للتعديل الا مح كانت التي العثمانية القوانين أهم ولعل
 بها تمر كانت التي السياسية لألحداث نظراا كبيرة أهمية القانون  هذا أ ولي : العقوبات قانون 

 (4)غزة قطاع في مطبقاا زال ما الذي 1936 لسنة  4رقم القانون  صدور النتيجة وكانت المنطقة،

 – كان النظام القانوني في فلسطين مبنياا  م(8883)وحتى نهاية الحكم العثماني في عام 
في عام و على مبادئ الشريعة اإلسالمية ومتأثرا بالنظام الالتيني في أوروبا.  –بشكل أساسي 

وقد أعاد هذا األخير تشكيل النظام ، انتهى الحكم العثماني بقيام النتداب البريطاني م(8883)
إلى التقنين العثماني مبادئ النظام األنجلوسكسوني )القانون  القانوني في فلسطين مضيفاا 

 .(3)القائم على السوابق القضائية (common lawالمشترك 

 

 

                                                           

 ..http://info.wafa.ps/atemplateعلى الموقع اإللكتروني:  ،وفا، مرجع سابق -المركز المعلومات الوطني الفلسطيني ( 8)

 .4، ص5001النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، معهد الحقوق، جامعة  بيرزيت،  (5)

 .2، ص5001معهد الحقوق، جامعة  بير زيت،  النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق ، (4)

 .معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، مرجع سابق  (3)
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  جة قطاع فغ الم ري  واإلدارة الغربي ، الضف  فغ األرديغ فغ عهد الحك  تشريما ال

1145_1161 : 

 :الغربي  الضف  فغ األرديغ الحك  .1

 خطة على 1948 شباط 11 في بريطانيا خارجية وزير بيفن المستر مع الهدى أبو توفيق وقع
 البريطانية القوات جالء بعد التقسيم لقرار وفقاا الفلسطينية العربية للمناطق األردن بإدارة تقضي
 أيار 19 في األردنية القوات دخلت حتى المنطقة من البريطانية القوات انسحبت أن وما عنها،

 .(8)الغربية الضفة عن مسؤوليتها معلنة 1948
 :هما رئيستين بمرحلتين مر األردنية للحكومة التشريعي النشاط أن إلى اإلشارة تجدرو 

  1151 _1145  الما مر الممتدة المرحل  .أ

 الملك إلى السامي المندوب وصالحيات سلطات نقل فيها تم إذ بالنتقالية، المرحلة هذه وصفت
 رقم القانون  عليه ليطلق عدل الذي ، 1948لسنة (17) رقم العامة اإلدارة قانون  بموجب هللا عبد
 (5)م8831ة لسن)48 (

 ) رقم القانون  من (6 ) والمادة ، 1948 لسنة (17) رقم العامة اإلدارة قانون  من (5) المادة وبموجب

 تلك في الواضح من إذ تعديالت، بدون  النتدابية القوانين كافة على المحافظة تمت 1948 لسنة48

 الضفة ضم ومحاولت السياسي الوضع ضبط نحو منصباا كان األردني الحكم تركيز أن الفترة

 يلقاها كان التي المعارضة حدة من للتخفيف وقانوني شرعي بشكل الشرقية الضفة إلى الغربية

 ولعل اإلطار، هذا في يصب الفترة تلك في التشريعي النشاط كل كان وبالتالي .آنذاك األردني الحكم

 بموجبه منح الذي 1949 لسنة (11) رقم القانون  التشريعي النشاط هذا على األمثلة أبرز

 منح الذي 1949 لسنة ( 56 ) رقم والقانون  أردني، سفر جواز على الحصول في الحق الفلسطينيين

 رقم األردني النقد وقانون  الفلسطينية، الجنسية الغربية الضفة في المقيمين الفلسطينيين بموجبه
 (4)الغربية الضفة في رسمية عملة األردني الدينار بموجبه أصبح الذي  1949لسنة (42)

  1161 _1151 الما  مر الممتدة المرحل  . 
 في التشريعي المجلس انتخابات إثر الشرقية الضفة إلى الغربية الضفة ضم عملية اكتمال بعد
 األردنية بالمملكة المسماة الجديدة الدولة معالم بدأت ، 1952 دستور وصدور ، 1950العام

 عليه. و سياسياا توحيدها تم كما قانونياا الضفتين توحيد من بد ل كان وبالتالي تتضح، الهاشمية
ا النطاق، واسعة تشريعي تحديث عملية بدأت فقد  تزال ما كانت الشرقية الضفة وأن خصوصا

 حين في هناك، القانوني النظام في تتدخل لم النتداب سلطات لن نظراا عثمانية؛ قوانين تطبق
                                                           

 .27 ص األولى، الطبعة عمان، خلدون، ابن دار الفلسطيني، للشعب الوطنية والحقوق  الهاشمي النظام الفايز، عصام (8)

 .2، ص5001معهد الحقوق، جامعة  بير زيت ، النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق ،  (5)

 .3، ص5001النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق ، معهد الحقوق، جامعة  بير زيت،  (4)
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 بالوضع تتعلق لعتبارات معظمه في انتدابي قانون  هو الغربية الضفة في المطبق القانون  أن
 (8)الضم مصلحة في يصب ل القانوني التباين وهذا البقعة، لتلك الخاص
 : الواسعة التشريعي التحديث عملية عن المتمخضة القوانين أمثلة ومن

 .1960 لسنة ( 16 ) رقم العقوبات قانون  .8
 .1964 لسنة 25 رقم الدخل ضريبة قانون   .5
 1952 لسنة( 40) رقم البينات قانون   .4
 .1952 لسنة ( 15 ) رقم الصلح محاكم قانون   .3
 1952 لسنة (42 رقم الحقوقية المحاكمات أصول قانون   .2
 1952 لسنة ( 31 ) اإلجراء قانون   .1
 1952  لسنة ( 26 ) رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون   .3
 . 1952 لسنة ( 40 ) رقم والمياه األراضي تسوية قانون   .1
 1953 لسنة (35) رقم ومسحها األراضي تحديد قانون  .8
 .1953 لسنة ( 49 ) رقم المنقولة غير باألموال التصرف قانون  .80
 .8813( لسنة 85)  رقم الشركات قانون  .88

  جة قطاع فغ الم ري  اإلدارة .2
 استمرار 1948 لسنة (6) رقم األمر بموجب أعلنت غزة قطاع المصرية القوات دخول بعد

 م، 8831ة سن أيار 15 في بها المعمول القوانين تطبيق في وأنواعها رجاتهاد بكافة المحاكم
ا 1962 عام قبل غزة قطاع داخل الساري  التشريع في المصري  التدخل كان لقدو  ا، محدودا  جدا

 إيجاد يتم ريثما مؤقت وجود بأنه القطاع في وجودها لطبيعة اإلدارة هذه نظرة إلى ذلك ويعزى 
 عن الصادرة التشريعات معظم ي هذا فإنوف .نصابها إلى األمور وا عادة الفلسطينية لألزمة حل

 بالنظام المساس دون  اليومية الحياة أمور بتنظيم تتعلق تشريعات هي آنذاك المصرية اإلدارة
 .(5)السائد القانوني

الذي أقر إنشاء المجلس التشريعي  512صدر القانون األساسي رقم م 8822وفى العام 
ونشرها في ، العام صالحية إصدارهاتكون له صالحية إقرار القوانين مع إناطة الحاكم   بالقطاع

واستمر الوضع كذلك حتى أصدر رئيس جمهورية مصر العربية اإلعالن ، الوقائع الفلسطينية
وأكد فيه صالحيات المجلس التشريعي بإصدار القوانين  م2/4/8815الدستوري لقطاع غزة في 

 .(4)م8822بنفس الطريقة السابقة في ظل القانون األساسي لسنة 
                                                           

 المرجع السابق. (8)

 .8_1، ص5001النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق ، معهد الحقوق، جامعة  بير زيت ،  (5)

 ..http://info.wafa.ps/atemplateعلى الموقع اإللكتروني:  ، مرجع سابق،وفا –المركز المعلومات الوطني الفلسطيني  (4)
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 أولهما رئيسين؛ شكلين لتتخذ المصرية لإلدارة التشريعي النشاط وتيرة تسارعت 1962 عام بعدو 
 الذي النتدابي العقوبات قانون  في الحال هو كما النتدابية القوانين بعض تعديل على العمل
 الذي 1929 لسنة النتدابي الشركات وقانون  المصري، العقوبات قانون  من فصلين إليه أدخل

 إصدار شكل يتخذ التشريعي للنشاطاآلخر  الوجه كان حين في واحدة، مادة إليه أضيفت
 .(8)م8138( لسنة 81العمل رقم ) كقانون  جديدة تشريعات

بأن القوانين والتشريعات النافذة منذ الحكم الردني والدارة المصرية في الضفة  ويرى الباحث
م الذي ل زال مطبقاا 8841( لسنة 33الغربية وفي قطاع غزة وخصوصاا قانون العقوبات رقم )

عن وجود قصور في النصوص  يفسر ما وهذاحتى يومنا هذا لم يواكب التطورات واألحداث  
  لج الجرائم.القانونية التي تعا

 : (1161)ا حت   اإلسرائيلغ فغ الضف  الغربي  وقطاع  جة: التشريع جمر 
احتلت القوات اإلسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها م( 8813)بعد حرب عام 

رئيس القوات اإلسرائيلية المحتلة السيطرة على  –القدس الشرقية. وقد أعلن "قائد المنطقة" 
 5صدر األمر العسكري رقم و السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة. 

أية قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال  وقد نص على إلغاء م(8813)لسنة 
 لسنة 833تعارضها مع األوامر الصادرة عن إدارة الحتالل. وبعد نشر األمر العسكري رقم 

نقلت جميع الصالحيات القانونية واإلدارية إلى ما سمي بـ " اإلدارة المدنية " التي م( 8818)
واللجان العسكرية ، تالل احتفظت المحاكم العسكريةفي حينه. ومنذ بدء الح ست حديثاا أس  

المشكلة بولية كاملة على قضايا في مسائل جنائية معينة وجميع منازعات األراضي والضرائب 
تناولت األوامر الصادرة خالل فترة الحتالل ، والمصادر الطبيعية واألمور المالية. وبشكل عام

ت في الضفة الغربية بعض الشيء عنها في قطاع غزة. وقد اختلف، بالتنظيم كافة جوانب الحياة
أمر عسكري  5200صدر في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقارب الـ  م(8813)ومنذ عام 
 ى عدة أوامر أخرى لم يتم نشرها. باإلضافة إل

فإن المستوطنين اإلسرائيليين داخل المناطق  م(8813)للتشريعات العسكرية منذ عام  ووفقاا 
نما للقانون المحلي اإلسرائيلي. ، المحتلة لم يخضعوا إلى قوانين قائد المنطقة أو اإلدارة المدنية وا 

وبذلك وسعت الحكومة اإلسرائيلية من مفهوم التوطن اإلسرائيلي ليشمل المستوطنات التي أقيمت 
من  عت تلك الحكومة بأن المستوطنات ل تعتبر جزءاا اد، في المناطق المحتلة. ولعمل ذلك

                                                           

 .80، ص5001النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، مرجع سابق ، معهد الحقوق، جامعة  بير زيت ،  (8)
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كما قامت بفصل النظام القانوني المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة ، المناطق المحتلة
 .(8) المحتلين عن ذلك المطبق في المستوطنات

 : يييالسلط  الوطيي  الفلسطالتشريع جمر 
)يسمى م( 8884)لتفاق إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية النتقالية لعام  وفقاا 

جرى توقيع العديد من التفاقيات التي هدفت إلى نقل بعض الصالحيات من ، (8باتفاق أوسلو 
إدارة الحتالل اإلسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية في أجزاء جغرافية معينة من الضفة الغربية 

أريحا الموقع في القاهرة عام  –غزة المحتلين. وكان من أبرز هذه التفاقيات: اتفاق غزة  وقطاع
. وقد تناولت القائم حالياا  8882أيلول  51( الموقع بتاريخ 5واتفاق واشنطن )أوسلو  م(8883)

إعادة انتشار القوات ، من أبرزها: انتخاب المجلس الفلسطيني، التفاقيات العديد من المسائل
المسائل القانونية ، حرية التنقل لإلسرائيليين، نقل الصالحيات والمسؤوليات المدنية، اإلسرائيلية

مسائل األمن والنظام ، حصص المياه، إطالق سراح المعتقلين، في المجالين الجنائي والمدني
 .(2) والتنمية القتصادية، العام

 :(1116-1114بير ) التشريمي  المملي 
 -غزة :النتقالي التفاق لتوقيع والالحقة، األول التشريعي المجلس لنتخاب السابقة المرحلة في

 تسن وأخذت، التشريعية المهام التنفيذية السلطة تولت 3/2/8883بتاريخ  أريحا في القاهرة
( من هذا 3المادة رقم )( من 8.5.4الفقرة ) إلى اا استناد، اختالف درجاتها على التشريعات
غزة  وقطاع الغربية الضفة حول اإلسرائيلية المرحلية- الفلسطينية التفاقية توقيع وبعد  (4)التفاق

 المادة نص بموجب، السلطة مجلس صالحيات من العملية التشريعية أصبحتو  (3)اتفاقي  طابا()
 لرئيس ممنوحة كانت التي الصالحيات على وبناءا  (2)الثالث من التفاقية الفصل من (81)

                                                           

 .مرجع سابقمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ( 8)

 .http://info.wafa.ps/atemplateوفا على الموقع اإللكتروني:  -المركز المعلومات الوطني الفلسطيني ( 5)

 م على التالي : 3/2/8883من التفاق النتقالي غزة_ أريحا بتاريخ ( 3/8.5.4) المادة ( نصت4)
شريع يتضمن قوانين أساسية وقوانين، وأنظمة وغيرها من سيكون للسلطة الفلسطينية الصالحية، في نطاق وليتها، إلصدار ت -

 التشريعات.

 التشريع الذي يصدر عن السلطة الفلسطينية سيكون منسجماا مع بنود هذا التفاق. -

" )ويشار إليها من اآلن ".C.A.Cالتشريع الذي يصدر عن السلطة الفلسطينية سوف ي بل غ إلى لجنة التشريع الفرعية التي ستقيمها  -
ن أيوماا من إبالغ التشريع، فان إسرائيل يمكن أن تطلب من لجنة التشريع الفرعية  40اعداا "لجنة التشريع الفرعية"(. وخالل فترة فص

 تقرر ما إذا كان مثل هذا التشريع يتجاوز ولية السلطة الفلسطينية أو أنه ل ينسجم مع بنود هذا التفاق.

 .51/8/8882التفاقية الفلسطينية المرحلية، واشنطن  ( 3)

  تنص على:  81المادة ( 2)
 صالحية مبدأ التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس. .أ

 صالحية إصدار تشريعات تبناها المجلس. .ب
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 عرفات ياسر الرئيس أصدر (8)التحرير الفلسطينية منظمة قبل من الفلسطينية الوطنية السلطة
بشأن م( 8883)( لسنة 8القرار رقم ) أولها كان، رئاسية مراسيم  بموجب الفترة هذه في القوانين

في  2/1/8813قبل تاريخ  المفعول سارية كانت التي واألوامر واألنظمة بالقوانين استمرار العمل
جراءات إبشان م(  8882)( لسنة 3والقانون رقم ) (5)، راضي الفلسطينية حتى يتم توحيدهااأل
الذي  (3) بشأن نقل السلطات والصالحياتم( 8882)( لسنة 2والقانون رقم ) (4)عداد التشريعاتإ 

 ن القوانين التي تصدر من قبل رئيس السلطة الفلسطينية بعد موافقة مجلس السلطة.أنص على 

  (2) :ن هماأمري في القانوني أساسها الفترة هذه في الصادرة التشريعية األعمال هذه وتجد
م( 8825)للعام األردني الدستور من كل في عليها المنصوص الضرورة نظرية تطبيقات -

 في سميت كما المؤقتة القوانين وهي، م(8815) للعام غزة لقطاع الدستوري  والنظام

 حيث، غزة لقطاع الدستوري  النظام في سميت كما بقوانين لقرارات وا، األردني الدستور

 تصريف إلى وتهدف، التشريعية السلطة غياب ظل في الرئيس عن األعمال هذه تصدر

 .الفلسطينية الوطنية السلطة تسلمتها التي المناطق في الحكم شؤون 

 صدرت القوانين فهذه، التنفيذية السلطة طريق عن التشريع نظرية هو الثاني األساس -

 .بعد ينشأ لم نماا  و ، فحسب غياب حالة في ليس التشريعي والمجلس

م( فانه خول الوزارة أو 8882( لسنة )3رقم )، التشريعات إعداد ن إجراءاتقانو  وبموجب
ومن ثم تحيل هذه ، لجهة المختصة مشروعات األدوات التشريعية والتفاقيات وما في حكمها

 2و 3و 4و 5وذلك كما نصت المواد القانونية )، الفتوى والتشريعالجهات ما تم إعداده إلى ديوان 
 .(1) المالئمة القانونية الصيغة في المطلوبة المشروعات لصياغة (1و

                                                                                                                                                                      

أي تشريعات تبناها  صالحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك، أنظمة لها عالقة بأية أمور وضمن أي مجال نص عليه في .ت
  .المجلس

 ، وذلك8813 أيار في فلسطين شعب عن الصادر الفلسطيني القومي الميثاق بموجب وطني تحرر كحركة التحرير منظمة ( نشأت8)

 للشعب كممثل بها اعتراف إسرائيل  على المنظمة اإلسرائيلي وحصلت الحتالل سلبها التي الفلسطينية الحقوق  على استعادة العمل بهدف

عرفات،  ياسر الرئيس للمنظمة التنفيذية اللجنة ورئيس (رابين  يتسحاق ) اإلسرائيليالوزراء  رئيس بين الرسائل المتبادلة بموجب الفلسطيني
 تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. إسرائيل، أن حكومة 8/8/8884مؤرخة في  رسالة مضمون  جاء حيث

 .80، ص50/88/8883( من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 8المنشور في العدد )( 5)

 .82، ص1/2/8882( من الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 3( المنشور في العدد )4)

 .83، صمرجع السابقال( 3)

، المؤسسة الفلسطينية لدراسة 5005الفلسطينية،  الوطنية السلطة رئيس عن الصادرة ةالتشريعي عبيدات، األعمال أحمد ( أ.سناء2)
 .13-18الديمقراطية، فلسطين رام هللا، ص 

 . 8882( سنة 3( قانون إجراءات إعداد التشريعات رقم )1)
حكمها، أو تعد العناصر الرئيسة واألحكام (: تعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروعات األدوات التشريعية والتفاقيات وما في 5مادة )

وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم إعداده وفقاا للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى  .الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة
 والتشريع لصياغة المشروعات المطلوبة في الصيغة القانونية المالئمة.
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 :1116 الما  بمد التشريمي  المملي 
 م(8881تمت العملية النتخابية األولى للمجلس التشريعي في شهر كانون الثاني عام )

واتفاقية المرحلة النتقالية ، (8884المبادئ عام  إعالنوثيقة ): حيث شكلت التفاقية اإلسرائيلية
حيث ، المجلس التشريعي األول إنشاءليها في إم( مرجعية رئيسية يستند 8882غزة أريحا عام )

بنية ، بالنتخاباتتم تحديد التفاقيات والبروتوكولت الملحقة بها وخصوصاا البروتوكول الخاص 
 .(8) وحجمه، ومدته، وصالحياته، المجلس

 سلطة إقامة هو المفاوضات عملية أهداف أحد أن" على المبادئ إعالن وثيقة نصت قدو 

 في وصالحيات، سلطات ليمارس منتخب فلسطيني بمجلس تتمثل فلسطينية انتقالية ذاتية حكومة

 رقم الفلسطيني النتخابات قانون  وشكل ."انتقالية سنوات خمس لمدة عليها ومتفق محددة مجالت
 .(5)م( اإلطار القانوني لهذه النتخابات8882( لسنة )84)

 أصبح، الفلسطيني األساسي والقانون ، الداخلي نظامه التشريعي المجلس أقر أن وبعد

 .(4)بالتشريع المختصة الوحيدة الجهة هو المجلس

يالحظ بأنها تركز بشكل أساسي على األمور اإلدارية ، الجديدة على التشريعات إطاللةوب
 :واألمور السياسية، الخدمات من صحة وتعليم، األراضي، المالية، التجارية، التنظيمية
تم تأسيس مجلس ، نقل السلطات والصالحيات وغيرها(. وفي الجانب القضائي، )انتخابات

الذي  8/1/5000فلسطينية بتاريخ القضاء األعلى بموجب القرار الصادر عن رئيس السلطة ال
فإن ، ضم مجموعة من كبار القضاة في محافظات الضفة الغربية وغزة. وفيما يتعلق بالمحاكم

وتم ، ومحكمة عدل عليا تنظر في المنازعات اإلدارية، شرعية، صورها تتمثل في: محاكم نظامية
                                                                                                                                                                      

دخال ما يراه من تعديالت عليها بما ل يغير من جوهرها والغاية (: يتولى ديوان الفتوى 4مادة ) والتشريع دراسة المشروعات المقترحة وا 
المستهدفة منها وله في سبيل أداء مهمته أن يتشاور مع الوزارة أو الجهة المختصة وغيرهما من الوزارات والجهات األخرى ذات العالقة 

 ام المالئمة التي تحقق الغاية المستهدفة من هذه المشروعات.وأن تنسق بينها، بغرض التوصل إلى األحك
(: يرفع ديوان الفتوى والتشريع مشروعات األدوات التشريعية إلى أمين عام مجلس وزارة السلطة الذي يتولى إحالتها إلى لجنة 3مادة )

ية رئيس ديوان الفتوى والتشريع وتختص هذه وزارية تشكل بقرار من رئيس السلطة وتكون برئاسة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضو 
 .اللجنة بدراسة مشروعات األدوات التشريعية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء

(: بعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أو الرفض أو التعديل يحال المشروع إلى الديوان لوضعه في الصيغة 2مادة )
 القانونية المناسبة

(: يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة إلصداره ومن ثم ينشر في 1رقم ) مادة
 .الجريدة الرسمية

 .822 ، ص5008بيرزيت، -الحقوق  الدولة، معهد وبناء الستعمار تفكيك  :فلسطين في القانوني ( اإلصالح8)

 .3، ص88/85/8882قائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ ( من الو 1( المنشور في العدد )5)

 الوجه على والرقابية التشريعية مهامه التشريعي المجلس بأنه: يتولى 5004المعدل سنة  األساسي( من القانون 33( نصت مادة )4)

 الداخلي. نظامه في المبين
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لمحكمة اإلدارية في غزة مثل ا، استحداث عدد قليل من المحاكم الجديدة في بعض المحافظات
 –في حين ظل تنظيم المحاكم كما كان عليه في الفترات السابقة. ففي محافظات الضفة الغربية 

في رام هللا أعلى محكمة  تعد محكمة الستئناف المنعقدة مؤقتاا  -على صعيد المحاكم النظامية 
الساري المفعول في الضفة  وهي تطبق القانون ، نظامية وقراراتها ملزمة للمحاكم األدنى أدبيا

 .(8) الغربية

أما في محافظات غزة فتعد المحكمة العليا أعلى محكمة نظامية وقراراتها تعد بمثابة سوابق 
)ونشير هنا إلى أن  :وهي تطبق القانون الساري المفعول في غزة، (CASE LAWقضائية )

الختالف في القانون الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية عنه في قطاع غزة بدأ 
 (. يتضاءل مع بدء حركة التوحيد التشريعي وهو في طريقه إلى الزوال مستقبالا 

 :إشكالي  تمدد القوايير الفلسطييي 

فيها منظمة التحرير الفلسطينية بين طر  وقعت اتفاقية غزة أريحا أولا م 8883/مايو/3في 
سرائيل سبتمبر عام  51وفي ، ومن نتائجها المباشرة إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وا 

وقعت التفاقية المرحلية الفلسطينية اإلسرائيلية. وذلك ألجل إعادة انتشار الجيش م( 8882)
التي وضعت يدها على زمام األمور وتوسيع نطاق ولية السلطة الوطنية الفلسطينية ، اإلسرائيلية

. وقد واجهت في حينه بنية قانونية وثقافياا  واجتماعياا  واقتصادياا  في كافة مناحي الحياة سياسياا 
يختلف عن النظام القانوني ، غير سوية حيث يوجد نظام قانوني وقضائي في قطاع غزة

اع غزة والضفة الغربية هي وأن القوانين المطبقة في قط، والقضائي في الضفة الغربية خاصة
عبارة عن مزيج منها ما هو عثماني ومنها ما هو بريطاني ومنها ما هو مصري ومنها ما هو 

والتي طبقت على . إلى األوامر العسكرية الصادرة عن جيش الحتالل اإلسرائيلي أردني إضافةا 
 ريعاتانين والتشوالتي ألغت بموجبها الكثير من القو م( 8813)الضفة والقطاع بعد هزيمة 
 .(2) الفلسطينية التي تخالف أهدافها

أنه من أجل الخروج من مأزق تعدد التشريعات والقوانين المطبقة في األراضي  ويرى الباحث:
وللتغلب على اإلشكاليات التي تسببها هذه ، الفلسطينية على نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة

وهذا ، ومازالت قبل مجيئ السلطة الوطنية الفلسطينيةالتعددية في القوانين التي كانت سارية 
 يتالءمالختالف الكبير فيها ل بَد من المشرع الفلسطيني أن يقوم بصياغة قانون فلسطيني موحد 

                                                           

 http://info.wafa.ps/atemplateعلى الموقع اإللكتروني :  ،مرجع سابق ،وفا –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ( 8)

، وفا -، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني نحو قانون فلسطيني موحدفي ورشة عمل بعنوان:  بحثيةورقة ، فهمي النجارأ. ( 5)
 .http://info.wafa.ps/atemplateعلى الموقع اإللكتروني: ، 5003
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في هذا  ويكون م راعَ ، مع الحالة الفلسطينية بحيث يتم تطبيقه في كافة األراضي الفلسطينية
ويتعرض لكل المسائل ، العلمية بحيث ينسجم مع هذا التطور القانون التطور التكنولوجي والثورة

 .الفقهية والقانونية التي أصبحت محل جدل
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 المبحث ال ايغ
 المفهو  واألركار اإلارامي اهرة ال 

 تمهيد:

تعتبر ظاهرة معقدة مما يستلزم البحث عن مختلف األسباب  جرامية ن الظاهرة اإلإ
وما األسباب التي تدفع الشخص بعينه الذي ، لى ارتكاب الجريمةإوالعوامل والدوافع التي تؤدي 

، يتمتع بوظيفة عمومية أن يقدم على ارتكاب جريمة تخل بالنظام العام وتخل بالقانون األساسي
، والتعرف التشريعية والفقهية مبحث مفهوم الجريمة وتعريفاتهايتم الحديث في هذا النه سإلذا ف

 على أركان الجريمة.

 المطل  األو 
 تمريف الاريم 

 :التشريمغ اريم ال مفهو  -تو ا 
 هـذه اكتفـت إذ للجريمـة عـام تعريـف وضـع عـدم إلـى الجنائيـة التشـريعات غالبيـة دأبـت
 .منهـا لكـل المقـررة والعقوبـات وأنواعهـا أركانهـا ةا مبينـ، الجـرائم بتعداد الدول غالبية في التشريعات

 فائدة ل أمر للجريمة عام تعريف وضع ن  أ إلى، الجريمة تعريف عن المشرع سكوت سبب ويرجع
ا الجرائم من جريمة لكل يضع الشارع أن طالما، فيه غنى ول، منه ا تشريعياا نصا  يحـدد بهـا خاصا

 ل قد، جريمة أي، للجريمة عام تعريف وضع إلى الرامية المحاولة إن بل، جزاءها ويعين أركانها
ـا يـأتي لـن – جهـد مـن بـذل مهمـا – العـام التعريـف ألن ضـرر مـن يخلـو  المعـاني لكـل جامعا

ـا ول المطلوبـة  فـإن هـذا عـن ضـالا وف، الشـارع قصـد عـن خارجـة تكـون  قـد معـان   دخـول مـن مانعا
 ومراحـل والحضـارات والشـعوب والمكـان الزمـان بتبـدل يتبـدل شـمولها ومـدى الجريمـة مضـمون 
 الناحيـة مـن ثـان وتعريـف، األخالقيـة الناحيـة مـن للجريمـة تعريـف هنـاك يكـون  وقـد، التطـور

 .(8) القانونية الناحية من ثالث وتعريف الجتماعية

وواضحاا للجريمة بل استند إلى تعريفات القوانين ، المشرع الفلسطيني لم يضع تعريفاا عاماا و 
جائت تعريفاته  م8841سنة  33في فلسطين حيث في قانون العقوبات الفلسطيني رقم النافذة 

 : على النحو التالي
 : (5)الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون  الار. 

                                                           

 .199 ص، 1965دمشق،  جامعة الرابعة، مطبعة الطبعة، العقوبات قانون  الفاضل،د. محمد ( 8)

 م.8841لسنة  33( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 2المادة ) (5)



28 
 

  كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ل تتجاوز األسبوع، أو كل جرم يستوجب  :المخالف
 .(8)الخمسة جنيهات إذا كان من الجرام التي تستوجب الغرامة فقط"غرامة ل تتجاوز 

 : الجرم الذي يستوجب عقوبة اإلعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثالث سنوات دونما   الاياي
 .(5)حاجة إلى إثبات إدانة المجرم في السابق

 : (4)كل جرم ل يعد جناية أو مخالفة  الايح. 

نما، للجريمة عاماا تعريفاا يضع لم الجزائية التشريعات غالبية شأن شأنه األردني المشرعو   وا 

 عام بتعريف نفسه يلزم لئال فعل وحسناا، منها لكل العقوبة وبيان أركانها وبذكر، أنواعها ببيان اكتفى

 يتالءم بما، والعقاب التجريم جهة من القانوني التطور دون  الا حائ فيصبح، ويقيده به يرتبط للجريمة

 ومحدثات لمستجدات وفقاا وتتطور تستجد التي، المتغيرة وحاجاته  المجتمع ظروف تطور مع

 والجتماعية السياسية الظروف بتغير متغيرة العامة المصالح ألن ذلك، اإلنترنت كجرائم، العصر

  م(8810) لسنة (16) رقم العقوبات قانون  في الجرائم بعض بتعريف اكتفى وقد، والقتصادية
 والبيانات الوقائع في للحقيقة مفتعل تحريف هو"   -:التزوير بأن (260) المادة في التزوير كجريمة

 أو معنوي  أو مادي ضرر عنه ينجم أن يمكن أو نجم بها يحتج مخطوط أو بصك إثباتها يراد التي

 " اجتماعي

 ىإل ندب شخص وكل موظف : " كل-( بأن الرِ شوة 830)وكذلك جريمة الرشوة في المادة 
 والخبير رسمية كالمحكم بمهمة كلف شخص وكل، بالتعيين أم بالنتخاب أكان سواءا  عامة خدمة

 حق بحكم بعمل ليقوم خرى أ منفعة يةأ وأ وعدا وأ هدية لغيره وأ لنفسه قبل وأ طلب والسنديك

 أو نقد من قبل أو طلب ما قيمة تعادل وبغرامة، سنتين عن تقل ل مدة عوقب بالحبس وظيفته

 (3)"عين

، الجريمة تعريف عن السكوت مذهب عن خرجت الدول بعض في الجزائية التشريعات بعض وهناك
 (2):هي القوانين وهذه للجريمة تعريفاا وضعت حيث

 أو عمل"  :-بأنها الجريمة عرف حيث م(8815) عام الصادر المغربي الجنائي القانون  .8

 .(1)بمقتضاه عليه ومعاقب الجنائي للقانون  مخالف امتناع

                                                           

 م.8841لسنة  33( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 2المادة ) (8)

 م.8841لسنة  33( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 2المادة ) (5)

 م.8841لسنة  33( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 2المادة ) (4)

 .، وجميع تعديالته8810سنة  (81قانون العقوبات رقم )( 3)

 .88، صعبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مطبعة األطلس القاهرة، سنة نشر وطبعة غير مذكورتاند. ( 2)

 م.8815لسنة  384-28-8من قانون العقوبات المغربي رقم  880المادة  (1)
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من  خطراا  يعد، امتناع أو عمل: "-بأنها الجريمة عرف م(8848) لسنة المكسيكي والقانون  .5
 أن شريطة الشتراكي القانوني بالنظام الضرر يلحق أن   شأنه من، الجتماعية الناحية

 (8) العقوبات قانون  في ليهع منصوصاا  يكون 

 أو العمل هي الجريمة: " -بقوله منه (7) المادة في م(8818) لسنة السوفييتي القانون   .4
 (5)جزائية عقوبة له المقرر المتناع

 فعل كل هو الجرم " بقوله من الفصل األول الثانية مادته في 1970 لسنة دبي عقوبات قانون   .3
 (4)القانون  بحكم العقوبة يستوجب ترك أو شروع أو

يلم شمل كل التعريفات التي وبسبب عدم وجود تعريف محدد للجريمة فإن الفقه الجنائي حاول أن 
 تطرقت إليها التشريعات الجزائية في تعريف عام للجريمة يكون شامالا.

  ايياا: مفهو  الاريم  فقهاا 
، فقيه كل به يأخذ الذي المعيار حسب للجريمة تعريفهم في الجنائي القانون  فقهاء اختلف

: " -بأنها الجريمة فيعرف، العقوبات وقانون  الجريمة بين فيربط، الشكلي المعيار يتبنى فالبعض
 .(3) اا احترازي تدبيراا أو عقوبة القانون  له يقرر جنائية إرادة عن صادر مشروع غير فعل

 المجتمع بمصالح ضاراا سلوكاا  باعتبارها الجريمة جوهر على الموضوعي التعريف يركز حين في
 .(2) وسالمته وأمنه المجتمع بكيان الضارة الواقعة "بأنها ويعرفها وأمنه األساسية

 عرفوها حيث، للجريمة تعريفه في والموضوعي الشكلي المعيارين بين جمع من الفقهاء ومن

 ثراا أ عليها ورتب، العقوبات قانون  في المشرع حماها بمصلحة أضراراا ترتكب التي الواقعة" بأنها

ا الفقهاء بعض عرفها كما، العقوبة في ثالا متم جنائياا  عن يصدر امتناع أو فعل كل " بأنها أيضا

 المتناع أو الفعل  "بأنها الجريمة عرف الفرنسي الفقهو  (1) عقاباا له القانون  ويفرض، مسؤول إنسان

 .(3) "جنائي بجزاء قانوناا عليه معاقب للجاني المنسوب

                                                           

أ. أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق  (8)
 .81، ص 5080األوسط، 

 م.8818من قانون العقوبات السوفييتي لسنة  3مادة رقم  (5)

 .8830من قانون عقوبات دبي لسنة  5المادة  (4)

 .32ص ،8811 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت،( 3)

 .815ص ،8811 د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،( 2)

 .888لعقوبات، مرجع سابق، صد. محمد، الفاضل، شرح قانون ا( 1)

 منشورة، غير، األردنية ماجستير، الجامعة مقارنة، رسالة الوظيفي، دراسة التأديب على العمومية الدعوى  اثر، بوقرا يوسف أ. ربيعه( 3)
 .1ص ، 2006
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فعــل أو امتنــاع عــن فعــل ارتكبــه بــأن تعريــف الجريمــة هــي عبــارة عــن " كــل  ويــرى الباحــث
وبـــالمجتمع ومقـــرر لـــه عقوبـــة جزائيـــة فـــي قـــانون ، وأحـــدث أمـــراا يضـــر بالمصـــلحة العامـــةشـــخص 

 العقوبات في الدولة.

ويستند الباحث مـن خـالل هـذا التعريـف الـى تبنـي الجمـع بـين المعيـار الشـكلي والموضـوعي 
الواقعـة المرتكبـة وبـين القاعـدة القانونيـة، للجريمة حيث أنها في المعيـار الشـكلي يوجـد إرتبـاط بـين 
حداث ضرراا فيهاوأيضاا في المعيار الموضوعي يكون هناك اعتداء على ا  .لمصلحة العامة وا 

 المطل  ال ايغ
 تركار الاريم 

 تمهيد:

 :هي أركان ثالثة على الجنائية الجريمة يقيم الذي الفقه من التقليدي بالجانب المشرع أخذ
من  (3) المادة في جاء كما، لمرتكبه عقاباا ويرتب جريمة بأنه الفعل يصف الذي الشرعي الركن
 لم عقوبة بأية يقضى ل " أنه على تنص التي م(8810) لسنة (16) رقم األردني العقوبات قانون 

 النظر دون  تنفيذها أفعال تمت إذا تامة وتعتبر الجريمة، الجريمة اقتراف عليها حين ينص القانون 

 يجرم قانوني نص ل بَد من بأنه األردني المشرع نهج من يتضح كما ."النتيجة حصول وقت إلى

 كان إذا فيما الفقه في الرأي اختالف من الرغم على، القانون  في نص ل جريمة بغير إذ، الفعل

 فكرته الجاني يترجم أن به ويقصد :المادي والركن، ل أم الجريمة أركان من القانوني ركناا النص

 تحرك واعية حرة بإرادة المجرم تمتع به يراد معنوي  وركن، ملموس مادي سلوك في صورة اإلجرامية

 .(8) السلوك وتوجهه هذا

 :الركر الشرعغ -تو ا 
 ويحدد، عليه المعاقب الفعل عن المتناع أو الفعل يبين تشريعي نص وجود الركن هذا يعني

 الصفة يضفي الذي هو الشرعي أو القانوني والركن، احترازي  تدبير أو عقوبة من له المقرر الجزاء

 النشاط يتصف ول، والسلبي اإليجابي الفرد نشاط أو سلوك على المشروعة غير الصفة أو الجرمية
خضوعه لنص يجرمه ويعاقب  - األو اإلنساني بهذه الصفة إل إذا توافر له أمران  والسلوك
 كالدفاع، اإلباحة أو التبرير أسباب من سبب انتفاء - وال ايغ، يرتكبه لمن عقابااالقانون عليه 

 السلوك أو النشاط ذلك يظل لكي منه؛ بدَ ل شرط اإلباحة أو التبرير أسباب انتفاء ألن، الشرعي

 أجل ومن، التجريم نص عليه أضفاها التي المشروعة غير أو الجرمية بالصفة محتفظاا المحظور

                                                           

، ماجستير، جامعة الشرق األوسط،  رسالةمقارنة،  أ. أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، دراسة( 8)
 .50ص، 5080
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ا يكون  أن يجب الجنائي القانون  نظر وجهة من عليه معاقباا الا فع الفعل اعتبار  في عليه منصوصا

 تحت ويحظره، الفعل هذا يجرم سابق قانون  أو تشريع نص هناك يكون  أن يجب أي، مسبقاا القانون 

 .(8) بالعقاب التهديد طائلة

 :الركر المادي - ايياا 
 ويعطيها الوجود حيز إلى الجريمة يبرز ظاهري  فعل بأنه للجريمة المادي الركن الفقهاءعرف 

 الجريمة به تبرز الذي السلبي أو اإليجابي السلوك أو النشاط أنه أي، الخارج في وكيانها وجودها

 الشارع يحرص التي القيم أو المصالح أو الحقوق  على اعتداء بذلك فتكون ، الخارجي العالم إلى

 .(5) حمايتها أو صيانتها على

 النوايا هذه أن طالما واألفكار النوايا مجرد على يعاقب ل القانون  أن األمر هذا على ويترتب

 يختلج وما الناس ضمائر إلى يصل أن يستطيع ل القانون  ألن، صاحبها ذهن في مختزنة بقيت

 أفعال إلى واألفكار النوايا خالله من تترجم مادي بنشاط الجاني قيام من بدَ  ول، صدورهم بداخل
 .(4) معاقبته ويتم يسأل حتى له يخطط كان ما الجاني وينفذ

 غير نتيجة، الجاني يأتيه امتناع أو فعل :هي عناصر ثالثة على المادي الركن ويقوم

ا العناصر هذه تحققت فإذا، بينهما تربط سببية وعالقة، تتحقق مشروعة  المادي الركن اكتمل جميعا

ل، تامة الجريمة وعدت  شروعاا الجاني سلوك يعد أن يمكن عندها ناقصة تكون  الجريمة فإن وا 

 .(3) الجريمة بارتكاب

 :السلوك – ا تو 

، "القانون  يحرمه بفعل القيام عن المتناع أو بفعل القيام "بأنه الجرمي السلوك يعرف
 أهمية تتبين المادي للركن المعطى والتعريف اإلجرامي للسلوك المعطى التعريف بين وبالمقارنة

 أي، جريمة اقترف ما لشخص ينسب لكي لزم شرط وهو، الجريمة ماديات توفر في السلوك وقيمة

 سبب فهو، إجرامي لسلوك نتيجة تكون  أن دون  جريمة تصور يمكن فال، المادي اإلسناد قيام

 .(2) ابينهم السببية العالقة توفر يثبت حينما النتيجة

 الشرعي القانوني الركن بها يقوم التي المشروعة غير الصفة محل هو كذلك والسلوك

الا مح تكون ن أ يتصور ل السلوك صبغة عنها تنتفي واقعة وكل المشرع به يعنى ما هو إذ، للجريمة
                                                           

 .58مرجع السابق، صلا( 8)

 .885، ص8814، د. عدنان الخطيب، موجز في القانون الجنائي، الكتاب األول، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دمشق( 5)

 .3ص ،8833 دار النهضة العربية، القاهرة،د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الثانية، ( 4)

 .323ص، 5004سليمان عبد المنعم، النظرية العامة في قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ( 3)

 .4 سابق، ص حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع نجيب د. محمود (2)
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 المستمرة والجرائم اآلنية الجرائم بين للتفرقة معياراا يعد اإلجرامي السلوك أن جانب إلى هذا، للتجريم
 أهمية تتضح. وانطالقاا مما سبق العتياد وجرائم البسيطة والجرائم زمنياا السلوك امتداد حسب

ا للجريمة المادي للركن القانوني البنيان في السلوك  .(8) عموما وللجريمة خصوصا
 :الارمي  اليتيا  - ايياا

 مصلحة أو حق على العتداء في يتمثل الذي، السلوك على المترتب الخارجي األثر هي

 أو علمه دون  صاحبه حيازة من المال وخروج، القتل جريمة في الروح إزهاق ومثاله، القانون  يحميها

 حق على عدوان من الطبيعي األثر هذا يعنيه بما الغير حيازة في ودخوله، السرقة جريمة في رضاه

 .قانوني وآخر مادي مدلول  :للنتيجة مدلولين بين الفقه وتردد (5)، الفردية الملكية

 كأثر الخارجي العالم في يحدث الذي التغيير عن عبارة وهو :لليتيا  المادي المدلو  .أ

 ل المشرع فإن الخارجي العالم في مادية آثار عدة الجريمة على ترتب فإذا، اإلجرامي للسلوك
 جريمة يرتكب فمن، بالنتيجة المقصود هو وهذا الجريمة لتمام تحققه يشترط واحد بأثر إل يعتد

 كل في المادي بمدلولها النتيجة تتوافر أن يلزم ول، حي إنسان وفاة في يتمثل أثراا يحدث قتل

 تنقسم ولذلك، اإلجرامي السلوك إتيان لقيامها يكفي الجرائم من طائفة توجد حيث الجرائم

 :إلى الجرائم
  أحد تصيب معينة نتيجة على المادي ركنها ينطوي  التي الجرائم وهي :اليتائج ذا  ارائ 

مثل الجرائم التي  بالدولة الضرر يلحق قد أو، اإليذاء أو، السرقة أو، القتل مثل الناس
 أمن على الواقعة كالجرائم والتي تضر بالمصلحة العامة وأيضاا ، يرتكبها الموظف العام

 .الدولة

  إحراز جرائم مثل فيها النتيجة بانعدام وتتميز المجرد السلوك جرائم هي :شكلي  ارائ 

 تخلق ألنها الجرائم هذه مثل على القانون  ويعاقب، قانوني ترخيص دون  السالح وحمل

ا  .(4) الفعلي الضرر وقوع معها يخشى حالة أو وضعا
 هذا أدى سواءا  القانون  يحميها التي المصلحة على العتداء وهي :لليتيا  القايويغ المدلو  .ب

 هي القتل في فالنتيجة، بالخطر تهديدها أم عليها المعتدى بالمصلحة األضرار إلى العتداء

  .(3)والحيازة الملكية حق على العتداء هي السرقة وفي، الحياة في اإلنسان حق على العتداء

 

                                                           

 .201ص ،1990، الجديدة، دمشق المطبعة العام، العقوبات، القسم قانون  شرح في المفصل حومد، الوهاب عبد( 8)
 .47 سابق، ص مرجع،  العقوبات لقانون  العامة المنعم، النظرية سليمان عبد (5)

 .534ص، سابق حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مرجع نجيب د. محمود (4)

 .211ص، 1980، مقارنة، عمان األردني، دراسة العقوبات قانون  في العامة األحكام السعيد، شرح كاملد.  (3)
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 :السببي  ع ق   ال اا

 يكون  أن أي، الجاني قبل من المرتكب الفعل يكون  أن للجريمة القانوني البناء لكتمال بدَ  ل

ا أم إيجابياا الا فع أكان سواءا  النتيجة حدوث سبب هو  على الفقه اتفق ما وهو، عن فعل امتناعا

 النتيجة هذه تكون  أن ويجب، الضارة والنتيجة المجرم السلوك بين السببية رابطة أو بعالقة تسميته

 يسأل السببية عالقة انقطاع حال وفي، بالمسبب السبب ارتباط ويرتبطان الفعل ذلك عن ناشئة

 (8)،المقصودة غير الجرائم في شيء عن لأيس ول المقصودة الجرائم في الشروع عن حينها الفاعل
، المادي الركن في عنصراا تعتبر لذلك، والنتيجة اإلجرامي النشاط بين بالربط السببية عالقة وتقوم
 عالقة تحقق وهنا، القانونية النتيجة دون  اإلجرامي للنشاط المادية بالنتيجة الصدد بهذا ويعتد

 القانون  يعتبره والذي الخارجي العالم في يحدث الذي والتغيير اإلجرامي النشاط بين الصلة السببية

 أن ذلك على ويترتب، المحمية المصلحة على اعتداء بوصفه للجريمة القانونية للنتيجة محققاا

 التي الشكلية الجرائم دون  المادية النتيجة ذات الجرائم على تقتصر السببية لرابطة القانونية األهمية

 .(5) مادية نتائج لها ليست

 :المميوي  الركر - ال اا 

 ارتكاب إلى الجاني إرادة باتجاه يتجسد الذي الجنائي بالقصد للجريمة المعنوي  الركن يتمثل
ا الجاني يكون  أن ويجب، اإلجرامية النتيجة تحقيق بقصد بأركانها العلم مع الجريمة ا عالما  يقيناا علما

 إلى دخل فمن، الشارع عليه يعاقب إجراميل عم حدوث إلى سيؤدي فعله بأن جهالة بأي يقترن  ل
، العلم لنتفاء الجنائي القصد هنا فينتفي إليه الدخول مسموح مكان بأنه منه ظناا محظورة منطقة
ا ويشترط  الفعل ارتكاب إلى توجهه حرة بإرادة الجاني يتمتع أن المعنوي  الركن يكتمل لكي أيضا
ا له وكان، القانون  عليه أوجبه بما القيام عن تصده أو المجر م  من عنه يصدر ما به يميز إدراك أيضا

 يكون  فقد، تمييزه قوة أو، للجاني العقلية الحالة معرفة المسؤولية تحديد عند يجب لذلك، التصرفات
 وعندئذ، كالجنون  مدركةال غير يجعلها ما أو، المسؤولية قبله تنهض فال مميز غير قاصراا حدثاا

 وحالة، كاإلكراه حرة غير إرادته يجعل ما للجاني يعرض وقد، الجزائية للمسؤولية أهل غير يغدو
 بحقه الجريمة فتنتفي واإلكراه التهديد تحت وهو، رصيد دون  شيك على بالتوقيع يقوم كمن الضرورة
 له تتعرض الذي واإلكراه، الفعل ذلك ارتكاب على أقدم لما اإلكراه لول إذ، الجنائي القصد لنتفاء
 بإلحاق كالتهديد معنوياا إكراهاا أو الجسدي األذى أو كالضرب مادياا إكراهاا يكون  قد الجاني إرادة
، قانوناا معتبرة إرادة أي مدركة حرة إرادة وجود ثبت إذاف (4)، للمكره بصلة يمت ما بشخص األذى

                                                           

 .835 ص ،1991القاهرة،  جامعة العام، مطبعة القسم، العقوبات قانون  شرح ،محمد سالمة مأمون د. (8)
 .369ص ،1985العربية، القاهرة،  النهضة دار الخامسة، العام، الطبعة العقوبات، القسم قانون  في فتحي سرور، الوسيط أحمد (5)
 .2 سابق، ص مرجع سالمة ، مأمون 573سابق، ص العقوبات، مرجع لقانون  العامة المنعم، النظرية سليمان عبد (4)
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 على الوصف هذا اإلرادة وتكتسب، آثمة أو جانية اإلرادة هذه كانت إذا عما البحث عندئذ وجب

 اإلرادة وتتخذ، إليها يفضى التي والنتيجة المرتكب الفعل وبين، بينها تقوم التي العالقة أساس

 .الخطأ وهي والثانية القصد وهي األولى : الصورتين إحدى اآلثمة أو نائيةالج
 :الايائغ تو مغاار اإل الق د -تو ا 

بسبب ارتكاب المعاصي أي في إنتهاك إن المسؤولية الجنائية في الفقه السالمي تترتب 
ذا كان  الحرمات واإلتيان بها التي حرمتها الشريعة السالمية، وترك الواجبات التي اوجبتها وا 
الشارع قد جعل ارتكاب المعاصي سبباا للمسؤولية الجنائية إل أنه قد قيد في وجود تلك المسؤولية 

اإلدراك والختيار فإذا انعدم أحد هذين  على توفر شرطين ل يغني أحدهما عن اآلخر، وهما
ذا وجد الشرطان معاا وجدت المسئولية  (8)الشرطين انعدمت المسئولية، وا 

بصفة عامة أنه ل يكفي لقيام المسئولية الجنائية إسناد الجريمة مادياا الى ومن المسلم به 
لجريمة من فعل يديه بل الجاني، بل أن تثبت تجاهه معنوياا، بمعنى آخر أنه ل يكفي أن تكون ا

 .(5)يجب أيضاا أن تكون صادرة عن اداركه وارادته أو خطأه وا هماله

وعلى ذلك إذا وجد سبب المسئولية وهو ارتكاب المعصية ووجد شرطاهما وهما اإلدراك 
والختيار اعتبر الجاني عاصياا أي خرج عما أمر به الشارع وحقت عليه العقوبة المقررة 

اذا ارتكبت المعصية ولم يتوافر في الفاعل شرطاا للمسئولية الجنائية أو أحدهما للمعصية، وأما 
ذن فالوجود الشرعي للمسئولية الجنائية  فال يعتبر الفاعل عاصياا ول يعتبر فعله عصياناا، وا 
 متوقف على وجود العصيان وعدمها تابع لعدمه، واألصل أن الشريعة السالمية تعرف دائماا 

يات وتجعل لكل امرئ نصيب من نيته، وهذه النية محلها القلب ومعناها القصد، فمن العمال بالن
 (4)انتوى بقلبه أن يفعل ماحرمته الشريعة ثم فعل ما انتواه فقد قصده

، اإلجرامي بالنشاط القيام إلى الجاني إرادة اتجاه هو الجنائي أو الجرمي بالقصد المقصودو 
لى  العناصر بكافة لديه العلم توافر مع، به قام الذي النشاط هذا على المترتبة النتيجة إحداث وا 

 الجريمة ارتكاب إلى الجاني إرادة تنصرف أي، الجريمة قيام أجل من القانون  لبهايتط التي والشروط

 .(3) القانونية عناصرها بكافة لديه العلم توفر مع

                                                           

 305م،ص 8818، 80د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي السالمي مقارناا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (8)

 .43أ. أحمد فتحي بهنسي، القصد الجنائي في الفقه السالمي، المجلة العربية لعلوم الشرطة، العدد الثالث والعشرون، ص (5)

 304د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي السالمي مقارناا بالقانون الوضعي، مرجع سابق ،ص  (4)

 .351سابق، ص أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، مرجع د.  (3)
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 بمصطلح عنه ب رع الذي الجرمي القصد بتعريففي قانون العقوبات  األردني المشرع قامو 

 ما على الجريمة ارتكاب إرادة" :بأنها التشريعات بعض في الجنائي القصد تعبير تماثل التي النية

 .(8)القانون  عرفها

 :وصور أشكال عدة الجنائي القصد ويتخذ .والعلم اإلرادة، هما عنصرين من يتكون  الجنائي لقصدوا

 جريمة ففي، إحداثها في يرغب نتيجة إحداث إلى الجاني إرادة فيه تتجه الذي المباشر كالقصد 

 المجني وفاة إحداث وأراد الرصاص إطالق الجاني أراد إذا متوافراا الجرمي القصد يعد الا مث القتل

ا يكون  أو، عليه  كان التي بذاتها هي حدثت التي النتيجة تكون  أن فيه يشترط ل احتمالياا قصدا

 الستمرار وقبل حدوثها توقع قد يكون  أن الجاني لأيس لكي يكفي بل إحداثها في يرغب الجاني

ا أن يعلم وهو، ليقتله شخص طعام في السم بدس يقوم كمن، فيها  معه الطعام يتناول قد آخر شخصا

 في قصده أما مباشراا األول الشخص قتل قصده فيكون  بالمخاطرة وقبل جريمته تنفيذ في فاستمر
ا القصد يكون  وقد (5)، احتمالي فهو اآلخر قتل ا أيضا ا عاماا قصدا ا وقصدا  هو العام فالقصد، خاصا

 توافره القانون  يشترط والذي، الخاص والقصد، تكونها التي بالعناصر العلم مع الجريمة ارتكاب إرادة

ا القصد يكون  وقد.الجرائم من معينة طائفة في  النتيجة تحقيق إلى فيه الجاني إرادة تتجه والذي محددا

 تتجه والذي، محدد غير يكون  وقد، بالذات معين إنسان بقتل يقوم كمن أكثر أو محدد موضوع في

 غير إنسان قتل بارتكاب يقوم كمن لموضوعها تحديد دون  النتيجة تحقيق مجرد إلى فيه الجاني إرادة

 .(4) القتل فعل ارتكاب إلى إرادته اتجاه مجرد أي بالذات معين

يكفي أن تكون هناك واقعة مطابقة للنموذج التشريعي وأن تكون غير إذن إن قيام الجريمة ل 
مشروعة، بل ل بد أن تكون قد ارتكبت بإرادة حرة وواعية، واشتملت على العناصر التي تطلبها 
ن محل للوم المشرع، بمعنى أن يلزم أن يتوافر الخطأ حتى حق الجاني يتحقق  القانون في تكو 

، فإذا انتفى الخطأ بمعناه الواسع فإن ارادة الجاني ل يمكن أن تكون الركن الذي تتم به الجريمة
موضوعة للوم المشرع، وبالتالي ينتفي الركن المعنوي للجريمة، وتنتفي بذلك الجريمة، فمثالا إذا 
ارتكب الجاني جريمة غير مشروعة تحت تأثير الكراه المعنوي أو حالة الضرورة فذلك يدل أن 

شابها عيب وليست حرة وبالتالي ل يمكن أن تكون محالا للوم المشرع وبالتالي ارادة الجاني قد 
 (3)ينتقص أحد أركان الجريمة الالزم لقيامها وهو الركن المعنوي 

                                                           

 ( من قانون العقوبات األردني، مرجع سابق.14المادة )( 8)

 .284 ص، مرجع سابق ،األردني العقوبات قانون  في العامة األحكام د. كامل السعيد، شرح (5)

 .551ص، 5002، والتوزيع، عمان للنشر الثقافة دار، العام القسم العقوبات قانون  شرح، المجالي توفيق نظام (4)

 .880-808م، ص 8880د. مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات العام، دار الفكر العربي ، القاهرة،  (3)
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الجوهر النفسي للفعل حتى يكون له أثره  لك إن الدراك ) العلم(  والرادة يعبران عنوعلى إثر ذ
القانوني باعتباره حدثاا خارجاا ينتسب الى ارادة شخص معين، والذي يعتبر فاعله المادي 

وهنا يتمثل العنصر النفسي للفعل في الرادة والعلم بكل ما يحيط الفعل من ظروف والمعنوي، 
 (8)لفعل ومن ورائه الجريمةفي ارتكابه ومؤدى هذا أنه اذا انعدمت الرادة انعدم ا

( والتي تفيد بانه ل عقاب على من يكون 15وقد جاء في قانون العقوبات المصري في المادة )
 .(5)فاقداا للشعور والختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل

وأيضاا المشرع المصري لم يعرف القصد الجنائي في نصوص العقوبات، وقد ترك ذلك للفقه 
ان فهاء القانون هم بدورهم قد ترددوا في تعريفه للقصد الجنائي بين نظريتين القانوني، حيث 

 .(4)أساسيتين األولى : نظرية العلم والثانية نظرية الرادة

 ي ري  المل : .1

، ويذهب انصار هذه (3)المقصود بالعلم هو التصور لحقيقة الشيئ على نحو يطابق الواقع
نما يقوم قة والتي تقف فيقوم على اإلرادأن القصد الجنائي ل النظرية الى  ط عند حد السلوك، وا 

على العلم أو تمثل النتيجة المترتبة على السلوك، فالواقعة الجرامية تتكون من سلوك ونتيجة 
وعالقة سببية بينهما، وبالتالي ل بد أن يحيط القصد الجنائي بتلك الواقعة في عناصرها 

رادة وانما بالنسبة للفعل النساني بتمثله النتائج التي ق بالنسبة لإلالحاطة ل تتحقالمختلفة، وهذه 
يساهم في تحقيقها سلوكه، فجوهر القصد الجنائي عندهم هو توقع النتيجة الجرامية من قبل 

 (2)الجاني، وعليه فعناصر القصد هي ارادة السلوك وتوقع النتائج المترتبة عليه

عن ارادة الجاني فال تملك الرادة القدرة على احداثها من وأما حدوث النتيجة فهو نظام يخرج 
عدمه ألن حدوثها إنما هو ثمرة تفاعل قوانين طبيعية حتمية ل سيطرة لرادة النسان عليها، وألن 
القول باتجاه الرادة الى إحداث النتيجة قول يفترض إثبات سيطرة الجاني على القوانين الطبيعية 

 .(1)ا وهو إثبات يستحيل على العقل تصورهالتي تعمل على احداثه

                                                           

 .888د. مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات العام، مرجع سابق ، ص  (8)

 ( من قانون العقوبات المصري وفقاا ألحدث التعديالت.15مادة رقم ) (5)

 .452عقوبات العام، مرجع سابق ، صد. مأمون محمد سالمة ، قانون ال (4)

 .883د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي، رسالة دكتوراه في الحقوق، ص  (3)

 .451د. مأمون محمد سالمة ، قانون العقوبات العام، مرجع سابق ، ص (2)

 .548-541، ص8811، د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات العام، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية (1)
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ما لجهل بالقانون أو الغلط  وعلى ذلك ينتفي القصد الجنائي إما لجهل بالوقائع أو الغلط فيها وا 
 .(8)فيه

 ي ري  الاه  بالوقائع تو الغلط فيهاتو ا : 

فالجهل بالواقعة إن الجهل بالوقائع أو الغلط فيها يؤديان الى نفي العلم بحقيقة الواقعة المرتكبة 
معناه : انتفاء العلم بها في حين أن الغلط فيها يعني العلم بالواقعة على نحو مخالف ومغاير 
للحقيقة، فيمثل الغلط وضعاا إيجابياا بينما الجهل يمثل وضعاا سلبياا، إل أنهما يتحدان في الحكم، 

ان هذا العلم منتفياا انتفى القصد ذلك أن القصد الجنائي يفترض علماا بحقيقة وقائع معينة، فإذا ك
 (5)بدوره

ودرجة الخطأ المنسوبة للجاني تتوقف على امكانية اثبات أن الغلط متسبب عن اهمال الجاني أو 
رعونته أو عدم احتياطه أو مخالفة للقوانين واللوائح، فإذا قام إنسان بمزاولة الصيد واطلق عياراا 

الموجه له الصيد حيواناا، فإذا به يكون انساناا ومات أثر نارياا وكان في نيته وفي اعتقاده أن 
إطالق العيار الناري، فالصياد ل يمكن اسناد نية القتل العمد له، ولكن يتم سؤاله عن قتل غير 

 .(4)عمد إذا ثبت في جانبه بانه لم يتخذ الوسائل الكفيلة لمنع األذى عن النسان

بتوافر هذا المحل واستكماله الشروط التي تجعله صالحاا ويتطلب القصد الجنائي أن يعلم الجاني 
ألن يتعلق الحق به وهو كون المشرع يضفي عليه لحماية فإذا جهل ذلك انتفى القصد الجنائي 
لديه، فإذا اتهم شخص بقتل عمد فإنه يتعين ثبوت علمه بانه يوجه فعله الى جسد حي، فإذا 

اة مثال : الطبيب يعتقد أن ه يشر ح جثة فإذا اعتقد أن فعله ينصب على جثة فارقتها الحي
ذا بالوفاة تحدث إثر فعل الطبيب فال يعد القصد  بصاحبها ل يزال حياا وكان في مرحلة إغماء وا 
ن أمكن نسبة الخطأ غير العمدي إليه، ومثال آخر : من يتهم  الجنائي متوافراا لدى الطبيب وا 

نصب على شيئ يملكه غيره، وليس هو فإذا اعتقد بسرقة فإنه يتطلب ثبوت علمه أن فعله هذا ي
 .(3)أنه ملكه نظراا لتشابههما فال يتوافر القصد الجنائي لديه

 ي ري  الاه  تو الغلط بالقايور  ايياا : 

الجهل بالقانون ليس بعذر، فال تسقط المسؤولية الجنائية عن الشخص ول يعتد به سواء كان ذلك 
في الجرائم العمدية أو غير العمدية، فالعلم بالقاعدة القانونية مفترضة من وقت نشرها في الجريدة 

                                                           

 .513، ص 8838د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (8)

 308، ص 8815د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  (5)

 421، ص 8880د. يسرا نور علي، شرح قانون العقوبات العام،  (4)

 184د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق ، ص  (3)
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ر أحد بجهله الرسمية، فال يقبل التذرع بعدم العلم بالقاعدة المطبقة ألنها تخضع لقاعدة ل يعذ
 .(8)للقانون 

فالجهل بالقانون مفهومه هو عدم العلم بوجود قاعدة قانونية، أما الغلط في القانون فينصب على 
فهم القاعدة القانونية على غير وجهها الصحيح وبغير ما جاءت به القاعدة القانونية،  فالجهل 

ئية أو على قاعدة قانونية غير في القانون أو الغلط فيه إما أن يكون على قاعدة قانونية جنا
 .(5)جنائية

والحكمة في عدم جواز العتذار بجهل القانون الى استقرار القواعد القانونية داخل الدولة، وعدم 
ن إثبات العلم بالقانون يكون من  فتح الباب على مصراعيه للدفع بجهل القانون، ول سيما وا 

 .(4)األمور البالغة الصعوبة

 ي ري  ا رادة .2

يذهب أنصار هذه النظرية الى أن الص الجنائي هو ارادة الفعل المكون للجريمة، وارادة النتيجة 
التي يتمثل فيها العتداء على الحق الذي يحميه القانون، باإلضافة الى إرادة كل واقعة تدخل في 

الجرامية ثم  ماديات الجريمة، ومن ثم فإن توقع النتيجة والعلم بالوقائع التي تعطي الفعل دللته
نما يتعين أن يضاف  ارادة ارتكاب الفعل هذه العناصر وحدها ل تكفي لتوافر القصد الجنائي، وا 

 .(3)إليها إرادة النتيجة وكل الوقائع التي تدخل في الفعل الجرامي

والحجة األساسية التي يستند اليها أنصار هذه النظرية هو قولهم إن العلم يعتبر حالة نفسية 
من الصفة الجرامية، فالشارع ل يمكن له أن يسبغ وصف الجرام على مجرد العلم، ألن  مجردة

تجريم العلم المجرد يناقض المبادئ األساسية في القانون الحديث التي تقرر أن التجريم إنما يسبغ 
ي على النشاط أو الظواهر اليجابية، ل على مجرد حالت نفسية ساكنة، ولما كان القصد الجنائ

يعتبر مخالفاا للقانون، وهو نشاط نفسي يصفه الشارع باإلجرام، فال يمكن أن يقوم على مجرد 
العلم بل ل بد فيه من اتجاه ضد القانون، ومن نشاط نفسي يرمي الى غاية غير مشروعة، وهو 

رادة ما يشكل الرادة، حيث تسعى الى احداث الوقائع التي يجرمها القانون، فالفرق بين العلم وال
هي أن العلم حالة ساكنة والرادة اتجاه ونشاط ومن ثم فإن العلم وضع ل يأخذ به القانون في 

                                                           

 810،ص 8813د. مأمون محمد سالمة، قانون األحكام العسكرية العقوبات والجراءات، دار الفكر العربي، القاهرة،  (8)

 415قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص د. يسرا نور علي، شرح  (5)

 .428، ص 8813د. سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات ، القاهرة،  (4)

 .45سابق، ص  مرجع، حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي نجيبد. محمود  (3)
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ذاته في حين أن الرادة يتحرى الشارع اتجاهها ويسبغ عليها وصف الجرام اذا انحرفت عن 
 (8)التجاه الصحيح

اب الفعل الجرامي وفقاا خالصة هذه النظرية هي أن القصد الجنائي هو اتجاه الرادة الى ارتك
لنموذجها القانوني عن قصد جنائي لدى الفاعل، أي ارتكاب الفعل سواء أكان إيجابياا أو سلبياا، 
نحو إحداث النتيجة الجرامية كما حددها المشرع حتى يمكن القطع أن هناك قصد جنائي لدى 

 .(5)الفاعل
 :الخطأ –اا  ايي

نما الخطأ الجزائية التشريعات غالبية فتعر   لم  المقصود؛ غير للخطأ ونماذج صوراا أوردت وا 

 الشخص إخالل " بأنه البعض فعرفه، المقصود غير الخطأ بتعريف الجنائي القانون  فقهاء قام لذا

 عدم أم الحتراز قلة أم اإلهمال صورة اتخذت سواءا ، القانون  يفرضها التي والحذر الحيطة بواجبات

ا حيلولتها وعدم، واألنظمة الشرائع  مراعاة  النتيجة إحداث إلى تصرفه يفضي أن دون  لذلك تبعا

 ولكنه، توقعها أو، يتوقعها أن واجبه ومن باستطاعته ذلك كان حين في يتوقعها يكن ولم، اإلجرامية

 إلى اتجاهها وعدم الفعل ارتكاب إلى اإلرادة تجاه الخطأ يفترض إذ (4)، اجتنابها بإمكانه أن حسب

 أراد إذا متوافراا الخطأ يعد ذاتها القتل جريمة ففي، الفعل هذا عن نجمت التي الضارة النتيجة إحداث

ا القتل يكون  األولى الحالة ففي فقتله؛ إنساناا فأصاب طائر لصطياد النار إطالق الفاعل ، مقصودا
 على التشريعات في ترد لم وهي صور ثالث الخطأ ويتخذ .مقصود   غير يكون  الثانية الحالة وفي

 وهذه، به الخاصة الحالت لجميع لتتسع شاملة وهي، المثال سبيل على وردت بل الحصر سبيل

 : هي الصور

 النتائج لحدوث تجنباا والحذر الحيطة واجب يتطلبه ما اتخاذ عن المخطئ نكوص وهو :اإلهما  .8
 التي كاألم، المتناع أو للترك نتيجة سلبي بطريق الفعل يحصل أن به يفترض أي، الضارة

 .(3) الطفل وفاة فعلها على فيترتب السري  حبله ربط دون  الولدة حديث طفلها تترك

 الضار الفعل بطبيعة المخطئ فيه ويعلم، التبصر أو الواعي الخطأ به ويقصد :ا حتراج قل  .5
 إتيان في يستمر ذلك ومع، للغير وأخطار أضرار من يسببه وما منه الصادر أو يرتكبه الذي

 في كبيرة بسرعة يقودها التي السيارة سائق ومثاله .إيجابي بطريق يتم فعل وهو، الفعل هذا

                                                           

 .45سابق، ص  مرجع، حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي نجيبد. محمود  (8)

 .180د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  (5)

 .348سابق، ص مرجع، حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي نجيب د. محمود (4)

 .535 ص ،سابق رؤوف عبيد، مرجعد. (3)
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 تحت الرعونة وتدخل، الطريق هذا مستعملي من األشخاص أحد بإصابة فيتسبب مزدحم طريق

 .(8) والدراية الحذاقة وعدم الطيش في وتتمثل الحتراز قلة باب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .481 سابق، ص األردني، مرجع العقوبات قانون  في العامة األحكام د. كامل السعيد، شرح (8)
الجرائم المخلة باإلدارة العامة والثقة العامة  -القسم الخاص  -آمال عثمان، شرح قانون العقوبات  :الجنائية بالجريمة الخاصة األركان

 .5008، دار النهضة العربية، القاهرة  ،والجرائم الجمركية
 والمعنوي( والمادي الشرعي: )األركان هذه، جريمة كل في رتتواف أن يجب أنه بمعنى السابقة العامة األركان توافر من الجريمة لقيام بد   ل
الجرائم،  من سواها عن تميزها التي بها الخاصة أركانها جريمة لكل ن  فإ األركان هذه جريمة، وبجانب الواقعة تعد إحداها، فال تخلف فإذا

 الجريمة، في في أساسياا اا ركن ليست الصفة هذه ن  وأ الختالس، أو الرشوة جريمة في العام الموظف الزنا، وصفة جريمة في الزوجية كصفة

 .الجريمة أركان من ركناا آخرون  اعتبرها حين
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 المبحث ال الث
 ايتشار ارائ  الفسادبا  تس

 تمهيد : 

 وجود من الرغم على، المجتمعات وتفشيها في الفساد ظاهرة بروز وراء الكامنة األسباب تتعدد

 بيئة عند توافر، الذاتية المصلحة تحركه، إنساني سلوك سوء هذه الظاهرة كون  على إجماع

 لهذه العام ة األسباب من مجموعة إجمال ويمكن .األشخاص   هؤلء قبل من انتهازها يتم، مساعدة

، األسباب هذه أن هنا إلى المالحظة وتجدر .الفساد ببيئة يسمى ما مجملها في تشك ل التي الظاهرة
ن  مجتمع بين األهمية في وتختلف، تتدرج، المجتمعات في كل بآخر أو بشكل متواجدة كانت وا 

يكون  بينما، ما مجتمع أو بلد في الفساد انتشار في األولى األهمية األسباب ألحد يكون  فقد وآخر
 .إجمال يمكن عام وبشكل، اثانويا  سبباا آخر مجتمع في

 :المطل  األو 
 تسبا  ايتشار ارائ  الفساد فغ فلسطير

 تمهيد :

 المناسب المناخ بتوفير مجموعها في أسهمت التي والعوامل األسباب من العديد هناك أن الواقع
 والتي المناسبة العامة البيئة بوجود الفساد منظومة عادة تتأثر إذ ،فلسطين في الفساد ظاهرة لنمو
 مراحل وفي ،النتقالية المراحل في ممارسته فرص وتزداد يستشري  الفساد والفساد  عناصر تغذي

 يمر السياسية، الظروف بسبب الفلسطيني والمجتمع والجتماعية، والقتصادية السياسية التحولت
ونحاول هنا أن نرصد أهم أسباب  (8)والقانونية والجتماعية القتصادية التحولت من بمجموعة

 انتشار جرائم الفساد في فلسطين . إلىالتي تؤدي 
 

 اىلطندة اى رِطدندة ىرِرطة اىمؤعِر اىبنكَل ض ف .1
 فاعلة، مؤسسة إلى بها للوصول البداية نقطة من مؤسسة بناء إلى المؤسسي البناء مفهوم يشير

 تحديد خالل من العامة، الحياة في دورها لتفعيل قوة نقاط من المؤسسة لدى ما على والعتماد

 فإن الفلسطيني الصعيد وعلى (5)األهداف تلك بتحقيق الكفيلة والبرامج السياسات وتنفيذ األهداف

                                                           

أ. أشرف محمد زهير فخري المصري، الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز النتماء الوطني للفرد  (8)
 18، ص 5080(، جامعة النجاح الوطنية، 5001_8883الفلسطيني )

عزيز النتماء الوطني للفرد أ. أشرف محمد زهير فخري المصري، الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في ت (5)
 .18الفلسطيني مرجع سابق، ص 
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 دور وطغيان الثالث، السلطات بين التوازن  وعدم المؤسساتي، العمل في الفلسطينية التجربة حداثة

 ضعف إلى أدى القضائية، السلطة دور وتهميش التشريعية، السلطة حساب على التنفيذية السلطة

 سلطة وضعف الواضحة، الدستورية القواعد وغياب المؤسسية التقاليد فغياب، (8) والمحاسبة الرقابة

 ،(فتح حركة) الحاكم الحزب قبل من السياسي الستئثار و والتفرد المختلفة، الرقابة وأنظمة القانون 
 التشريعية النتخابات وحتى إنشائها منذ الفلسطينية الوطنية ، السلطة مؤسسات على سيطرت التي

 مختلف وعلى القرارات على وهيمنة سيطرة من ذلك رافق وما 2006 العام مطلع جرت التي الثانية

 للسلطة الناشئة الفلسطينية المؤسسات من جعلت عوامل كلها واإلداري، السياسي الحقل تطورات

ا له ووفر الفساد وجود عزز مما والفعالية، التأثير ضعيفة الفلسطينية الوطنية  للنشوء مواتياا مناخا

 تبادليين، اتجاهين في عالقة هي السياسية السلطة مؤسسات وضعف الفساد بين العالقة إن ،والنمو

 .(5)العامة المؤسسات فعالية قلت كلما الفساد، استشرى  فكلما
 هذه اعتمدت فقد الفلسطينية، الوطنية للسلطة التابعة الفلسطينية المؤسسات حداثة إلى وباإلضافة

 للتعيين معياراا الكفاءة إلى تستند موضوعية، مهنية أسس على تقوم ل توظيف آلية على المؤسسات

 معايير أهم هي الحزبي نتماءال جانب إلى والمحسوبية الواسطة كانت بل العامة، الوظيفة في

 الجهوية أو العائلية القرابة درجة إلى بالستناد تتم التعيينات عملية فكانت العامة، للوظيفة التعيين

 في يضمن وبما السياسي، نتماءال من للتأكد األمنية، السالمة اختبار اجتياز وبعد الفصائلية، أو

 تلك خاصة األخرى، الفصائل قبل من فصائلياا المؤسسات هذه اختراق عدم المطاف نهاية

 السياسي النظام تكريس مالحظة ويمكن، (4)السياسي والولء الذمم شراء وعبر المعارضة،

 على بناء والحساسة، المهمة المسؤولية مواقع في وتعيينهم األشخاص اصطفاء لمعايير الفلسطيني

 شغل حيث التنظيمي، لالنتماء خاصة أهمية وا عطاء عرفات، ياسر الراحل للرئيس الولء مدى

 .(3)الحزب السياسي الحاكم قيادات الفلسطينية الوطنية السلطة في الحساسة المناصب معظم
 عملية أن إلى " بكدار" واإلعمار للتنمية الفلسطيني القتصادي للمجلس تقرير خلص وقد

 إلى تهدف ومنظمة محددة آلية أو سياسة ضمن تكن لم الفلسطينية الوطنية السلطة لدى التوظيف
 التعيينات معظم جاءت حيث لها، العامة األهداف تحقيق في تساهم مهنية إدارية منظومة بناء

                                                           

والدراسات  البحوث مركز الزبيدي، باسم تحرير فلسطين، في الفساد :في الفساد، محاربة في التشريعية المبادرة الشعيبي، عزمي (8)
 .111 ص ،2001 نابلس،  الفلسطينية،

 على المجلة (، موقع2008/2/11)   5811  العدد المتمدن، الحوار مجلة الفلسطينية، والحالة المؤسساتي الضعف سرحان، رول (5)

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124605 : : في متاح اإلنترنت، شبكة

 الفلسطينية، مرجع سابق. والحالة المؤسساتي الضعف سرحان، رول (4)

 ( متاح في 58/1/5001)  اإلنترنت، شبكة على الجزيرة موقع الفلسطينية، السلطة مؤسسات أداء النعامي، محمد صالحد.  (3)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C86ACCF7-D8B2-4ED8-9CD4-4F40851F711D.htm 
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وهذا العمل أدى الى ضعف في  (8)والسياسية والحزبية العشائرية وأهمها مهنية، غير لعتبارات
بنية مؤسسات الدولة بحيث انها كانت تفتقر الى أصحاب الخبرات والمهنيين وأصحاب الشهادات 
العملية حتى يقوموا على بناء تلك المؤسسات مما أثر سلباا في الواقع والنتائج وزاد من حجم 

 الفساد.

بطريقة مركزية  المؤسسات هذه إدارة تمت فقد الفلسطينية، المؤسسات إدارة طريقة صعيد وعلى
 كانت الداخلي، بحيث المؤسساتي القرار صناعة عملية في والتفرد الشخصانية إلى تستند وهرمية،

 المؤسسات إخفاق هذه في أسهم مما قاعدته، إلى الهرم قمة من عامودية، عملية القرار اتخاذ عملية

 .(5)للفلسطينيين للشؤون اليومية وفع الة كفؤة بإدارة يقوم ألن مؤهل حقيقي مهني نموذج تقديم في
 

 الرقابي  والمؤسسا  التشريمغ المالس دور تفمي  عد  .2

 بين السلطتين التوازن  تحقق ألنها هامة، ضرورة التنفيذية السلطة عمل على البرلمانية الرقابة تعد

 وهي اإلسراف والتبذير، من العام المال على وتحافظ الحكم مستوى  وترفع والتشريعية، التنفيذية

 وتقييم متابعة مسئولا عن البرلمان فيكون  السلطات، مصدر يعتبر الذي الشعب باسم تمارس رقابة

 للمجلس الرقابي الدور لضعف كان الفلسطينية الحالة السابق فيوفي ، (4)التنفيذية السلطة أعمال

 من أغلبها في القريبة تركيبته نتيجة داخله، المعارضة قوة وضعف األول، الفلسطيني التشريعي

 بروز في دوراا فيه، مطلقة أغلبية تمتلك التيالحاكم من التيار السياسي لحركة فتح  السلطة حزب

في ذلك  اإلنسان لحقوق  المستقلة للهيئة الخامس السنوي  التقرير أشار وقد رقعته، واتساع الفساد
 وغياب التنفيذية، والسلطة التشريعي المجلس بين العالقة غموض إلى ،( 1999 ) الوقت عام 

 حول القانوني الغموض استمرارية إلى أدى مما بينهما، فيما العالقة تنظم التي الدستورية القواعد

ا التشريعي المجلس أداء جعل الذي األمر سلطة، لكل المحددة والصالحيات المسؤوليات  ناقصا

 والموضوعات القضايا من للكثير عقيمة مناقشات في مكانه يراوح وبقي التنفيذية، للسلطة ومرتهناا

 .(3)لها حاسم حل إلى الوصول دون  العامة

                                                           

 غزة، وقطاع الغربية الضفة في الموظفين واقع عن دراسة ،"بكدار " واإلعمار للتنمية الفلسطيني القتصادي المجلس (8)

 (، متاح في /81/1/5001تقرير خاص، )

www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc 
 .سابق مرجع الفلسطينية، والحالة المؤسساتي الضعف سرحان، رول (5)

 / في متاح إلكتروني، كتاب السياسية، النظم في البرلمانية الرقابة أدوات حسين، د. محمد (4)

http://www.eaddla.org/parlaman/peper_9.doc 

 .23ص ، 1999 الخامس، السنوي  التقرير المواطن، لحقوق  المستقلة الهيئة (3)
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 لحقوق  المستقلة للهيئة الخامس السنوي  التقرير يشير كما المجلس أداء اعترت التي اإلشكاليات ومن

 استمرارها في تجسد الذي التشريعي، المجلس لدور التنفيذية السلطة وتهميش تحجيم اإلنسان،

 مصادقة، دون  القوانين مشاريع تراكم في ذلك ظهر حيث التشريعي، المجلس وتخطي لتجاهل

 قيامها خالل من ، للمجلس التشريعية الختصاصات على التنفيذية السلطة تعدي إلى إضافة

 خالل من التشريعي، المجلس من إقرارها بعد القوانين مشاريع على وتغييرات تعديالت بإجراء

 .(8)الفلسطيني الوطنية السلطة رئيس يصدرها وقرارات مراسيم

 منصب استحداث في المتمثل ، 2003 عام الفلسطيني لسياسي النظام في حصل الذي التطور ومع

 جهات من عرفات ياسر الراحل الرئيس على مورس الذي الضغط على بناءا  أتى والذي وزراء، رئيس

 وإلجراء وزراء، رئيس لصالح الرئيس صالحيات لتقليص منها محاولة في ،(الدولية الرباعية ) دولية

دارية سياسية جوهرية إصالحات  الدولية المطالب مع ينسجم بما الفلسطينية، الوطنية السلطة في وا 

 إعطاء على شمت التي والداري، المالي اإلصالح  خطة الفلسطينية السلطة وتبنت الشأن، هذا في

 ومواصلة الفلسطيني، الداخلي الوضع تحسين مسؤوليات لتحمل الجديد الوزراء لرئيس الفرصة

 الفلسطينية، الساحة على الوحدة من مزيد تحقيق أجل من الفلسطينية الفصائل جميع مع الحوار

 تنامي مع الخطة هذه ترافقت، (5)الفلسطينية الوطنية السلطة تواجه التي التحديات ومواجهة

 مارستها التي الدولية والضغوط الفلسطينية، الوطنية السلطة مؤسسات ألداء الموجهة النتقادات

 سياسات لتطبيق وزاري  تعديل الراحل الرئيس فأجرى  المانحة، الدولية والمؤسسات الدول بعض

 عباس محمود تولى حيث 2003 عام وزراء رئيس منصب استحداث ثم واإلداري، المالي اإلصالح

 على المصادقة وتمت التشريعي، المجلس ثقة عرضها التي الجديدة الحكومة ونالت ، المنصب هذا

 بمبدأ واللتزام الداخلي الوضع وترتيب الفوضى، مظاهر إنهاء على أكد الذي بيانها، في جاء ما

 .(4)القتصادي الوضع ومعالجة السياسية، التعددية ودعم القانون، سيادة
ومن تلك الفترة وبعد التغيرات في النظام السياسي إل أنه لم يتغير شيئ على أنه  ويرى الباحث

، والذي 5001أرض الواقع بل ازداد األمر تعقيداا بعد النتخابات التشريعية التي حصلت عام 
  .بعدها انقسام وانفصال فلسطيني فلسطيني وتعطيل لدور المجلس التشريعيجاء 

                                                           

 .15ص  ،المرجع السابق (8)

اإلنترنت، متاح  شبكة على الفلسطيني التخطيط مركز موقع الفلسطينية، الوطنية السلطة في وزراء رئيس تعيين عقل، سوزان (5)
  http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_9.htm في/
( مركز التخطيط 58/3/5004)   بتاريخ الفلسطيني التشريعي المجلس أمام عباس محمود تاله الذي الحكومي البيان (4)

 http://www.oppc.pna.net/index.html الفلسطيني متاح في/  
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ية خطوات أية ، 2015 عام خالل تحدث ولم  رئاسية انتخابات لتنظيم التحضير باتجاه جد 
 الرقابة منظومة في كبيراا  خلالا  أحدث الذي األمر التشريعي، المجلس تعطيل واستمر وتشريعية،

 إجراء دون  تصدر باتت التي التشريعات،إصدار  عملية وفي التنفيذية، السلطة أعمال على
 القرارات بعض أنتج الذي األمر التشريعات، بهذه تتأثر التي الفئات مع كافية، مجتمعية مشاورات
 تتمي ز التي العامة، البيئة هذه إن .العامة المصلحة حساب على ضي قة مصالح تخدم التي بقوانين،

 القتصادية المؤشرات في والتراجع البرلمان، وهي األهم ، التمثيلي ة السلطة وغياب الستقرار، بعدم

 .(8)والجتماعية

 عليه، المفروضة والقيود غياب المجلس التشريعي وتعطيله جراء النقسام الفلسطيني  فان لذا

 ضعيف جسماا وأصبح التنفيذية، السلطة ومحاسبة على مساءلة قادر كمجلس الرقابي دوره أضعفت

دارياا، سياسياا الفلسطينية السلطة أداء تحسين وتطوير في ضعيف ودوره الفعالية،  ضعفه وبالتالي وا 

 التجربة حداثة عن الناجم أعضائه خبرة وقلة الفساد، مكافحة في فضعف دوره الفساد، محاربة في

 لحزب الموالية األغلبية نتيجة وجادة حقيقية برلمانية معارضة وجود الفلسطينية، وعدم البرلمانية

على انتشار وساعد الفاسدين  ومحاسبة المسئولين مساءلة في المجلس هذا من فاعلية قلل السلطة،
 .(5)واتساع رقعة جرائم الفساد

إلى جانب ، ما زال يشكل واحدة من أهم المشاكل والهموم في الواقع الفلسطينين الفساد فإ إذن
وأن غياب المجلس التشريعي ، تردي األوضاع القتصادية واإلشكالت المتعلقة بقضايا الحكم

وعرقل ، الشأن العام وعلى الحكومة خاصةأضعف الرقابة على ، وعدم إجراء انتخابات عامة
والتي وقعت عليها ، لمكافحة الفساد األمم المتحدةمواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية 

مما أضعف ، إلى تمركز السلطات الثالث بيد الرئيس وأدى، السلطة الفلسطينية العام الماضي
، وأتاح للرئيس تعيين موظفين كبار في مناصب عليا بدون سند قانوني، مبدأ الرقابة المتبادلة

 .(4)كتعيين رئيس مجلس القضاء األعلى دون تنسيب من المجلس
 القضائغ الاهاج ضمف .3

 العدالة المفهوم بتحقيق هذا ارتبط وقد فيها، والقضاة القضائي ة للسلطة صيانة   هو القضاء استقالل

 على المستقل قدرة القضاء على التجارب وبرهنت القانون، سيادة وتطبيق القانون  أمام والمساواة

                                                           

 83ص  ، 5082 الواحد والعشرون، السنوي  التقرير المواطن، لحقوق  المستقلة الهيئة (8)

 / في متاح إلكتروني، ملف والفساد، الغش عن الكشف مجال في الحديثة التقنيات دور وآخرون، كالب يوسف سعيد (5)

http://www.aman-palestine.org/Documents/Corruption/saiedkulab.doc 
  http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/28تقرير منشور على الجزيرة نت   (4)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/28
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 تعديها عند الدولة في السلطات األخرى  أداء وتضبط للمواطنين، العدالة تحقق جريئة قرارات ا تخاذ

 .(8)والجماعات األفراد حقوق  على

 القانون، وسلطة هيبة يفرض الذي األمان صمام يشكل المستقل فالقضاء الفلسطيني الصعيد على

 الرقابة خالل من الفلسطينية، الوطنية السلطة أعمال كل على القضائية الرقابة ممارسة خالل من

 للنظام مالئمتها ومدى الفلسطيني، التشريعي المجلس من والقوانين التشريعات وسن إصدار على

 ومبادئه، القانون  بأحكام المختلفة أجهزتها تقي د ومدى التنفيذية السلطة ومراقبة الفلسطيني، األساسي

 يحقق مما الفلسطيني، المجتمع في األفراد منازعات في الفصل مسؤولية القضاء تولي إلى باإلضافة

 عن باستقاللية تمتع إذا إل الدور هذا ممارسه يستطيع ل والقضاء الجتماعي، والستقرار العدالة

 .(5)والتنفيذية التشريعية السلطتين نفوذ

 األولى التشريعية والرئاسية النتخابات تلت التي السنوات خالل فلسطين في القضاء استقالل تطو ر

 سلطات الحتالل خل ّ   تد من يعاني جهاز من الفلسطيني القضاء انتقل حيث كبير، بشكل

 من الضمانات الكثير المفعول سارية القوانين لها ضمنت مستقلة قضائي ة سلطة اإلسرائيلي، إلى

 .(4)لستقاللها المنشودة

 يعمل زال ما فالقضاء الفلسطيني ، زال ما فلسطين في القضاء استقالل ترسيخ على العمل لكن

 ول القضائية، السلوك الفلسطيني، وقواعد اإلنسان لحقوق  الحامية القضائي ة المبادئ ترسيخ على

 حقق شك، وبال .المختلفة بلجانه ودوائره األعلى القضاء مجلس عمل مأسسة طور في كذلك يزال

 .(3)السلطة القضائي ة لستقالل سعيه في المكاسب بعض الفلسطيني القضاء

 من الفساد للتهرب عناصر شجع القانون، سيادة وغياب الفلسطيني، القضائي الجهاز ضعف لكن

 في التدخل القضاء، أو أحكام بتنفيذ التنفيذية السلطة أجهزة التزام عدم ذلك إلى ي ضاف المحاسبة،

 .(2)القضاء إلى اللجوء جدوى  بعدم شعوراا ولد الذي األمر أحكامه،

 

                                                           

اإلنترنت، متاح في /  شبكة على الحقوق  معهد موقع اإلنسانية، والكرامة القضاء استقالل مبادرة بيرزيت، جامعة الحقوق، معهد (8)
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id 

 اإلنسانية ، مرجع سابق. والكرامة القضاء استقالل مبادرة بيرزيت، جامعة الحقوق، معهد (5)

 سابق.المرجع ال (4)

 .المرجع السابق (3)

سابق،  مرجع وآخرون، الزبيدي تحرير باسم فلسطين، في الفساد :في الفساد، محاربة في التشريعية المبادرة الشعيبي، عزمي(2)
 .888ص
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 القضاء أفقد و جزائياا، الفساد قضايا حسم وعدم تأخير إلى فلسطين في ضعف القضاء أدى كما 

 رادعة قوة يشكل أن من لا بد مظاهره، ومراقبة الفساد، ممارسات تحجيم دوره في الفلسطيني
 .(8)الفساد مكافحة في القانونية العملية لتعزيز فعالية وضرورية

 صالحية كل مصدر فالقانون  الفساد، مكافحة جهود تضعف القانون  سيادة ضعف أو غياب أيضاا 

 اليومية، وشؤونهم وحقوقهم وأمالكهم حرياتهم المواطنين، حياة بشأن للتصرف جهة ألي رسمية

 والقيم العدالة القانون  ويمثل كما الشعب، إرادة تعكس شرعية، جهة عن القوانين هذه تصدر

 أو تجاوزه، خالل من عدة، أشكال تتخذ التي القانون، سيادة وغياب ،2 والديمقراطية األخالقية

 ل نصية صياغات مجرد القوانين من يجعل المسؤولين، وأهواء رغبات مع تتماشي بطريقة تفسيره
 .(5)لها فعلية قيمة

 أنيجعله من األدوات التي تساعد على انتشار الفساد كون ، األحكام تنفيذ عن ز القضاءوعج
وبالتالي ، الفاسدين ويقوم بمحاسبتهم وينفذها ضد حكاماا أن يصدر أالجهاز القضائي ليس بمقدوره 

يعتبر خاضع لنفوذ السلطة التنفيذية األمر الذي ينفي عنه صفة الستقاللية مما يجعله يساعد 
نه ل يتم محاسبتهم عما أن المرتكبين لهذه الجرائم يعلموا بأفي انتشار جرائم الفساد كون 

، لدى المجتمعوهذا األمر يسبب حالة من فقدان الثقة في النظام القضائي في الدولة ، سيقترفونه
 .(4) مصالحهم لقضاء الفساد مع عناصر للتعامل وبالتالي يدفعهم

 الشفافي  ضمف .4
 مصلحة لمن لهم تتيح وهي مكشوفة، بطريقة والتصرف المعلومات نشر إلى تشير ظاهرة الشفافية

 عن في الكشف حاسم دور لها يكون  قد الشأن، هذا حول معلومات يجمعوا أن ما، شأن في

 صنع واضحة لكيفية إجراءات الشفافية ذات األنظمة وتمتلك مصالحهم، حماية وفي المساوئ،

 المصلحة والمسؤولين، أصحاب بين مفتوحة اتصال قنوات تمتلك كما العام، الصعيد على القرار

 .(3)الجمهور متناول في المعلومات من واسعة سلسلة وتضع

 تحقيق شروط من مسبقاا شرطاا يشكل الذي الصالح الحكم مقومات من أساسي مقوم الشفافيةو 

 والفع الة، الحقيقة المساءلة وجود يمكن ل الشفافية غياب ففي المساءلة، بمفهوم ترتبط وهي التنمية،

                                                           

أ. أشرف محمد زهير فخري المصري، الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز النتماء الوطني للفرد  (8)
 .18الفلسطيني مرجع سابق، ص 

 .30سابق، ص المرجع ال (5)

،  م، الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، رام هللا5084والمساءلة في مواجهة الفساد"، األستاذة عبير مصلح، "النزاهة والشفافية  (4)
 .30ص
 / في متاح اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج والمساءلة، الشفافية العربية، الدول في الحكم إدارة برنامج (3)

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.aspx 
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ا الحالتين هاتين وجود ويسهم قيمة، أية للشفافية يكون  فلن مساءلة هناك يكن لم وما  قيام في معا

 .(8)والخاصة العامة المؤسسات صعيد على فع الة إدارة

 والسجالت المعلومات إلى بالوصول السماح وعدم الشفافية غياب أدى الفلسطيني الصعيد على

 خاصة والنفقاتات اإليراد حيث من الموازنة عن كالمعلومات منها، المالي خاص بشكل العامة،

 نيابة األشخاص من مجموعة يديرها التي بالشركات تتعلق التي والمعلومات باألمن، المتعلقة تلك

 .(5)السلطة مؤسسات في الفساد ظاهرة تفشي إلى أدى السلطة، عن
 السلطة انخراط مثل المالية، اإلدارة صعيد على نواقص من الفلسطينية الوطنية عانت السلطة حيث

دارة للشفافية، كثيراا تفتقر تجارية نشاطات في الفلسطينية  ونشاطاتها التجارية السلطة موجودات وا 

 .(4)علنية غير بطريقة
 بلورت حيث الفلسطينية  الوطنية السلطة في المالي اإلصالح محاولت أولى بدأت 2002 عام فيو 

 للسلطة اإلصالحية التوجهات مع ينسجم بما للممارسات المالية واضحة سياسة المالية وزارة

 وفقا التشريعي للمجلس الموازنة مشروع تقديم من 2003 عام ، المالية وزارة تمكنت وقد الفلسطينية،

 المجلس أعضاء قبل من رضا وعكس بل بدوره أقرها الذي 1998 لعام 7 رقم الموازنة لقانون 

 العام موازنة مع ذلك تكرر وقد الفلسطينية، الوطنية للسلطة موازنة سابقة أي به تحظ لم التشريعي

 الستثمار صندوق  إنشاء تم كما أيضا، أقرها الذي التشريعي المجلس على عرضها تم حيث 2004

 الصالحيات وتحديد المساءلة تتم أن خالله من يمكن وتنظيمياا قانونياا مثل إطاراا الذي ، الفلسطيني

 .(3)الفلسطينية الوطنية للسلطة جزئي أو كلي المملوكة بشكل األموال عن
 نوع خلق في أسهمت والتي العام، المال إدارة صعيد على جرت التي المهمة اإلصالحات هذه برغم

 هذا في الثغرات بعض استمرار إلى أشار المحللين بعض أن إل المالية، وزارة ألداء الشفافية من

 واإلنتاجية، التنموية األولويات العتبار في تأخذ لم التي العامة، بالموازنة يتعلق فيما خاصة األداء،

 وآليات الشفافية بين الربط تستطع لم أنها عليها يؤخذ كما واألمنية، الستهالكية البنود على وركزت

 .(2)والمحاسبة والمساءلة الشفافية بين تربط لم أنها بمعنى للثراء، كوسيلة السلطة استخدام منع
                                                           

 ( متاح في / 55/4/5001)  اإلنترنت، شبكة على العربية فضائية موقع بالشفافية، نعني ماذا الرحمن، عبد هللا عبد تركي (8)

http://www.alarabiya.net/views/2008/03/22/47275.html 
سابق،  مرجع وآخرون، الزبيدي تحرير باسم فلسطين، في الفساد :في الفساد، محاربة في التشريعية المبادرة الشعيبي، عزمي(5)

 885ص

( متاح 81/8/5001)  الفلسطيني، التخطيط مركز موقع الفلسطينية، السلطة في والقتصادية المالية الصالحات قديح، وائل (4)
 http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_10.htmفي / 

 ( متاح في / 82/3/5002)   األوسط، الشرق  صحيفة موقع الفساد، ضد الحربة رأس شاهين، خليل (3)

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=293656&issueno=9635 
 ( متاح في / 80/1/5008)  العربي، لإلعالم اإلنترنت شبكة موقع فياض، مديح حول رمضان، أبو محسن (2)

http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=7353 

http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=7353
http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=7353
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 واستشراء جرائم بروز في أسهمت التي األخرى  األسباب بعض هناك األسباب لهذه وباإلضافة

 :  أهمها ، فلسطين في الفساد

 أتضح أن وقد الحكومي، األداء على الرقابة مجال في :المديغ الماتمع مؤسسا  دور ضمف .8

 هذا السلطة التنفيذية، تأثير عن مستقل وبشكل بحيادية العمل على قادرة غير العامة الرقابة هيئة

 باستثناء الفساد، بموضوع واهتمامها نشاطها المدني المجتمع مؤسسات عدم تكريس عن فضالا 

 امعمله انركز ي والتي أمان والمسائلة ومؤسسة النزاهة والشفافية (8)المواطن المستقلة لحقوق  الهيئة
صدار الكشف عن الفسادو  اإلنسان، حقوق  مجال في الرقابة على ، المجال هذا في تقارير دورية وا 
نو   ( أو ف..ت.)م قبل إما من بقرار، األغلب على وجدت المدني المجتمع مؤسسات معظم ا 

 أو المؤسسات، هذه في معظم المدني على السياسي تغليب إلى أدى مما لحقاا،  الوطنية السلطة

 مما الفلسطيني، المجتمع قبل أفراد من ذاتية وأجندة حاجة وفق بناؤها يتم لم خارجي، ودعم بقرار

 منه أكثر المانحة الجهات نظر للحكومة، ولوجهات ممثلةا  وجعلها استقالليتها، من وانتقص كب لها

 .(5)العامة لالحتياجات

 لدى الصحفيين ة الخبر وغياب جهة، من الرسمي الضغط بسبب :المحلغ اإلع   دور ضمف .5

 وتعرض جهة ثانية، من المعلومات، على حصولهم وصعوبة التحقيقات، مجال في المتخصصين

 الحرية هامش أن ثالثة، كما جهة من الفساد لموضوع إثارتها بسبب لإلغالق اإلعالم وسائل بعض

 طرح أو معين، وزير أو مسئول لسياسة انتقادات توجيه يمكن حيث ضيقاا، اإلعالم لوسائل الممنوح

 أن يجب لما ورؤيته ،"القائد" لسياسة التعرض المسموح غير من لكن اجتماعية، بقضايا تتعلق آراء

 مواقع بعض تناولت الفضائيات، وانتشار في فلسطين، اإلنترنت انتشار ومع. (4)األمور عليه تكون 

 من خوفا بالحذر، محفوفا ظل التناول هذا لكن موضوع الفساد، اإلخبارية والفضائيات اإلنترنت

 من خوفا أو الفضائيات، عبر عنه يتحدثون  من أو هذا الموضوع، حول بالكتابة يقومون  من اعتقال

 الفلسطينيين واإلعالميين اإلعالم دور بقي لذا .الموضوع هذا التي تتناول الفضائيات مكاتب إغالق

 .(3)والكشف محاربة الفساد في متواضعا

 فالتركيبة في فلسطين، الفساد ظاهرة أسباب عن الحديث أثناء :االجتماعية العوامل دور تهميش  .4

 في هامة عوامل عائلته تعتبر تجاه الفرد والتزامات العائلية والبنية الفلسطيني، للمجتمع الجتماعية

                                                           

 سابق، مرجع وآخرون، الزبيدي باسم فلسطين، في الفساد :في الفساد، محاربة في التشريعية المبادرة الشعيبي، عزمي (8)

 112 ص
(، متاح 3/85/5002اإلنسان،)  حقوق  لمراقبة الفلسطينية المجموعة موقع فلسطين، في الديمقراطية إشكالية قمر، رفيدي حنان (5)

 http://www.phrmg.org/arabic/democracy%20in%20palestine%20Hanan.htmفي / 
 .531، ص1998 نشر، دار دون  الهزيمة، إلى الطريق .الستار قاسم، د. عبد (3)

 في/  متاح إلكتروني، ملف الفلسطيني، المجتمع في الفساد عرفه، أبو الرحمن عبد (3)

http://www.aman palestine.org/documents/corruption/abuarafehdoc.doc 
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 وبالتالي ومقربيه، وأسرته إلى عائلته خدماته يقدم أن بضرورة الفرد يشعر إذ، (8)وتغذيته الفساد بروز

 في والموالين األقارب من المقربين تقدير تفضيل أقل على أو الخدمات، هذه من اآلخرين حرمان

 في والمسيطر األقوى  العامل هي العائلية والجهوية اإلرثية الروابط زالت فما الخدمات، تقديم

 في الفساد أشكال من العديد لممارسة فرصة مما أتاح الفلسطيني، المجتمع في الجتماعية العالقات

 .(5)دفعه في ساهمت اجتماعية بيئة ظل

 الطريق مهد الذي الفلسطيني، المجتمع في والفقرمراعاته  من كذلك لبد ا قت ادي المام  .3
 أو تعيينهم مقابل رشاوى  لدفع األشخاص من الكثير قبول خالل من ذلك تجسد الفساد، لبروز كذلك

 التي للرواتب الملحة حاجتهم نتيجة واألمنية، المدنية الوطنية السلطة مؤسسات في أبنائهم تعيين

 أن يمكن التي المساحة معظم امتلكت الفلسطينية الوطنية السلطة وأن خاصة .عليها سيحصلون 

 .(4)األفراد بين التنافس إلى أدى الذي األمر عمل، الفلسطيني اإلنسان فيها يجد

 القايور  بموا  األشخاص بها يتمتع التغ الح اي  .2

سباب التي تساهم على تعتبر الحصانة القانونية التي يتمتع بها أشخاص داخل الدولة هي من األ
ذا كان الذي ارتكب جرائم فساد هم أشخاص إف، لفساد وتفشيه داخل مؤسسات الدولةانتشار ا

ويتوقف ، مهمين في السلطة التنفيذية كرئيس وزراء أو احد الوزراء ويتمتعون بالحصانة القانونية
لى إن ذلك يؤدي ذلك إتنفيذ العقوبة الجنائية عن ارتكابه جرائم فساد بعفو خاص من الرئيس ف

 انتشار الفساد وازدياده ببقاء الفاسدين دون عقاب.

 األطراف الدول فأرشدت، المسألة بهذه الفساد مكافحةل المتحدة األمم اتفاقية عنيت، لذلك

 العفو في لصالحيته الدولة رئيس استعمال حال الفساد جرائم  خطورة فيها تراعي تدابير باتخاذ

 عليه المحكوم أو المتهم يكون  أن إلى تؤدي أن شأنها من جراءاتإ أي اتخاذ حال في أو، الخاص

 دولة كل تسعى" :أنه على التفاقية ( من40/4) المادة نصت حيث، العدالة أجهزة قبضة في ليس

 بمالحقة يتعلق فيما الداخلي القانون  يتيحها تقديرية صالحية قانونية أي ممارسة ضمان إلى طرف

 لتدابير القصوى  الفعالية تحقيق أجل من، لهذه التفاقية وفقاا  مجرمة أفعال لرتكابهم األشخاص

 ."ارتكابها عن الردع لضرورة الواجب إيالء العتبار ومع، رائمالج تلك بشأن تتخذ التي القانون  إنفاذ

 رائمالج جسامة العتبار بعين طرف كل دولة تأخذ" :أنه على منها (2) الفقرة في المادة تلك ونصت

 تلك بارتكاب المدانين عن األشخاص المشروط أو المبكر اإلفراج إمكانية في النظر لدى المعينة

                                                           

 17 ص سابق، مرجع فلسطين، في الفساد :في فلسطين، في الجتماعي – السياسي الجانب البرغوثي، إياد (8)
في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز النتماء الوطني للفرد الفلسطيني أشرف محمد زهير فخري المصري، الفساد  (5)

 .31مرجع سابق، ص 

 81 ص سابق، مرجع فلسطين، في الفساد :في فلسطين، في الجتماعي – السياسي الجانب البرغوثي، إياد (4)
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ما تم ذكره يتطلب التعديل الدستوري والتشريعي للصالحيات التي يتمتع بها الرئيس في ، (8)الجرائم
شخاص في النظام للحصانة القانونية التي يتمتع بها األو ، صدار العفو عن مرتكبي جرائم فسادإ

منها  نفاذاا ا  و ، ناحية من الفساد مكافحة في الفلسطينية السلطة لجهود دعمففي ذلك ، الفلسطيني
 األمم اتفاقية على السلطة رئيس مصادقة خالل من بها لتزامال ارتضت التي الدولية للتزاماتها
 .(5) الفساد لمكافحة المتحدة
 اإلب غ وتهمي  الفساد بأشكا  المواطيير وعغ قل  .6

 نوع في خلق يسهم بالحقوق  فالجهل، الدولة قبل من توفيرها يجب التي بحقوقهم المجتمع أفراد جهل

 أو العامة على الوظيفة كالحصول، الحقوق  على الحصول بغية معها والتعاطي الوساطة قبول من

 مسؤولي بعض أن ي شعر الفرد مما، توفيرها الدولة من المطلوب الحقوق  من غيرها أو، العالج

، المواطنين من غيره عن وي فضلونه، خاصة حظوة ويمنحونه، وامتيازات "خدمة " له يقدمون  الدولة
 اإلنسان جهل أن كما .القانون  له الذي يكفله حقه من أقل هو عليه يحصل قد ما أن من بالرغم

 باستغالل يقوم الذي، الفاسد الموظف ستغاللعرضة ل يجعله معاملته إلنجاز الالزمة باإلجراءات

 شرح الموظف واجب أن من بالرغم، بسرعة إنجاز معاملته مقابل، منه المال على للحصول جهله

 لدى الوعي قلة تعتبر ولذلك، المعامالت إلتمام من إجراءات بالمطلوب المراجعين وتعريف

 استغاللهم تسه لالتي  األمور من، وحق واجب لهم العامة تقديم الخدمة وبأن بحقوقهم المواطنين

 .(4) المجتمع في وتغلغلها الفساد مظاهر بروز في يسهم مما، الفاسدين الموظفين من

 المام  المؤسسا  ضمف .1

دولة لفراد داخل اوقلتها بما يتناسب مع عدد األ العام الشأن بإدارة المعنية ضعف المؤسسات
جرامي لدى عامة الناس هذا يخلق روح التنافس السيئ واإل، للمواطنين الخدمات بتقديم والمختصة

وبالتالي فانهم يسلكوا طرق التفافية وغير قانونية من أجل ، للحصول على الخدمة المرجَوة لهم
وهذا األمر ، ساس من حقه التمتع بها دون قيد أو شرطلى الخدمة التي هي في األإالوصول 

يدفع العاملين في مؤسسات الدولة لرتكاب جرائم فساد كاستغالل نفوذهم والواسطة والمحسوبية 

                                                           

 .5002، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (8)
 على الحصول لنا يستنَ  ، ولم2013  سنة بداية مطلع في الفساد مكافحة اتفاقية على عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس صدق (5)

 هي مااإلعالمية،  الحرية شبكة :وغيرها الفساد مكافحة اتفاقية على السلطة رئيس بمصادقة الصحفي الخبر :انظر المصادقة( قرار

 :اآلتي الرابط اإلعالمية، على الحرية لشبكة اإللكتروني ، الموقعرسمياا؟ إليها النضمام على فلسطين وقعت التفاقيات التي

http://hr.ps/ar/news/48984.html .)53/8/5082  :السترداد ، تاريخ) 
إلكتروني متاح  في،  كتاب، 2004، أمان – والمساءلة النزاهة أجل من الئتالف والدواء، منشورات الداء دية، الفساد أبو أحمد (4)

http://www.aman-palestine.org/Documents/Publication/children.doc/  
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جل الحصول على أمتكافئ من الكالتنافس غير ، موسمن أجل تقضية مصالح غيرهم بمقابل مل
 .(8) عالج في الخارج أو منح تعليمية أو السفر عبر المعابر

ضعف البناء  أن أسباب انتشار جرائم الفساد في فلسطين تعود لسبب رئيس :ويرى الباحث
ل تمثل قصور في نصوص المواد القانونية المشروعة التي ال الى المؤسسي في الدولة مما أدى

على المجرمين الذين يقومون  الحالي التسي ب في عدم تطبيق القانون و  حالة ردع للمجرمين
 .ارتكاب المزيد من الجرائم إلىهم مما يدفع، بارتكاب جرائم فساد

 المطل  ال ايغ

 سبا  ايتشار ارائ  الفساد فغ م ر:عر ت

 تمهيد:

ويعتبر الفساد األب غير الشرعي ، اب عنها الفسادإن تاريخ مصر لم يعرف محطة غ
في المدى  أكان وهو معوق ل يمكن تجاهله سواءا ، ألمراض مصر وتخطى األرقام القياسية فيه

 .(5) القريب أو البعيد وهو رأس المشكلة ومنه الحل أيضا

هم التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية أ وتعتبر جرائم الفساد في مصر هي أحد 
لى إسباب التي تؤدي وتعتبر من أهم األ، مؤسساتها الحكومية واألمنية والمجتمعيةعلى مستوى 

 وأن جرائم الفساد في مصر منتشرة منذ زمن طويل.، تغييرات مفصلية في هرم الدولة ومؤسساتها

يوليو  54لقد مر الفساد في مصر بعدة مراحل منها فساد القصر واألحزاب قبل و 
ذا تأملنا فساد ما بعد الثورة تبعاا لرؤساء الدولة سنجد ، م(8825)وفساد ما بعد م( 8825) ن أوا 

قتصر الفساد على بعض اوأخرى فخالل الحقبة الناصرية ، تخذ طابع مختلف بين فترةاالفساد 
رجال الحكم خاصة من العسكريين الذين تولوا وظائف مدنية وعرفنا قضايا مثل سرقة مجوهرات 

، تصفية اإلقطاع ثم فساد إدارات بعض شركات القطاع العام أسرة محمد على وتجاوزات لجان
وحين بدء الرئيس السادات ، ولكن تم التغاضي عنها أمام المنجزات الناصرية في كافة المجالت

واستغالل الوظيفة ، مرحلة النفتاح عقب حرب أكتوبر بدء الفساد يتحول من الرشوة والعمولت
 .(4) الل النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة في كافة المجالتفي اإلثراء غير المشروع إلى استغ

سباب في ستة نه تم حصر هذه األإوعن أهم أسباب انتشار جرائم الفساد في مصر ف
 باإلدارة المتعلقة واألسباب، العقابي والردع القانون  بسيادة تتعلق التي األسباب وهما، أسباب

                                                           

 .4 ، ص2004، 1هللا، ط والنزاهة، رام المساءلة اجل من مكافحته، الئتالف وطرق  أسبابه :دية، الفساد أبو أحمد  (8)
 .http://harammissr.comشيوع ظاهر الفساد في مصر،   (5)
  /http://www.egyptiantalks.org/invb/topicمراحل تطور الفساد في مصر  (4)

http://www.egyptiantalks.org/invb/topic/
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 وأسباب تتعلق، القانوني باإلطار تتعلق وأسباب، العامة بالمالية تتعلق التي واألسباب، العامة

 تتعلق أسباب وأخيراا ، الدولة سلطات بين الهيكلية بالعالقات تتعلق وأسباب، المؤسسي باإلطار

 .(8) بالثقافة المجتمعية
 :سيادة القايور والردع المقابغ -تو ا 

تخدم فئات معينة على حساب الصالح العام ن القوانين إف، ن سيادة القانون لم تكن تحترمإ
وأن تنفيذ القانون و األحكام القضائية كان في يد أصحاب النفوذ السياسي وأصحاب ، في الدولة

وهذا ، ن السمة الغالبة هي طول إجراءات المحاكمةإأما عن سير المحاكمات ف، القدرات المالية
كما يحدث كثيراا أن يهرب البعض إلى ، فسدينأضعف من قوة الردع القانونية والقضائية تجاه الم

كل هذه الممارسات ، خاصة األشخاص الذين كانوا مقربين من السلطةوب، الخارج قبل المحاكمة
، والتحايل عليه، وأصبحوا ل يتوانون في كسره، أدت إلى اهتزاز هيبة القانون في أعين الناس
على رقابهم قبل أن يكون وسيلة  نه سيف مسلطأألنهم أصبحوا ينظرون إليه على أساس 

 .(5) وأن القانون ما هو إل وسيلة لحماية أصحاب النفوذ، لحمايتهم
 :دارة المام اإل - ايياا 

 انتشار في كبير   دور   لها كان والتي، رمص في العامة اإلدارة نظم في العيوب من العديد هناك

 للكثيرين الفرصة أعطى الحكومية الجهات في بدقة والواجبات المهام تحديد فعدم، الثورة قبل الفساد

لقائها المسئولية من للتهرب  الكثيرين دفع اإلجراءات وتعقد الحكومية والبيروقراطية .اآلخرين على وا 

 أضف، المواطنين لبتزاز الفرصة الموظفين لبعض وأعطى، أعمالهم لتسهيل الرشوة إلى اللجوء إلى

 المضي على الفاسدين الموظفين شجع مما األجهزة الحكومية في الذاتية الرقابة ضعف ذلك إلى

 ربطها وعدم، توزيعها وسوء المرتبات واألجور وانخفاض .رادع بال الفساد أفعال ارتكاب في قدماا 

 من والتربح الرشاوى  على الحصول، حق وجه بغير، لنفسه يبرر البعض جعل والنزاهة بالكفاءة

 الشفافية والفردية وعدم والمركزية الكريمة الحياة لهم يحقق الذي الدخل على يحصلوا حتى وظائفهم

 تحقق سياسات وتطبيق قرارات اتخاذ الفاسدين المسئولين لبعض يسرت، العام الشأن إدارة في
 استشارة أو إشراك عدم ظل في، إليها ينتمون  التي الفئات مصالح أو الشخصية مصالحهم

 .(4) السياسات تلك أو القرارات بهذه المتأثرين األشخاص

 

                                                           

 .5088، يناير، مركز العقد الجتماعي 52حسين محمود حسن، دراسة تحليلية عن أسباب انتشار جرائم الفساد قبل ثورة  (8)
 http://www.moheet.com/details-articleواجهة الفساد في مصر، عادل عامر، كيفية م (5)
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 :تسبا  تتملق بالمالي  المام  للدول  - ال اا 

ا أسبابومن  ؛ وهي ظاهرة منتشرة في تشايع التهر  الضريبغ، في مصر الفساد أيضا
، مليار جنيه سنوياا 100حيث إنها تكلف القتصاد ، ويعاني منها القتصاد المصري كثيراا، مصر

وهذا يتجلى بوضوح في عجز الموازنة العامة. وقد ، مصادر التمويلمما يفقده مصدراا مهماا من 
وبسبب تغطية بعض الشبكات ، اشتدت حدة التهرب نتيجة الفساد البيروقراطي وانعدام الشفافية

دارة الضرائب.، البنوك، )الجمارك :العليا في المؤسسات المالية والقتصادية .إلخ( على .وا 
 .(8) ى العمولت والرشاوى المتهربين في مقابل الحصول عل

 وا اتماعي  ال قافي  بالبيئ  تتملق تسبا  -رابماا 
 للفساد الجتماعي فالقبول، الفساد انتشار في أثر مصر في والجتماعية الثقافية للبيئة

 الفساد واتخاذ، الحقوق  على للحصول اجتماعياا مقبولة وسيلة أنه على إليه والنظر، الصغير

 يعرقلو  الحكومية األجهزة في الفساد يرسخ « والمواصالت، الشاي، اإلكرامية» مثل أخرى  مسميات

 تكن فلم، العامة القرارات على والفئوية السياسية للطبقية تأثير هناك كان كما .مكافحته جهود

 إلرضاء ابتغائها بقدر العام الصالح تبتغي، األحيان من كثير في، الثورة قبل العامة السياسات

، آنذاك المسيطر الحزب إلى ينتمون  أو، معينة اجتماعية طوائف إلى المنتمين األشخاص بعض
 التعيينات، السياسي والنفوذ الجتماعية الطبقية على المؤسس الفساد على الصارخة األمثلة ومن

 جانب في، الوظائف هذه أصبحت حيث، والجامعات، الدبلوماسي والسلك، والشرطة، القضاء في

 أو محسوبية أو واسطة لديهم من أو، معينة عائالت من المحظيين على مقصورة، منها كبير
 معينة قوى  أو قبائل مع الحزب هذا يعقدها كان الصفقات من وكثيراا  .كبيرة رشاوى  دفع يستطيعون 

 المقابل في تحصل الطوائف هذه وكانت، المتعددة البرلمانية النتخابات في تأييدها على للحصول

 .(5) المواطنين باقي عن تفضيلية مزايا على

 الفساد لمكافح  التشريمغ باإلطار تتملق تسبا  -خامساا 

 على يزيد ما إلى عددها وصل القوانين من كبيرة ترسانة مصر في يوجد أنه من الرغم على
 فاعالا  التشريعي اإلطار تجعل لم التي الفجوات من العديد هناك أن إل، شريع( ت250000)

 والمبلغين للشهود كافية حماية وجود عدم هو الفجوات هذه أول .الفساد مكافحة في الكافي بالقدر
 الفساد جرائم في الشهادة أو اإلبالغ عن يحجمون  الناس من الكثير جعل مما، الفساد قضايا في

 أعطى المعلومات إلى بالوصول يسمح قانوني تنظيم وجود عدم أن كما .إيذائهم من خوفاا 

                                                           

 http://www.acrseg.org/3739، 5083إبراهيم منشاوي، األسباب واآلثار الجذور الجتماعية للفساد ومدركاته في مصر، ( 8)
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 وجود وعدم عليهم والشعبية الرسمية الرقابة من وأضعف، جرائمهم إلخفاء للمفسدين الفرصة
 لستغالل المسئولين من لكثير الباب فتح، المصالح في التضارب لمنع شامل قانوني إطار

 .(8) العام الصالح حساب على ولذويهم لشركاتهم مستحقةال غير ميزات وا عطاء للتربح مناصبهم
 الفساد لمكافح  المؤسسغ باإلطار تملق تسبا  -سادساا 

 الدور تؤدي لم أنها إل، الرقابية الجهات من جداا  كبير عدد بها مصر أن من الرغم على
، الفساد بمكافحة المعنية بالجهات الوعي عدم هناك أولها، أسباب لعدة وذلك، بفاعلية بها المنوط
 جميعاا  وتبعيتها الجهات هذه استقاللية عدم أن كما .يعلمونها ل جهات ىإل ون ئيلج كيف وبالتالي
 على قدرتها قيد وبالتبعية، استقالليتها على أثر القانونية سلطاتها وضعف، التنفيذية للسلطة
 وضعف، الرقابية اختصاصات الجهات تداخل أن كما .الكبار المسئولين فساد في التحقيق
 في النشاط من النوع نفس على الرقابة نفس يمارس رقابي جهاز من أكثر جعل بينها التنسيق
 عن، اإلدارية األجهزة ويعيق، العامين والمال للوقت إهدار يمثل ما وهو اإلدارية الوحدات نفس
 المادية الكفاية عدم .الرقابية لألجهزة التقارير إلعداد تتفرغ ويجعلها األساسي لدورها أدائها

 من كبرأ الجهات هذه إلى تقدم التي الشكاوى  عدد نإ حيث، الجهات الرقابية لبعض والبشرية
 في بسيطة إجرائية أخطاء في يقعون  الرقابية الجهات في العاملين بعض أن كما .البشرية قدراتها

 براءة وليس، اإلجراءات في لعيب براءة الكثيرين تمنح ألنها، أثرها في عظيمة ولكنها، مضمونها
 المدني المجتمع يحرمالرقابية  األجهزة تقارير على المفروضة السرية فإن النهاية وفي .موضوعية

 تعطي السرية هذه أن كم .الشعبية الرقابة ويضعف المعلومات مصادر من همم مصدر من
 وأنها الحكومية األجهزة في الفساد على تتستر أن تريد الحكومة بأن العام الرأي لدى انطباعاا
 والحكومة المواطن بين الثقة عدم من مزيد إلى يؤدي ما وهو، الفساد هذا مواجهة في جادة غير
 .(5) الستقرار عدم من ويزيد

 )ال  ث السلطا  بير الم ق ) الهيكلي  الميو  -سابماا 

 الثالث الدولة سلطات من كل تؤدي أن الضامن هو « السلطات بين الفصل مبدأ» يعتبر

 أي على السلطات هذه من سلطة تتغول أن دون  بها المنوط دورها والتنفيذية، والقضائية، التشريعية

 والمجالس البرلمانية الرقابة ضعف ظل في مصر في مقتل في المبدأ هذا ضرب وقد .أخرى  سلطة

، لالنتخابات الفاضح التزوير أهمها كثيرة سبابأل التنفيذية السلطة مساءلة في المحلية الشعبية
 ول بأمره يأتمرون  الحاكم الحزب من معينين الحقيقة في ولكن، شكالا  منتخبين بأعضاء واإلتيان

 السلطة شئون  في التنفيذية السلطة من تدخل هناك كان كما .الحكومة على تذكر رقابة يمارسون 
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 قضايا وتوزيع، العدل لوزير التابع القضائي بالتفتيش القضاة ترهيب منها عدة بوسائل، القضائية
 السلطة وتحكم، الحكومية الهيئات في للعمل القضاة وندب، معينين قضاة على المحاكم في معينة

ن، القضاة مرتبات من األكبر الجزء في التنفيذية  على التأثير في إل تفلح لم الوسائل هذه كانت وا 

، الرابعة بالسلطة يوصف والذي، القومي اإلعالم على الحكومة سيطرت كما .القضاة من قليل نفر
.(8) العام الرأي تضليل في يساهم وجعله بل، الفساد كشف في دوره من كثيرال أفقده مما
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 ارائ  الفساد ماهي  
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  األو المبحث 
 ماهي  ارائ  الفساد

 :تمهيد
حيث ، تعتبر جرائم الفساد هي من األسباب التي تعمل على إضعاف الدولة داخلياا وخارجياا 

، وتجعلها متفككةا وتصبح دولة بال مؤسسات، داخلياا تنخر في عضد وتماسك المؤسساتإنها 
وغيرها من الجرائم مما يؤثر على الدولة ، تمثل في التالعب في المال العام للدولةتوخارجياا فهي 

وأن هذه الجرائم تعبر بمضمونها عن مدى فقدان ، اقتصادياا وسياسياا وأمنياا مع دول أخرى 
وعدم احترامهم ، المؤسسات داخل الدولة ألهم القيم واألخالق والنزاهة والشفافية واألمانة منتسبي

ألن ، وأن فقدانهم مثل هذه األساسيات يجعل الدولة ضعيفة، للقانون التي يجب أن يتمتعوا بها
وأن غياب الشفافية لدى ، جرائم الفساد تمثل السوسة التي تنخر في الصلب فتجعله منهاراا 

وبالتالي يؤثر سلباا على األداء وعلى ، املين في المؤسسات يفقد الثقة بين الموظف والمؤسسةالع
ولذلك سيتم التعرف في هذا المطلب عن جرائم الفساد وتقسيمها من ، النتائج المرجوة من العمل

 وبيان فداحة ذلك الجرم وجسامة العقوبة المقدرة.، حيث اإلطار القانوني

 المطل  األو 
 ارائ  الفساد  يفتمر  

تعد جرائم الفساد من الجرائم المنتشرة في مؤسسات الدولة باعتبارها سلوك أو عمل إجرامي 
حيث تعد من الجرائم المخلة بحسن ، يرتكبه موظف عمومي يشغل شاغراا في تلك المؤسسات

ككل  لما يترتب عنها من آثار سلبية على مؤسسة الدولة وعلى المجتمع، سير الوظيفة العامة
لذلك يدفعه لرتكاب جرائم ، جراء فقدان المواطن داخل المجتمع الثقة في القانون الذي يحكمه

وغيرها من ، وأيضاا تدفعه لرتكاب جرائم كالقتل، فساد بدافع الحصول على خدمة من الدولة
اقتصاد وتعمل على العبث في ، الجرائم التي تعمل على اإلخالل باألمن واألمان داخل الدولة

وعليه وفي مضمون إطار التطرق للطبيعة ، وتفقد العمل النزاهة والشفافية وسيادة القانون ، الدولة
القانونية لهذه الجرائم نستعرض مختلف التعاريف التي تحدثت عن مفهوم الفساد ومن ثم األفعال 

 .تعتبر جرائم فساد التي
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 فقهاا _ قايوياا (_ ا ط حاا _  ) لغ  تمريف الفساد - الفرع األو 

 الفساد لغ :  .1

وداا فهو َفاسد وهو مأخوذ من الفعل ، والسم الفساد والمَفَسدة: خالف المصلحة، من َفَسَد َفس 
وخروج الشيء عن العتدال قليالا كان ، َيفسد إذا ذهب صالح الشيء وهو نقيض الصالح

، وَفَسَدت األمور: إذا اضطربت، صالحاا الخروج أو كثيراا يقال: َففَسَد الشيء بمعنى أنه لم يعد 
 والتلف العطب :اللغة في الفسادوأيضاا  (8) وفسد العقل: َبطَل وغالباا ما يأتي فساد  الشيء من ذاته

ا كونه عن الشيء وخروج  (5)، الصالح :ونقيضه، به منتفعا
 الفساد ا ط حاا  .2

ومن ، إلى الحاضر الحديث فالفساد هو عبارة عن ظاهرة إجرامية تمتد من الماضي القديم
ن هناك اختالفاا حول مفاهيم هذه الظاهرة اإلجرامية وخصوصاا جرائم الفساد والجرائم أالمالحظ 

، وجرائم استغالل النفوذ والواسطة والمحسوبية، المستحدثة المعاصرة مثل جرائم غسل األموال
من أجل الوصول إلى مفهوم ويعتبر هذا الختالف دافع للمجتمع الدولي ، وغيرها من الجرائم
 معين حول الفساد.

م( إلى أحد البدائل في 5005وقد تطرق مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام )
وبدلا من ذلك كان هناك اقتراحات بأن يتم إعداد ، سياق تعريف الفساد المتمثل في عدم تعريفه

ضمن أيضاا المؤتمر المذكور وت، قائمة ألصناف السلوك الذي يندرج تحت مسمى الفساد
مقترحات تطلب من الدول تجريم الفساد بحيث يشتمل على نحو رئيسي جرائم محدده أو فئات 
بعينها من المجرمين وتصنيف السلوك اإلجرامي الذي تمارسه سواءا أكانوا من المسؤولين 

ترتبط بانتهاك وفيما اذا كانت تلك الحالت ، الرسميين الحكوميين أو كانوا مسؤولين أجانب
  (4)، القانون أو اإلثراء غير المشروع

ل يوجد للفساد تعريف شامل كامل متعارف عليه بين المختصين  بأنه ويرى الباحث
ويعود هذا السبب لما في جرائم الفساد من تعقيد وتشابك وأن هذه ، والباحثين في هذا المجال

وبالتالي الضرر ، المجني عليه هي الدولةوهو الدولة إذ أن ، الجرائم ترتكب ضد شخص اعتباري 

                                                           

 .8822، 5ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (8)

(  د وهبة مصطفى الزحيلي، ، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية، المؤتمر العربي 5)
 .84-85، ص 1/80/5004-1األول لمكافحة الفساد 

 –اإلمارات  –، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، الشارقة 851د جالل عز الدين، الجريمة المنظمة في أوروبا الشرقية، ص 
 .5005 ،العدد الثالث، أكتوبر –المجلد العاشر 
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إذ ل بَد من الكشف عنه بعد ، الذي يلحق جراء ذلك ل يمكن أن يكون ظاهراا فور وقوع الواقعة
 البحث والتحري والستدلل.

 الفساد فقهاا : .3

وتباينت صوره وأساليبه ، ع رف الفساد في األرض منذ أقدم العصور وتعمقت جذوره
المدمرة في العديد من المجتمعات حتى غدا تطهير األرض من الفساد غاية من وتفاقمت آثاره 

غايات الرسالت السماوية ودعوة من دعوات المصلحين. وفي القرآن الكريم العديد من اآليات 
َ  َوَل { وتذم المفسدين قال تعالى:، التي تنهي عن الفساد في األرض دَكََلَ   َ َْ اَ َِلا اىنٰك َوَل تَب َخ

ِالَن تَ  ِِ ُِ َم    ِ َ  ِ ا اِر ا ِر َ  {وقوله تمالى  (1) }   َل  اَ اِدَهك َولَه  ِِ ُِ ِىدَ    ِ َ  ِ  َوإِذَا تََلىٰ س َع َ س اِر ا

 َ    َ َل  اى   ِ َِكدَ ۗ  َواىنٰ وقد ساوى هللا عز وجل الذين يسعون في األرض ، (5)}َواَلٰلَ َل لَِ ب  اى  َ
ورسوله وأنزل عليهم عقوبة القتل أو الصلب أو القطع من خالف أو فساداا بالذين يحاربون هللا 

بَلَن اَلٰلَ  {كما توعدهم في اآلخرة بالعذاب العظيم. قال تعالى ، النفي ِِ إِنَٰمك َجَزاََل اىِٰذلَن لََ ك

َِكدًا اَن  لَقَتٰرَلا اَو  لََصرٰبَلا اَو  تَقَطٰ  ُِ اَ  ِ َ  ِ َن اِر ا ِ  َل  َعلىَهَ َولَ َِ َ  ِمن  ِخََلٍف اَو  َو َجرََه  ِ َ  َواَ َع اَل ِالِه

 ٌَ َ  اِر اآلِخَ ِة َعذَاٌب َعِظد ٌي اِر اىا ندَك َوىََه َ  ِخز  ُِ ذَِىَ  ىََه  ِ ا ِمن  اَِ والسنة النبوية لم ، (3) }لَن َل 
 اللُّْتبيَّةتنأى جانباا عن موضوع الفساد بل وتحدثت عنه في الواقعة التي حدثت مع عبد هللا بن 

ميد الساعدي قال: ف، الذي استعمله النبي صل هللا عليه وسلم على جمع الصدقات عن أبي ح 
قال  -رجالا من بني أسد ي قال له: ابن اللُّْتبيَّة  -صلى هللا عليه وسلم  -استعَمل رسول هللا 

 - فقام رسول هللا، ي ليوهذا أ ْهدِ ، قال: هذا لكم، فلمَّا َقِدم -عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة 

، ما بال العامل َنبعثه فيأتي)ثم قال: ، فَحِمد هللا وأْثَنى عليه، على المنبر -صل هللا عليه وسلم 
والذي يفسغ فَينظر أي ْهدى له أم ل؟ ، فهالَّ جَلس في بيت أبيه وأ مِ ه، فيقول: هذا لك وهذا لي

تو بقرة ، إر كار بميراا له ر  اء، يحمله على رقبته  يأتغ بشغء إ َّ ااء به يو  القيام  ، بيده
وار    .(3) فاشهد الله  بلغ  الله  :فقا  إبطيه بياض رئغ حتى يديه رفع   ، تو شاة َتْيَمر، لها خ 

 

 

 

 الفساد قايوياا  .4
                                                           

 (.814سورة الشعراء اآلية )( 8)

 (.502)سورة البقرة اآلية ( 5)

 (.44سورة المائدة اآلية )( 4)

 8 ه، ص 1426، ومسلم، 100 ه، ص 1416( البخاري، 3)
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وأن هذه ، وعلى الرغم من كل هذا إل أن هناك الكثير من القانونيين عر فوا جرائم الفساد
 ليها بعض األكاديميين وأجملها بعضهم في سبعة عوامل إالتباينات والختالفات أشار 

 : (8)وهي
عدم وجود منهج موحد لدراسة هذه الظاهرة فمعظم الجهات واألشخاص المهتمين  .8

 بدراستها ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة.

التي تعتمد لوضع معايير تمييز اختالف المرجعية القانونية أو التشريعية أو الثقافية  .5
 على تقاس محددة معايير يبرز أن دبَ  ل للفساد تعريف فأي، الفعل الفاسد عن غيره

 مناقضة معيار التعريفات بعض تعتمد الذي الوقت ففي، وتقيَّم الناس أفعال ضوئها

 .وهكذا العام الرأي معيار يعتمد آخر تعريفاا نجد ل الا مث العامة المصلحة

اختالف مفهومه ومضمونه بين ما يراه الباحثون المتخصصون وبين ما يراه عامة  .4
 الناس.

اختالف مفهومه بين ثقافة وأخرى فما يراه مجتمع ما فساداا قد يراه مجتمع آخر على  .3
 عكس ذلك.

تعدد أشكال الفساد ومظاهره وظهور صور جديدة منه حتى أن التعريفات التي تصدر  .2
 قد تصبح عديمة الجدوى مع مرور الزمن. في فترة زمنية معينة

تعدد مجالت النشاط اإلنساني الذي يستشري فيها الفساد فهناك الفساد اإلداري والفساد  .1
 المالي والفساد القتصادي والفساد السياسي.

اختالف األسلوب العلمي المعتمد لصياغة التعريف فالبعض يفضل اللتزام بشروط الحد  .3
نطق في حين يرى آخرون التعبير باللغة المعتادة أو اإلكثار من المقتبسة من علم الم

 األمثلة.

 التي التعريفات تعدد ورغم، للفساد موحد تعريف آلت إلى عدم وضع التي األسباب تعدد رغمو 
 بحسب للفساد محدد تصور عن الباحثين اتجاهات تصنيف يمكن فإنه، األسباب تلك عن نشأت

 إلى عدة اتجاهات نجملها على النحو التالي : (5)الفاسد السلوك على للحكم لديهم المعتمد المعيار

 

 
 ا تااه التقليدي:  .ت

                                                           

د. آدم نوح علي معابدة، مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم ( 8)
 381، ص5002، العدد الثاني 58القتصادية والقانونية، المجلد 

  .388ص ،، مرجع سابقاإلسالميومعاييره في التشريع  اإلداري ( د. آدم نوح علي معابدة، مفهوم الفساد 5)
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رأى  ثم ومن، فردي كسلوك األخالقي الجانب على للفساد تعريفه في التجاه هذا يركز
، صالحة بوجود بيئة تسمح التي للثقة انعداماا  يولد األخالق فساد أن التجاه هذا أصحاب

 ذاتية بمفاهيم جاء أنه التجاه هذا على ويالحظ (8)، المجتمع داخل األخالقية غير للممارسات

 .منها التحقق ويصعب ثابتةال وغير ونسبية

 :الو يفغ ا تااه . 

على  اهتمامهم فركزوا، الفساد لدراسة جديداا  نموذجاا  يقدموا أن التجاه هذا أنصار حاول
ثم  ومن، الهيكلي العام والبعد، الفردي الخاص البعد ا:هم بعدين في السائدة التنظيمية العوامل
 لوظيفة عامة الرسمية الواجبات عن منحرف وسلوك وظيفي اختالل عن عبارة الفساد أن اعتبروا

 سلوك الفساد أن أيضاا  اعتبروا كما (5) مرموق  مركز تحقيق أو مالية بمكاسب يتعلق خاص بسبب

 الخاصة المصلحة جعلوا أنهم أي، ذاتية منافع لتحقيق تحويلها على يعمل العامة بالمصلحة ضار

 .(4) الفاسد السلوك على للحكم معياراا  العامة والمصلحة
 ا تااه القايويغج. 

 القانونية للقواعد انتهاك على ينطوي  الذي السلوك هو الفساد أن التجاه هذا أنصار يرى 
 يرتبط هميلد الفساد على الحكم فإن معيار ثم ومن (3)، مواطنيه على النظام يفرضها التي الرسمية

 التجاه هذا أن المالحظ ومن (2) اا وظيفي مراعاتها يجب التي واألنظمة والتعليمات القانون  بخرق 

 التشريعات أن إلى باإلضافة، بالجمود يتسم قد لكنه، الفساد لمعرفة وعملياا  واضحاا  معياراا  يوفر

 قد، ما مجتمع في وشرعياا  قانونياا  يعد فما، آخر إلى مجتمع من وتختلف بالنسبية تتصف القانونية

 من نخبة أو فئة لصالح تنحاز قد ما مجتمع في ذاتها القوانين أن كما، آخر مجتمع في فساداا  يعد

 سوء يتضمن عمل كلوعرف الفساد أيضاا أكاديميين على أنه  ،(1)الحكم أو السلطة على القابضين

 غيابهما استغالل أو والقانون  النظام عن خروج أيضاا  وهو، خاصة ألغراض العامة سلطةال استخدام

 المؤسسات من وغيرها السياسية السلطة ِقبل من والمعتمدة المعلنة واألهداف السياسة وتجاوز

 أو للفرد مالية مأ اجتماعية مأ سياسية أكانت سواءا ، شخصية منفعة تحقيق بغية وذلك، الشرعية

                                                           

(، 10استراتيجية، العدد) دراسات لموظفي الحكومة، مجلة والتنظيمية الفردية بالخصائص اإلداري  الفساد عالقة ،داغر محمد منقذ (8)
 .5008، الستراتيجيةوالبحوث  للدراسات اإلمارات مركز

 .53-51م، ص 2005اليمني،  الستراتيجي ( التقرير5)

 .2003، المحروسة ، القاهرة دار مصر1 النامية، ط للدول مقارنة مصر، دراسة في الفساد سالم، ثقافة  حنان (4)

 .5001، المطبوعات الجامعية المصالح، اإلسكندرية دار لغة اإلداري  بوادي، الفساد  المحمد حسنين (3)

 .88ص لموظفي الحكومة ، مرجع سابق والتنظيمية الفردية بالخصائص اإلداري  الفساد عالقة ،داغر محمد منقذ (2)

 .45ص ،، مرجع سابقمصر في الفساد سالم، ثقافة  حنان (1)
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ألنه متوسع الزوايا ، خاص وموحد متفق عليه نظراا  تعريف فسادلل  يوجدلإذن  (8)، الجماعة
 طةلالس استغالل إساءة" هبأن فسادلل الدولي البنك تعريفوأيضاا جاء ، وي نظر له من كل الجوانب

 الحكومي القطاع لىع الفساد اقتصر هبأن التعريف لى هذاع خذأ   قد، خاصة مكاسب لتحقيق العامة

 أو الرسمية القوة استخدام إساءة :بأنه الفساد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وي عرف (5)، فقط
، النفوذ استغالل مأ، البتزاز مأ، الرشوة طريق عن أكان سواء، الخاصة للمنفعة السلطة أو المنصب

 إساءةوهو ، الختالس طريق عن أو، الخدمات لتفعيل إكراميات تقديم أو الغش أو، المحسوبية أو

 .(4) صخا كسب لتحصيل المخولة السلطة استعمال

 بين ليه دولياا وعإل أن " منظمة الشفافية الدولية حظيت بالتعريف األكثر أهمية والمتعارف 

وهو كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية ، الباحثين
 وقد جاء في تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني حول ملف الفساد لعام  (3)، لنفسه أو لجماعته

أو مخالفة ، للفساد بأنه خروج عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة بموجبه تعريفاا م( 8883)
خرين ذوي عالقة السياسات العامة المعتمدة من قبل الموظف العام بهدف جني مكاسب له أو آل

 .(2) ن بشكل واع للحصول على هذه المنافعأو استغالل غياب القانو 
: من خالل استعراضه لجميع التعريفات التي تحدثت عن تعريف جرائم الفساد ويرى الباحث

 على أنه لبَد من وجود عدة عناصر حتى نستطيع القول أننا أمام جريمة فساد وهي:

 وجود موظف عام يشغل شاغر في مؤسسات الدولة. .2

 للجمهور.وجود مصلحة عامة تقدم  .1

وجود فعل أو سلوك إجرامي يتم فيه تجاوز القوانين واألنظمة واللوائح التي تنظم عمل  .3
 الموظف العام داخل مؤسسات الدولة.

 

 

 

                                                           

 .5008، حراءفارس رشيد البياتي، الفساد المالي واإلداري في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، األردن، دار عار  (8)

 .39م، ص 2013والتوزيع،  والترجمة نشرلل مرااإلح رة، مركزهالممارسين، القا وبة، مرشدهالمن األصول لسترداد الدولي، دليل البنك (5)

 . 5001برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السنوي لعام ( 4)
 .منظمة الشفافية الدولية( 3)

 .8883حول ملف الفساد عام تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني ( 2)
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 :المطل  ال ايغ
 الطبيم  القايويي  لارائ  الفساد

 :تمهيد
اإلطار القانوني  عن الطبيعة القانونية للجريمة فإنه يكون من خالل عندما يتم الحديث 

جرائم الخطر وكذلك من ناحية تصنيف الجريمة كونها من ، العام الذي يتم توضيح فيه الجريمة
 وأنها جريمة وقتية أم جريمة مستمرة.، أم جرائم الضرر

 للارائ :تقسي  الارائ  مر حيث اإلطار القايويغ الما   -تو ا 

النراط المكون لركنها  تألفتلن التي يه   تعتبر جرائم الفساد ذات طبيعة مركبة حيث

 ، ولذا فإنه :الجنائي اإلجرامية للقانون  تدخل في العديد من األطرو  المادي من أكثر من فعل

يمكن اعتبار جرائم الفساد من الجرائم التي تقع على األموال العامة كون أن هناك  .أ
 والكسب غير المشروع.جرائم من جرائم الفساد تعتدي على المال العام كالختالس 

والجرائم المخلة بالثقة ، يمكن اعتبار جرائم الفساد من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة .ب
العامة حيث إن الجرائم عندما تتصف بهذا الوصف لسبب أنها ترتكب من قبل 

 الموظف العام في الدولة.

كب ضمن جرائم حيث أنها ترت، ويمكن اعتبار جرائم الفساد ضمن الجرائم القتصادية .ج
وجرائم الكسب غير المشروع وأن مثل هذه الجرائم تضر بالمال ، (8)األموالغسيل 
 .(5)وتؤثر على القتصاد القومي، العام

ويمكن اعتبار جرائم الفساد من جرائم استثمار الوظيفة حيث يتم العمل من خاللها  .د
 .(4) بالوظيفة العامة اإلتجارعلى 

أن جرائم الفساد ذات طبيعة خاصة حيث إنها تشتمل على أكثر من جانب  ويرى الباحث
ناحية اعتبارها من الجرائم السياسية التي تضر فمن اسية واقتصادية وأمنية وقانونية من ناحية سي

ويمكن اعتبارها من الجرائم القتصادية ، جرائم اإلرهابباألمن القومي داخل الدولة من خالل 
                                                           

 مشروع غير مالا  ( تنص: يعد4/50مادة ) اإلرهابوتمويل  األموالبشأن مكافحة غسل  5082( لسنة 50( القرار بقانون رقم )8)

 متحصل من جرائم الفساد. مال األموال، كل غسل لجريمة ومحالا 

 ، عمان األردن، األولى، دار الثقافة الطبعة 804صادية، ص المسؤولية الجزائية على الجرائم القت 5008( المساعدة، أنور، 5)

تنص : "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب  832مادة  8810لسنة  81( قانون العقوبات رقم 4)
تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاا في أحد هذه األعمال أو خالف األحكام التي 

لفريق أو إضراراا بالفريق اآلخر أو إضراراا باإلدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة ل تنقص عن قيمة 
 الضرر الناجم"
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وكذلك من ، والكسب غير المشروع األموا الدولة من خالل جرائم غسل  التي تضر باقتصاد
 لجرائم الواقعة على المصلحة العامة.ا

 :لطبيم  القايويي  مر حيث التكويرا - ايياا 

تبرز هنا أهمية الطبيعة القانونية لجرائم الفساد من حيث تكوين الجريمة من خالل صفة 
والنتيجة اإلجرامية ، والعالقة السببية المؤدية لرتكاب الجرم، الجاني والسلوك الذي يقوم فيه

 ويعتبر ذلك من العناصر المكونة للركن المادي للجريمة.، المتحققة

بناءا على طبيعة السلوك اإلجرامي  :اإلارامغالطبيم  القايويي  مر حيث السلوك  -
أم صورة سلبية يتم توصيف الجريمة بأنها جريمة  إيجابيةاذا كان يتخذ صوراا 
وذلك بالعتماد على القواعد القانونية التي يسنها المشرع ، إيجابية أم جريمة سلبية

فعندما تكون الجريمة إيجابية يتعدى الجاني على حكم ، والتي تتضمن أوامر ونواهي
قيامه بحركة إرادية وذلك من خالل ، القاعدة الجنائية المتضمنة الفعل المنهي عنه

وعندما تكون الجريمة سلبية يكون فيها امتناع شخص ، ويسعى بها إلى بلوغ النتيجة
وهذا يتم احتسابه بأنه يأخذ موقف ، الجاني عن أداء فعل يفرضه عليه القانون 

 .(8)سلبياا 

م الجرائم من ييتم تقس :تحقيق اليتيا  اإلارامي  إلىيدة الطبيم  القايويي  المس -
كونها عنصر من عناصر الركن  اإلجراميخالل النتيجة المحققة من السلوك 

جرائم ذات طابع شكلي وهذه الجرائم ينطوي ركنها المادي على  إلىالمادي للجريمة 
والتي يلحق فيها السلوك اإلجرامي الضرر ، تحقق نتيجة ضارة محددة بنص القانون 

أما عن الجرائم ، تسميتها ضمن جرائم الضررلذلك يتم ، بالحق المعتدى عليه
الشكلية فتقوم على مجرد اإلرادة إلى ارتكاب السلوك اإلجرامي وحده دون أن تتطلب 

وليس بالضروري تحقق ، وذلك أن التجريم يتجه نحو السلوك، تحقيق نتيجة معينة
ون وتسمى هذه بجرائم الخطر التي تعر ض المصلحة المحمية للخطر د، نتيجة ضارة

 .(5) إيقاع الضرر عليها
بأن جرائم الفساد تحقق نتائج ضارة من خالل تقديم الرشاوى ومن خالل  :ويرى الباحث

 وهذه الجرائم جميعها تنصب حول، الكسب غير المشروع ومن خالل اختالس المال العام

                                                           

 5003، دار النهضة العربية، القاهرة النظرية العامة للجريمة -القسم العام –عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات  (8)
مشار إليه في دراسة عبد اللطيف ربايعه، جريمة الكسب الغير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني، جامعة بن نايف  538ص

 .35للعلوم األمنية، الرياض، ص 

 .513ص ،مرجع سابق ...، عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات (5)
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من  وأيضاا استغالل النفوذ والواسطة والمحسوبية فهي، الحصول على مال بطريق غير مشروع
فهي ، وتعتبر من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة والثقة العامة، الجرائم التي تحقق نتائج ضارة

 إذن من جرائم الضرر وليس من جرائم الخطر.
 :ا القايويي  مر حيث وق  ارتكابهاطبيمته - ال اا 

رائم وقتية تنقسم الجرائم من حيث المدة الزمنية التي يستغرقها ارتكاب الركن المادي إلى ج
فالجرائم الوقتية إذا تحققت نتائجها في وقت قصير أي لم يستغرق سوى برهة من ، وجرائم مستمرة

تتكون  أنها بحيث  (8) أما الجريمة المستمرة فإن تحقق نتائجها يأخذ وقتاا طويالا نسبياا ، الزمن

الجاني و يمتد فيها تحقق فعل يقبل اإلستمرار فتر  من الزمن و يتوقف عل  مداها عل  إراد   من
 .عناصرها فتر  زمنية نسبية ومن ا مثلة حمل السالح دون ترخيص

ويمكن أن تكون الجريمة وقتية من خالل ارتكاب الجاني فعل واحد يتحقق فيه الركن  
ويمكن أن ترتكب من خالل عدة أفعال متفاوتة وتسمى حينئذ بالجريمة الوقتية ، المادي للجريمة

 .(5) األفعالمتتابعة 
أن جرائم الفساد هي من الجرائم الوقتية التي ل تحتاج إلى مدة طويلة من  :ويرى الباحث

فالقيام بسلوك أو المتناع عن أداء واجب ل يأخذ وقتاا طويالا لتحقيق ، أجل أن تتحقق نتائجها
الباحث أنها من الجرائم الوقتية، استناداا الى أن الجاني ممكن  لذلك اعتبرها الجرامية تلك النتيجة

 أن يرتكب جريمة فساد متحققة فيها الركان في وقت قياسي قصير.
 :لقايويي  مر حيث المقوب  المقررةالطبيم  ا -رابماا 

، من أهم التقسيمات التي قيل بها قداحة الجرم وجسامة العقوبة يعتبر تقسيم الجرائم بحسب
وتتوقف ، لى جسامة الجريمةإخذت به العديد من قوانين الدول ويحتكم المشرع في هذا التقسيم وأ

لهذا  وتنقسم الجرائم تبعاا ، هذه الجسامة على طبيعة المصلحة المحمية والعتداء الواقع عليها
معينة وقد رصد المشرع لكل نوع من هذه الجرائم عقوبات ، جنح ومخالفات، لى جناياتإالتقسيم 

فأشد هذه الجرائم ، مخالفاتبالوثمة عقوبات للجنح وأخرى ، فهناك عقوبات خاصة بالجنايات
ونستدل بذلك من خالل العقوبة المقررة لكل ، جسامة هي الجنايات وأقلها جسامة هي المخالفات

التي فالجنايات عقوبتها مشددة والمخالفات عقوبتها مخففة بصرف النظر عن الجرائم ، من الجرائم
 .(4) يتم فيها العفو من العقاب

                                                           

 .543يم مرسي وزير، مرجع سابق، صعبد العظ (8)

 .551، ص5005 ،د. كامل السعيد، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان (5)

 .25، ص8818 ،القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، القاهرة –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات د.  (4)
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و ويحدد قانون العقوبات في كل دولة العقوبة على نوع الجريمة إذا كانت جنايات أو جنح أ
فقانون العقوبات األردني والمطبق في الضفة الغربية حدد العقوبات المقررة كل نوع من ، مخالفات

حيث حدد كل منهم ، في قطاع غزة الفلسطيني النافذقوبات وكذلك أيضاا قانون الع، أنواع الجرائم
العقوبة المقررة على كل جريمة يتم ارتكابها فالجنايات عقوبتها السجن من ثالث سنوات إلى 

هي ل تعتبر أما الجنح ف، (8)وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد واإلعدام، خمسة عشر سنة
ل تتجاوز ، أو غرامة ثالث سنوات إلىأسبوع  ندة متكون عقوبتها بالحبس مو مخالفة أو جناية 

وعن عقوبة المخالفات فتكون بالغرامة أو الحبس ، (5)أو بكلتا هاتين العقوبتين معاا  خمسين دينار
إذا كان من الجرام التي  ل تجاوز خمسين دينار، أو كل جرم يستوجب غرامة من يوم إلى أسبوع
 (4)تستوجب الغرامة فقط

أن الطبيعة القانونية لجرائم الفساد في النظام الجزائي الفلسطيني طبقاا  :ويرى الباحث
من قانون مكافحة  (52ما ورد في المادة رقم )بة المقررة هي من الجنايات. حسب لجسامة العقو 

م 5080( لسنة 3قرار بقانون رقم )( من 83، والمعدلة بالمادة )م5002( لسنة 8لفساد رقم )ا
باستثناء تلك الصور التي  (3) 5002( لسنة 8لكسب غير المشروع رقم )بشأن تعديل قانون ا

 اعتبرها المشرع من الجنح والواردة حصراا في الفصول المنظمة لها. 

 

 

 

 

 

                                                           

 م.8841لسنة  33( تعريفات، قانون العقوبات الفلسطيني رقم 2مادة ) (8)

 م.8841لسنة  33( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 33( مقروءة مع المادة )2)مادة  (5)

 .8841لسنة  33قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( تعريفات، 2)مادة  (4)

 تنص على : 5002( لسنة 8م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )5080( لسنة 3قرار بقانون رقم )( من 83المادة )  (8)
الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة  بإحدىدين أخر نافذ، يعاقب كل من آقانون  أي أولم يرد فيه نص في قانون العقوبات فيما  .8

 األموالاحدى هاتين العقوبتين ورد  أومحل الجريمة  األموالقيمة  إلىخمسة عشرة سنه، وغرامة مالية تصل  إلىمن ثالث سنوات 
 المتحصلة من الجريمة.

من السلطات  أي أوالهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها  بإبالغ الجناةيعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من  .5
محل  واألموال الجناةضبط باقي  اإلبالغشان  ن يكون منأ لإلعفاءبعد العلم بالجريمة تعين  اإلبالغالمختصة فاذا حصل 

 الجريمة.
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 المطل  ال الث
 تفما  الفساد التغ ارمتها اتفاقي  األم  المتحدة

قسمين  إلى المتحدة لمكافحة الفساد أعمال الفساد التي تم تجريمها األممقسمت اتفاقية 
 :وهي على النحو التالي

 : اإللجامغالتاري   .ت

 وتشمل هذه األفعال رشو ، األفعال اإلجرامية التي يجب على دول األطراف أن تعي نها كجرائم
ورشو الموظفين ، إياها والتماس هؤلء الموظفين الرشوة أو قبولهم، الموظفين العموميين الوطنيين

األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية واختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بأي 
المادة وعرقلة سير العدالة وهي )، جريمةوغسل عائدات ال، شكل آخر من قبل موظف عمومي

 (.52، 54، 78والمواد ، 81من المادة  8والفقرة ، 82

 : التاري  المستحسر . 

 وهو يشمل رشو الموظفين العموميين ، األفعال التي ينبغي على دول األطراف أن تجرمها
، والمتاجرة بالنفوذ، (81من المادة  8األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية )الفقرة 

ساءة واختالس ، والرشوة في القطاع الخاص، استغالل الوظائف واإلثراء غير المشروع وا 
 .(8)  (52و، 55و، 81واإلخفاء والمواد )، قطاع الخاصالممتلكات في ال

 أنواع جرائم الفساد وفقاا لتفاقية األمم المتحدة تم ذكرها سابقاا تالشياا للتكرار.

 :قايويي  لارائ  الفساد فغ فلسطيرالضوابط ال -

 اإلجراءاتن استخدام المصطلح الجنائي إنما يشمل بالمعنى العام قانون العقوبات وقانون إ
فقانون العقوبات هو القانون الجنائي الموضوعي الذي يحدد الجرائم والعقوبات  (5) الجزائية
والذي يحدد السلطات ، وقانون اإلجراءات الجزائية هو القانون الجنائي اإلجرائي، المستحقة

وأيضاا قانون العقوبات يحدد مجموع  (4)، واإلجراءات التي يجب اتخاذها عند وقوع الجرائم
ويحدد العقوبات ، والتي يعتبر القيام بها جريمة، اإلنسانعمال والسلوكيات المحظورة على األ

المستحقة لكل من يقدم على اقترافها وقانون اإلجراءات الجزائية يعتبر هو الذي ينظم األجهزة 

                                                           

نيويورك. موقع األمم المتحدة   5001لمزيد من التفاصيل راجع الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة لفساد، ( 8)
http://www.undp-pogar.org/ 

 .5001، دار الشروق  د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، القاهرة،( 5)

الكتاب الثاني، القاهرة : دار النهضة،  -الدعوى الناشئة عن الجريمة -عبد المعطي عبد الخالق، شرح قانون اإلجراءات الجنائية (4)
 .3ص، 5080
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ثباتهاواألنشطة التي تسعى للتحقق والتثبت من وقوع الجريمة  يقاع الجزاء  وا  على مرتكبها وا 
ويعتبر مضمون القاعدة اإلجرائية الجنائية هو تنظيم  (8)، لمستحق بمقتضى القواعد الموضوعيةا

وتنظيم نشاط الضبط القضائي بإشراف السلطة القضائية بما يتم ، عمل ونشاط السلطة القضائية
 وتكتمل (5)، معه المطالبة القضائية من قبل الدولة في توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة

 بحق رادعة قانونية عقوبات وتطبيق بوضع الفساد لمكافحة الجنائية العدالة منظومة إجراءات

 قانونية عقوبات إيجاد ضرورة حيال باتفاق الدولية المؤتمرات من كثير خرجت وقد، المفسدين

جراءات أوجه جميع استيفاء بعد  تنفيذها تعميم يتم رادعة  ارتكاب في يشارك من كل على العدالة وا 

وتعتبر النصوص اإلجرائية الواردة في  .(4) الحالة مرتكب لشخصية النظر دون ، فساد حالت
 اإلجراءاتالقوانين األخرى " كقانون السلطة القضائية" هي نصوص مكلمة لنصوص قانون 

العالقة وتتحدد ، الجزائية في تنظيمه لإلجراءات الواجبة التباع في الستدلل والتحقيق والمحاكمة
وبين تلك القواعد اإلجرائية الموجودة في القوانين الجنائية الخاصة ، بين قانون اإلجراءات الجزائية

وسيتم  (3)، على ضوء قاعدة أن النص الخاص يقي النص العام ويكون من الواجب تطبيقه
والمتمثلة في الحديث في الدراسة لحقاا عن اإلجراءات الجزائية واجبة التباع في جرائم الفساد 

 جمع الستدلل والتحقيق والمحاكمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ة الطبعة األولى، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة اإلجرائية الجنائية، اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعي (8)
 .34، ص8881

 .33عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة اإلجرائية الجنائية، مرجع سابق، ص( 5)

 .5008، فارس رشيد البياتي، الفساد المالي واإلداري في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، األردن، دار ايله للنشر( 4)

 .42ئية في التشريع المصري، مرجع سابق، صمأمون سالمة، اإلجراءات الجنا (3)
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 المبحث ال ايغ
 (الم ق  التشريمي -المخاطر -األيواع ) ارائ  الفساد

 :تمهيد
تم الحديث عن مفهوم جرائم الفساد وتعريفاتها بوجه عام وأن ارتكاب مثل هذه الجرائم يعتبر 

خالل، باألمانة العامة والثقة العامة إخاللا  بالشرف الوظيفي والمهني الذي يتميز به الموظف  وا 
وأن غياب تلك القيم واألخالق الوظيفية تؤدي إلى تدهور الوضع ، العام داخل مؤسسات الدولة

القوي يأكل الضعيف ، وتصبح دولة بال قانون ، وفقدان المجتمع ثقته بمؤسسات الدولة، القانوني
والمواطن يدفع رشوة للحصول على ، يختلس المال العاموالموظف ، وصاحب النفوذ يستغل نفوذه

 والفساد، كعالج في الخارج أو منحة دراسية أو تعيين في الوظيفة العمومية، مصلحته الخاصة

في عدة مطالب  صور وأشكال عديدة سيتعرض لها الباحث من خالل هذا المبحثل يتسع مفهوم
وعن اب المنشئة للفساد والمخاطر التي يهددها األسبحيث سيتم الحديث عن أنواع جرائم الفساد و 

 .عالقة جرائم الفساد بالتنظيم التشريعي

 المطل  األو 
 :تيواع ارائ  الفساد

أو المصالح التي يهدف إلى تحقيقها من ، يختلف شكل الفساد حسب الجهات التي تقوم به
وقد ، هليةأ فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية أو ، يقوم بالفساد

وقد تتم ، يكون الهدف من ورائه مصالح مادية أو مصالح سياسية حزبية أو مكاسب اجتماعية
 Minorرممارسة الفساد من قبل فرد واحد دون التنسيق مع اآلخرين )فساد صغي

Corruption) ،د لدى الموظفين الصغار في المؤسسات ويكون بأخذ وينتشر هذا النوع من الفسا
وقد يقوم بالفساد كبار الموظفين والمسؤولين )فساد ، رشوة عن أية خدمة يقدمونها للمواطنين

بهدف تحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وليس مجرد رشوة  (Corruption Grossكبير
عم أ نه ويمثل ذلك اخطر أنواع الفساد أل، وقد يمارس الفساد مجموعة بشكل منظم ومنسق، صغيرة

 .(8)شمل ويسبب الضرر للمجتمع في جميع الجوانب السياسية والقتصادية والجتماعيةأو 

 :الفساد ال غير -تو ا 

لى حد ما وتندرج تحته الرشاوي الطوعية مثل إوهو الذي يكون المقابل المالي فيه بسيطاا 
الحصول على تراخيص البناء مثالا أو ترخيص مزاولة مهنة تلك التي تقدم مقابل التعجيل في 

                                                           

 .3، ص5003  ،أمان –، منشورات الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة وطرق مكافحته أسبابه: داالفسـأحمد أبو دية، ( 8)
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وتسمى الرشاوي في هذه الحالة ، أو للتغاضي عن تقديم وثائق لزمة إلنجاز الصفقة، معينة
، برشاوى التليين أي لكسر تمسك الموظف بالقوانين واللوائح الناظمة إلنجاز تلك المعامالت

حال قام الموظف أو المسؤول بالمتناع عن منح تلك لى رشاوي مبتزه في إوتنقلب هذه الرشاوي 
 عادة وتأتي، التسهيالت باستخدام التهديد والوعيد أو بفرض غرامات معينة ما لم تدفع رشاوى 

 ضرر عام )بمفهوم إلى تؤدي ل التي الرشاوي  تلك ضمن الشأن ضئيلة بأنها تصنف التي الرشاوى 

 الرشوة لتجاوز فتدفع للمواصفات مطابق وغير رخصة ن بدو  مثالا  القائم البناء يكون  كأن نسبي( 

 .منذ البداية البناء بأعمال البدء أجل من وليس .فقط الحال واقع لتثبيت اإلدارية والتعقيدات الروتين

 تفوت على حين خاصةبو  أحياناا عام ضرر في تتسبب قد أنها هذا ينفي ل األحوال كل في ولكن

 .(8)والمرتشي الراشي من كالا  يتقاسمها كعكة إلى الموارد بعض الدولة خزينة

 الفساد الكبير: - ايياا 

 بتوريط إل يتم أن يمكن ول، فيه المستخدمة الرشاوي  بضخامة الصغير الفساد عن ويختلف

 ضمن من تخرج بحيث كبيرة ضمنه تقع التي العمليات حجم يكون  حيث، عليا مراتب في مسؤولين

 الثمن مرتفعة والمعدات للسلع التوريد عمليات عليها كمثال ويأتي، الصغار الموظفين سلطات

 .(5)العسكرية والمعدات التحتية البنية وكمشاريع

 الفساد الروتييغ: - ال اا 

 العامة المصلحة حماية هو هدفها الظاهر يكون  التي باإلجراءات فيها المبالغ بالزيادة يتعلق

 تلك على للقائمين والمبالغ المزايا تقديم على المواطنينإجبار  هو الخفي هدفها أن حين في

 .(4) بالقانون  مكفول حق هي التي أعمالهم إلنجاز المطولة والبطيئة اإلجراءات

 المختص الموظف إلى النقود من مبلغ دفع على مجبراا نفسه المواطن يجد الحالة هذه فيو 

 حالة في تواجهه التي والعراقيل العقبات أن إل التي كفلها القانون  خدمةال هذه على الحصول ألجل

 أمثلة ومن المطلوبة الخدمة على الحصول في له أمل فال الدفع بدون  بأنه يقتنع تجعله الدفع عدم

 منفعة أو تجاري  لمحل كرخصة ما رخصة على الحصول مقابل المواطن يدفعه ما الروتيني الفساد

 .(3) الا مث تليفون  على كالحصول ما

                                                           

على الجهاز الحكومي، د. سام سليمان دله، د. إبراهيم علي الهندي، البيروقراطية والجريمة المنظمة وعالقتها بالفساد، الفساد وأثره ( 8)
 .4ص، 5004، مركز الدراسات والبحوث، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الرياض

د. سام سليمان دله، د. إبراهيم علي الهندي، البيروقراطية والجريمة المنظمة وعالقتها بالفساد، الفساد وأثره على الجهاز الحكومي، ( 5)
 .4ص ،المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الرياض، مرجع سابق، مركز الدراسات والبحوث، 5004

 .552ص ،، القاهرة5000د. نجم عبود نجم، أخالقيات اإلدارة في عالم متغير، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ( 4)

  .4ص ،جع سابق، مر 5004د. سام سليمان دله، د. إبراهيم علي الهندي، الفساد وأثره على الجهاز الحكومي، ( 3)
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 :المام  السلطا  استمما  إساءة تو القايور  مخالف  يتضمر الفساد الذي -رابماا 

، جماعية أو شخصية مكاسب على للحصول القانون  لنصوص الموظف في مخالفة ويتمثل
 .(8) القانون  فرضه الذي األدنى العطاء ألسلوب خالفا شركة على عقد إرساء في كما

  :للمو ف المميوح  التقديري  للسلطا  األميي   ير الممارس  عر الياتج الفساد -خامساا 

 اآلخر البعض وحرمان المواطنين لبعض مزاياو  تسهيالت منح في كما أشكال عدة في يظهر

 لحدود الموظف بتجاوز يرتبط النوع وهذا، للموظف الممنوحة التقديرية للسلطات استناداا  منها

  .(5) وظيفته سلطات في والموضوعي والنزيه األمين التصرف

 (4)وهناك أيضاا تقسيم آخر لجرائم الفساد من وجهة نظر أخرى وهي كالتالي:
 والعطاء األخذ أجل من والمقصود المخطط الفساد يتضمن الذي وهو :التواطؤي  الفساد .ت

 .مشروعةال غير ممارسات ارتكابهم لتسهيل اآلخرين مع بالتواطؤ الموظف قيام في كما

 اآلخرين من لمزايا األخرى ا أو للرشاوى  زاع اإلجباري النت على ويقوم ا بتجاجي: الفساد .ث

 .المتضررين

 قبل من محابيةرارات ق أو أعمال لتوقع المقدمة الهدايا أوزايا الم ويتضمن قمغ:التو  الفساد .ج

 .الموظف

ا ذلك يتم ول راآلخ البعض منها ويحرم، لبعضل تعطى قد والتسهيالت فالمتيازات  إلى استنادا
 الموظف على التأثير بوسائل مرتبطاا ولكنه، محددة سياسة إلى أو موضوعية وقواعد أسس

 الرشوة الواسطة والمحسوبية أو استغالل النفوذ أو شكل األحيان بعض في تأخذ والتي، المختص

ا إما تدفع التي  تتغلب الشخصية والعتبارات الخاصة المصلحة فإن الحالة هذه في، عيناا أو نقدا

 موضوعية أسس على مبنية القرارات تكون  نأ من دلا فب، القرارات اتخاذ عند العامة المصلحة على

 من يدفع ما الفساد من النوع لهذا األمثلة ومن، متميزة وتصبح الشخصية بالعتبارات تتأثر فإنها

 .(3)الحكومية المستلزمات بعض شراء ألجل أو مقاول على ما مناقصة ترسي ألجل المال

 

 

                                                           

 .552ص ،، مرجع سابق5004د. سام سليمان دله، د. إبراهيم علي الهندي، الفساد وأثره على الجهاز الحكومي،  (8)

 .552ص ،سابقالمرجع لا (5)

 .551ص ،سابقالمرجع لا (4)

 .3ص ،سابقالمرجع لا (3)
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 ال ايغالمطل  
 مخاطر ارائ  الفساد

وآثاره ، وخطراا يتهدد الجميع، واعتداء على حقوق الغير، ي عد الفساد انتهاكاا لمبدأ النزاهة
 يعترف ل الفسادف، موجودة في كل زمان ومكان، والفساد أشبه ببذرة، ونتائجه قبيحة، مدمرة

 يوجد وسوف، الحاضر الزمان في يوجد كما الغابر الزمان في وجد فلقد، والمكانية الزمانية بالحدود

، إل إذا توافرت مجموعة من العوامل المالئمة لنموها جرائم الفساد ل يمكن أن تنموو المستقبل  في
والفساد في وقتنا الحاضر مشكلة تعانيها أغلب المجتمعات والبلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة 

 ، (8) الفساد باختالف فاعلية النظم والقوانين وتتباين طرق ومستويات وأساليب، على حد سواء

 نَّ إ حيث، الحكومي الجهاز وهي اليوم مجتمعات أكثر في للفساد عاا مرت تمثل محطات هناكو 
 الخاصة المؤسسات ثم فالجماعة بالفرد تبدأ كبيرة منظومة من ءاا جز  يمثل الحكومي الجهاز

 .الفساد باحتضان األول المتهم وه األحيان من كثير في يظل أنَّه إل والصغرى  الكبرى  كالشركات
 وهذه، الفساد ممارسات لظهور األول المناسب المكان الحكومي الجهاز تجعل أسباب عدة هناكو 

 : (5)التالي النحو على منها بعض ذكر يمكن األسباب
 :الماتمع قطاعا  مر سواه فغ وخدما  تيشط  بتقدي  الحكومغ الاهاج ايفراد .أ

 منها كل تتضمن حيث، والعدل والرعاية الحماية في تتمثل للحكومات ساسيةاأل مهامإن ال

 خالل من الحكومات تقوم، المثال سبيل على، الحماية مجال ففي، والخدمات األنشطة منداا عد

يقاف استدعاء حق تملك ذلك سبيل في وهي، والمواطن للوطن الحماية بتقديم األمنية أجهزتها  وا 

 الحكومات فإنَّ  الرعاية مجال وفي، المجتمع في بها المعمول لألنظمة وفاقا األشخاص ومقاضاة

 الجتماعية والرعاية والصحة التعليم خدمات بينها من التي الخدمات من العديد بتقديم تضطلع
 أبرز من الخصومات في والفصل القضاء نشاط ممارسة فيعتبر العدل مجال في أما، والمواصالت

 يصبح الحكومات بها تقوم التي الرئيسة المهام هذه وجود ظل في، ةالحكوم بها تقوم التي المهام

 ضعفت ما إذا وبخاصة األحيان من كثير فييسراا مت الحكومي الجهاز في الفساد لظهور المجال

 الجمهور إلى خدماتها تقديم األحيان من كثير في تستطيع ل الحكومات أنَّ  ذلك .الرقابة وغابة القيم

 تمكنها والتي لديها الكافية الموارد نقص بسبب إمَّا وذلك، وفاعلية بكفاءة الخدمات هذه من المستفيد

                                                           

  5084مقالة منشورة لألستاذ، رمضان جريدي العنزي،  http://www.al-jazirah.comلمزيد من التفاصيل موقع الجزيرة ( 8)
 .م50/3/5083بعنوان أضرار ومخاطر الفساد، تاريخ الزيارة 

، مركز 5004ره على الجهاز الحكومي، عبد الرحمن أحمد هيجان، البيروقراطية والجريمة المنظمة وعالقتها بالفساد، الفساد وأث .د( 5)
 .1ص ،الدراسات والبحوث، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الرياض، مرجع سابق

http://www.al-jazirah.com/
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 الخدمات هذه تقديم لها تتيح التي واألنظمة الضوابط وجود عدم بسبب أو الخدمات هذه تقديم من

 .(8) وسهولة بيسر

الحد التقليص من خطورة تلك تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يعمل على ويرى الباحث: تر 
ويعمل على الحد من انتشار جريمة الفساد بحيث إنه ل يركز عمل مؤسسات الدولة في ، الجرائم

نما يتوزع كل حسب مهامه  وبذلك يكون دور الرقابة والمسائلة فع ال.، يد سلطة واحدة وا 

 :الحكومغ الاهاج فغ للماملير المتخ    الخبرة تيامغ .ب

ا قوة أكثر تصبح الحكومي الجهاز في العاملين لدى والتخصص الخبرة تنامي  على لهم ودافعا

 تحقيق خاللها من يستطيعون  والذين، العاملون  هؤلء يمتلكها التي المعلومات بحكم الفساد ممارسة

 خدمات من مستفيد كل بإمكان ليس أنَّه ذلك، ةالعام المصلحة حساب على الشخصية مصالحهم

 الجهاز موظف يجعل مما اتباعها الواجب واإلجراءات النظام طبيعة يعرف أن الحكومي الجهاز

 ممارسة إلى الضرورة اقتضت ما إذا ودفعه، المستفيد هذا باحتياجات المتحكم موقف في الحكومي

 الصعب من تجعل الحكومي الجهاز موظفو يمتلكها التي المعلومات بأنَّ  القول يمكنل ب الفساد
 .(5)منهم منحرف سلوك أي وثبات تصرفاتهم متابعة الرقابة أجهزة على حتى

 ضمار ا ستمراري  فغ الو يف  الحكومي : . 

 في والستقرار الستمرارية، الغالب في، يضمن بذلك فإنَّه العامة الوظيفة إلى الشخص يدلف عندما

 في العمل يفضلون  الثالث العالم دول في وبخاصة، المجتمعات من الكثير لذلك، يالحكوم الجهاز

 إمَّا الوظائف هذه مقابل لهم تقدم التي األجور أو الرواتب أنَّ  مع، الميزة هذه بسبب الحكومي الجهاز

 الوظيفة استمرارية بضمان المتعلقة ةالميز  هذه، اليومية متطلباتهم تغطي بالكاد أو متدنية تكون ن أ

 المخالفات ارتكاب إلى، الرواتب تدني ظل في الحكومي الجهاز موظفي بعض حفَّزت الحكومية
 هذه فإنَّ  أخرى  ناحية منو ، برواتبهم المساس حتى أو فصلهم الصعب من أنَّه يعلمون  ألنَّهم

 الموظفين هؤلء سلوك متابعة الخارجية أو الداخلية الرقابة أجهزة على الصعب من تجعل الخاصية

، يالحكوم الجهاز في للموظف تهديد أي تمثل ل المراقبة هذه على المترتبة النتائج أنَّ  رفع   ما إذا
 .(4)السلوكية المخالفات ارتكاب على الموظفين هؤلء من الكثير بدوره يشجع ما وهو

وتفعيل قانون التقاعد العام يساهم في ، أن تحسين مستوى دخل الموظفويرى الباحث: 
 التقليص من جرائم الفساد في الجهاز الحكومي.

                                                           

 .3-1ص ،سابقريمة المنظمة وعالقتها بالفساد، مرجع عبد الرحمن أحمد هيجان، البيروقراطية والج .د( 8)

 .1-3ص ،المرجع السابق (5)

مؤتمر آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمسائلة اإلدارية، منظور استراتيجي ومؤسسي، المنظمة العربية أ. إبراهيم شحاتة، ( 4)
 .84-85ص ، 5008للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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 المطل  ال الث
 ع ق  ارائ  الفساد بالتي ي  التشريمغ

ولهذا يمكن الستناد إلى التعريف الذي ، تعددت واختلفت التعريفات المتعلقة بمفهوم الفساد
جماع دولي حيث عرفت الفساد بأنه ، حددته "منظمة الشفافية الدولية" لما تقوم عليه من توافق وا 

 .(8)مصلحة خاصة"كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق 

وفي التشريع الفلسطيني جاء في تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني حول ملف الفساد 
أو ، تعريف للفساد بأنه "خروج عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة بموجبهم( 8883)للعام 

أو استغالل غياب ، أو آلخرين ذوي عالقة، مخالفة السياسات العام بهدف جني مكاسب له
خرى التي وأن التشريع أشار في القوانين األ (5)، القانون بشكل واسع للـحصول على هذه المنافع

( 81قانون العقوبات رقم )، مثل فعال مجرمة أواستعرضت هذه القوانين ، تضبط جرائم الفساد
( 33وقانون العقوبات رقم )، الشمالية فلسطين محافظاتفي  ةوتعديالته الساري (م8810)لسنة 
( 8وقانون السلطة القضائية رقم )، في المحافظات الجنوبية ةوتعديالته الساري (م8841)لسنة 
( لسنة 8والقرار بقانون رقم )، م5008( لسنة 4وقانون اإلجراءات الجزائية رقم )، م5005لسنة 
 5080( لسنة 3لفساد رقم )وأيضاا القرار بقانون مكافحة ا، م بشأن مكافحة غسل األموال5003

( وأوضح 3نما جاء في المادة رقم )ا  وضع تعريف معين للفساد و  نالمعدل فقد نأى بجانبه ع
 .(4)القانون ما يلي: هذا لغايات تطبيق أحكام فساداا  عتبرالتي ت األفعال

عليها الـجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والـجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص  .8
م جاء 8810سنة  81وهي ) قانون العقوبات األردني رقم  في قوانين العقوبات السارية

في الفصل الول من الباب الثاني الحديث عن هذه الطائفة من الجرائم، وقانون 
 م.8841لسنة  33العقوبات الفلسطيني رقم 

 . قانون غسل األموال فيالـجرائم الناتجة عن غسل األموال المنصوص عليها  .5

 .كل فعل يؤدي إلى المساس باألموال العامة .4

 .إساءة استعمال السلطة خالفاا للقانون  .3

 .تحق باطالا  لغي حقاا قبول الواسطة والمحسوبية التي ت   .2

                                                           

روعاا في ، هي منظمة الغير حكومية الرائدة في تكرسها لكبح الفساد، تضم حالياا ف8884( منظمة الشفافية الدولية"، تأسست عام 8)
 تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في ألمانيا.  للمزيد من المعلومات عنها وعن فروعها وعملها مراجعة موقعها:

www.transparency.org 

 .8883( تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني حول ملف الفساد للعام 5)

 المعدل. 5080لسنة  3من قرار بقانون مكافحة الفساد رقم  3مادة ( 4)
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 .الكسب غير المشروع  .1

 جميع األفعال الواردة في التفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو .3
 .انضمت إليها السلطة الوطنية

 :يفة العامة فهي على النحو التاليوأن صور الفساد التي تنتج عن الوظ

  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة حسب قانون العقوبات األردني المطبق في الضفة
 : 8810/  81الغربية رقم 

 (8)الرشوة .8

 (5)الختالس واستثمار الوظيفة .5

                                                           

 م تنص على :8810سنة  81( من قانون العقوبات الردني رقم 834_835_838_830المواد ) (8)
 بمهمة كلف شخص وكل بالتعيين او بالنتخاب سواء عامة خدمة الى ندب شخص وكل موظف كل(  تنص على أنه " 830) المادة -

 عوقب وظيفته بحكم حق بعمل ليقوم خرى أ منفعة ةأي وأ وعداا  وأ هدية لغيره وأ لنفسه قبل وأ طلب والسنديك والخبير كالمحكم رسمية

 "عين وأ نقد من قبل وأ طلب ما قيمة تعادل وبغرامة سنتين عن تقل ل مدة بالحبس

 أو اوعدا  أو هدية لغيره وأ لنفسه قبل وأ طلب السابقة المادة في المذكورين الشخاص من شخص كل( تنص على أنه " 838المادة ) -

 وبغرامة المؤقتة الشاقة شغالباأل عوقب ، وظيفته بحكم به يقوم نأ يجب كان عمل عن ليمنع او حق غير عمال ليعمل خرى أ منفعة يةأ

 .عين أو نقد من قبل وأ طلب ما قيمة تعادل

 ( تنص على :835المادة)  -

 .السابقتين المادتين في عليها المنصوص بالعقوبات أيضا الراشي يعاقب .8

 .المحكمة لىإ القضية إحالة قبل به اعترفا وأ المختصة للسلطات باألمر باحا إذا العقوبة من والمتدخل الراشي يعفى .5

 وعده او أخرى  منفعة او هدية ( 170 ) المادة في ذكرهم الوارد األشخاص من شخص على عرض من( تنص على "  834المادة)  -

 ثالثة من أقل ل بالحبس – قبول الوعد او العرض يالق لم إذا – عوقب به يقوم أن يجب كان عمل عن ليمتنع او حق غير عمال ليعمل بها

 .دينار مائتي الى دنانير عشرة من وبغرامة أشهر

 م تنص على :8810لسنة  81( من قانون العقوبات الردني رقم 833_831_832_833المواد )  (5)
 ( تنص على :833المادة ) -

 نقود من حفظه او جبايته او ادارته امر رئيسه من تكليف بموجب أو الوظيفة بحكم اليه وكل ما ذمته في ادخل عمومي موظف كل .8

 .اختلس ما قيمة تعادل وبغرامة المؤقتة الشاقة بالشغال عوقب الناس لحد او للدولة اخرى  واشياء

 من وكان العامة المساهمة الشركات او المتخصصة القراض مؤسسات او البنوك صناديق او لخزائن تعود اموال اختلس من كل .5

 .السابقة الفقرة في المقررة بالعقوبة عوقب ( بها يعمل التي المؤسسة في منهم كل ) فيها العاملين الشخاص

 او الدفاتر او القيود في صحيحة غير كتابات بدس او السندات او الشيكات بتزوير السابقتين الفقرتين في المبين الفعل وقع اذا .4

 اكتشاف منع الى ترمي حيلة بأية عامة وبصورة الصكوك من وغيرها الوراق او الحسابات اتالف او حذف او بتحريف او السجالت

 .اختلس ما قيمة تعادل وبغرامة سنوات خمس عن تقل ل مدة المؤقتة الشاقة بالشغال الفاعل عوقب الختالس

 .ذاتها بالعقوبة تبعيا المتدخل او الشريك يعاقب .3

 ، عامة دارةإ لحساب وأ الدولة لحساب منقولة غير وأ منقولة موالأ دارةإ وأ شراء وأ بيع اليه وكل من( تنص على "  832المادة ) -
 وأ اآلخر بالفريق ضراراا إ وأ لفريق مراعاة و ذاتي مغنم لجر ماإ عليها تسري  التي حكاماأل خالف وأ عمالاأل هذه حدأ في غشاا  فاقترف

 "الناجم الضرر قيمة تعادل وبغرامة المؤقتة الشاقة شغالباأل عوقب العامة دارةاإلب راا ضراإ
 :دنانير عشرة أقلها وبغرامة سنتين الى أشهر ستة من بالحبس يعاقب( تنص على  أنه 831المادة ) -

 مستعار شخص يد على او مباشرة ذلك أفعل سواء اليها ينتمي التي الدارة معامالت إحدى من شخصية منفعة على حصل موظف كل .1

 .صورية صكوك الى باللجوء او
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 (8)التعدي على الحرية .4

 (5)بواجبات الوظيفة واإلخاللإساءة استعمال السلطة  .3

  33رقم  الفلسطيني قانون العقوبات حسبالجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة 
 المطبق في قطاع غزة : 8841لسنة 

 (4)احتيال الموظفين .8

 (3)الموظفين إهمال .5

 (2)مخالفة الواجب القانوني .4

 (1)المشروعة األوامرمخالفة  .3

 (8)وظفينتحقير الم .2

                                                                                                                                                                      

 يد على او مباشرة صورية صكوك الى باللجوء او جهارا أقدموا إذا العامة الشرطة متولي وسائر والدرك الشرطة وضباط الدارة ممثلو .2

 أنتجته ما غير األولية الضرورة ذات الحاجات وسائر بالحبوب السلطة فيها يمارسون  التي المنطقة في التجار على مستعار شخص

 .أمالكهم

 ( تنص على :833المادة ) -

 إذا او زهيدين الفاعل توخاه الذي والنفع الحاصل الضرر كان اذا ( 174 ) المادة في عليها المنصوص العقوبات نصف يخفض .1

 .المحكمة على القضية إحالة قبل تاما تعويضا الضرر عن عوض

 .ربعها العقوبة من خفض مبرم غير ولو األساس في حكم أي وقبل المحاكمة أثناء والتعويض الرد حصل واذا .2

 اقل الى العقوبة تخفيض لها يجوز فال التقديرية التخفيف بأسباب المحكمة اخذت اذا الفصل هذا في والواردة السابقة الجرائم جميع في .3

 .النصف من

 م.8810لسنة  81( من قانون العقوبات الردني رقم 818_810_838_831المواد )  (8)

 م.8810لسنة  81( من قانون العقوبات الردني رقم 813_814_815المواد )  (5)

كل موظف في الخدمة العامة ارتكب  م تنص على: "8841لسنة  33من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 830المادة   (4)
 أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الحتيال أو سوء استعمال األمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الحتيال

 أو سوء استعمال األمانة يعد جرماا جزائياا في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن"

كل موظف في الخدمة العامة أهمل  م تنص على :" 8841لسنة  33من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  838ة  الماد (3)
قصداا القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن ل يكون في القيام بذلك الواجب ما 

 الرجل ذو الحزم والنشاط العادي"يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له 

كل من خالف قصداا أي تشريع من تنص على "  8841لسنة  33من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  835المادة  (2)
 لالتشاريع بإتيانه فعالا يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفع

أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا 
 هاتين العقوبتين، إل إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة.

كل من خالف قراراا أو أمراا أو مذكرة أو تنص على "  8841لسنة  33قم من قانون العقوبات الفلسطيني ر  834المادة   (1)
تعليمات صدرت له حسب األصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاا 

و إجراءات مخصوصة مقررة صراحة قانونياا، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إل إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أ
 بشأن تلك المخالفة.

http://muqtafi.birzeit.edu/LegFullText.asp?FORM_LEG_ID=6403#S06403-_2_0_15
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 (5)المقررة التحريض على عدم دفع الضريبة .1

جرائم التي ترتكب لإلخالل بالثقة العامة هي من الركائز التي يبني المجتمع عليه الوتعتبر 
وبالتالي ارتكاب مثل هذه الجرائم تفقد المجتمع ثقته في مؤسسات ، ثقته في المؤسسة الحكومية

الدولة مما يجعل ذلك أداة ووسيلة لتفشي جرائم الفساد داخل هذه المؤسسات ومن صور الفساد 
وهي على ، في هذا الجانب كما وضحها قانون العقوبات الفلسطيني وقانون العقوبات األردني

 النحو التالي:

  المطبق في الضفة الغربية رقم  األردنيالجرائم المخلة بالثقة العامة حسب قانون العقوبات
 .535حتى المادة  541في المواد من المادة  81/8810

 .التزوير .8

 .التزييف .5

 المطبق في قطاع قانون العقوبات الفلسطيني  مشروع الجرائم المخلة بالثقة العامة حسب
 غزة.

 .(4) (858_888في المواد ) وتقليد وتزوير النقودتزييف  .8

 (3) (.843_840في المواد ) تزوير المستندات الرسمية والعرفية .5

                                                                                                                                                                      

كل من حقر أي موظف من موظفي تنص على "  8841لسنة  33من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  833المادة رقم  (8)
بإيماء أو ألفاظ أو الخدمة العامة أو أي قاض  أو موظف في محكمة دينية أثناء القيام بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك 

 أفعال، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاا.

 تنص على : 8841لسنة  33من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  832المادة  (5)
ظ أو كتابة أو إشارات أو كل من حرض شخصاا أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها بألفا .8

رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاا، وكل من ارتكب فعالا قاصداا به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل 
هذا التحريض ألي شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر 

و إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو أ
 بغرامة قدرها خمسون جنيهاا أو بكلتا هاتين العقوبتين.

في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعالن يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي  .5
 ينشر في الوقائع الفلسطينية.

 

 : 888المادة ( 4)
يقصد بالعملة كل ورقة مالية أياا كان السم الذي يطلق عليها وكل مسكوك معدني أياا كان نوع المعدن المصنوع منه يجري  .8

 ل أو الخارج.تداولهما قانوناا باعتبارهما نقوداا أو في حكم النقود سواء في الداخ
يقصد بالتزييف أي انتقاص من وزن العملة المعدنية يقلل من قيمتها، أو أي إضافة لنوع من الطالء عليها يجعلها تشبه عملة  .5

 أخرى أكثر منها قيمة.

 يقصد بالتقليد اصطناع عملة معدنية أو ورقية على مثال العملة الصحيحة. .4

 ى بيانات العملة الورقية الصحيحة.يقصد بالتزوير كل تغيير يتم إدخاله قصداا عل .3

 :840المادة ( 3)
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 (8)(.835_841في المواد ) تقليد األختام والعالمات والدمغات والطوابع .4

 الارائ  الياتا  عر  س  األموا  المي وص عليها فغ قايور  س  األموا  : -

وتهدد أمن الدولة ، األموال تعتبر من الجرائم التي تخل بالدولة ومؤسساتهاجرائم غسل 
ألنه من خالل ذلك يتحصل المجرمين على األموال بطرق غير المشروعة ويمكن ، واقتصادها

 توضيح هذه الصور من الجرائم على النحو التالي :  
يعد مالا غير  افحة غسل األموالم بشأن مك5003( لسنة 8قرار بقانون رقم )(  من ال4المادة رقم )

 لجريمة غسل األموال كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة أدناه: مشروع ومحالا 
 المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة. -

 في البشر وتهريب المهاجرين. اإلتجار -

 الستغالل الجنسي لألطفال والنساء. -

 غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. اإلتجار -

 غير المشروع في األسلحة والذخائر. اإلتجار -

 غير المشروع في البضائع المسروقة وغيرها. اإلتجار -

 الرشوة والختالس. -

 الحتيال. -

                                                                                                                                                                      

 يقصد بالتزوير في تطبيق أحكام المواد التالية كل تغيير للحقيقة يرتكب بقصد الغش في محرر رسمي أو عرفي بإحدى الطرق اآلتية:
 . وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات أو بيانات مزورة.8
و التهديد على تحرير بيانات المستند بخط يده أو على وضع إمضائه أو خاتمه أو . حمل شخص عن طريق التدليس أو اإلكراه أ5

 بصمته على المستند.
 . تغيير البيانات أو األختام أو اإلمضاءات أو البصمات سواء بالحذف أو اإلبدال أو اإلضافة.4
 . وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.3
 . تقليد المستند.2
 . اصطناع المستند.1
 . تغيير إقرار أولي الشأن.3
 . جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.1
 . جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.8

 : 841( المادة 8)
 يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره أحد األشياء اآلتية:

 . أختام الدولة أو رئيسها أو أحد موظفيها.8
. أختام أو عالمات إحدى الجهات الحكومية أو المجالس النيابية أو البلدية أو القروية أو المحلية أو الشركات أو الجمعيات أو 5

 المؤسسات أو الهيئات المعتبرة قانوناا ذات نفع عام
 . دمغات الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن النفيسة.4
 المالية التي تصدرها الدولة. . طوابع البريد أو غيرها من الطوابع3
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 تزوير العملة والوثائق الرسمية. -

 والعتداء على الملكية الفكرية. ، التزوير -

 تقع مخالفة ألحكام قانون البيئة.الجرائم التي  -

 القتل أو اإليذاء البليغ. -

 الخطف أو الحتجاز أو أخذ الرهائن. -

 السطو والسرقة. -

 التهريب. -

 البتزاز أو التهديد أو التهويل. -

 التزوير. -

 القرصنة بشتى أنواعها. -

 التالعب في أسواق المال. -

 .الكسب غير المشروع -

حسب ما ورد في اللسوابق  أن جرائم الفساد األكثر انتشاراا في فلسطين :ويرى الباحث
هي الجرائم التي تتعلق بالموظف العام أو من في  القضائية المسجلة لدى محكمة جرائم الفساد

المشرع ولذلك يجب على  ،حكمه مثل الرشوة والختالس واستغالل النفوذ وغسل األموال
حسب ما تتطلبه  القرار بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، الفلسطيني إضافة تعديالت على

وأيضاا تشكيل محكمة خاصة ،  في قطاع غزة هإقرار  مع الحاجة والواقع الفلسطيني الذي نعيشه
وبخاصة أنه ل توجد في قطاع غزة دوائر جنائية أو محاكم ، في جرائم الفساد في قطاع غزة

للعدالة تخصيص دوائر جنائية معينة لنظر مثل تلك لذلك سيكون محققاا ، جنائية متخصصة
ن التخصص ل ينفي الختصاص ومن ثم فهو ل يهدد قواعد المساواة أفمن المعلوم ، الجرائم

، بل سيرسخ دعائم العدالة بشكل أفضل، األساسيةالتي تكفلها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين 
مع ما يناط بالسلطة التنفيذية ، لى مرتكبي مثل هذه الجرائموتوقيع العقوبة ع، بحيث يتم المحاكمة
، ألنها مثل هذه الجرائم ترتكب من قبل أشخاص يعملون في مؤسسات الدولة، من تنفيذ العقوبة

وبالتالي إذا كانت المؤسسة التي تقدم خدمة للجمهور تحتوي على فاسدين فإن ذلك يضر 
 مام دولة بال قانون.ونصبح أ، بالمصلحة العامة وبالمجتمع ككل
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 المبحث ال الث
 ركار ارائ  الفساداإلطار القايويغ أل 

 :تمهيد
كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه عند قيام الجريمة والتي تعرف بأنها " هي عبارة عن 

وبالمجتمع ، شخص بصفة وظيفية في الدولة أو بدون صفة وأحدث أمراا يضر بالمصلحة العامة
، فانه ل بَد من توافر أركان معينة لذلك، جزائية في قانون العقوبات في الدولةومقرر له عقوبة 

وهي التي تكون تنطبق على كافة الجرائم حتى نكون أمام جريمة تامة أو يكون مقرر لها عقاب 
والغرض من هذه األركان أن يكون مثالا في جريمة القتل وفق ما أقره المشرع في قانون العقوبات 

وفي جريمة الختالس أن ، يه حياا أو في جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفاا عاماا المجني عل
والعائدات اإلجرامية أي الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها ، يكون الشيء المختلس مالا عاماا 

 بالجانب المشرع أخذحيث ، بشكل مباشر أو غير المباشر من ارتكاب أي من أفعال الفساد

 يصف الذي الشرعغ الركر :هي ثالثة أركان على الجنائية الجريمة يقيم الذي الفقه من يالتقليد

 ينص لم عقوبة بأية يقضى ل " نهإ حيث، جاء كما المرتكبه عقاباا ويرتب جريمة ابأنه الفعل
 إلى النظر دون  تنفيذها أفعال تمت إذا تامة الجريمة تعتبرو ، الجريمة اقتراف حين عليها القانون 

 صورة في اإلجرامية فكرته الجاني يترجم أن به ويقصد  :المادي والركر، النتيجة حصول وقت

 السلوك هذا تحرك واعية حرة بإرادة المجرم تمتع به يراد الذي مميوي ال ركرالو ، ملموس مادي سلوك
 لحديث عن :ينصب اوفي هذا المبحث ، وتوجهه

 المدلول التشريعي (المطلب األول : الموظف العام ) تعريفات _ 

 الوظيفة العامة منها :المطلب الثاني : الجرائم التي ترتكب ضد المصلحة العامة تحديداا 

 ) الرشوة _ الختالس _ سوء استعمال السلطة (
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 المطل  األو  
 التمريفا _ المدلو  التشريمغ(الما  ) المو ف

 :تمريف المو ف الما 
حيث اعتبر ، وكان هناك عدة أقوال في ذلك، الموظف العاماختلف الفقهاء في تعريف 

والبعض ، بعض الفقهاء بأن الموظف العام هم عمال المرافق العامة التي تقدم خدمة للجمهور
اآلخر قال بأن الموظف العام هو الذي يخضع بعالقته في الدولة إلى القانون العام وسنشير إلى 

 ن اإلداري والقانون الجنائي:تعريف الموظف العام من منظور القانو 

 :يمغ للمو ف الما المدلو  التشر  -
ولكن ، تعريف ثابت ومحدد أقره للتعريف بالموظف العام إلىلم يستند التشريع الفلسطيني 

 وتم العمل بمضمونها ولم يطرأ التغيير عليها.، القوانين السابقة إلىاستند 

الدولية التي وقعت عليها السلطة ولكن أضيف تعريف الموظف العام حسب التفاقيات 
 ومنها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.، الوطنية الفلسطينية

 حيث عرفت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الموظف العام على أنه : 

أي شخص يشغل منصباا تشريعياا أو تنفيذياا أو إدارياا أو قضائياا لدى دولة طرف في هذه 
مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر ، أم دائماا أم مؤقتاا ، أم منتخباا ، سواء أكان معيناا  التفاقية

أو أي شخص آخر معر ف بأنه موظف عمومي في ، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص
القانون الداخلي للدولة طرف في هذه التفاقية بيد أنه ألغراض بعض التدابير المعينة الواردة في 

جوز أن يقصد بتعبير موظف عمومي : أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم التفاقية ي
وحسب ما هو مطبق في ، خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف

 .(8)المجال المعني في قانون تلك الدولة الطرف في التفاقية

 :مو ف الما  فغ القايور الفلسطييغتمريف ال
 إلى القانون الفلسطيني نجد أن المشرع الفلسطيني عرف الموظف العام في  قانون بالعودة 

م( الموظف العام 5002) لسنة 3 رقم بالقانون  م( المعدل8881) لسنة 3 رقم المدنية الخدمة
مدرجة في نظــام تشكيالت  هو الشخص المعين بقـرار من جهة مختصة لشغل وظيفةعلى أنه : 

 مسماها الحكومية أياا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو موازنة إحدى الدوائرالوظائف المدنية على 

                                                           

 .5002( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 5المادة رقم )( 8)
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نما، نفسه لحساب يعمل ل العام الموظف أن األصلو  ،(8)  الجهة العامة أو الدولة لحساب يعمل وا 

 أن ولذلك ينبغي، عامة بصفة للدولة أو الجهة لتلك واجهة فهو ثم ومن، اإليه وظيفته تنتمي التي

 أو صاحب المصلحة من مكافأة انتظار دون ، وظيفته واجبات أداء على حريصاا  عفيفاا  نزيهاا  يكون 

 أية أو هؤلء أولئك من هو يطلب أل عليه أولى باب ومن، األشخاص سائر من معه المتعاملين

 أو تبرير قبوله يجوز ول .عمله جهة من راتباا  عنه يتقاضى عمل من به يقوم لما مقابل أو عطايا

 .(5)كفايته عدم أو مرتبه بضعف، لذلك مقابالا  طلبه

 : 1960( لسي  16قايور المقوبا  رق  )ل  تمريف المو ف الما  وفقاا  -
هو عبارة عن كل موظف عمومي في السلك اإلداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة 

 .(4)إدارة عامة خدم في الدولة أو فيالمدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مست

( الصادر 21قانون العقوبات المصري رقم ) ( مكرر من888المادة ) د بالموظف العام فييقص
 .(3)م8843عام 

 .القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات اإلدارة المحلية .8

نيابية عامة سواء رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة  .5
 .كانوا منتخبين أو معينين

 .أفراد القوات المسلحة .4

كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض  .3
 .فيه

رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا  .2
 .لسابقةعامة طبقاا للمادة ا

كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءا على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو  .1
من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم 

 .المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به

 .لخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةا أو جبراا ويستوي أن تكون الوظيفة أو ا

                                                           

 .2005  لسنة 4 رقم بالقانون  المعدل 1998 لسنة 4 المدنية رقم الخدمة قانون ( من 8مادة رقم )( 8)

 .2، مرجع سابق، صالعتداء على المصلحة العامةشرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم د. عمر الفاروق الحسيني،  (5)

 .8810( سنة 16(، قانون العقوبات رقم )169مادة )( 4)
 .8843( سنة 21( مكرر، قانون العقوبات المصري رقم )888مادة )( 3)
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ول يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء 
 .الخدمة أو توافر الصفة

 تمريف الفقه اإلداري للمو ف الما :  -
ضمن بعض وهي ، نستعرض أهم نظريات الفقه الفرنسي في تعريف الموظف العام

 التعاريف التالية:

  عر ف الفقيه دوجيDUGUIT نه: كل شخص يساهم بطريقة دائمة في أالموظف العام ب
 .(8) إدارة مرفق عام أياا كانت طبيعة العمل الذي يقوم به

  الفقيه بالنتيPLANTY نه: الشخص الذي يعين في وظيفة دائمةأالموظف العام ب ،
لى نطاق الفقه المصري فقد اختلف الفقهاء في وضع وع ،(5)وذلك لسير مرفق عام إداري 

تعريف فقهي محدد للموظف العام وهو الذي جعل هناك عدة تعريفات مختلفة وتباينات في 
ذلك فيعرف جانب من الفقه المصري الموظف العام بأنه : كل شخص يعهد إليه بوظيفة 

العام األخرى بالطريق دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون 
 .(4)المباشر

 (4)مر ه  فغ حك  المو ف الما  حس  قايور المقوبا  الم ري القس  الخاص : 

 المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. -

 أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين. -

 ووكالء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.المحكمون والخبراء  -

 كل شخص مكلف بخدمة عمومية. -

أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات  -
والمنشآت اذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية 

 صفة كانت.

                                                           

السوق، جامعة جيجل، نقالا عن: سهيلة بوزيرة، مواجهة الصفقات المشبوهة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، فرع قانون ( 8)
 .54، ص5003

 .54سهيلة بوزيرة، مواجهة الصفقات المشبوه، مرجع سابق، ص( 5)

 .480، ص8881سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ( 4)

 .1المرجع السابق، ص( 3)
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بأن تعريف الموظف العام الذي يمكن األخذ به هو التعريف الذي ورد في اتفاقية  ويرى الباحث
ذاتية خاصة في الجمع بين الموظف األمم المتحدة لمكافحة الفساد كون ذلك التعريف يتمتع ب

 . العام ومن في حكمه، الذي يرتكب جريمة  فساد

 المطل  ال ايغ
 داا الو يف  المام الارائ  التغ ترتك  ضد الم لح  المام  تحدي

 األركار(-) التمريف
 الفرع األو  : -

 :اريم  الِرشوة -
 إلىوهي مدخل لمفاسد جم ة كونها تهدف ، تعتبر جريمة الرشوة من أكثر الجرائم شيوعاا 

البعض بغير حق سواءا أكان عن طريق المتاجرة بالوظيفة العامة أم عن طريق إهدار الثقة  إثراء
ويفترض أن يكون الجاني في جريمة الرشوة هو موظفاا عمومياا أو من في ، في اإلدارة العامة

، حكمه من المخولين قانوناا بإبرام العقود والصفقات باسم الدولة أو الهيئات العمومية التابعة لها
بحيث يقوم هذا الموظف باستغالل الوظيفة التي يشغلها من أجل الحصول على منفعة خاصة 

 .(8)له

 : الرشوةتمريف اريم  
 : لغ 

 يقال : رشوته والمراشاة : المحاباة.، الرشو : فعل الرشوة، ورشا، هي اسم من الرشوة

: ر شي وِرشي ورشاه برشوة رشواا : أعطاه الرشوة والرائش الذي يسدي بين الراشي الجمع
لك  والمرتشي ومن معاني الرشوة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة بأن تصنع له شيئاا ليصنع

 .(5)شيئاا آخر

نما، والرشاء الحبل والجمع أرشية، قال ابن سيده : رشا يرشو رشوة ، حملناه على الواو وا 
 (4)ألنه يوصل به إلى الماء كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من األشياء

                                                           

تيزي  -والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، جامعة مولود معمري وسيلة بن بشير، ظاهرة الفساد اإلداري ( 8)
 .21، ص 5084وزو، 

 .443ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص (5)

، تحقيق وتقديم : عبد السالم 481، تهذيب اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص 8815أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، ( 4)
 .551هارون، محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المثير في غريب الشرح الكبير المرافعي، المكتبة العلمية، بيروت صمحمد 
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فهي اسم ، معاني الرشوة في اللغة: ترجع كلها بشكل عام إلى معنى التوصل والمتداد
 .(8)يقصد به التوصل إلى المهدى إليهللمال الذي 

 :ا ط حاا 

عبارة عن السلوك الذي ينطوي على الطلب أو القبول أو األخذ للنقود أو األموال أو أية فائدة 
أخرى من قبل موظف عام أو من في حكمه لنفسه أو لغيره مقابل األداء أو المتناع عن عمل 

 .(5)بعمل من أعمال الوظيفة مع علمه بذلك اإلخاللأو 

 قايوياا :

 وكل عمومي موظف كلالرشوة هي أن :  8810لسنة  81عرف القانون الردني رقم 

 كالمحكم رسمية بمهمة كلف امرئ  وكل أو بالتعيين بالنتخاب سواء عامة خدمة إلى ندب شخص

 حق بعمل ليقوم أخرى  منفعة أية أو وعداا  أو هدية لغيره أو لنفسه قبل طلب أو والسنديك والخبير

 إلى مائتي دنانير عشرة من وبغرامة سنتين، إلى أشهر ستة من بالحبس عوقب بحكم وظيفته

 (4)دينار

كل موظف عام أو من وعرفها قانون العقوبات الفلسطيني بأن الرشوة هي عبارة عن أن " 
عطية أو هدية أو أية منفعة أخرى أياا في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداا أو 

كان اسمها أو نوعها، وسواء كانت مادية أو غير مادية، ألداء عمل من أعمال وظيفته أو 
عد مرتشياا ويعاقب لالمتناع عنه أو لإلخالل بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه، ي

 .(3)بالسجن المؤقت

 

 قضاءا :

متى قبل المرتشي الرشوة إن جريمة الرشوة تتحقق بأنها :  الم ري  الرشوة محكم  اليقض عرف 
القانون إلدانة  ، ويكفى فيمتناع عن عمل من أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حقمقابل ال

                                                           

 .82، ص8888عبد الوهاب الشيشاني، الرشوة وخطورتها على المجتمع، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ( 8)

الجرائم المخلة باإلدارة العامة والثقة العامة والجرائم الجمركية، مرجع سابق،  -القسم الخاص-ات آمال عثمان، شرح قانون العقوب( 5)
 .31ص

 المطبق في الضفة الغربية. 8810سنة  81من قانون العقوبات الردني رقم  830المادة  (4)

 5004من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  808المادة  (3)
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 مع الراشي فيالموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر 
 (8)هذا النصيب

 أطراف لها هم:وتقضي وجود 
 المرتشي: وهو الموظف العام ومن يعتبر في حكم الموظف العام. -

 الراشي: هو صاحب المصلحة. -

 الرائش: وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي. -

ولكن ، وقد تقع جريمة الرشوة من طرف واحد كما في حالة طلب الموظف العام الرشوة
وتتكون  (5)، العامة إلخبار عن تلك الجريمةبدون قبول لدى صاحب المصلحة الذي يلجأ للنيابة 

وبين شخص آخر يحصل ، جريمة الرشوة من اتفاق بين الموظف العام أو من في حكمه
بمقتضاه الموظف على مال أو فائدة ما أو وعد بها مقابل أداء عمل أو المتناع عن القيام بعمل 

 .(4)متعلق بوظيفته

 : بأنها الرشوة م(5004) لعام الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقيه من( 82) المادة وعرفت
 مباشر أو بشكل، إياها منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غير بمزية عمومي موظف وعد -

يقوم  لكي، آخر كيان أو شخص لصالح مأ نفسه الموظف لصالحأكانت  سواء، مباشرال غير
 .الرسمية واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن يمتنع أو ما بفعل الموظف ذلك

سواءا ، مستحقة غير مزية، مباشر غير أو مباشر بشكل قبوله أو عمومي موظف التماس -
 ما أو بفعل الموظف ذلك يقوم لكي، آخر كيان أو شخص لصالح مأ نفسه الموظف لصالح

 (3)الرسمية واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن يمتنع

 المل  مر التاري :

العلة من تجريم الرشوة من خالل النظر إلى حق المعتدى عليه في هذه يمكن معرفة 
وهذا الحق يعد من الدعائم والركائز األساسية والضرورية ، وهو نزاهة الوظيفة العامة، الجريمة

لبقاء أي مجتمع قوي ومنظم والقول بعكس ذلك من شأنه أن يحقر ويقلل من شأن األعمال 
كذلك في جريمة الرشوة هي العمل على الحفاظ على ، وعلة التجريم العامة التي تقوم بها الدولة

                                                           

 في ) جريمة الرشوة (:أحكام محكمة النقض  (8)
 3/2/8828ق ، جلسة  58لسنة  831الطعن رقم  -
 81/1/8824ق ، جلسة  54سنة  588الطعن رقم  -

 .5005شريف طه، جريمة الرشوة في البراءة واإلدانة، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،  (5)

 .54، ص5003المعارف، اإلسكندرية، محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة ( 4)

 .2003 لعام الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقيه من( 82) ( المادة3)
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ل يثري الموظف العام من أعمال  حق المساواة الذي يجب أن يسود بين المواطنين أمام القانون وا 
وظيفته دون سبب مشروع وعلى حساب األفراد الذين يحتاجون للخدمات العامة التي عهد 

دون أن يتعاطى أو يتقاضى أو يأخذ مقابالا لذلك خالف  للموظف العام بتقديمها للمواطنين
العوض القانوني والرشوة تعمل كذلك على تقويض وزعزعة العالقة التي تربط بين الدولة 

وأن تخضع للقانون تحقيقاا للنظام وللمصلحة العامة والعمل  وهي العالقة التي ل بدَ ، ومواطنيها
والذي يؤثر ، على خالف ذلك يؤدي إلى تفشي الفساد في النظام اإلداري التي تقوم عليه الدولة

والتي تكمن وتستمد ، بدوره على كافة المجالت األخرى في الدولة ويمس بنزاهة الوظيفة العامة
 .(8)من نزاهة القائمين عليها

قواعد  إرساءبأن تجريم األفعال التي يرتكبها الموظف العام تعتبر من أسس  ويرى الباحث
 العدالة حتى يتم المحافظة على مؤسسات الدولة ومنعها من النهيار.

 :تركار اريم  الرشوة -
ضافة  تقوم جريمة الرشوة كغيرها من الجرائم الجنائية على الركن المادي والركن المعنوي وا 

 ذلك الركن المفترض.إلى 

 :الركر تو الشرط المفترض -تو ا 
فالرشوة ، وهو توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه فيمن يعد فاعالا أصلياا للجريمة

وهي صفة الموظف ، فال يتصور فاعلها إل إذا حمل صفة معينة، تعد من جرائم ذوي الصفة
ول يكفي توافر صفة الموظف  (5)، لقانون العام أو من في حكمه بحسب الفئات التي يشملها ا

ويجب أن يكون هذا العمل حقيقياا وليس ، بل يلزم أن يكون مكلف بعمل، على النحو السابق
ولكن ، وليس من الضروري أن يكون قائماا بالعمل بشكل كلي، مزعوماا وليس بالعتقاد الخاطئ

وهذا بحسب قانون العقوبات ، الرشوةيكتفي أن يقوم بجزء من العمل حتى تقام بحقه جريمة 
ومع ذلك فإن قانون العقوبات المصري  (4)، المطبق في الضفة الغربية 81/8810ردني رقم األ

في جريمة الرشوة باإلضافة إلى الختصاص المزعوم يجرم أحوال الختصاص المزعوم والعتقاد 

                                                           

أ. يحيى نافع الفرا، شرح قانون العقوبات لفلسطيني، القسم الخاص، الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة وجرائم األموال، جامعة األمة ( 8)
 .88، ص5083للتعليم المفتوح، 

عبد اللطيف حسن ربايعه، رسالة دكتوراه بعنوان جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني، جامعة نايف العربية ( 5)
 .545، ص 5083للعلوم األمنية 

 وما بعدها. 344الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص –د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات األردني ( 4)
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ماا أم يعتقد الموظف خطأ أي سواءا أكان الختصاص حقيقياا أم مزعو ، الخاطئ بالختصاص
 .(8)باختصاصه بالعمل

 الركر المادي: - ايياا 
لقيام أي جريمة ل بَد من توافر القاسم المشترك في جميع الجرائم الجنايات والمخالفات 

أو الفعل اإلجرامي  اإلجراميوهو الركن المادي بعناصره الثالث المتمثلة في السلوك ، والجنح
 والنتيجة والعالقة السببية وفي جرائم الرشوة يتمثل السلوك اإلجرامي في الطلب واألخذ والقبول.

الفقرة  82م( في المادة 5002وهذا ما أكدته اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة )
ا عليه أو منحه تنص على أنه " كل من وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضه، )أ(

سواءا أكان لصالح الموظف نفسه أم لصالح شخص أو كيان ، بشكل مباشر أو غير مباشر إياها
 .(5)آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية

م(  يتمثل الركن المادي لجريمة 8841سنة ) 33وحسب قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
وفي قانون العقوبات المصري  (4) 808الرشوة في الطلب واألخذ والقبول كما تم ذكره في المادة 

يتمثل صور النشاط اإلجرامي المكون للركن المادي لجريمة الرشوة حسب ما نصت عليه المادة 
" كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداا أو عطية ألداء  ( بأنه804)

وأيضاا في القانون األردني المطبق في الضفة الغربية  (3)، عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياا 
ولكن ، تتمثل صور الركن المادي لجريمة الرشوة بنفس الصور السابقة التي تم ذكرها في القوانين

( فيه على أنه " كل 830)حيث نصت الماد ، ه لم ينص صراحة على صورة األخذيؤخذ عليه أن
خدمة عامة سواءا أمان بالنتخاب أم بالتعيين وكل امرئ  إلىوكل شخص ن دب ، موظف عمومي

                                                           

 .18ص، 5000، جرائم العتداء على الوظيفة العامة والمال العام، القاهرة، المكتبة القانونيةامد طنطاوي، إبراهيم ح( 8)

 ، مرجع سابق.5002من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  82المادة ( 5)

تنص على أنه : كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو  8841في قانون العقوبات الفلسطيني  808(المادة 4)
لغيره أو قبل أو اخذ وعداا أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخرى أياا كان اسمها أو نوعها، وسواء كانت مادية أو غير 

بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه، يعد مادية، ألداء عمل من أعمال وظيفته أو لالمتناع عنه أو لإلخالل 
 مرتشياا ويعاقب بالسجن المؤقت

 أو قبل أو لغيره أو لنفسه طلب عمومي موظف كلتنص على :  5004لسنة  82من قانون العقوبات المصري رقم  804المادة ( 3)

 وظيفة أعمال من عمل لداء عطية أو وعداا 

 .به وعد أو أعطي ما على تزيد ول جنيه ألف عن تقل ل وبغرامة المؤبد بالسجن ويعاقب مرتشياا  يعد
 طلب عمومي موظف كل السابقة المادة في عليها المنصوص العقوبة بنفس ويعاقب مرتشياا  يعتبر  مكرراا  103 مادة
 وظيفته أعمال من أنه يزعم أو خطأ يعتقد عمل لداء عطية أو وعداا  أخذ أو وقبل أ ولغيره أ لنفسه
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م و  ل ف بمهمة رسمية كالمحكَّ ( طلب أو قبل لنفسه أو لغيره الموظف العمومي) الخبير والسنديكك 
 وعناصر الركن المادي هي: (8)أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفتههدية أو وعداا أو 

 الذي يقترفه المو ف الما  ويتخذ هذا السلوك   ث  ور: اإلارامغالسلوك  .1

 :الطل   -

هو العرض الذي يطلبه الموظف العام الذي يعبر عن رغبته في الرتشاء من صاحب 
لذا فإن قيام الموظف  (5)التعبير بأي طريقة كانتوالذي قد يكون صريحاا ويستفاد من ، الحاجة

العام بالطلب ولكن دون أن يكون هناك استجابة من صاحب المصلحة أو الحاجة فإنه يكفي 
وذلك أنه يكشف عن الخطورة الكامنة في الموظف العام أو من في حكمه ، لقيام جريمة الرشوة

 .(4)لإلتجار بأعمال وظيفته

 القبو   -

السلوك عن الطلب بحيث يتطلب سلوكاا من جانب الراشي سواءا أكان بالعرض هنا يختلف 
فالرشوة هنا عبارة عن عرض من جانب ، أم الوعد مع عدم الستجابة من قبل الموظف بالموافقة

وهنا يعتبر اتجاه اإلرادة إلى تلقي  (3)صاحب الحاجة يقابله القبول من الموظف أو من في حكمه
 (2)، أي أن المرتشي لم يحصل على الفائدة المعجلة من صاحب الحاجة، لالمقابل في المستقب

وبهذا القبول تتم الجريمة كاملة دون أن يتوقف األمر على تنفيذ الوعد أو العرض من قبل 
 .(1)صاحب الحاجة

 األخذ -

من وهو سلوك بطبيعة الحال ، األخذ هو الستالم أو التنازل الفوري أو المعجل للعطية أو الفائدة
وقد يكون التسليم رمزياا مثال : لو ، وهذه الصورة الغالبة في أفعال الرتشاء، الموظف المرتشي

أو سلمه ، سلم الراشي للمرتشي مفاتيح سيارة هي مقابل الرشوة أو النتفاع بها بعض الوقت

                                                           

 بالتعيين أو بالنتخاب سواء عامة خدمة إلى ندب شخص وكل موظف كل( من قانون العقوبات األردني تنص على  : 830مادة )( 8)

 حق بعمل ليقوم أخرى  منفعة أية أو وعدا أو هدية لغيره أو لنفسه قبل أو طلب والسنديك والخبير كالمحكم رسمية بمهمة كلف شخص وكل
 .عين أو نقد من قبل أو طلب ما قيمة تعادل وبغرامة سنتين عن تقل ل مدة بالحبس عوقب وظيفته بحكم

 33محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص ( 5)

جع سابق، الجرائم المخلة باإلدارة العامة والثقة العامة والجرائم الجمركية، مر  -القسم الخاص-آمال عثمان، شرح قانون العقوبات  (4)
 .10ص

 .83، صجرائم العتداء على الوظيفة العامة والمال العامإبراهيم حامد طنطاوي،  (3)

 .388الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص –د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات األردني  (2)

الجرائم المخلة باإلدارة العامة والثقة العامة والجرائم الجمركية، مرجع سابق،  -القسم الخاص-آمال عثمان، شرح قانون العقوبات  (1)
 .18ص
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يشترط أن ول ، مفتاحاا أو كارنيهاا للتردد على مكان ما يحقق المرتشي فيه منفعة له ولو معنوية
ولكن قانون  (8)يتسلم المرتشي العطية بنفسه فقد يتسلمها عن طريق وسيط وبعدة وسائل وطرق 

العقوبات األردني المطبق في الضفة الغربية لم ينص على صورة األخذ ول يمكن استبعاد المشرع 
م الركن واعتبر ذلك كافياا لقيا، وحجة ذلك أن المشرع قد نص على مجرد القبول، لهذه الصورة

 .(5)المادي
 :موضوع السلوك اإلارامغ .2

، وهو الفائدة المحققة من ذلك أو الوعد الذي تم، ويقصد بها ما يقع عليه نشاط المرتشي
فعندما يتجرأ الموظف العام أو من في حكمه على القيام بالفعل ويقوم باإلتجار بأعمال وظيفته 

والمشرع الفلسطيني  (4)، وأهمها نزاهة الوظيفة العامةمقابل الفائدة فإنها تنهار دونها كل القيم 
أو  من أعمال وظيفته أو امتناعاا  أن يؤدي الموظف عمالا جعل صور العمل المطلوب هي 

 :(3)وهي مخالفة ألعمال وظيفته
 :تداء عم  مر تعما  و يفته .أ

الرشوة قد يكون مقابل الفائدة أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته فقد يتقاضى الموظف 
ولكنه ل يعطي ، لكي يؤدي عمله على الوجه األكمل كاألستاذ الذي يتقاضى رشوة
بأعمال وظيفته  اإلتجارالطالب درجات أكثر مما يستحق. فالموظف يجب أن يمتنع عن 

 .وأن يقنع براتبه دون أن يلجأ إلى التربح من أعمال وظيفته

 .من أعمال وظيفتهقد يكون مقابل الرشوة أن يمتنع عن القيام بعمل  .ب

 .هنا يكون مقابل الرشوة أن يخالف الموظف واجبات وظيفته .ت

 

                                                           

 .82، مرجع سابق، صشرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم العتداء على المصلحة العامةد. عمر الفاروق الحسيني،  (8)

 .331الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص -د، شرح قانون العقوبات د. كامل السعي( 5)

الصايدي، محمد منصور محمد، الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة في التشريع اليمني، دراسة مقارنة بين التشريع المصري ( 4)
 والفرنسي، دار الكتب اليمنية.

 تنص على اآلتي: 8841لسنة  33ات الفلسطيني رقم من قانون العقوب 801المادة رقم ( 3)
كان موظفاا في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو قبل مالا أو منفعة مهما كان نوعها  .أ

في المستقبل أثناء ممارسته  أدائهأو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن  أدائهأو امتنع عن  أداةعلى سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل 
 لمهام وظيفته أو وافق على أخذ أو قبول مال أو منفعة ألية غاية من الغايات اآلنفة الذكر أو حاول ذلك، أو

أو يمنحه أو يدبر له  أعطى أو منح موظفاا في الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو عرض عليه بأن يعطيه  .ب
 :أدائهالفعل السابق ذكره أو المتناع عن  أدائهأو حاول بأن يدبر له مالا أو منفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة، لقاء 

 .يعتبر أنه ارتكب جنحة
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 :الركر المميوي  - ال اا 
لكل جريمة من الجرائم يتطلب لقيامها ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي وسبق ذكر 

صد صور الركن المادي واآلن بصدد الحديث عن الركن المعنوي الذي ل يتحقق إل بتوفر الق
وجريمة الرشوة يلزمها ذلك حتى ، الجنائي العام والمتمثل في العلم واإلرادة في شخص الجاني

 يقف الجاني )المرتشي( أمام مسؤوليته الجزائية.

أي أن ، ويتحقق عنصر العلم من خالل إحاطة علم الجاني بكافة عناصر النموذج القانوني
يطلب أو يقبل أو يأخذ الفائدة مقابل عمل من أعمال وأن يعلم بأنه ، يعلم بتوافر صفته الوظيفية

أما عنصر ، وهذا يصدق بالطبع بالنسبة للراشي، وظيفته أو المتناع عن عمل من إهمال وظيفته
ألي سبب  اإلرادةفيتطلب اتجاه إرادة المرتشي إلى الطلب أو القبول أو األخذ فإذا انتفت  اإلرادة

هذا السلوك  إلىويجب أن تتجه اإلرادة ، ال يعد متوافراا من األسباب انتفى القصد الجنائي ف
، العمل المطلوب منه إتمامولو لم يكن ينوي ، لتحقيق الفائدة المقابلة لألداء أو المتناع حتى

أو  اإلعطاءوهذه اإلرادة يجب توافرها بالضرورة بالنسبة للراشي بحيث تتوافر إرادة العرض أو 
 .(8)بالجدية الظاهرةالوعد بالفائدة ويكتفي بذلك 

 اريم  استغ   اليفوذ الو يفغ: - ايياا 

تتمتع الوظيفة العامة بنوع من النفوذ والجاه أو السلطان فهي تمنح شاغلها صالحيات لكي 
ويتطلب من الموظف في هذه الحالة أل يستغل هذه الصالحيات ، يتمكن من القيام بأعمالها

فالستغالل ، فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلهابل عليه توظيفها ، ألغراضه الخاصة
كما أنه يفقد ثقة المواطنين في ، الشخصي للوظيفة العامة يؤدي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها

 في الدول اختلفتو  (5)موظف الدولة مما يؤدي إلى اإلضرار باألهداف العامة لألجهزة اإلدارية

 خراآل البعض اعتبره حين في، الرشوة قبيل من بعضها فاعتبرته، الوظيفي النفوذ استغالل مواجهة

ن، الرشوة عن المستقلة الجرائم من  واعتباره عليه المفروضة العقوبة على بينها فيما اختلفت وا 

  .(4)الحد هذا العقوبة فيها تتجاوز جناية أو سنوات ثالث الحبس عن العقوبة فيها تزيد ل كجنحة

ا الموظف يكون  أن بالضرورة ليسلكن و   المدنيين العاملين يحكم الذي القانوني للنظام خاضعا

نما، المدنية الخدمة قانون  مثل، الدولة في ا يكون  قد وا   العامة بالوظيفة خاص قانوني لنظام خاضعا

                                                           

 .23محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق ص( 8)

بن علي، رسالة ماجستير بعنوان: استغالل النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل األموال في  القرني، سعد بن سعيد( 5)
 .5008النظام السعودي، جامعة نايف للعلوم األمنية 

 .2، ص5001سامي جبارين، حول استغالل النفوذ الوظيفي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، ( 4)
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 بأعضاء الخاص أو الشرطة برجال الخاص أو النيابية المجالس ألعضاء القانوني النظام مثل

  .(8)القضائية السلطة

 الفرع ال ايغ : -

 اليفوذ:تمريف اريم  استغ    -

 لغ  :

 أخذ :يعني فالستغالل، والنفوذ الستغالل هما كلمتين من مركب اللغة في النفوذ استغالل

  .(5)فائدته أو الشيء غلة

ره لدى جهة عامة أو خاصة للحصول على منفعة دكان مص استخدام النفوذ أياا  :اا ا ط ح
ويستوي أن يكون مصدر النفوذ ، أية غاية معينة لمصلحة الفاعل أو لغيرهمادية أو معنوية أو 

 .(4)سياسياا أو وظيفياا أو اجتماعياا أو اقتصادياا 

 :(3)بأنها بالنفوذ المتاجرة الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من (81) المادة وعرفت
 أو منحه عليه عرضها أو مستحقةال غير مزية بأي آخر شخص أي أو عمومي موظف وعد -

 الشخص على أو العمومي الموظف ذلك لتحريض، مباشرال غير أو مباشر بشكل، إياها

 تابعة للدولة عمومية سلطة أو إدارة من الحصول بهدف المفترض أو الفعلي نفوذه استغالل

 أي أو لصالح الفعل ذلك على األصلي المحر ض لصالح مستحقة غير مزية على الطرف

 .آخر شخص

 قبول أي أو بالتماس، مباشرال غير أو مباشر بشكل، آخر شخص أي أو عمومي موظف قيام -

 أو الموظف العمومي ذلك يستغل لكي، آخر شخص لصالح أو هو لصالحه مستحقة غير مزية

 للدولة تابعة سلطة عمومية أو إدارة من الحصول بهدف أو المفترض الفعلي نفوذه الشخص

 مستحقة. غير مزية على الطرف

 أن ذلك إلى ويضاف، الوظيفة العامة في الثقة إلى اإلساءة هي النفوذ استغالل تجريم علة إن   

ا كانأ سواءا  متحققة تكون  العلة هذه  شخص من مأ، العامة الوظيفة ذات من هذا النفوذ مستمدا

النفوذ كان  سواء متحققة تكون  العلة هذه أن ذلك إلى ويضاف، على موظف عام نفوذ له
 فإنه، الوظيفي مركزه نفوذه المستمد من وأستغل عاماا موظفاا الفاعل كان فإذا .مزعوماا أم حقيقياا

                                                           

 .41-42اوي، جرائم العتداء على الوظيفة العامة والمال العام، مرجع سابق، صإبراهيم حامد طنط( 8)

 .8313ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص (5)

 .5004سليمان محمد الجريش، الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية الرياض مطابع الشرق األوسط، ( 4)

 .، مرجع سابق5002لمكافحة الفساد اتفاقية األمم المتحدة ( 3)
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لم  وأن .اإلداري  النشاط عرقلة في إياه تمنحه والنفوذ الذي الوظيفة العامة استغل قد بذلك يكون 
ا موظفاا يكن ا، عاما العامة  اإلدارة ةعلى مصلح تجاوز فيه فعله فإن، الناس أحاد من فردا

 بشكل أعمالها ألداء ضمانه خارجية أية مؤثرات من العامة السلطات تحصين في المتمثلة

 .(8)وموضوعي مجرد

 :تركار اريم  استغ   اليفوذ -
ولكن ، جريمة استغالل النفوذ كغيرها من الجرائم لها ركنان وهما الركن المادي والركن المعنوي 

وهذا الركن الذي ، الذي يسبق هذين الركنين وهو الركن المفترضهنا نحن أمام ركن جديد وهو 
 يتعلق بصفة الجاني المرتكب للجريمة.

 :الما ( المو ف لدى اليفوذ ركر: )الركر المفترض:  ف  الاايغ - ا تو 
هذه الجريمة إنما تتطلب صفة خاصة في مرتكبها وهي صفة الموظف العام أو من في 

وبالفئات التي نص عليها ، ي القانون الفلسطيني بالموظف العاموتتحدد هذه الصفة ف، حكمه
ذلك أن ، م( في المادة الثانية منه5002( سنة )8قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم )

جريمة استثمار الوظيفة والمنصوص عليها في قانون العقوبات األردني الساري المفعول في 
الجرائم التي ينطبق عليها أحكام قانون مكافحة الفساد في  الضفة الغربية في فلسطين من ضمن

فلسطين وذلك بموجب نص المادة األولى منه والتي تنص في جزء منها على أنه " يعتبر فساداا 
لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة 

العقوبات السارية "ول يكفي توافر صفة الموظف العام أو من في  المنصوص عليها في قوانين
حكمه في مرتكب جريمة استغالل النفوذ بل ل بَد وأن يكون مختصاا بالعمل الذي يجني الفائدة 

  .(5)بغض النظر عن طبيعة العمل نفسه وبغض النظر عن حجم الختصاص، من ورائه

  المادي:الركر  - ايياا 
المادي في جريمة استغالل النفوذ هو مكون من عدة عناصر متمثلة في يعتبر الركن 

فإنه يتخذ صورة من صور ذاك السلوك وتكون إما ، سلوك الحاني الذي يرتكب تلك الجريمة
وفيه تذرع بنفوذ حقيقي كان أو ، باألخذ أو القبول أو الطلب الذي يكون على عطية أو وعداا بها

لة الحصول على أية من سلطة عامة أو أي جهة خاضع مزعوم من أجل الحصول أو محاو 
 .(4)إلشرافها

                                                           

 .5001سامي جبارين، استغالل النفوذ الوظيفي الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ( 8)

 .438إبراهيم حامد طنطاوي، جرائم العتداء على الوظيفة والمال العام، مرجع سابق، ص( 5)

 .33خاص، مرجع سابق، صالقسم ال –د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ( 4)
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وبين جريمة استغالل النفوذ ، ويعتبر الركن المادي هو القاسم المشترك بين جريمة الرشوة
حيث تنحصر في أن يقوم الجاني بالطلب لنفسه أو لغيره أو أن يقبل أن يأخذ عطية أو وعد بها 

 لجريمة الرشوة. على ما تم ذكره في الركن المادي

 الركر المميوي: - ال اا 
فهي تعتبر من ، يأخذ الركن المعنوي في جريمة استغالل النفوذ صورة القصد الجنائي

وذلك من خالل تجاه إرادة الجاني ، الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر العلم واإلرادة لدى الجاني
يكون على علم ودراية بالمصلحة الذي يتم  وأن، إلى أخذ العطية أو طلبها أو القبول الوعد بها

 .(8)البذل من أجل الوصول إليها عن طريق استعمال نفوذه الحقيقية أو المزعومة

ويجب أن يتوافق القصد الجنائي المتمثل في العلم واإلرادة لدى الجاني مع حيثيات الجريمة 
عقوبة المقررة في القانون وذلك حتى تكتمل الجريمة ويستحق مرتبكها ال، وقت ارتكاب الجريمة

( سنة 8( من قانون مكافحة الفساد رقم )55)وهي نفس عقوبة الرشوة المحددة في المادة 
 م(.5002)
 

 والرشوة: اليفوذ استغ   بير الفرق  -

والمتمثلة في ، فائدة أو النتيجة التي ستتحقق من خالل ارتكابهماال في انتالجريم تتفق
 الجاني صفة في الجريمتان وتختلف، طيةو عأ لوعد قبولال أو خذاألأو  طلبالتالية وهي ال صورال

 :اآلتي الوجه على أو العطية الوعد من والغرض
 : الاايغ  ف  -

جريمة استغالل  بينما حكمه في من أو عام موظف الرشوة جريمة في الجاني يكون  أن يشترط
 .(5)سواء كان موظفاا أم غير موظف، ن يصدر من أي شخصأالنفوذ يمكن 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11م، ص8810القسم الخاص، طبعة نادي القضاة، القاهرة  –د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  ( 8)

 .5008رفعت رشوان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، القاهرة : دار النهضة،  (5)
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 :(1)لك  ميهما المطي  مر الغرض
  بواجباتها خاللاإل أو عمل عن متناعال أو الوظيفة أعمال من بعمل قيام هو :الرشوة اريم. 

  نفوذ لىإ عامة استناداا  سلطة لدى الغير مزية على الحصول هو :اليفوذ ستغ  ا اريم 
 .مزعوم أو نفوذ حقيقي من ماله ولكن وظيفته يستغل ل الحالة هذه في فهو مزعوم حقيقي أو

 

 ا خت س:اريم   -
تعتبر جريمة الختالس هي من الجرائم التي تخل بالوظيفة العامة بحيث يقوم من خاللها 
الموظف العام أو من في حكمه باختالس األموال التي تكون تابعة للدولة وتحويلها إلى حيازته 

حيث يقوم في هذه الحالة بتحويل األموال من حيازته ، بطريق غير مشروع ويعاقب عليها القانون 
 التصرف فيها كأنه المالك لها. إلىالناقصة 

؛ إذ تتجه نيته إلى تحويل حيازته الناقصة إلى حيازة : أنه تغيير نية المتهمويمرف ا خت س
ضافته وجهته عن الشيء تحويلوعرفه أيضاا آخر بأنه :  (5) كاملة  يتحقق فهو، حائزه ملك إلى وا 

 حيازة إلى ناقصة حيازة من حيازته بتغيير ملكه إلى إليه المسلم الشيء الجاني به يضيف فعل بكل

 .(4) التملك بنية كاملة

مادة م المطبق في الضفة العربية في ال8810( لسنة 81وقد نص قانون العقوبات األردني رقم )
 :( والتي تنص على التالي833)

                                                           

 م، مرجع سابق.8841لسنة  33من قانون العقوبات الفلسطيني رقم  880والمادة  801المادة ( 8)
 على:تنص  801المادة 

كان موظفاا في الخدمة العامة ومعهودا إليه القيام بأي واجب بحكم وظيفته وطلب أو أخذ أو قبل مالا أو منفعة مهما كان نوعها  .أ
في المستقبل أثناء ممارسته  أدائهأو لقاء فعل سيؤديه أو سيمتنع عن  أدائهأو امتنع عن  أداةعلى سبيل الرشوة لنفسه أو لغيره لقاء فعل 

أعطى أو منح موظفاا في  لمهام وظيفته أو وافق على أخذ أو قبول مال أو منفعة ألية غاية من الغايات اآلنفة الذكر أو حاول ذلك، أو
رض عليه بأن يعطيه أو يمنحه أو يدبر له أو حاول بأن يدبر له مالا أو الخدمة العامة أو أي شخص آخر، أو دبر له أو وعده أو ع

 .يعتبر أنه ارتكب جنحة :أدائهالفعل السابق ذكره أو المتناع عن  أدائهمنفعة مهما كان نوعها على سبيل الرشوة، لقاء 

 تنص على: 880المادة 
تتعلق بأموال ذات صفة خاصة أو بتعاطي  إداريةات قضائية أو كل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم وظيفته القيام بواجب

صناعة أو تجارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن تملك لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة في تلك األموال أو الصناعة أو التجارة 
الذي يملك حصة فيه أو فيما يتعلق بسلوك أي أو الشغل، قام بتلك الواجبات فيما يتعلق بتلك األموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل 

 شخص بشأنه.

السيد أحمد محمد مرجان، واجب الموظف العام في حماسة المال العام في ضوء النظام اإلداري اإلسالمي، دار النهضة، القارة ( 5)
 834ص 5002

، 5003، 38، العدد 84الفكر الشرطي، المجلد محمد نعيم فرحات، جرائم اختالس األموال العامة، مركز بحوث الشارقة، مجلة ( 4)
 .، الشارقة815ص 
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 رئيسه من تكليف بموجب أو الوظيفة بحكم ليهإ وكل ما ذمته في دخلأ عمومي موظف كل .أ

 شغالباأل عوقب الناس حدأل وأ للدولة خرى أ شياءأو  نقود من حفظه وأ جبايته وأ دارتهإ مرأ

 .اختلس ما قيمة تعادل وبغرامة، المؤقتة الشاقة

 وأ المتخصصة قراضاإل مؤسسات وأ البنوك صناديق وأ لخزائن تعود موالأ اختلس من كل .ب
 التي المؤسسة في منهم كل) فيها العاملين شخاصاأل من وكان العامة الشركات المساهمة

  .السابقة الفقرة في بالعقوبة المقررة ( عوقببها يعمل

( منه والتي تنص 885) وقد نص قانون العقوبات المصري على هذه الجريمة في المادة
 : على

 يعاقب وظيفته بسبب حيازته يف وجدت غيرها أو أوراقاا  أو أموالا  اختلس عام موظف كل

 :يةالالت حوالاأل يف المؤبد السجن العقوبة وتكون  (8) المشدد بالسجن

 الصيارفة أو الودائع على مناءاأل أو له المندوبين أو التحصيل مأموري  من الجاني كان إذا .أ
 .الصفة بهذه المال إليه وسلم

 .التجزئة يقبل ل ارتباطاا  مزورا محرر استعمال أو تزوير بجريمة ختالسال جريمة ارتبطت إذا .ب

 بمصلحة أو قتصاديال البلد بمركز إضرار عليها وترتب حرب زمن يف الجريمة ارتكبت إذا .ت
 .لها قومية

وقد ذهب المشرع إلى تجريم سلوك الختالس كونه يتم فيه العتداء على المال العام وعلى 
العام مرتكب الجريمة فيقوم بتحويلها إلى صالحه  التي تسلم إلى الموظف، أموال األفراد

فيهدر بذلك الثقة واألمانة التي تفرضها عليه الوظيفة العامة وتعتبر من الجرائم ، الشخصي
ما يجعل جريمة الختالس الصورة المشددة لجريمة ، المخلة بواجبات الوظيفة العامة والثقة العامة

وذلك مع ما ، ناقصة إلى أخرى كاملة من قبل الجانيكونها تحول الحيازة ال، خيانة األمانة
 األموالوكون الجاني يتسلم تلك ، لجريمة الختالس من خصوصية كونها من جرائم ذوي الصفة

 .(5)بسبب وظيفته

 :تركار اريم  ا خت س
وهو يعتبر القاسم المشترك في جميع جرائم الفساد ، جريمة الختالس لها ركنان الركن المادي

وهو ، وهنا نكون أمام مظلة ركن آخر، والركن المعنوي الذي يجب أن يتطلب في نفس الجاني

                                                           

 م.8843( لسنة 21م، المعدل من القانون رقم )5004سنة  82( من قانون العقوبات المصري رقم 885المادة )( 8)

 .83الخاص، مرجع سابق، ص  –د. محمود نجيب حسني، شرخ قانون العقوبات   (5)
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ألن مثل هذه الجرائم ل ترتكب إل من موظف عام أو ، الركن المفترض المتعلق بصفة الجاني
 من في حكمه.

ركن الركن المفترض ويتعلق بصفة الجاني ، وال -جريمة الختالس تقوم على ثالث أركان وهي :
 .(8)المادي ويتعلق بالنشاط اإلجرامي ، والركن المعنوي أي ركن القصد الجنائي

 :الركر المفترض -تو ا 
 بحيث إن سلوك، هو عبارة عن الصفة التي تكون في شخص مرتكب الجريمة )الجاني(
ركن ولذلك فان ال، هذه الجريمة يتطلب أن يكون هذا الشخص هو موظف عام أو من في حكمه

 :(5)(موضوع السلوك -صفة الجاني ): المفترض يتكون من عنصرين هما

 :  ف  الاايغ -

وهي تتحدد في القانون ، يجب أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العام أو من في حكمه
وذلك كون جريمة الختالس ، الفلسطيني في الفئات التي عددها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني

فهي من ضمن الجرائم المخلة بواجبات ، التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون من جرائم الفساد 
والتي نصت على اعتبارها من جرائم الفساد المادة األولى من قانون مكافحة ، الوظيفة العامة

 الساري في الضفة الغربية في فلسطين. األردنيوهي ضمن قانون العقوبات ، الفساد

 : موضوع الاريم  -

موضوع الحريمة أموالا أو أشياءا أخرى مما استأمن عليه الموظف العام أو  يجب أن يكون 
فالمتطلب في موضوع الجريمة أن يكون المال أو ألشياء المعتدى عليها ملكاا ، و ضع في عهدته

 طالما كان ذلك بحكم أعمال الوظيفة.، للدولة أو ألحد أفراد المجتمع

 :الركر المادي - ايياا 
المادي في جريمة الختالس بقيام الجاني بارتكاب فعل من شأنه يقوم بتغيير يتكون الركن 

وهذا يكون ضمن ثالث عناصر  (4)، وتحويلها إلى حيازة كاملة، نيته من حيازة أموال ناقصة
 موضوع الختالس ووجود المال في حيازة الموظف نتيجة وظيفته( :فعل الختالس و ) وهي:

 

                                                           

أ. يحيى نافع الفرا، شرح قانون العقوبات الفلسطيني ، القسم الخاص، الجرائم المتعلقة بالمصلحة العامة وجرائم األموال، جامعة  (8)
 48، ص 5083األمة، غزة، 

ألمنية، عبد اللطيف ربايعة، أطروحة دكتوراه في جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني، جامعة نايف للعلوم ا (5)
 .15، ص5083الرياض، 

 .813إبراهيم حامد طنطاوي، جرائم العتداء على الوظيفة العامة والمال العام، مرجع سابق، ص (4)
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 :فم  ا خت س -

 تحويل عن قاطعة صورة في يعبر فعل وهو، المالك مسلك الشيء إزاء الجاني سلوك هو

 تجريم من والحكمة (8)، األمانة خيانة جريمة في الفعل ذات وهو، كاملة حيازة لىإ الناقصة الحيازة

 يحوزها التي باألموال يتعلق فيما فيه الموضوعة للثقة الموظف خيانة تكمن في الختالس فعل

خاللهوظيفته  بسبب  بالجهة عالقته في المفترضة وبالثقة، للعمل أدائه في والنزاهة األمانة بواجب وا 

 .(5) بها التي يعمل

 :ا خت س( مح ) ا خت س موضوع -

، وظيفته بسبب للمتهم الناقصة الحيازة في أن يكون  يتعين الذي المال هو الختالس محل
فقد ، مادية قيمة للمال يكون  أن يشترط ول (4)، منقولا  أن يكون  الختالس محل المال في ويشترط
 .(3) خاصاا  أو عاماا  المال يكون  وقد، بحتة معنوية قيمته تكون 

 :المو ف حياجة فغ الما  واود -

 الحيازة الناقصة التي هنا بالحيازة والمقصود وظيفته الموظف بسبب حيازة في المال وجود 

 أو استعماله القانون أو يعينه من إلى وتسليمه، المال على بالمحافظة الموظف التزام تفترض

 إلى تنصرف التي مفهومها الواسع في الحيازة وهي، القانون  يحدده الذي النحو على فيه التصرف

 إلى الشيء بتوجيه تسمح المادية التي السيطرة مجرد إلى تنصرف كما، الدقيق القانوني مدلولها

 حيازة في المال وجود يكون  أن ويتعين(2)، الموظف حوزة في الشيء وجد أجلها من التي األغراض

 حيازته في الرئيس السبب هي الموظف يشغلها التي الوظيفة تكون  أن أي، بسبب وظيفته الموظف

 .(1)للمال

 :الركر المميوي  - ال اا 
صورة القصد  فيها المتطلب القصد ويتخذ، العمدية الجرائم من العام المال اختالس جريمة تعد
 ونيته أن، المال على الدولة حق إنكار المتهم نية أي، المختلس المال تملك نية يعني الذي الخاص

 ل كان نبيالا  ولو فالباعث، الجنائي القصد على للباعث تأثير ول المالك سلطات جميع عليه يمارس

                                                           

 .808الخاص، مرجع سابق، ص –د. محمود نجيب حسني، شرخ قانون العقوبات  (8)

 .543، ص5005وليد ومحمد،  الخاص، أسيوط، مطبعة القسم العقوبات قانون  فريد رستم، شرح محمد هشام (5)

 الهيئات بمكافحته، دور المعنية العالمية والوطنية ماهيته، أسبابه، مظاهره، الوثائق :اإلداري  الفتاح مطر، الفساد عبد عصام (4)

 . 5088، الجديدة الجامعة دار ،اإلسكندرية .مواجهة الفساد في الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات
 .81-83الخاص، مرجع سابق، ص –د. محمود نجيب حسني، شرخ قانون العقوبات  (3)

 .122، ص5000منشأة المعارف،  الخاص، اإلسكندرية:  القسم العقوبات مصطفى الصيفي، قانون  عبد الفتاح (2)

 .431المعارف، ص منشأة  :اإلسكندريةالثاني،  العقوبات، الكتاب قانون  على الموضوعي التعليق، 5004الشواربي، عبدالحميد، ( 1)
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 ،(8)مشروع خيري  مساعدة أو محتاج إعانة بالختالس المتهم استهدف لو كما، القصد توافر ينفي
على  اإلجابةولكن ما هو القصد الجنائي المطلوب لقيام جريمة الختالس ؟ لقد انقسم الفقه حول 

لتحقيق  اإلرادةيرى فريق بأن كفاية القصد الجنائي العام الذي يقوم على العلم و  (5)، هذا التساؤل
الجاني بكافة عناصر النموذج وذلك بتوافر العلم من خالل علم ، الركن المعنوي في الجريمة

وتجاه اإلرادة إلى تحويل الحيازة الناقصة إلى لألموال أو األشياء إلى حيازة ، القانوني للجريمة
والجانب اآلخر يرى أنه بجانب توافر القصد الجنائي العام ل بَد من توافر القصد  (4)كاملة

 (3)المالك على الشيء المختلس. الجنائي الخاص والمتمثل بنية التملك وممارسة جميع سلطات
 

 

                                                           

 .803-804الخاص، مرجع سابق، ص –د. محمود نجيب حسني، شرخ قانون العقوبات  (8)

الجرائم المخلة باإلدارة العامة والثقة العامة والجرائم الجمركية، مرجع سابق،  -القسم الخاص-آمال عثمان، شرح قانون العقوبات  (5)
 .880ص

، م8884 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،8حي العطار، "جرائم العتداء على المصلحة العامة"، طالدكتور أحمد صب (4)
 .521ص

 .403إبراهيم حامد طنطاوي، جرائم العتداء على الوظيفة والمال العام، مرجع سابق ص ( 3)
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 الف   ال ايغ
 اآلليا  القايويي  لموااه  ارائ  الفساد

 تمهيد:
 والقاعدة، واإلجرائية الموضوعية الجنائية القواعد من مجموعة من الجنائي التشريع يتكون 

 عقوبة وتحدد، كل ركن وعناصر الجريمة أركان تبين التي هي، عامة بصفة، للجريمة الموضوعية

 وموانع اإلباحة كذلك أسباب وتبين، التخفيف أو التشديد أسباب من لها يعرض وما الجريمة

 وما لهم يجوز ما لألفراد تحدد والقاعدة ألنها .الجريمة تلك إزاء العقاب وموانع الجنائية المسئولية

 قاعدة  »للسلوك القانوني التكييف تحدد هي أي الموضوعية « سلوك قاعدة » وهي؛، عليهم يحظر

 وجزاء، المشروع غير مشروعاا أو كان إذا كذلك وما وهي، لهم إلزامية ذلك على بناءا  « تقييم

 يةمن األهم، وفي مكافحة جرائم الفساد في أي دولة ومنها فلسطين (8)،العقوبة توقيع هو مخالفتها
بمكان توفير البيئة القانونية السليمة التي من خاللها يتم تطبيق اإلجراءات واآلليات التي تجرم 

لذا يجب أن يحرص المشرع على وضع ، القائمين بتلك الجرائم وتضعهم تحت طائلة المسؤولية
ها الستدلل على اآلليات الكفيلة بتعامل أهل الختصاص مع أي جريمة القوانين التي يتم في ظل

 من تلك الجرائم. ولتحقيق ذلك تم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية:

   األسس القانونية لمواجهة جرائم الفساد والتحقيق فيها. -المبحث األو 

 السلطات واإلجراءات المقدرة ألجهزة الضبط في مكافحة جرائم الفساد. -المبحث ال ايغ 

 دور أجهزة الرقابة والتفتيش داخل مؤسسات الدولة في الكشف عن جرائم  -المبحث ال الث
 الفساد.

  العالقة بين قانون اإلجراءات الجزائية والقرار بقانون مكافحة الفساد  -المبحث الرابع
الفلسطيني.

                                                           

الفساد في ضوء اتفاقية األمم المتحدة والتشريع الجنائي د. عبد المجيد محمود عبد المجيد، األحكام الموضوعية لمكافحة جرائم ( 8)
 .4، ص5083المصري، الجزء الثاني، دار النهضة مصر، 
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 : المبحث األو 
 األسس القايويي  لموااه  ارائ  الفساد والتحقيق فيها

 تمهيد:
 ليات موضوعية عمليةآبدون  وفاعالا  ن يكون منتجاا أيمكن  الفساد ل جرائم ن معالجةإ

جهزة الدولة الرقابية عبر ألدان العالم تعتمد على فكل ب  ، وأسس قانونية لمواجهة تلك الجرائم
 .على مكافحة الفساد قادرةالفضائية التي تكون  منظومةالربطها ب

 ما فمنها، آلثاره ومعالجتها للفساد مكافحتها في الفلسطينية التشريعات تختلفوفغ فلسطير 

ب والكس العقوبات قوانين في الحال هو كما، جزائية بعقوبات إما، مقترفيها وعاقب الفسادل أفعا جر م
ما، األموال وغسل المشروعر غي العامة :  الخدمة قوانين في الحال هو كما تأديبية إدارية بعقوبات وا 

 بذلكق فخل العام   الشأن بإدارة المتعلقة واألصول القواعد ووضح َبين ماومنها ، )المدنية والعسكرية(

 (8)دللفسا الممانعة البيئة بتعزيز، العالقة ذات الوقائية المظلة

 البتدائي التحقيق إجراء بلزوم الفلسطيني المشرع أخذأما عن التحقيق في جرائم الفساد فقد 

 الجنحوية الجرائم في البتدائي التحقيق إجراء يستلزم لم بينما، الجنائية الجرائم جميعي ف

 الضابطة أجرتها التي الستدللت محاضر إحالة المختص النيابة لوكيل أجاز حيث، والمخالفات

في حال رأى أن تلك المحاضر  ،ابتدائي تحقيق إجراء دون  ات هام بالئحة المحكمة إلىة القضائي
 لسنة  3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون  من (24المادة ) نصت حيثكافية إلحالتها للمحكمة ، 

 إلقامتها صالحة الدعوى  أن والجنح، مواد المخالفات في العامة النيابة رأت إذاأنه  م على5008
المختصة  المحكمة أمام مباشرة بالحضور المتهمالستدللت تكلف   جمع محضر على بناء

 لإلحالة الستدلل جمع محضر كفاية مدى لتقدير السلطة النيابة لوكيل القانون  منح فقد وبذلك
 لوكيل الممنوحة التقديرية السلطة هذه وتحديد .التحقيق البتدائي دون إجراء من مباشرة للمحاكمة
 واألدل ة البي نات كفاية تقدير يعني الدعوى، إلقامة الستدللت جمع بصالحية محضر النيابة
 المختصة المحكمة أمام المتهم محاكمة إجراءات لسير الستدلل جمع الواردة بمحضر والوقائع

 المحكمة، تجريه الذي النهائي التحقيق أثناء القضائية الحقيقة إلى الوصول إلى بشكل يؤدي
 (5)اإلثبات بي نات بكفاية أو المحاكمة بسير ذلك يخل ودون أن

                                                           

 814مرجع سابق، ص"، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، "األستاذة عبير مصلح( 8)

 30مرجع سابق ص أ. مصطفى فرحان و أ. آلء النقيب ، أصول التحقيق في جرائم الفساد، (5)
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يجب اللتزام ، لكي تتم محاسبة المفسدين في ظل الشفافية والنزاهة القضائية المعهودةو 
وفي الوقت نفسه يجب أن يتم ، العالقة بجرائم الفسادبمواد ونصوص القوانين الفلسطينية ذات 

التحقيق مع المتهمين وفق األصول المتبعة مع الحفاظ على حقوقهم في الدفاع حتى تثبت 
 إلى المطالب التالية: لمبحثولتحقيق ذلك تم تقسيم ا، إدانتهم

  المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين -المطل  األو. 

   التحقيق في جرائم الفساد -ال ايغالمطل. 

 المطل  األو 
 المي وم  القايويي  لمكافح  الفساد فغ فلسطير

 الفرع األو :
 

 التشريما  الاجائي  الفلسطييي  المتملق  بمكافح  ارائ  الفساد:
 منى عل العقوبات وتفرض، الفساد أفعال تجر م التي والقوانين التشريعات من مجموعةهي 

وفي دراستنا نتناول التشريعات ، إدارية تأديبية أو جزائية إلى بدورها المنظومة هذه وتنقسم، يقترفها
تتمثل في غرامة أو حجز أو  جزائية عقوبات وتوقع، الفساد أفعال من طائفة تجر م الجزائية التي

 على مقترفيها. وتتمثل هذه القوانين في التالي: حبس
 التشريما  الاجائي  -تو ا 

 (8) :2115( لما  1مكافح  الفساد رق  )قايور   .1

وكان ، من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 50/1/5080 بتاريخالقرار  هذا صدر
ة بعض التعديالت له إضاف تم حيث .المشروع غير الكسبمضمون القرار يتضمن تعديل قانون 

القرار قانون بعد حصوله ية أن يصبح ذلك أهم وتكمن، وغير ليصبح قانون لمكافحة جرائم الفساد
ي التب العيو  بعض تدارك أنهإلى  على المصادقة من المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل حالياا 

ع، الشمول حيث فمن. التقادم حيث ومن، الشمول حيث من، السابقة التشريعات فيها وقعت ت وس 
، فسادل كأفعاة السابق القوانين ظل في مجرمة تكن لم فعالا أ ليشمل الفساد مفهوم من ولىاأل المادة

 خالفاا ة السلط استعمال وجريمة، العامة باألموال المساس وجريمة، والمحسوبية الواسطة كجريمة

 الوطنيةة السلط رئيس: من كالا  لتشمل ألحكامه الخاضعين الثانية المادة وسعت كما للقانون 

                                                           

م، ورقة عمل مقدمة في الورشة التدريبية بعنوان "تعزيز 5085( األستاذة رشا عمارنة، "النظام القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين"، 8)
 .8مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد"، هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، رام هللا، ص



015 
 

، حكمهمي ف ومنء الوزرا مجلس وأعضاء ورئيس، للرئاسة التابعة المؤسسات ورؤساء ومستشاروه
ة العام والنيابة القضائية السلطة وأعضاء، الفلسطيني التشريعي المجلس وأعضاء ورئيس

 الهيئاتس مجالء وأعضا ورؤساء والمحافظون ، الوطنية السلطة جهزةأو  هيئات ورؤساء، وموظفوها

 العامةة المساهمت شركا إدارة مجالس وأعضاء ورؤساء، والموظفون ، فيها العاملون و  المحلية

 التحصيلر ومأمو ، فيها مساهما مؤسساتها من أو أي الوطنية السلطة تكون  التي فيها والعاملون 

 ووكالءن القضائييس والحرا والخبراء والمحكمون ، والمصارف الودائع على مناءاألو  هميومندوب

 الخيرية والجمعياتة العام والمؤسسات الهيئاتإدارة  مجالس عضاءأ و  ورؤساء، والمصفين الدائنين

 حزابواأل داري واإل الماليل وبالستقال المستقلة العتبارية بالشخصية تتمتع التي هليةاأل والهيئات

، العامة الموازنة من دعماى تتلق تكن لم لو حتى منها أي في والعاملين حكمهم في ومن والنقابات
 فلسطيني غير شخص وأي، فهم بهتكلي يتم الذي للعمل بالنسبة عامة بخدمة المكلفين شخاصواأل

 شخص وأي، والقضائية التنفيذية، التشريعية، الوطنية السلطة مؤسسات منأي  في منصباا  يشغل

أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد  عمومي جهاز أي لصالح عمومية وظيفة يمارس
 خضاعهمإ الوزراء مجلس يقررة أخرى جه أو آخر شخص وأي، عمومية دوليةأجنبي أو مؤسسة 

ت فقد، التقادم حيث ومن .القانون  ألحكام  تخضع أن: ل على القانون  من (44ة رقم )الماد نص 

 أثرى  الموظفين أحدبها. فلو  إجراءاتن م بها يتعلق ما وكل المشروع غير الكسب قضايا للتقادم

 لقانون  وفقاا  بالتقادم بمالحقتها الحقط سقو  فإن، حينه في كشفها يتم لم واختالسات ِرشا من

 وباختصار .المذكورة للمادة وفقاا ، الفسادة مكافح قانون  ضوء على، مالحقتها من يمنع ل العقوبات

 ضمن داخل المقترف الفعل يكون  أولهما أن، اثنين ركنين على يتوقف القانون  هذا تطبيق فإن

 ههذ فاا مقتر  يكون  أن والثاني، القانون ا هذ من األولى المادة في ورد كما"الفساد"  مصطلح تعريف
 .منه الثانية المادة أحكامب بموج للقانون  الخاضعين األشخاص ضمن من فعالاأل

 م  تفما  الفساد التالي :ر  فقد ا   وبموا  هذا القايور 
بعبارة من أين لك  العالم دول بعض في الجريمة هذه عن يعبراريم  الكس   ير المشروع:  -

 والدولة العام ةة الوظيف سمعة إلى يسيء وظيفته حساب على الموظف ثراء بأنهذا. فال شك 

، والنحراف الفساد سلوكى عل يشجع ذلك فإن محاسبته من العدالة يد تتمك ن لم إذا ألنه، ابرمته
 وحيادهم الدولة موظفي أعمال فيك وتشك ِ ، الدولة نحو والحترام بالهيبة األفراد شعور يضعف كما

 . (8)ونزاهتهم

                                                           

دراسة  –الباحث يوسف تومر كوهين، "مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ( 8)
 .80ص ،م5081 مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،
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 الحصول خالل من إل، تتحقق ل المشروع غير الكسبة جريم مالحقة أن إلى اإلشارة من بدَ  ول

. لديه ما حكمه في وَمنْ  العام   الموظف خالله من يعلن الذي، الماليةة الذم بإقرار يدعى ما على
 والسندات األسهم ذلك في بما منقولة وغير، منقولة أموال من القصر وأبنائهه زوج لدى وما

، الثمينة واألحجار والمعادن والحلي والنقود البنوك في والحسابات الشركات فيص والحص
ص نصو  لزمتأ حيث. القانون  تضمنها التي لألحكام وفقاا الدخل هذا وقيمة دخلهمر ومصاد
 نص القانون خالل فترات زمنية محددة. و  المالية الذمة إقرارات بتقديم ألحكامه الخاضعين القانون 

 أردني دينار مائة عن تقل ل غرامة إلى تصلاإلقرارات  تلك تقديم عن يتخلف من لكل عقوبة على

 تاريخ من تأخير شهر كل عن قانوناة المتداول بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف على تزيد ول

 من لكل عقوبة على كما نص .الهيئة قبل منك بذله تكليف تاريخ أو القانون  هذا ألحكام خضوعه

 تقل ل غرامة لىإ تصل القانون  في عليها المنصوص اإلقراراتي ف صحيحة غير بيانات عمدا ذكر

 .(8)قانوناا  المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف على تزيد ول، يأردن دينار مائة عن

 د انتشاراا الفسا أشكال أكثر تمثل ظلت الجريمة هذه أن من الرغم علىالواسط  والمحسوبي :  -

الشأن. إل أن تجريمها  لهذا أجريت التي الرأي استطالعات من للكثير وفقاا  الفلسطيني المجتمع في
 المادة عرفت حيث، الفساد مكافحةن بشأ بقانون  القرار صدور مع م(5080لم يتم إل في العام )

 أو شخص لصالح تدخال أو قراراا  الموظف اتخاذا: بأنه والواسطة المحسوبية التشريع هذا من ولىاأل

 أو العائلي أو الحزبي كالنتماء مهنية غير لعتبارات غيرهاى عل تفضيلها أو مستحقة غير جهة

 لهذه القانون  معالجة أن فيه شك ل ومما. معنوية أو مادية منفعة علىل للحصو  الجهوي  أو الديني

 ومسألة فيها الشروع ومسألة الجريمة هذه أركان يبين وواضح مفصل نحو علىم تك لم الجريمة

ة مذكر  إصدار بالتالي يوجب مما. للقانون  الخاضعين غير العاديين األفراد من يطلبها منة معاقب
وعقوبة هذه ، لالمجا هذا في القانون  في الوارد الغموض خاللها من يوضح المادة لهذه تفسيرية

 .(5)سنة( عشرةإلى خمسة   سنوات ثالث) من تصل( هي جنائية 52الجريمة حسب المادة )

 فين وم الموظف استغالل الجريمة بهذه ويقصدإساءة استمما  السلط  خ فاا للقايور:  -

 الوظيفة ة استثمارجريم من الجريمة هذه وتقترب. القانون  أحكام مخالفة في الوظيفي لنفوذه حكمه

 األفعال كافة ويشمل أوسعا ونطاقه مفهومها أن إل، العقوبات قانون  في عليها المنصوص العامة

 واقتصرت اقتصادية منفعة منها يحققم ل ولو حتى الوظيفي نفوذه مستغالا  الموظف يقترفها التي

 الخاضعين للموظفين المسؤولين أحد إجبار مثل، المعنوية المصلحة على إليها رمى التي المنفعة

 لهذه األبرز المثال يكون  وقد .إليه ينتمي الذي الحزب لصالحأو  لصالحه التصويت على لرئاسته

                                                           

 –قابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية "مكافحة الفساد في المنظومة الع مرجع سابق، ( الباحث يوسف تومر كوهين،8)
 .80ص ،م5081 دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،

 .83م ، ص5088عمان، ، ، دار الرسالة العالمية8، ط"جرائم الفساد، "القاضي فاروق الكيالني( 5)
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 قبل من العمل هذا يتم أن بشرط ولكن، بسببه أو العمل أماكن في الجنسيش التحر  هو الجريمة

أماكن العمل  في التحرش يتم مرؤوسيه. وأن تجاه رئاسية سلطة يملك حكمه في منم أو عا موظف
 إلى تصلة جنائي بعقوبة (52وقد ع وقب مقترف هذه الجريمة حسب المادة رقم ) أو بسبب العمل.

 .(8)سنه عشرة خمسة إلى سنوات ثالث من) المؤقت السجن

 من يقعأن  يجبل الفع هذا بأن التذكير من بدَ  ول ك  فم  يؤدي إلى المساس باألموا  المام : -

 في استخدم الفلسطينيع المشر  أن الواضح ومن، فساد جرم ليعتبر حكمه في من أو رسمي موظف

 المال كإهدار، العام بالمال تمسي الت األفعال من العديد إدخال تضمن واسعة صيغة الجريمة هذه

 العام المال على عتداءالأو ، العام الموظفل قب من الضريبي التهرب أو العام المال تبديد أو العام

 يؤدي الذي المتعمد همالاإل أو .لها الخسارة تسبيب أو دارةاإلن م نتقامال باب من الموظف قبل من

( تتمثل في عقوبة جنائية وتصل 52وعقوبة هذه الجريمة حسب المادة رقم ) .العام المال هدر لىإ
 (5)سنه عشرة خمسة إلى سنوات ثالث من المؤقت السجن إلى
المام  المي وص عليها فغ  بال ق  المخل  والارائ  المام  الو يف  بواابا  المخل  الارائ  -

 قوايير المقوبا  الساري .

لغربي  وقايور   الساري فغ الضف  ا1161( لما  16قايور المقوبا  األرديغ رق  ) - ايياا 
   وتمدي ته الساري حتى اللح   فغ قطاع  جة:1136( لسي  14رق  ) المقوبا  الفلسطييغ

 ومعاقبة، الفساد من خطيرة أشكالا  تمثل التي األفعال من مجموعة تجريم القوانين هذا تضمنت

 :(4)باآلتي األفعال هذه ونبين، مقترفيها
سواءا أكان مالا أم هدايا مقابل قيام الموظف  عينية منفعة على الحصول وهي: الرشوة اريم  .أ

 الجرائم أكثرن م الرشوة وتعد  ، وظيفته بحكم به القيام واجبه من بعمل القيام عن امتناعه أو، بعمل

 في األفراد ثقة ي ضعفة الرشو  انتشار إن حيث، برمته المجتمع وعلى الدولة أجهزة على خطورة

ثارة، المواطنين بين بالمساواةل اإلخال إلى يؤدي انتشارها أن كما، ونزاهتها العام ة السلطة  األحقاد وا 

 حتى، الناس بحقوق  المتاجرين السماسرة وكثرة، والغش الكيد ورواج، بينهم والتباغض والضغائن

 المجموعات الثمن يدفع ما وغالباا ، الدفع على للقادرينا فيه البقاء يكون ، غابة المجتمع يغدو

 عليها يعاقب التي الجنح من الرشوة جريمة. الفقيرة والقرى  واألحياء، واألطفال الفقراء من، المهم شة

ة الرشو  كانت حال في سنتين حتى أشهر ستة من بالحبس الضفة في النافذ، األردني العقوبات قانون 
 القيام عن امتنعف الموظ أن أو، حق غير الفعل كان إذا أما، الموظف على واجب حق بفعل للقيام

                                                           

 .83م ، ص5088عمان، ، ، دار الرسالة العالمية8ط مرجع سابق ،"لفسادجرائم ا، "القاضي فاروق الكيالني( 8)
 ، مرجع سابق.، القاضي فاروق الكيالني( 5)
مرجع ، بدون ناشر، عمان، 8م، ط8883الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"،  – كامل السعيد، "شرح قانون العقوبات األردني د.( 4)

 .381ص سابق
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 غرامة إلى باإلضافة، سنوات ثالث إلى سنة من لتصبح العقوبة فترتفع، الرشوة بهدف بالفعل

 .(8)مالية

ولكن وبموجب ، )الوسيط( بينهماش والرائ والراشي المرتشي من كل    على العقوبة هذه وتوَقع
 إحالة قبلة الجريم عن أبلغوا حال في العقوبةن م إعفاءن م فقط والمتدخل الراشي يستفيدالقانون 

 العقوبةح تصب الموظف يقبل ولم، الرشوة عرض الراشيل حاو  حال وفي، المحكمة إلى القضية

  .(5)األقل على أشهر ثالثة

، المؤبدة الشاقةأما بالنسبة للقانون النافذ في قطاع غزة فإنها العقوبة تتمثل في األشغال 
ن بي ما القانون  هذا ميز وقد. به وعد أو عطيأ   ما على تزيد ول جنيه ألف عن تقل ل وبغرامة
ر بغي تتمي الت الرشوة بين وما، والمرتشي الراشي بين سابق اتفاق بموجب تتم التي الرشوة جريمة
ي مائت عن تقل لة وغرام السجن إلى العقوبة الثانية الحالة في فخف ض، العقوبة في سابق اتفاق
ب فعاق والموظف المستخدمن بي ما أيضاا  القانون  هذا فرق  وقد. جنيه خمسمائة على تزيد ول جنيه

مين، اإلدارة منه توظيف دون  معه التعاقد يتم الذي الشخص وهو، المستخدم ، الخبراء أو كالمحك 
ا م إلى بالنسبة والقابالت والجراحين واألطباء، القضائي ين والحراس والمصف ين، ةبالنيا ووكالء
ي ه، مخفَّضة بعقوبة وفاة؛ أو عاهة أو مرض أو حملن بشأ، شهادات أو بيانات من يعطونه
ومزج  .العقوبتين هاتين بإحدى أو، جنيه مائتي تقل ل وبغرامة، سنتين على تزيد ل مدة الحبس

 أنى عل المادة هذه نصت حيث، واحد حكم في الرشوة وفعل والمحاباة الواسطة فعلالقانون ما بين 

 أخلو أ وظيفته أعمال من عمل عن امتنع أو وظيفته أعمال من بعمل قام عمومي موظفل ك"

 تزيد وله جني مائتين ع تقل ل وبغرامة بالسجن يعاقب وساطة أو توصية أو لرجاء نتيجة بواجباتها

 ومع، للمرتشية المقرر  بالعقوبةط والوسي الراشي عقوبة على". ونص القانون جنيه خمسمائة على

 .(4)بها اعترفو أ بالجريمة السلطاتر أخب إذا العقوبة من الوسيط أو الراشي أعفت فقد ذلك
 العام  ل الماى عل الموظف استيالء بأنها الختالس جريمة تعرف: الما    الما  اخت س اريم  .ب

 بتغيير أي النيةر بتغي يتم فالختالس لذا، الموظف حيازة في العام   المال أن والمفروض، لنفسه

 بظروف عليه يستدل فإنه، أمراا باطنياا  النية تغيير كان ولما. مالك حيازة إلى أمين حيازة من الحيازة

 حقيبته في العام ة الجهة كمبيوتر من قطعةع بوض عمد عن الموظف قام فإذا، ومالبساتها الواقعة

، الجريمة لتمام، يلزم فال، العام   المال اختالس جريمة بهع يوق ذلك فإن، لنفسه عليها الستيالء بنيَّة
ويعاقب القانون النافذ بالضفة الغربية الذي يقوم  .العمل مكان خارج العام بالمال الموظف يخرج أن

                                                           

 .381، صالمرجع السابق( 8)
 .381الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"، ص – كامل السعيد، "شرح قانون العقوبات األردني د. (5)
 .34، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2م، ط8811( الدكتور نبيل مدحت سالم، "شرح قانون العقوبات )القسم  الخاص("، 4)
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. دينار مئة إلى دنانير عشر من وغرامة، سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبسبهذه الجريمة 
ذ  العتقالو أ، الشاقة األشغال إلى العقوبة ترتفع رسمية أوراق تحريف أو بتزوير الفعل هذا تما وا 

 إلى الختالسة جريم عقوبةالقانون خفض و . سنة عشرة خمس إلى سنوات ثالث من المؤقت

ا الختالس كان إذا النصف ر المختِلسض عو  أو، كالقرطاسية زهيدة أموال على واقعا  عن المتضرِ 

 حال في الربع إلى العقوبة خفَّضتا   كم، المحكمة إلى القضية إحالة قبل كامالا  تعويضاا  الضرر

كما  .(8)فيها والفصل الحكم قبل ولكن، المحكمةى إل القضية إحالة بعد التعويض أو الرد حصل
تمت إضافة  وقد .المؤقتة الشاقة باألشغال الجريمة هذهف مقتر عاقب القانون النافذ في قطاع غزة 

 من عليه استولى أو اختلسه ما لقيمة مساوية بغرامة والرد، الجانيل بعز  عقوبات تكميلية تتمثل

 .(5)جنيه خمسمائة عن الغرامة تقل ل أن على، ربحو أ منفعة أو مال
 وكلوتتمثل حسب القانون النافذ في األردن بقيام موظف  :المام   الو يف  است مار اريم  .ج
عامة،  إدارةب لحسا أو الدولة لحساب منقولة غير أو منقولة أموال إدارة أو شراء أو بيع إليه

ا فاقترف  أو ذاتي مغنم لجرا إم عليها تسري  التي األحكام خالف أو األعمال هذه أحد في غشا
 أشهر ستة من بالحبس عوقبة العام   باإلدارةإضراراا   أو اآلخر بالفريق إضراراا أو لفريق مراعاة
 قيام الجريمة هذه على والمثال. الناجمر الضر  قيمة عن تنقص ل وبغرامة سنوات ثالث إلى

 المستحق، كتسريب غير على العطاء ةترسيى إل أدت بأفعال   العطاءات لجان في موظف
قرابة. من صور استغالل النفوذ الوظيفي،  صلة به تربطه مقاول إلى السرية العطاء معلومات
 فعل إليها، سواء ينتمي التي اإلدارة معامالت إحدى من شخصيةة منفع على الموظف حصول

 بإنفاذ المكلفين تجارا  صورية، و  صكوك إلى اللجوء مستعار، أو شخصد ي على مأ مباشرة ذلك
، أو بشكل سواءالقانون مثل الشرطة واألجهزة األمنية  ى إل باللجوءجهاراا أو  أقدموا إذا شخصي 

 .السلطةا فيه يمارسون  التي المنطقة في مستعار شخص يد على مباشرة، أو صورية صكوك
 ثالث إلى أشهرة ست من بالحبسويعاقب القانون األردني الساري في الضفة من يقع بهذا الجرم 

. وبعض الحالت من هذه الجريمة تحاسب الحاصل الضرر قيمة عن تنقص ل سنوات، وبغرامة
. بينما القانون النافذ في قطاع دنانيرة عشر  أقل ها سنتين، وبغرامها إلى أشهر ستة من بالحبس

 بين نوية، ومامع منفعة أو عينية منفعة على للحصولي الوظيف النفوذ استغالل فعلغزة مزج بين 
ها الرشوة فعل ا أخذ أو قبل أو لغيره أو لنفسه طلب منل ك أنه على بنص   عطية أو وعدا

 أعمال على عامة سلطة أية من الحصول لمحاولة أو للحصولم مزعو  أو حقيقي نفوذ لستعمال
 على أو مقاولة أو توريد اتفاق أو ترخيص أو التزام أو نياشين أو قراراتو أ أحكام أو أوامر أو

 تقل ل وبغرامةلحبس با ويعاقب المرتشي حكم في يعد نوع أي من مزية أية أوة خدم أو وظيفة
                                                           

 .205رائم المضرة بالمصلحة العامة"، المرجع السابق، صالج –( الدكتور كامل السعيد، "شرح قانون العقوبات األردني 8)
 .520ص مرجع سابق،أحمد صبحي العطار، "جرائم العتداء على المصلحة العامة"، د.( 5)
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ل األحوا في فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو جنيه خمسمائة على تزيد ول جنيه مائتين ع
 .(8)إلشرافها خاضعة جهة كل العام ة السلطة حكم في ويعد  . األخرى 

قايور  المقوبا  األرديغ ول  ييص عليها القايور الم ري اليافذ ارائ  تخرى يص عليها  .د
 (5)فغ قطاع  جة تتم   فغ التالغ:

 .توقيف أو حبس أشخاص بشكل غير قانوني 

 قانوني. غير بشكل واإلصالحيات التأديبية والمعاهد السجون  في أشخاص قبول 

 المختص. القاضي أو المحكمة أمام السجناء أو الموقوفين إحضار تأخير رفض 

 قانوني غير بشكل األماكن وتحري  المساكن دخول. 

 ب.والضرائ الرسوم جباية أو القضائية القرارات أو القوانين أحكام تنفيذ إعاقة 

  الوظيفة بواجبات القيام في التهاون. 

 القضائية اإلدارية أو السلطة طلبات تلبية عن المتناع. 

 حق دون ة واستخدامها الرسمي اإلمضاءات أو الدولة ختم تقليد. 

 مشروع غير استعمال استعمالها أو الرسمية العالمات تقليد. 

 الرسمية المالية األوراق أو العملة تزوير. 

 تفويض دون  البنكنوت أوراق إصدار. 

 ة.زائف مسكوكات صنع 

 المادي التزوير. 

  سند ظروف أو موضوع في تشويشإحداث. 

 الكاذبة المصدقات. 

تشمل الكثير ، أن جرائم الفساد التي ذكرت في القرار بقانون مكافحة الفساد ويرى الباحث
وقانون ، من جرائم الفساد المذكورة في قانون العقوبات األردني الساري في الضفة الغربية

الساري في قطاع غزة. وبالنظر إلى القانونيين والقرار نجد أنهما يشملوا  العقوبات الفلسطيني
حيث أن هناك تشابه بين القوانين في تجريم بعض األفعال  ،الفساد جميع أشكال وصور

واختالف في بعض القوانين التي تجرم بعض األفعال وبذلك يكون هناك قصور في التشريع 
من وجهة نظر الباحث ل بد من ذكر جميع هذه  بحيث لم يكن شامل لكل أفعال الفساد ولذلك
 ارب ويتحقق التوحيد القانوني.األشكال في قانون واحد حتى ل يحدث تض

                                                           

مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مرجع سابق، ، "الباحث يوسف تومر كوهين( 8)
 .11-11ص
 .520مرجع سابق، صأحمد صبحي العطار، "جرائم العتداء على المصلحة العامة"، د.  (5)
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  (:2111القرار بقايور  س  األموا  لما  ) - ال اا 

 (8):اآلتيةل األفعا من أي    ارتكاب بأنها األموال غسل جريمة بقانون  القرار من الثانية المادة عرفت

 متحصالتل تشك األموال هذه بأن يعلم وهو، شخص أي قبل من األموال تحويل أو استبدال -
 شخص لمساعدةو أ، األموال لهذه المشروع غير األصل تمويه أو إخفاء لغرض، جريمة

 .أفعاله على المترتبةة القانوني التبعات من اإلفالت على األصلية الجريمة ارتكاب في متورط

 أو الملكيةو أ الحركة أو التصرف أو الموقع أو المصدر أو، الحقيقية الطبيعة تمويه أو إخفاء -

 متحصالتل تشك األموال هذه أن يعلم شخص أي قبل من، باألموال المتعلقة الحقوق 
 .جريمة

 أنم الستال وقت في يعلم وهو، شخص أي قبل من استخدامها أو حيازتها أو األموالتملك  -
 .جريمة متحصالت هي األموال هذه

، التسهيلو أ، النصح أو المشورة تقديم أو، التآمر أو، التحريض أو، المساعدة أو، الشتراك -
 هذه فيا عليه المنصوص األفعال من أي    ارتكاب في الشروع أو، التستر أو التواطؤ أو

 .المادة

ل ألموا الغسل كان إذا، الجريمة هذه على منه( 43) المادة بموجب بقانون  القرار يعاقب
 إلىر دينا آلف ةمن ثالث إلى خمسة سنة أو بغرامة من عشر  المؤقت بالسجن، جناية عن ناتجة

 العقوبةح فتصب، جنحة عن ناتجة ألموال الغسل كان إذا أما. العقوبتين بكلتا أو، دينار ألف مئة

 عن تزيد ول دينار سة آلفخم عن تقل ل بغرامة أو، سنوات ثالث إلى واحدة سنة من الحبس

 والمحرِ ضل والمتدخ الشريك يعاقب كما الشروع ويعاقب، العقوبتين بكلتا أو دينار ألف خمسين

 من( 48ة )للماد وفقاا العتباري  الشخص عقوبة أما .المادة هذه في المذكورة العقوبات بنصف

 عقوبة إلى فباإلضافة، الجريمة هذه في تشارك أو تقترف التي والمصارف كالشركات، بقانون  القرار

( يغرم الشخص العتباري 43)المادة  في المذكورة للعقوبات وفقاا، الفعلية اإلدارة عن فيها المسؤول
ول  تزيد عن مائتي ألف دينار أردني. أو ما يعادلها ، بغرامة ل تقل عن عشرة آلف دينار أردني

 على( 30ة )الماد أوجبتد فق، إضافية وكعقوباتمن العمالت المتداولة قانوناا في فلسطين. 

 األموال مصادرة إلى باإلضافة، يمةالجر  من المتحصلة لألموال العينية بالمصادرة الحكم، المحكمة

ومنحت  .الجريمة متحصالت أو، األموال هذه من عليها يتحصل أخرى  منافع أو دخالا  تشكل التي
 الجناة من بادر من لكل  ، أحكامهي ف المقررة العقوبة من إعفاءا  بقانون  القرار من( 41المادة )

 علمها قبل األموال غسل جريمةن ع، القرار أحكام بموجب المنشأة، المالية المتابعة وحدة بإبالغ

                                                           

م، الئتالف من أجل النزاهة 5008"، م بشأن غسل األموال5003مراجعة نقدية للقرار بقانون لعام ، "بالل البرغوثي األستاذ( 8)
 .1رام هللا، ص، والمساءلة
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 يكون  أن، لإلعفاء تعين بالجريمة العلمد بع اإلبالغ حصل فإذا، المختصة السلطات من أي أو، بها

 .الجريمة محل األموال أو الجناة باقي ضبط اإلبالغ شأن َمنْ 

بشأن م 5082( لعام 50وبالنظر إلى القرار السابق فقد صدر قرار آخر بقانون رقم )
ليكون تعديل للقرار السابق. وليشمل مجموعة أخرى من ، مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

جرائم غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. والعبرة ليست بكثرة القرارات وبخاصية في ظل النقسام 
ومجموعة من ، الفلسطيني ووجود مجموعة من القرارات مطبقة في الضفة الغربية دون غزة

وانين مطبقة في قطاع غزة دون الضفة الغربية. فبدلا من التخبط في كثرة اإلصدارات من الق
وبعد المراجعة ، القرارات يجب السعي الحثيث لتوحيد البيئة التشريعية والقانونية بين شطري الوطن

والتنقيح والمصادقات يتم إصدار قوانين شاملة تراعي الحالة الفلسطينية وتحافظ على عدم 
 .(8)تضارب بين القوانينال

 المطل  ال ايغ
 التحقيق فغ ارائ  الفساد

 :تمهيد
يعتبر التحقيق البتدائي هو أول مرحلة تمر فيها الدعوى الجزائية وأن المكلف في ذلك 
حسب القانون هو النيابة العامة بصفتها سلطة التحقيق، وسيتم تناول التحقيق في جرائم الفساد 

التعريف بالتحقيق البتدائي، وأهمية التحقيق البتدائي في الدعوى في هذا المطلب ضمن 
الجزائية، وعن الجهة المسؤولة عن التحقيق البتدائي في جرائم الفساد وأيضاا الحديث عن 

 اآلليات التي تتبع في التحقيق البتدائي في جرائم الفساد.

 الفرع األو :
 تمريف التحقيق ا بتدائغ 

ة سلط بصفتها المختصة العامة النيابة تباشرها التي القانونية ءاتاإلجرا مجموعةهو 
سنادها الجريمة إلثبات الالزمة القانونية البي نات إلى الوصول بهدف، التحقيق ل قب مرتكبها إلى وا 
ب أغل وتتجه .(5)الحقيقة إلى للوصول النهائي بالتحقيق تختص التي المختصة المحكمة إلى إحالته
 قسماا  أن كما، الجنائية الجرائم جميع في البتدائي التحقيق وجوب بمبدأ األخذ إلى القانونية النظم

                                                           

 .1، مرجع سابق، ص"م بشأن غسيل األموال5003دية للقرار بقانون لعام مراجعة نق، "بالل البرغوثي األستاذ( 8)

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة "دراسة علمية وشرعية –ضوابط العدالة في التحقيق الجنائي ، "حسين علي الحميري  الباحث( 5)
 . 58م ، ص5085المدينة العالمية، كواللمبور، 
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ت أكان سواءا ، كافة الجرائم أنواع في البتدائية التحقيقات وجوب مبدأ تبنى قد النظم تلك من كبيراا 
 جميعي ف البتدائي التحقيق إجراء بلزوم الفلسطيني المشرع أخذ وقد، مخالفات أم، جنحاا  أم جنايات

 حيث، والمخالفات الجنحوية الجرائم في البتدائي التحقيق إجراء يستلزم لم بينما، الجنائية الجرائم

 إلىة القضائي الضابطة أجرتها التي الستدللت محاضر إحالة المختص النيابة لوكيل أجاز

 إلحالتهاة كافي المحاضر تلك أن رأى حال في، ابتدائي تحقيق إجراء دون  ات هام بالئحة المحكمة

م على أنه 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون  من( 24) المادة نصت حيث، للمحكمة
 المتهم تكلف، الستدللت جمع محضر على بناء إلقامتها صالحة الدعوى  أن، والجنح المخالفات

 الستدللع جم محضر كفاية مدى لتقدير السلطة المختصة المحكمة أمام مباشرة بالحضور

 الممنوحة التقديريةة السلط هذه وتحديد .البتدائي التحقيق إجراء دون  من مباشرة للمحاكمة لإلحالة

 البي نات كفايةر تقدي يعني، الدعوى  إلقامة الستدللت جمع محضر بصالحية النيابة لوكيل

 المحكمةم أما المتهم محاكمة إجراءات لسير الستدلل جمع بمحضر الواردة والوقائع واألدل ة

 تجريهي الذ النهائي التحقيق أثناء القضائية الحقيقة إلى الوصول إلى يؤدي بشكل المختصة

 .(8)اإلثبات بي نات بكفاية أو المحاكمة بسير ذلك يخل أن ودون ، المحكمة

ء إجرا لوجوب معياراا  خطورتها ومدى الجريمة نوع جعل الفلسطيني المشر ع يكون ، وبذلك
ا بينم، جميعاا  بالجنايات البتدائي التحقيق بإجراء العامة النيابة فألزم، عدمه من البتدائي التحقيق
 جمع محاضر صالحية لمدى وفقاا  والمخالفات بالجنح إجرائه في التقديرية السلطة منحها

 .عدمها من الدعوى  إلقامة الستدللت

 أن ذلك يستتبع فإنه، جنحوية وأخرى  جنائية جرائم إلىا طبيعته بحسب تقسمجرائم الفساد 

 في البتدائي التحقيق إجراء يشترط ل بينما، الجنائيةد الفسا جرائم في البتدائي التحقيق يستلزم

 أن كون ، البداية محاكم أمام بالمحاكمة الخاصة اإلجراءاتة مراعا مع، الجنحوية الفساد جرائم

 تعتبر التي الفساد جرائم محكمة اختصاص ضمن تقع، جناياتم أ جنحاا  أكانت سواء الفساد؛ جرائم

 للعقوبة األعلى الحد عن النظر بغض، الجرائم أنواع من محددع بنو  متخصصة بداية محكمة

 تبعاا  المحكمة وتحكم، الجنائي أم الجنحوي  الحد ضمن أكانت سواء، الجرائم هذه على المفروضة

 .(5)قانوناا  المقررة بالعقوبة لذلك

ذا، وبالتالي  أحدو أ العام النائب من ات هام قرار صدور تتطلب ل الجنحوية الجرائم كانت وا 
 الصلحة محكم إلى المختص النيابة وكيل قبل من ات هام بالئحة مباشرة تحال كونها، مساعديه

                                                           

جامعة بير  –تاذة آلء النقيب، " أصول التحقيق في جرائم الفساد" ، ورقة بحثية، معهد الحقوق األستاذ مصطفى فرحان، واألس( 8)
 .58-53م ، ص 5082زيت، رام هللا، 

 .58-53األستاذ مصطفى فرحان، واألستاذة آلء النقيب، " أصول التحقيق في جرائم الفساد " مرجع سابق، ص( 5)
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 أحد أوم العا النائب من ات هام قرار صدور تستلزم، استثنائي وبشكل، الفساد جنح فإن، المختصة

 بهذهت اختص بداية محكمة بصفتها الفساد محكمة إلى بها المتهم إحالة ستتم كونه مساعديه؛

وفقاا ألحكام  وذلك، الفساد مكافحة لقانون  وخضوعها الجريمة هذه لطبيعة استثنائي بشكل الجنحة
 العام النائبن م التهام قرار إصدار وجوب أنمن قانون اإلجراءات الجزائية. إل  (530المادة )

 يخصا فيم سواء، الجريمة هذه طبيعة يغير ل، الجنحوية الفساد جرائم في مساعديه أحد أو

 قبل البتدائيةت التحقيقا إجراء وجوب عدم يخص فيما أو، الجنح جرائم على المفروضة العقوبات

 جمع محاضرن أ رأى ما إذا الفساد مكافحة نيابة وكيل يستطيع وبالتالي، للمحكمة إحالتها

، للمتهم الت هامه توجي يقرر أن، الفساد جنح في المحكمة أمام الدعوى  إلقامة صالحة الستدللت
 اتهام قرار بإصدارا إم، المناسب القرار لتخاذ مساعديه أحد أو العام النائب إلى الملف يرفع وأن

ما، محاكمته لتتم المحكمة إلى ات هام بالئحة المتهم بإحالة واألمر  النيابة وكيل إلى الملفد يعي أن وا 

( من قانون اإلجراءات 825( والمادة )838ألحكام المادة ) وفقاا  وذلك، نواقص أي لستكمال
 .(8)الجزائية

 الفرع ال ايغ: 
 تهمي  التحقيقا  ا بتدائي 

 القانونيةا حجيته ومدى بها تختص التي الجهة ناحية من البتدائية التحقيقات أهمية تكمن
 في والمجتمعم للمته توفرها التي الضمانات وكذلك، الجزائية الدعوى  في به تتم التي الزمني والنطاق

 إضافية كسلطةة العام النيابة فإنه تتولها، بها تختص أو تقوم التي الجهة ناحية فمن .واحد آن

 إصباغ إلى الفقهم معظ ذهب حيث، قضائية سلطة بصفتها وتمارسها ات هام كسلطة عملها على

 ومعظم والفلسطينيي والمصر  األردني المشرع من كل فعل كما العامة النيابة على القضائية الصفة

 بمصداقية تتمتع، التحقيق قاضي أو العامة النيابة تجريها التي واإلجراءات. (5) العربية التشريعات

 الشرطة رجال أو، القضائي الضبط كمأموري   أخرى  تنفيذية سلطة أي تتولها التي تلك من أكبر
 المباحث قوات وكذلك، وغيرهم مختصين موظفين من القضائية الضابطة أفراد أن كون ، والمباحث

 عليهم وتفرض، رؤسائهمت تعليما إلى قضائية جهة أي من أكبر بشكل يخضعون  قد، والشرطة

 أي في قناعتهم إبداء فية المطلق السلطة لهم تكون  أن دون  األوامر هذه تنفيذ الرئاسية السلطة

 عليها يفرض ول، أكبر تقديريةة بسلط تتمتع التي العامة النيابة بعكس، التحقيق مجالت من مجال

 العامة النيابة عضو أن إذ، قضائيةل أعما من تمارسه فيما مرؤوسيها أوامر اتباع الهرمي التسلسل

 يمارس كونه، التحقيقية اإلجراءاتص يخ فيما مرؤوسيه من أوامر أو تعليمات أي يخالف أن له

                                                           

 .58-53آلء النقيب، " أصول التحقيق في جرائم الفساد " مرجع سابق، صاألستاذ مصطفى فرحان، واألستاذة  (8)
 .28م، منشورات عويدات، بيروت، ص8811"، أصول المحاكمات الجزائية"الدكتور عاطف النقيب، ( 5)



005 
 

 التي التهامية سلطتها بخالف، للقانون  إلا عليه سلطان فال وبالتالي، القضائية بصفته عمله

 أن كون ، العام النائب أوامر مخالفةه ل يجوز فال وبالتالي، العام النائب من النيابة وكيل يستمدها

 ثقة. و (8)القانون  وحكمكقاضي   النيابةو عض يمارسها التي التحقيق كسلطة ليست التهام سلطة

 من هؤلء يأمن حيث، أكبر هي العامةة النيابو أ القضاء أمام، الخبراء وكذلك، والمتهمين الشهود

 معه يمكن الذي األمر، القضاء إطار خارجم يت إجراء أي من قضائية إجراءات إطار في تعسف أي

 عليه مما القانونية بالحقوق  التمسك أو دفوع أول أقوا أي إبداء، ذاته المتهم وحتى الشهود أو للخبراء

 تتمتع العامة النيابة بها تقوم التي التحقيقية اإلجراءاتة حجي أن كما، األخرى  الجهات أمام األمر

 أن ذلك أمثلة ومن، القضائي الضبط مأموري  أمام تتمي الت تلك من أسمى بمكانة القانون  وفق

صدار لإلدانة صالحاا  قضائياا  اعترافاا ر يعتب العامة النيابة أمام المتهم اعتراف  كما ويعتبر، الحكم وا 

 .(5)أعلى محكمة أمام تم ه العترافأن لو

 منى وسط مرحلة في يتم وكونه، إجرائه وقت خالل من البتدائي التحقيق أهمية تبرز كما

 يشكلي الذ األمر، المحاكمة ومرحلة الستدللت جمع مرحلة بين تقع، الجزائية الدعوى  مراحل

 والدلئلت التحريا واستغالل الستفادة خالله يمكن حيث، المرحلتين هاتين بين ومالءمة موازنة

 من وتمحيصهاا فحصه بعد واألدلة البي نات وتوفير، جهة من القضائية الضابطة تجمعها التي كافة

 السرعة بين توازن ي وبالتال، أخرى  جهة من تطول قد التي المحاكمة إجراءات قبل العامة النيابة قبل

 على التأثير أوت اإلثبا بأدلة للتالعب المتهم أمام الباب تسد حيث، معاا  واحد آن في والتدقيق

 المتهم توقيف يمكنا كم، العامة النيابة لدى ومحفوظة مدونة أقوالهم تكون  حيث، والخبراء الشهود

 حقوقه على تحافظ وكذلك، فراره عدم وضمان، التحقيق مصلحة على للحفاظ ضده يلزم ما واتخاذ

، ودفاعه دفوعه إبداء فيق الح ومنحه، بها ومواجهته، إليه المسندة التهم بكل إعالمه خالل من
فهامه، الصمت في الحق ومنحه  والمتهم المجتمع حقوق  بينن تواز  وبالتالي، كافة القانونية حقوقه وا 

 المرحلة هذه في المتهم حقوق ر إهدا وعدم، جهة من البينات وجمع الجريمة عن الكشف يكفل بما

 جمع عدم إلى ودعا، ذاتها للجهةم والتها التحقيق سلطتي إعطاء البعض انتقد وقد. أخرى  جهة من
 لزيادة بالتحقيق مختص لقاض  ق التحقي سلطة ومنح، والتهام التحقيق لسلطتي العامة النيابة

 .(4)هحياديت ولضمان المتهم ضمانات

ن ع التحقيق سلطة لفصل الحيادية اشتراط أن وذلك، تدعمه التي المبررات يقدم لمولكن 
 وذلك، تحقيق لقاضي التحقيق سلطة منح عدم إلى يدعو الذي ذاته السبب سيعتبر، التهام سلطة
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ذا، الجزائية بالدعوى  النهائي التحقيق سيجري  من هو القضاء أن  تم قد البتدائيق التحقي كان ما وا 

 العامة النيابة أنى إل إضافة، حياديتها من ويخل، المحكمة قناعات على يؤثر قد فإنه، قاض   من
 المحكمة لرقابةع وتخض، القضائية بصفتها سلطاتها تمارس، البتدائية التحقيقات إجرائها وعند

 .(8)بها تقوم التي اإلجراءات من بالكثير

 الفرع ال الث: 
 التحقيق ا بتدائغ فغ ارائ  الفسادالاه  المسؤول  عر 

ك وذل، كافةم الجرائ أنواع في البتدائي بالتحقيق المخولة الوحيدة الجهة هي العامة النيابة
ج خر  إذ، الفساد جرائم في األمر ويختلف الجزائية اإلجراءات قانون  من( 22) المادة ألحكام وفقاا 

ة هيئ مع للعملة منتدب عامة نيابة وحدد، القاعدة هذه عن المعدل الفساد مكافحة قانون القرار ب
 علىة كاف الفسادم جرائ في بالتحقيق السلطة النيابة هذه ومنح( 8المادة ) حكم وفق الفساد مكافحة

 المكانيةة العامة الصالحي من الفساد جرائم في التحقيق صالحية أخرج وبالتالي، الوطن مستوى 
 مع للعملن المنتدبية العام النيابة بأعضاء وحددها، كافة الوطن محافظات في الجزئية للنيابات

 .(5)الفساد مكافحة هيئة

أن توكيل مهام التحقيق البتدائي للنيابة المنتدبة للعمل مع هيئة مكافحة  ويرى الباحث
حيث أن هذه النيابة يكون فيها أعضاء متخصصين قادرين على ، الفساد هو أمر إيجابي جداا 

والسياسات التي تكفل لهم الوصول إلى نتائج تحقيق ابتدائي مع المتهمين  اتباع اإلجراءات
 مرضية.
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 المطل  ال الث
 آليا  التحقيق ا بتدائغ فغ ارائ  الفساد

 الفساد الذيعن اآلليات المتبعة في التحقيق البتدائي في جرائم  في هذا المطلب سيتم الحديث
والستجواب  بالخبراء،والستعانة  الشهود،والمتمثلة في سماع شهادة  تباشره النيابة العامة

 للمتهمين في جرائم فساد.

  :الفرع األو 
 الشهود: سماع

 بنفسه سمعه أو رآه قد يكون ا لم شخص تقرير هي، المصرية النقض محكمة عرفتها وكما الشهادة

 التحقيقات عليها تعتمد التي البي ناتم أهن م الشهود ويعتبر. (8)هبحواس العموم وجه على أدركه أو

، عام بشكل الظاهرة الجرائم أنواع في مرتكبيهاى إل والوصول الجريمة حالة إثبات في الجزائية
 باتفاق تقع ل، إنسانياا  سلوكاا  بوصفها، الجرائم أن وذلك، السرقة أو واإليذاء، والجرح، القتل كجرائم

 التعامالت في يتم كما العقود أو المراسالت أو باألوراق إثباتهام ليت عليه والمجني الجاني بين

 قد، اختالفها على، الجزائية القوانين أن نرى  ولذلك، المدنية بالدعاوى  إثباتهاد يرا التي واللتزامات
ى تسع بينما، الشهود شهادة عبر الجرائم حالة إلثبات عديدة وأحكاماا  نصوصاا  وأفردتت اعتمد

 إثبات كوسائلة والكتاب والعقود السندات مغلبةا  الوسيلة بهذه اإلثبات من الحد إلى المدنية التشريعات

 الجرائم أما. بالكتابة والديون ع البيو  إثبات إلى دعت السماوية الشرائع أن حتى بل ل، الشهادة على

، ذلك من العكس على بل، إثباتها إلىى ويسع جريمته يوثق الجاني أن نجد أن نَدرَ  فما، عموماا 
 قانون  نظم لقد .بها له صلة كل قطع إلى ويسعى، لها أثر كل ومحو إخفائها إلى جاهداا  يسعى فهو

 البتدائي التحقيق مرحلة في العامة النيابة لدى الشهود لسماعة العام القواعد الجزائية اإلجراءات

 المواد هذه ونظمت( من القانون 84( حتى )33المواد من ) ضمن الثالثب البا من الرابع بالفصل

، استدعائهم وطرق ، الشهود سماع محاضر تنظيم وكيفية، العامة النيابة لدى الشهودع سما كيفية
 الجرائم باقي شأن شأنها، اإلثبات ووسائل طرق  أهم من الفساد قضايا في لشهودا، أقوالهم وتدوين

د ق الشاهد يكون  أن يمكن ل معظمها في الفساد لقضايا الخاصة الطبيعة أن إل، األخرى ة الجزائي
 من يتكون  المادي ركنها أن بمعنى مركبة؛ جريمة كونها وذلك، جوارحه بإحدى وقائعها كلك أدر 

 على الشهودم معظ فإن وبالتالي، للفاعل ذاته الجنائي القصد يربطها، عدة مستقلة ماديةل أفعا

ن فإ وبالتالي، الجرمية للواقعة المادي الركن كامل وحدها بشهادته يثبت أن يصعب، الفسادم جرائ
ب ويتوج، المحكمة أمام للجريمة المادي الركن من جزءاا  تثبت أن إل تستطيع لن العامة النيابة
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سنادها، للجريمة المادي الركن إلثبات مكملة أدلة عن والتنقيب البحث عليها ل، مقترفها إلى وا   لن وا 

نزال الجريمة كشف وهي، منها المرجوة الغاية إلى الجزائية الدعوى  بنتيجة تصل  بحقة العقوب وا 

 وكذا، الفساد مكافحة قانون  أن وذلك. المختصة المحكمة أمام عناصرها بكل إثباتها بعد مرتكبيها

نما، الفساد بجرائم خاصة إثبات قواعد يفرد لم، العقوبات قانون   العامةت اإلثبا قواعد عليها أجرى  وا 

 بحقم الجر  إثبات في الفساد مكافحة نيابة على المسؤولية يزيد الذي األمر، الجنائي القانون  في

 .(8)المادي لركنها المركبة ذاتها الصبغة تحمل كافة الفساد جرائم أن ذلك يعني ول .المتهم

 الفرع ال ايغ: 
 ا ستماي  بالخبراء:

 كافة واألعمال العلوم بصروف ملماا  يكون  لن، الحال وبطبيعة، النيابة عضو أو النيابة وكيل نإ

، غموض أو مسألة وتوضيح تبيان أو، ما أمر غموض لكشف الجزائية التحقيقات تحتاجها التي
 الجزائية اإلجراءات قانون  أفرد قد، ولذا. المختلفةم والعلو  الخبرة بأهل يستعين أن البديهي من وكان

 حيث، البتدائي التحقيق مرحلة في العامة النيابة قبل من الخبراءف بتكلي خاصة وأحكاماا  نصوصاا 

 العامة النيابة وكيل يستعينيحق له أن  أنه على الجزائية اإلجراءات قانون  من( 13) المادة نصت

ك لذل المنتدب الطبيب ويقوم، المرتكبة الجريمة حالة إلثبات الخبراء من وغيره المختصب بالطبي
 وللمحقق، بالتحقيق المختصة الجهة إشراف تحت الالزمة اإلجراءات باتخاذ الخبراء من وغيره

 النيابة فلوكيل وبالتاليي تقتض التحقيق مصلحة أن قدر إذا، الخبراء أعمال مباشرة أثناء الحضور

 .(5)في نطاق عمل محدد معينة مسألة في الخبرة أهل من مناسباا  يراه من تكليف

 الفرع ال الث: 
 استاوا  المتهمير:

 يتمتعون  معظمهم أن كما، والجاهة السطو  يملكون  ممن الفساد قضايا في المتهمون  يكون  ما دةعا 

 مجال في المختلفة العلوم ضروب أو الساريةة واألنظم القوانين في سواء، كبيرتين ودراية بثقافة

 جريمتهم وتمويه واألنظمة القوانين على لاللتفاف حتماا ه باستغالل سيقومون  الذي األمر، أعمالهم

 يتوجب الذي األمر، العقاب من اإلفالت محاولتهم في كافة الوسائلم واستخدا، إخفائها ومحاولة

 كشف وعدم، األدلة على للحفاظ كافة والحذر الحيطة وسائل ات خاذ المحقق النيابةو عض على معه

 أو للضغطء هؤل تعريض عدم على حرصاا ، التحقيق من متأخرة مراحل في إل للمتهم النيابةد شهو 

ذا. الحقيقة كشفهمم عد أو، أقوالهم لتغيير عليهم المتهم يمارسها قد التي الترغيب أو الترهيب  كان وا 
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 فإن، بها ومناقشته والبي نات باألدلةم المته مواجهة هو القانون  عرفه الذي بمعناه، (8)الستجواب

 وبشكل، منطقي تسلسل وفق للمتهم بي نة أو دليلل ك كشف وتوقيت كيفية معرفة النيابة وكيل على

 في الشهود وأقوال بأسماء النيابة وكيل يواجه أن بالضرورةس ولي، الستجواب أثناء التحقيق يخدم

 بها وردت التي والوقائع الشهود هؤلء بأقوال المتهم يواجه أن له حيث، الستجواب جلسات بداية

التي  الجزائية اإلجراءات( وهي من قانون 83مناقشة المتهم بأسمائهم حسب المادة ) ذكر دون 
ت بالستفسارا ومواجهته إليه المنسوبة األفعال بشأن تفصيلية بصورة بأنه الستجوابعرفت 
 باستجوابا وحده العامة النيابة وتختص عنها باإلجابة ومطالبته، التهمة عن، والشبهات واألسئلة

 ألحد فقط الجنحي ف المتهمين استجواب في صالحيتها تفويض لها ويجوز، غيرها دون  المتهم

 دون  العامة النيابة من سوى ت بالجنايا المتهم استجواب يجوز ل أنه إل، القضائي الضبط مأموري 

 على ويتوجب .جناية بأي المتهم باستجوابي القضائ الضبط مأموري  تفويض باطالا  ويقع، غيرها

 استجواب النيابة لوكيل فيجوز الجنح أما، جميعاا  بالجناياتم المته استجواب مباشرة النيابة وكيل

المتهم في الجنايات جميعها  استجواب النيابة وكيل يتولىحيث ، فيهاك لذل ضرورة يرى  بما المتهم
 اإلجراءات( من قانون 82والجنح التي يرى استجوابه فيها ضروري حسب المادة رقم )

 .(5)يةالجزائ

في قضايا جرائم  إذا ما طبقت نجد أن المتهمينمما سبق أن اآلليات السابقة  يرى الباحث:
نظراا لتنوع تلك اآلليات وما يترتب عليها من أدلة وبراهين إما أن تثبت ، الفساد هم المدانين فعالا 

براءة المتهم أو تثبت أدانته. مع ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة على المتهمين نظراا لتوجهات 
سياسية معينة ووجهات نظر شخصية حيث يجب أن يأخذ القانون مجراه ويحافظ على حقوق 

 جميع األطراف دون تمييز.  
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 ال ايغالمبحث 
 فغ الكشف عر ارائ  الفساد قاب  والتفتيشدور تاهجة الر 

 تمهيد:
لألجهزة والهيئات الرقابية والتفتيشية في فلسطين ذات الختصاص الدور الكبير والبارز في 

فمثالا ، واألدوار بين تلك األجهزة موزعة حسب اختصاص كل منها، الكشف عن جرائم الفساد
ومنها جهاز مسؤول عن محاكمة ، مسؤول عن كشف القائمين عن تلك الجرائمهناك جهاز 

وبالنظر إلى تلك الهيئات ، وجهاز آخر يتم استئناف قرار الحكم عنده، القائمين بتلك الجرائم
ولكن من األهمية بمكان أن يكون هناك ، واألجهزة نجد أن منظومة العمل اإلجرائي قد اكتملت

وآلياتها على أكمل وجه دون ، تطبق القوانين ذات العالقة ونصوصها توزيع واضح للمهام لكي
 تقصير أو تجاوزات. ولتحقيق ذلك تم تقسيم المبحث إلى المطالب التالية:

  تشريعات وهيئات مكافحة جرائم الفساد في فلسطين. -المطل  األو 

 تجارب الدول العربية في مجال مكافحة جرائم الفساد والتعاون الدولي. -المطل  ال ايغ 
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 المطل  األو 
 تشريما  وهيئا  مكافح  ارائ  الفساد فغ فلسطير

 التشريع ومكافح  ارائ  الفساد فغ الدول الفرع األو  : 
 تعبر وهى، للمجتمع األساسية والمصالح والحريات الحقوق  بحماية دستوري  كنظام الدولة تنهض

، ةوالقضائية والتنفيذي التشريعية الثالث سلطاتها خالل من، ةالسياد صاحب الشعب إرادة عن بذلك
والتي ل تنتج ، التشريعية السلطة عليها وتوافق تقررها التي بالقوانين الحماية تلك تحقيقفي  متوسلة
 حتى جامدةصامته  تظل التي، هانصوص فاعلية يضمن قضائي بتدخل إل غاياتها وتحقق آثارها

 الحقيقة قوة التي تنال أحكامه ويصدر، هعلي المعروضة الوقائع على تطبيقها القاضي يتولى

 وأنه، في قانونية النظام ركن القضاء بأن القول صح ولهذا، المقضي األمر قوة تحوز حين القانونية

 الفساد مكافحةدولي على  إجماع من جدوى  ل أنه عنهوهو ما يتأدى ، (8)قاضي بغير قانون  ل
 قوانين سن ومن، ز النفاذحي في وبالدخول، بالتصديق تحظى دولية مواثيق في عنه التعبير يجرى 

 كل تكفل لم ما، والتزاماا بتلك المواثيق بضرورتها إيماناا  المكافحة هذه تحقيق بغرض تصدر وطنية

 تطبيقاا  القوانين وهذه المواثيقك لتل تطبيقه تضمنالتي  المقومات كافة ألجهزته تتوفرقضاء  دولة

 إحداث على وبالقدرة، روالقتدام وبالحز  ألحكامها العميق والفهم، لغاياتها الكامل باإلدراك يتسم

 .(5)األساسيةع المجتم مصالح وحماية الشرعية مقتضيات بين الدقيق التوازن 

 وهيئا  لمكافح  ارائ  الفسادالفساد فغ فلسطير والحاا  إلى قوايير الفرع ال ايغ : 
 أربع انقضاء بعد أي، م(8883) سنة، عامة كقضية فلسطين في مرة ألول الفساد ضوعأثير مو 

في  الصادر الرقابة لجنة تقرير أظهر حيث، الفلسطينية الوطنية سلطةعلى قيام ال سنوات تقريباا 
داري  مالي فساد وجود، التشريعي المجلس تقرير وكذلك م(8883) عام من أيار شهر  مارسه وا 

 ما ضوعلم يجد هذا المو ، ورغم أهمية وخطورة هذا الحدثسلطة. عدد من المتنفذين في أجهزة ال
وأهمل ، سطينيالفل والمجتمع السياسية القوى  قبل من ضوعيةومتابعة مو  وجهد اهتمام من يستحقه

، وتأثيره أثره من وجرده قيمته التشريعي سفقد تقرير المجلأما م، من ناحية المحاسبة والمساءلة
ئهم في هذا التقرير أثره أسما وردت الذين للفاسدين سبةوعدم المحا، التعاطي لسلبية كان بل

 من لغيره العام المال إهدار حدود تخطى بحيث، حدته وتفاقم سادالف استشراء على شرالمبا
وباألخص في ، رادع وأصبح كظاهرة ممارسة بالعلن دون خوف أو، الفساد وضروب المجالت

                                                           

 . 454م، دار الشروق، عمان، ص5005، 5أحمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، ط د.( 8)
م، 5004( المستشار سرى محمود صيام، "دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، 5)

  .1الرياض، صمركز الدراسات والبحوث، 
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وكان لتفشي حالت هذا الفساد الكثير ، المتنفذين ضمن قبل بعمجال استغالل النفوذ الوظيفي 
 : (8)من األسباب تتمثل في التالي

الوظائف  تقلد في الفرص وتكافؤ، القانون  سيادة مبدأ واحترام مراعاة عن ابتعاد المتنفذين -
 .العمومية

 المحسوبية اعتمد أساس سياسي على القيادية اإلدارية صبالتعيين الوظيفي في المنا -
 يتقلد بات بحيث، والكوتا السياسية المتمثلة في المحاصصة بين الفصائل واألحزاب

 ومؤهالتهم مقدراتهم عن النظر ضالمراتب التنظيمية الرفيعة بغ أصحاب العليا الوظائف
 واإلدارية. العلمية

 والسلطة التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة وسيطرة السلطات صلغياب مبدأ ف -
 ضائية.الق

 التي والتجاوزات الفساد قضايا مواجهة في سياسيةغياب التأثير القوي والفاعل للقوى ال -
 .شابت قطاع الوظيفة العمومية والمال العام

 مجالت معامالت الشأن العام. بعض في المالية شفافيةغياب ال -

 صادرة.العديد من القرارات المراكز النفوذ في تدخل  -

 ساد.ي أحكام القانون ومرتكبي جرائم الفلمنتهك عدم المساءلة القانونية -

 األساسيين المتهمين إحالة بعض في العامة سطينيةعدم نجاح النيابة الفلإضافةا إلى ذلك 
لى للقضاء سادالف بقضايا في  سباب السابقة توجد أسباب أخرى تتمثلجانب األ الفلسطيني. وا 

خصوصية الواقع الفلسطيني الذي يعاني من تبعات الحتالل اإلسرائيلي وتدخالته المستمرة في 
الشأن الداخلي وتعدياته السافرة على الحقوق السيادية في مجال اإلدارة واألمن. والذي كان من 

القدرة على  مالفلسطينية عن القيام بأعمالها وانعدا الجنائية آثاره السلبية غياب مؤسسات العدالة
حيث إن ، مما وفر البيئة المناسبة لشيوع جرائم الفساد بأنواعها المختفة ساءلةوالم المالحقة

وبالذات في الضفة الغربية تعيش باستمرار في حالة من الفوضى بسبب ، األراضي الفلسطينية
 على والعتداء والبتزاز والفساد القتل جرائم اقتحامات الحتالل المستمرة مما أدى إلى شيوع

 .(5)صةلكات العامة والخاالممت

يثير قلقاا كبيراا  الذي الفساد انتشار من تعاني والمجتمعات الدول من كغيرها فلسطينفدولة 
ضعاف، المختلفة الحياة جوانبنظراا آلثاره المدمرة على  ، التنميةة وا عاق للمجتمع األساسية القيم وا 

                                                           

م، الئتالف من أجل 5001ناصر الريس واألستاذ علي أبو دياك، "السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد"، أ. ( 8)
  .85-8أمان، رام هللا، ص-النزاهة والمساءلة

 85، مرجع سابق، ص ناصر الريس واألستاذ علي أبو دياك، "السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد أ.  (5)
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ي الفلسطينب المطل شرعية بتقويض الفلسطيني الوطني المشروعإضافةا إلى تأثيره السلبي على 
 .(8)مستقلة دولة بإقامة

وأسباب أخرى غير السابقة منها القتصادية  عوامل فلسطين في الفساد تفشي وراء يقفو 
 معاقبة تولت التي والمؤسساتية التشريعية المنظومة ضعفومن أهمها ، والجتماعية والقانونية

والتحقيق من  الستدللت بجمع المختصة األجهزة بتعددق يتعل فيما خاصة  بو  الفاسدين ومالحقة
 الفلسطينيةة الوطني السلطة اتخذت لذلكه. انتشار  وزيادة العقابن م الفاسدين منإفالت عدد كبير 

 مكافحة بقانون ر القرا إقرار: أهمها كان الفساد مخاطر من للحدت والسياسا اإلجراءات من عدداا 

قامة الفساد  جمع هيئة: مثل الفساد بمكافحة المتخصصة والمؤسساتت الهيئا من عدد وا 

 إضافةا ، فيهاة المنتدب والنيابة الفساد مكافحة بهيئة المتمثلةق والتحقي الشكاوى  وتلقي، الستدللت

 تتلمس فلسطينت زال ل ذلك ورغم، الفساد جرائم محكمةي ف المتمثل المتخصص القضاء إلى

 التطور طوري ف زالت ل المؤسساتألن ، مع ونظام خالي من الفسادمجت إلى للوصول طريقها

 .(5)والتكوين

د وبالرغم من حداثة نشأتها بالمقارنة مع المحاكم األخرى إل أنه يوجد الفسا جرائم محكمةو 
لها إجراءات واضحة في التقاضي وفي الوقت نفسه هناك العديد من المعيقات التي تؤثر على 

، العدالة تحقيق ضمان مع القضاياوبخاصة في مجال البت في  اإلجراءاتعملها عند تنفيذ 
ي الرام المسعى فيموقعاا مركزياا  يجب أن يحتل العادل والنزيه المستقل القضاء وأن خاصة
 .(4)الفساد لمكافحة

مما سبق أن جرائم الفساد في فلسطين لما يكن لها رادع في السابق بعد  ويرى للباحث :
بفعل العديد من األسباب التي ذكرت آنفاا والتي ل تبرر ، قدوم السلطة الفلسطينية مباشرة

الفلسطينية عدم الهتمام بتلك الجرائم الخطيرة. ولكن هذه الحالة لم تستمر لمؤسسات السلطة 
طويالا حيث بدأ الهتمام بتلك الجرائم ووضع حد لها بمجرد صدور القوانين والتشريعات التي 

ائم وتضعهم تحت طائلة المسؤولية، وذلك لما ورد آنفاا عن إحالة تجرم أفعال القائمين بتلك الجر 
 ظفين منهم وزراء ومدراء دوائر وغيرهم لمحكمة جرائم الفساد.عدد من المو 

 

 
                                                           

 85، مرجع سابق، ص ناصر الريس واألستاذ علي أبو دياك، "السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد أ. (8)

 53-50لطة الوطنية الفلسطينية، مرجع سابق، ص أ. أشرف محمد زهير فخري المصري، الفساد في الس (5)

جراءات التقاضي"،  واألستاذ( األستاذ سعيد زيد 4) م، هيئة مكافحة 5083يوسف سجى، "تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 
 .2الفساد، رام هللا، ص
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 الفرع ال الث: 
 البرلمار تو المالس التشريمغ ودوره فغ مكافح  الفساد

 مهمااا عنصر  والمساءلة والشفافية النزاهة قيم تعزيز في والبرلمانيين النواب مجلس دور يشكل

 أيي ف األساسية الدعامات إحدى هي فالبرلمانات، والمساءلة والشفافية النزاهة تعزيز طارإ في

 دوراا أن تلعب  بالبرلمانات ويفترضة. والحكوم الشعب بين ما جسراا  تشكل نهاإ حيث، نزاهة نظام

رادته وقد لمساءلة الناس عن طريق ممثلي الشعب المعبرين عن إ الحكومة إخضاع في مهماا 
لة مسأ إلى (8)الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من( 84) ( والمادة2تطرقت لذلك المواد )

ز وتعزي المشاركة فإن وعليهة. الديمقراطي ومبادئ القانون  سيادة وتعزيز، المجتمعية المشاركة
ة العملي تعزيز خالل من إل تتأتى ل فيها الناس إسهام وتشجيع القرار اتخاذ عمليات في الشفافية

، المدني المجتمع مؤسسات وانتخابات والمحلية البرلمانية بالنتخابات تتجلى التي الديمقراطية
ز وتعزي، الحكم في ومشاركتها، السياسية األحزاب تعدد وتشجيع للسلطة والدوري  السلمي والتداول

ى عل المالية والرقابة، النتخابات على القضائية والرقابة النتخابية العملية يحكم الذي القانون  دور
                                                           

 ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :84_2المواد ) (8)
 تنص على : 2المادة  -

تقوم كل دولة طرف، وفقاا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز  .8
 مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمسائلة.

 ترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.تسعى كل دولة طرف الى إرساء و  .5

تسعى كل دولة طرف الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد  .4
 ومكافحته.

وفقاا للمبادئ األساسية لنظامها تتعاون الدول األطراف فيما بينهما ومع المنظمات الدولية والقليمية ذات الصلة حسب القتضاء  .3
ة القانوني على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة، ويجوز أن تشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولي

 الرامية الى منع الفساد.

 ( تنص على :84المادة )
 ينتمون  ل وجماعات أفراد لتشجيع الداخلي، انهلقانو للمبادئ األساسية ووفقا اتهمكانا حدود ضمن مناسبة، تدابير طرف دولة كل تتخذ .8

 منع الفساد في النشطة المشاركة على المحلي، تمعلمجا ومنظمات الحكومية غير والمنظمات تمع األهليلمجا مثل العام، القطاع إلى

 :مثل بتدابير المشاركة هذه تدعيم وينبغي .خطر وما يمثله من وجسامته وأسبابه الفساد بوجود يتعلق فيما الناس وعي ولذكاء ومحاربته،

 فيها؛ الناس اسهام وتشجيع القرار اتخاذ عمليات في الشفافية تعزيز .أ

ر ضمان .ب  المعلومات؛ على فعليا الناس حصول تيس 

 والجامعية؛ المدرسية المناهج تشمل عامة برامج توعية وكذلك الفساد، مع التسامح عدم في تسهم اعالمية بأنشطة القيام .ت

 معينة، لقيود الحرية تلك إخضاع ويجوز . وتعميمها وتلقيها ونشرها بالفساد المتعلقة المعلومات التماس حرية وحماية وتعزيز احترام .ث

 :ضروري  هو وما القانون  عليه ينص ما القيود على هذه تقتصر أن شريطة

 ‘ .أخالقهم أو الناس صحة لصون  أو العام النظام أو الوطني األمن سمعتهم لحماية أو اآلخرين حقوق  لمراعاة -

 التفاقية، هذه في اليها المشار الصلة ذات الفساد يئات مكافحةبه الناس تعريف لضمان المناسبة التدابير تتخذ أن طرف دولة كل على -

 تشكل انهأ قد ي رى  حوادث أي عن هويتهم، بيان دون  ذلك في بما يب لغوها، لكي الهيئات بتلك التصال سبل القتضاء، حسب لهم، توفر وأن

 .التفاقية لهذه وفقا مجر ما فعال
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س المسا شأنها من التي األفعال وتجريم، النتخابية الحمالت وتمويل السياسية األحزاب تمويل
ة العملي على تشرف التي الجهة وحيادية استقالل ضمانو ، النتخابية العملية وشفافية بنزاهة

 .(8)ةالنتخابي
 فاعل وبدور، بدايةا  يسهم الدولة بناء في األساس الحجر وجعلها تلك المعايير اعتماد أن يتبين لذا

، الحديثة الدولةس تأسي في المطلوبة النموذجية المعايير تلبي التي المؤسسات لدولة التأسيس في
 .الوظيفيف والنحرا الفساد مكافحة يعتمد من أول وقياداتها الدولة هذه قواعد تكون  بحيث

 التشريعاتى عل بالمصادقة األول يتمثل، دورين إلى تنفصل التشريعية السلطة صالحياتو 

قرارها  التشريعل أدوات واستعما، التنفيذية السلطةأداء وأعمال  على الرقابة فهو الثاني الدور أما، وا 

وبموجب الهيئات ، النواب لمجلس الدستورية للصالحيات وفقاا  الدورين هذين لممارسة والمساءلة
حيث التعيين وتكوين أعضائها والمؤسسات التي يتم إنشائها في الدولة وتتبع لذلك المجلس من 

وقادرة على المسائلة ومنها هيئــــــــــــــــــــــة مكافحة ، لتكون أكثر نزاهة وعدالة في التعامل مع الجميع
 .(5)الفساد أو الجرائـم

 الفرع الرابع: 
 القوايير الفلسطييي  ذا  الم ق  بمكافح  ارائ  الفساد

 أنظمة، بقوانين قرارات، عادي قانون ، أساسي قانون ) :المختلفة بدرجاتها التشريعات تلعب
ية: )ل جريمة الشرع لقاعدة واستناداا  - فهي، الفساد مكافحة في ( دوراا بارزاا تعليمات، تنفيذية ولوائح

 شكالا  وتمثلد الفسا مضمون  في تدخل التي والممارسات األفعال تجر م التيول عقوبة إل بنص( 

 من يعزز الذير األم، ايقترفه من على العقوبات تحدد التي  غيرها دون  وحدها  وهي، أشكاله من

 القواعد وضعي ف تسهمي الت وهي، ذلك في له رادعاا  وثقافته ضميره يمث ل ل لمن الردع منظومة

 المفهوما. و به اللتزام يجب التي األصول وتحدد فتبين، العام   الشأن إلدارة الناظمة واألحكام

 من الفسادى إل ينظر التشريع أن ذلك، ضيق مفهوم هو الدول تشريعات معظم في للفساد القانوني

 يكون  قد التشريعن فإ هنان وم، خاصة مصلحة لتحقيق نافذ قانوني نص بمخالفة، محصورة زاوية

 قانوني نص وجود عدمب بسب، الفساد جرائم من تعد   قد أفعال مالحقة عن األحيان بعض في قاصراا 

 مواكبتها تتطل ب التي، التطور السريعة الجرائم من هي الفساد جرائم أن من الرغم على، يجر مها

 الفلسطينية التشريعات تختلفا. مالحقته من للتمكن التشريعية المنظومة على ومستمر دائم تحديث

 بعقوبات إما، مقترفيها وعاقبد الفسا أفعال جر م ما فمنها، آلثاره ومعالجتها للفساد مكافحتها في

ما، األموال ع وغسيلالمشرو  غير والكسب العقوبات قوانين في الحال هو كما، جزائية  بعقوبات وا 

                                                           

 .84ناصر الريس واألستاذ علي أبو دياك، "السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد"، مرجع سابق، ص أ.( 8)
 .المرجع السابق( 5)
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ومنها ما يبين ، العامة: )المدنية والعسكرية( الخدمة قوانين في الحال هو كما تأديبية إدارية
، العالقة ذات الوقائية المظلةك بذل فخلق العام   الشأن بإدارة المتعلقة واألصول القواعد ويوضح
 .(8)للفساد الممانعة البيئة بتعزيز

ومنها الجزائية وتتمثل في ، التي تجرم أفعال الفساد ة من التشريعاتوذلك تم تجهيز منظوم
م( الذي نص على تشكيل هيئة 5002( لعام )8غير المشروع الفلسطيني رقم ) الكسب قانون 

م ول، غير المشروع الكسب جريمةمكافحة الكسب غير المشروع. واقتصر القانون على معالجة 
ضيقة  وصالحيات اختصاصاتغير المشروع  الكسب هيئة ومنح، الفساد جرائم من غيرها يتناول

ة الكسب بجريم المتعلقة الشكاوى  في والتحقيق، وفحصها المالية مةالذ إقرارات بحفظ فقطمرتبطة 
 غير المشروع.

م( مرسوماا رئاسياا 5080إبريل من عام ) شهر في الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس وأصدر
 من العديدء إجرام ت لحقة خطوة وفي، غير المشروع الكسب لهيئة رئيساا  النتشة رفيقبتعيين السيد 

مكافحة الفساد رقم  بقانون  قرار إصدارغير المشروع نتج عنها  الكسب هيئة قانون الت على التعدي
 غير الكسب لقانون دل مع بقانون  قرار شكلم. وذلك على 50/1/5080م بتاريخ 5002( لعام 8)

ع، الفساد بجرائمن المشمولي األشخاص بتحديد تتعلق تعديالت إضافة تم حيث .المشروع  ووسَّ

 جريمة مثل السابقةمجرمة في القوانين  تكن لم أفعال بإضافة الفساد مفهوم تحت تندرج التي الجرائم

نشاء الفسادة مكافح بهيئة خاصة نيابة انتدابة. ونص على والمحسوبي الواسطة  خاصة محكمة وا 

 القرار في الواردة األموال غسلم جرائ برواعت الفساد قضايا في التقاضي آجال وقر، الفساد بجرائم
 في السارية العقوباتد. وتحدد قوانين فسا جرائم األموال ليغس بشأنم 5003( لعام 8بقانون رقم )

( لعام 81ه القوانين قانون العقوبات األردني رقم )هذ وأهم، الفساد جرائم من الكثير عقوبة فلسطين
م( 8841لسنة ) (33بات رقم )وقانون العقو ، في الضفة الغربية الذي مازال سارياا م( 8810)

 قانونياا  ازدواجاا  هناك أنَّ  يعني وهذا، البريطانيب النتدا خالل فترة وضع الذي غزة قطاع في النافذ

 .(5)العقوبات موضوع في

قانون السلطة  :مثل الفساد جرائم محكمة على القضائية بالسلطة الخاصة القوانين وتنطبق
الذي نصل ، م(5008( لعام )2المحاكم رقم ) وقانون تشكيل، م(5005( لعام )8القضائية رقم )

 فيم بالحك النطق يكون  أن على، لذلك خالفاا المحكمة قررتعلى علنية جلسات المحاكم إذا 

( لعام 4رقم ) الجزائية اإلجراءات لقانون  بالنسبة األمر وكذلك، علنية جلسة في األحوال جميع
 .(4)م(5008)

                                                           

 .814، صمرجع سابقعبير مصلح، "النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد"،  أ،( 8)
م، دليل تدريبي صادر عن هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة 5085ثروت زيد وآخرون، "الدور التربوي ومكافحة الفساد"،  أ.( 5)

 .20التربية والتعليم، رام هللا، ص
  http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc2م، زيارة إلكترونية للموقع 5081( هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، 4)

http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc2


027 
 

 المطل  ال ايغ 
 هيئ  مكافح  الفساد

 الفرع األو :
 إيشاء هيئ  مكافح  الفساد 

ة األولي الضروريةالتدابير  من انتشاره من والحد، الفساد لمكافحة رسمية هيئة إنشاء يمثل
ة شخصي الهيئة ومنحتبها.  القيام المتحدة األمم اتفاقية يتعين على الدولة الموقعة على التي

داري  مالي واستقالل اعتبارية ة مكافح هيئة تعمله و وجل أكم على بمهامها القيام من لتتمكن وا 
وتلقي  الفساد جرائم ومالحقةه وآثار ، الفساد بمخاطر مستوياته بكافة المجتمع توعية على الفساد

يتهاى مد من والتأكد ودراستها، الفساد بجرائم الخاصة والشكاوى  البالغات ل بأعما والقيام جدِ 
ن يكو  وبذلك، األدل ة وجمعت والتجاوزا المخالفات عن والكشف بشأنها الستدللت وجمع التحري 
ي الت المختلفة الجهات من بدلا  األولية والتحقيقات الستدلل بجمع مختصة جهة حدد قد القانون 
ة مكافح لهيئة القانون  منحــــــــــــــة. العام والنيابة ةـــــــــــــــــــــــــــكاف   األمنية األجهزة ومنها، بذلك تقوم كانت
ء واستدعا الفساد قضايان م أي لمتابعة الالزمة والتحقيقات التحريات مباشرة في الحق الفساد
ن القانو  أحكام يخالفن م ومالحقة معلومات أو أوراق أو ملفات أي وطلب، والمعنين الشهود
ه راتب ووقف العمليده عن  كف وطلب السفر من ومنعه المنقولة ريوغ المنقولة أمواله وحجز

ط وضب لتعقبة المختص الجهات مع والتنسيق اللزوم عند المالية استحقاقاته وسائر، وعالواته
 (8)وتتمثل األهداف الستراتيجية للهيئة في التالي:  لاألموا واسترداد وحجز

  تقلل من ، بيئة تشريعية ومؤسساتية مانعة للفساد الغايةو ، منع وقوع الفساد والوقاية منه  -تو ا
  فرص حدوثه.

  جراءات قضائية والغاية ، إنفاذ القانون والمالحقة القضائية - ثانياا تشريعات وتحقيقات وا 
  فاعلة في مالحقة الفاسدين ومحاسبتهم.

  بيئة مجتمعية  الغايةو ، رفع مستوى الوعي والتدريب والتثقيف والمشاركة المجتمعية - اا  ال
ومعززة لقيم النزاهة والشفافية والمحاسبة ، مسانده ومشاركة في جهود مكافحة الفساد

 ومناهضة ألي ثقافة متسامحة مع الفساد.، والمساءلة
  ومع ، إقامة عالقات تعاون دولي ثنائية ومتعددة األطراف الغايةو ، التعاون الدولي - رابماا

 .المنظمات الدولية لتعزيز جهود مكافحة الفساد

                                                           

 .م5002( لعام 8القرار بقانون مكافحة الفساد رقم )من  4مادة ( 8)
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ن وم اختصاصها ضمن تقع أنها من والتأكد، الشكوى  بدراسة الفساد مكافحة هيئة وتقوم
 وتختص، رئيسها من بقرار النيابة إلى الملف تحيل ثم، فساد جريمة وقوع على قوية شبهات وجود

 : (8)ة بالعديد من المهام تتمثل في التالي الهيئ
 حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها. .أ

 المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون.فحص الذمة  .ب

 .الفسادالتحقيق في الشكاوى التي تقدم عن  .ج

 التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون. .د

وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد ، توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية .ه
ادية والجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته وذلك وآثارها على التنمية القتص

من خالل: جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة 
بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل 

والتنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز  ،والخارج وفقاا للتشريعات النافذة
، ليات ووسائل مكافحتهاآوتطوير التدابير الالزمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث 

والتنسيق مع وسائل اإلعالم لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في 
مجتمع المدني والمؤسسات والعمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات ال، المجتمع

يجاد توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة  التعليمية في األنشطة المناهضة للفساد وا 
 عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. 

رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط  .و
 والبرامج الالزمة لتنفيذها.

دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة  إعداد نشرات .ز
دارتها العامة.  الوطنية وا 

مراجعة وتقييم ودارسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقاا  .ح
 لإلجراءات المرعية.

والدولية ذات الصلة  التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية .ط
 بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.

 إعداد التقرير السنوي للهيئة. .ي

                                                           

م، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر ديوان الرقابة المالية 5084رشا العمارنة، "دور هيئة مكافحة الفساد في تعزيز الحكم الرشيد"،  أ. ( 8)
 .85-88واإلدارية الثاني، رام هللا، ص
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أن القرار بقانون السابق كان في مواده ونصوصه حريصاا على اللتزام  ويرى الباحث
ة الفساد والتي أعلنت دولة فلسطين التزامها باإلطار العام لتفاقية األمم المتحدة الخاصة بمكافح

وتبين هذا الحرص بشكل جلي في تأسيس هيئة ، (8)م(5002بها من جانب واحد منذ عام )
 مكافحة الفساد التي أنيط بها القيام بالعديد من المهام ذات العالقة. 

القانونية في وبالرغم من ذلك الحرص إل أنه يوجد مجموعة من الفجوات في موائمة البيئة 
نفاذ القانون  فلسطين مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالذات في مجال تجريم الفساد وا 

 (5) حيث تمثلت أبرز تلك الفجوات في التالي:، والتعاون الدولي
وموظفي المؤسسات ، عدم تجريم التشريعات الفلسطينية لرشوة الموظفين العمومين األجانب -

 العمومية وارتشائهم.الدولية 

 ضعف إجراءات حماية الشهود والخبراء. -

 إفالت بعض الفاسدين من العقاب. -

 (4)والجرائم التي تعتبر من الفساد ويعاقب عليها القانون الفلسطيني تتمثــــــــــــــل في التالي:
عليها في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص  -

 قوانين العقوبات السارية.

انون غسل األموال والتي تم ذكرها الجرائم الناتجة عن غسل األموال المنصوص عليها في ق -
 في أول الدارسة تالشياا للتكرار.

 (3) التالي:، يخضع ألحكام القانون و 
 .الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسةرئيس السلطة  -

 مجلس الوزراء ومن في حكمهم.رئيس وأعضاء  -

 المجلس التشريعي الفلسطيني. رئيس وأعضاء -

 .وموظفوها أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة -

 .رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية -

 و العاملون فيها. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية -

                                                           

م 5004ن عام أكتوبر م 48( اعتمدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة في تاريخ 8)
دولة حتى  838م، وتم التوقيع عليها من قبل 5002ديسمبر من عام  83. ودخلت التفاقية حيز النفاذ في 21/3بالستناد إلى القرار 

م، لالنضمام لالتفاقية، ودخلت 5/3/5083م، وقد أودعت دولة فلسطين طلباا لهيئة األمم المتحدة بتاريخ 5082يناير من عام  8تاريخ 
 لتنفيذ بعد شهر من تاريخ تقديم الطلب.حيز ا

مذكرة األمانة العامة حول استعراض دولة فلسطين"،  –( األمم المتحدة، "استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 5)
 .50م، مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة السادسة، سانت بطرسبرغ، ص5082

 .م5002( لعام 8قانون مكافحة الفساد رقم )تعاريف في  8ادة ( م4)

 .م5002( لعام 8قانون مكافحة الفساد رقم )من  5ادة ( م3)
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 الموظفون. -

والعاملون فيها التي تكون السلطة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة  -
 الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهماا فيها.

 مأمور التحصيل ومندوبوهم األمناء على الودائع والمصارف. -

 المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكالء الدائنين والمصفين. -

ارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات رؤساء وأعضاء مجالس إد -
وبالستقالل المالي واإلداري واألحزاب ، األهلية التي تتمتع الشخصية العتبارية المستقلة

والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى لو لم تكم تتلقى دعما من الموازنة 
 .العامة

 ة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليهم به.األشخاص المكلفين بخدمة عام -

، التشريعية، أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية -
التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشاة 

 عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.

 خر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم ألحكام القانون.أي شخص آ -

 الفرع ال ايغ:
 يياب  مكافح  الفساد

تعتبر النيابة العامة مؤسسة قضائية إجرائية متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة 
ئية التطبيق السليم ألحكام القانون الجزائي ، وبوصفها كذلك ، فلها وحدها أن تباشر الدعوى الجزا

مستهدفة من وراء ذلك المحافظة على كيانه وبقائه راسخاا قوياا متطوراا ، ليس لها في ذلك من 
مصلحة ، بل ليس لوجودها ذاته من علة سواها ، دون أن يكون على ذلك التطبيق تأثير على 
 تصرفاتها ، فكما قد تؤدي مطالبتها بهذا التطبيق إلى التمسك بإدانة المتهم ، قد تتمخض عن

 (8)الستمساك على العكس ببراءته
ول تقام من غيرها  ،للقانون  وفقاا  ومباشرتها الجزائية الدعوى  بإقامة أساسي بشكل النيابة وتختص

 تركها أو عنها التنازل أو الدعوى  وقف العامة للنيابة يجوز ول إل في الحوال المبينة في القانون،

 .(5)القانون ب الواردة الحالت فيإل  عليها التصالحيرها أو س تعطيل أو
م أنشأ النائب العام نيابة مختصة بمكافحة الفساد 5001( لسنة  58بموجب القرار رقم ) و 

تخضع إلدارته وتعنى بالقضايا ذات الطابع السلطوي والتي تتعلق باألموال العامة واستغالل 

                                                           

 .5001التقرير السنوي األول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية  (8)

 .م5008( لعام 4"قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) من 4- 5-8المواد  (5)
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القانون إلى ضرورة أن  النفوذ الوظيفي ، حيث أملت سياسة اإلصالح ومبدأ خضوع الجميع تحت
واإلثراء بال سبب ، وتفشي  , تواجه النيابة العامة حقبة نمت وبرزت فيها ظواهر الفساد

البيروقراطية وسوء استخدام السلطة ، والتي أدت إلى نتائج وخيمة في انحدار األوضاع الداخلية 
الفلسطيني وأثرت في  وجعلها محل انتقادات محلية ودولية واسعة أضرت بالقضايا الكبرى للشعب

ولهذا كان يحتم على النيابة العامة اتخاذ الخطوات الالزمة تجاه محاسبة  , مستوى كفاحه
مقدرات الشعب الفلسطيني ، وذلك لتصحيح ب ومقاضاة المسئولين عن إهدار المال العام والعابثين

أمالك ومصالح أوضاع مؤسسات ودوائر السلطة الفلسطينية والحفاظ على إنجازاتها وحماية 
حدد النائب العام اختصاص نيابة مكافحة الفساد  5001(  58المجتمع ، وبحسب القرار رقم ) 

 (8) بمباشرة وتحريك الدعاوى الجزائية ذات الختصاص النوعي والتي تعالج هذه األوضاع
، البتدائي التحقيق بمباشرة وتقوم، وعليها منهاع ترف التي القضايا في الدولة النيابة وتمثل

 اإلحالةو أ بالحفظ بها والترف الجرائم في بالتحقيقه بمقتضا تقوم، بالنيابة منحصر اختصاص وهو

. القضائي الضبط مأموري وتشرف النيابة على ، ماا نهائياا حك بها يصدر حتى ومتابعتها، للقضاء
 تحتد الفساة مكافح هيئة لدى متخصصة نيابة انتداب إلى الفساد مكافحةص القرار بقانون ن

 لدىة ومنتدبة متخصص نيابة وهي، العامة النيابة من جزءاا  وتعتبر، الفساد مكافحة نيابة مسمى

 هيئة تمثيلا فيها بم القانون  في عليها المنصوص النيابة وصالحية بمهام تقوم الفساد مكافحة هيئة

 بدعوى  تتصلد الفساة مكافح نيابة إل أن، العام للنائب ممثالا  بصفتها المحاكم أمام الفساد مكافحة

 هيئة تقوم أند بع ذلكن ويكو ، الفساد مكافحة هيئة رئيس من بقرار لها الملف إحالة بعد الفساد

 قوية شبهاتت وجد فإذا، البالغ أو الشكوى المقدمة لها حول والستدلل بالتحري  الفساد مكافحة

 لهيئة إحالتهاد بع إل والبالغاتى الشكاو  تلقي للنيابة يمكن ول، للنيابة القضية الهيئة رئيس يحيل

 .(5)الفساد مكافحة
 ،(4)تباطؤ ودون  الستعجال وجه على التحقيق بإجراءات القيام النيابة على القانون  أوجب

 نص اإلجراءات في ولالستعجال، وجه أكمل على بمهامها القيام من المنتدبة النيابة تمكنلول
ن م به يتمتع لما العام النائب مساعدي وأحد، النيابة أعضاء من عدد انتداب على القانون 

صدارت والجنايا المخالفات مواد في الحفظ أو للقضاء باإلحالة بالقضايا التصرف في صالحيات  وا 

، بسرعة اإلجراءاتذ تنفي على يساعد وهذا، البريد لدى والضبط الهاتفية المحادثات بمراقبة األوامر

                                                           

 .، مرجع سابق.5001التقرير السنوي األول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية  (8)

 .1م، رام هللا، ص5083"، 5084هيئة مكافحة الفساد، "التقرير السنوي  (5)

 بصفة يتمتعون  الذين الهيئة موظفي المنتدبة )نيابة مكافحة الفساد( بمساعدة العامة النيابة ( مكرر على أن تباشر8/3المادة ) (4)

 تلك في له مبرر ل تباطؤ أو أي تأخير ودون  الستعجال وجه بها على القيام عليهم يتوجب التي التحقيق إجراءات الضابطة القضائية

 .اإلجراءات
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 .العام النائب مكتبن م اإلجراءات اتخاذ وانتظار، القضية إرسال إلى حاجة هناك يكون  ل حيث
 مكافحة لهيئة تبعيتهاي يعن ل الفساد مكافحة هيئة في منتدبة نيابة وجود أن إلى اإلشارة من بدَ  ول

 لهم الفساد مكافحة هيئةي موظف أن بما وبالعكس، الهيئة من والتوجيهات األوامر تلقي أو الفساد

 القضائي الضبط موظفيعلى  اإلشراف وصالحيتها النيابة مهام من فإن القضائية الضبطية صفة

 المحالة بالقضيةة التصرف كامل وباستقاللية، للنيابة يجوز كما، الجزائية اإلجراءات لقانون  وفقاا 

 المخولة الوحيدة الجهة النيابةة. وتعتبر اإلحال أو بالحفظ للقانون  وفقاا الفساد مكافحة هيئة من إليها

 بكافة متكامل ملف إلعداد الالزمةت التحقيقا إجراء بعد وذلك، المحكمة إلى الفساد ملفات بتحويل

المتهمين  ومساءلة مالحقةد على الفسا مكافحة هيئة لدى منتدبة نيابة وجود ويساعد، الحيثيات
 .(8)كافة الفساد بقضايا

إيجابي على خصوصية تعامل النيابة العامة مع ووجود نيابة لمكافحة الفساد يعتبر مؤشر 
تلك الجرائم واإلسراع في المعالجة القضائية لها دون تأخير باإلضافة إلى كون تلك النيابة لها 
ن كان هناك تعاون وثيق  مهام ومسؤوليات تختلف عن مهام ومسؤوليات هيئة مكافحة الفساد وا 

ليست واضحة أن جرائم الفساد اإلداري والمالي حيث نجد في بعض القوانين مثل العراق ، بينهما
إضافة . دبالتحقيق في قضايا الفساالعراقية هي المختصة هيئة النزاهة وأن وغير محددة قانوناا 

محكمة مختصة بهذا النوع من الجرائم كما هو العراقية لم تؤسس السلطة القضائية إلى ذلك 
نما تحال ، ت الحكوميةالحال في محكمة النشر ومحكمة العقود والمقاول  قضايا جرائم الفسادوا 

الجنايات وتنظر تلك القضايا كأي  أومحكمة الجنح  إلىقانون هيئة النزاهة  المنصوص عليها في
 .(5)قضية جزائية عادية

 الفرع ال الث
 الفساد ارائ  فغ بالي ر المخت   المحاك 

 :الفساد ارائ  محكم  -

م 5002للعام  الفساد مكافحة قانون  إل أن، الجرائم في بالنظر الجزائية المحاكم عادةا  تختص  
بتاريخ  تم حيث، الفساد بجرائم المختصة المحكمة أمام تنظر الفساد جرائمنص على أن 

ة بمالحق الخاصة الحلقة إلكمال النص هذا وجاء، م إقامة محكمة جرائم الفساد50/80/5080
ص متخص وقضاء والتحقيق لتلالستد بجمع متخصصة جهات هناك أصبح حيث، الفاسدين

                                                           

 .42م، رام هللا، ص5080الفساد ومكافحته"، ( الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، "تقرير 8)

المعدل"،  8818لسنة  888( الدكتور إياد كاظم سعدون، "الصور اإلجرامية للفساد اإلداري والمالي في قانون العقوبات العراقي رقم 5)
 .8081(، ص4(، العدد )54م، مجلة جامعة بابل )العلوم اإلنسانية(، المجد )5082
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، الخبرات وتراكم الكفاءة من ويرفع، الفساد مكافحة مجال في التخصص من يمكن الذي األمر
 (8)االقضاي في البت   أمد إطالة إشكالية على التغلب على ويساعد
 مكافحة هيئة رئيس طلب األعلى بناء على القضاء مجلسن م بقرار المحكمة هيئة تتشكلو 

 درجتهم تقل ل قاضين وعضوية ةـــــــــــــــــــــــبداي محكمة رئيسة بدرج قاضي برئاسة وتنعقد، الفساد

 .(5)،الفساد مكافحة هيئة لدى المنتدبةة النياب بحضور بداية محكمة قضاة نـــــــــــــــــــــــــــــــع
 الفساد جرائم جميع في تنظرع بالموضو  متخصصةة محكم الفساد جرائم محكمة ربوتعت

، قضائي عام كل بداية فية المحكم هيئة تشكيل ويعاد، العقوبة مقدار أو مدة عن النظر بغض
 ونقص القضايا عدد قلة مرتين في األسبوع بسبب بالنعقادم( 5080م )عا عملها المحكمة وبدأت

 من بطلب الفساد جرائم محكمة تشكيلو  .متفرغة هيئة للمحكمةح أصبم( 5084م )عا وفي القضاة

 أو تشكيلة في التدخل يعني ول المحكمة على الهيئةس لرئي مسؤوليةي أ عليه يترتب ل الهيئة رئيس

 لرئيس واحدة مرة الطلب الهيئة رئيس وقد قدم، المحكمةة استقاللي ر علىيؤث ولن المحكمة إجراءات

 في يدرج القضاء مجلس أصبح ذلك وبعد، الفسادة مكافح تنفيذاا للقرار بقانون  القضاء مجلس

 .(4) د.الفسام جرائة محكم المحاكم تشكيلة
 القضاياي ف بالفصل بها المناط بالدور قيامها على المحكمة فعالية تعتمد أخرى ن ناحية م 

 هيئةو ، والماديةة البشري الموارد توفروعلى ، ومعقول محدود وقت في اختصاصها ضمنع تق التي

و وه، اإلداريةم المها بكافة يقومان موظفان يساندهم قضاة ثالثة من تتكون ة يتبين أنها المحكم
وكلما كانت التجهيزات البشرية والمادية غير المتوفرة فإن ذلك يؤثر على قدرة ، م غير كافيطاق

 .(3)إنجازهاي ف والتأخر القضايا تراكم إلى ويؤدي، وواجباتها مهامها أداءالمحكمة على 
 المحاك  الي امي  )المادي (: -

 نصَّ  الذيد الفساة مكافح بقانون  القرار إصدار قبل الفساد جرائم في النظر النظامية المحاكم تولَّت

ذلك  في بالنظرة مختصة محكم إقامة من الرغموعلى ، الفساد بجرائم متخصص قضاء إنشاء على
 محكمة قرارات إلىا استنادا  وذلك، أمامها المنظورة الفساد جرائم في تنظرة تلك المحاكم بقي الشأن
 ل فساد محكمةالتي أشارت إلى أن إنشاء ، 4/3/5088و 53/1/5088بتاريخ  الصادرة النقض
 وبناءا ، المختصة المحاكما باعتباره الدعاوى ه هذ في النظر األخرى  المحاكم اختصاص سلب يعني

                                                           

جراءات التقاضي، تقرير حول عمل محك (8)  .82م،ص 5083مة جرائم الفساد وا 

 .المرجع السابق (5)
جراءات التقاضي"، المرجع السابق، ص واألستاذ( األستاذ سعيد زيد 4) -82يوسف سجى، "تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 

83. 

جراءات التقاضي،  (3)  .82م،ص 5083تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 
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 قانون  إصدار قبل أمامها المنظورةا بالقضاي النظري ف العادية النظامية المحاكم استمرت ذلكعلى 

 .(8)الفساد مكافحة
 :واليقض ا ستئياف محاك  -

ص ين لم أنه إل الفساد بجرائم مختصة محكمة تشكيل على الفساد جرائم محكمة قانون  نص
 في النظر(5)الستئناف محاكم تتولى لذا التقاضي دراجات لكافة متخصص قضاء وجودعلى 

 محكمةكونها  الفساد جرائم محكمة عن الصادرة األحكام بشأنإليها  المرفوعة الستئنافات

 في بالنظرض النق محكمة وتختص، عادية غير صالحيات ذات أو استثنائية وليس، متخصصة

 .(4)الستئنافيةا بصفته والبداية الستئناف محاكم عن الصادرة األحكام عن ليهاإ المرفوعة الطعون 
وبالنظر إلى العديد من القوانين نجد أنها لم تنص على وجوب تكوين محكمة مختصة بالنظر في 

بعكس القرار ، جرائم الفساد مثل الجزائر حيث تنظر المحاكم الجنائية أو الجزائية بتلك الجرائم
بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الذي أشار إلى وجوب تكوين محكمة متخصصة بالنظر في 

  .(3)وأهمية في البت بها وعدم تأجيلها، يا جرائم الفساد لما لتلك القضايا من خصوصيةقضا

 ال الثالمطل  
 تاار  الدو  المربي  فغ ماا  مكافح  ارائ  الفساد والتماور الدولغ

 الفرع األو  :
 يموذااا : الدو  المربي  لتفتيش فغ مكافح  ارائ  الفسادتاهجة الرقاب  وا

لمعرفتها ، الفساد لمكافحة سعيها في وتنظيمية تشريعية إجراءات عدة العربية الدول اتخذت
حيث إن الفساد له تداعيات وتأثيرات سلبية على الصعيد القتصادي والسياسي  هذه اآلفة بخطورة

ونظامها السياسي المستقل فقد اختلفت ، ولكون كل دولة عربية لها ظروف خاصة، والجتماعي
 فمن، ءا على ذلك اإلجراءات الخاصة بمكافحة جرائم الفساد من دولة ألخرى فيما بينهما وبنا

                                                           

جراءات التقاضي،  (8)  .83، ص م5083تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 

 ، تنص على أنه 5008لسنة  2من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  55المادة  (5)
محكمة تختص محاكم الستئناف بالنظر في الستئنافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها  .8

 .أول درجة

 .أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر .5

 : تختص محكمة النقض بالنظر فيتنص على أنه  5008لسنة  2من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  40لمادة ( ا4)
 .لغير المسلمينالطعون المرفوعة إليها عن محاكم الستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل األحوال الشخصية  .8

 .الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الستئنافية .5

 .المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى  .4

 .أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر .3
ر منشورة، م، رسالة ماجستير غي5084( الباحثة بكوش مليكة، "جريمة الختالس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، 3)

 .13جامعة وهران، وهران، ص
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 بمكافحة المتعلقة األحكام فيه توزعت من ومنها، الفساد بمكافحة خاصة تشريعات أصدرن م الدول

 تشاركت من ومنها، الفساد لمكافحة هيئات شكل من منها أن كما، التشريعات من عدد فيد الفسا

ات التابعة للدولة. وفي التالي بعد النماذج والهيئ المؤسسات من عدد فيها الفساد مكافحة مهامي ف
 الخاصة بالدول العربية:

 :الهاشمي  األرديي  المملك  تارب  -

ة هيئ قانون م( 5001من شهر نوفمبر في عام ) 40في تاريخ  واألعيان النواب مجلس أقر
ة هيئ إنشاء على القانون وقد نص ، الرسميةوتم نشره في الجريدة ، 15/5001رقم  الفساد مكافحة
داري. مال استقالل ذات اعتبارية بشخصية وتتمتع الوزراء برئيس ترتبط التي الفساد مكافحة ي وا 
ة والنزاهة بالعدال يتصفون  ممن أعضاء وستة رئيس من يتكون  مجلس الهيئة إدارة يتولىحيث 

 وأعضاءس رئي يتفرغزراء. و الو  رئيس تنسيب على بناءا  ملكيةوالحيادية والخبرة. وتعيينهم يتم بإرادة 

م المهامجموعة من  للمجلسويتلقون راتباا مقابل تفرغهم. و ، تفرغاا كامالا  الهيئة ألعمال المجلس
 : (8)تتمثل التالي، والصالحيات

 الكشف، لتنفيذها الالزمة الفعالةوالبرامج  الخطط ووضع الفساد لمكافحة العامة السياسة رسم .أ

 .واإلداري  المالي الفساد ذلك في بما أشكاله بجميع الفساد مواطن عن

ت الجها إلى المفسدين وتقديم، الالزمة والقانونية اإلدارية اإلجراءات في والسير التحقيق .ب
 .المختصة القضائية

 .والسياسية والجتماعية القتصادية التنمية على الخطيرة الفساد بآثار المواطنين توعية .ج

ر التدابي لتعزيز والدولية واإلقليمية المحلية الجهات مع جهوده وينسق المجلس يتعاون 
ة مكافح هيئةل أعما عن السنوي  التقرير المجلس ر عنيصدا. و وتطويره الفساد بمكافحة الخاصة
 األردني ف توجد الفساد مكافحة هيئة إلى باإلضافةة. األم ومجلس الوزراء مجلس إلى ويرفعه الفساد

 عام ملكيم مرسو  بموجب تأسست التي "الفساد لمكافحة العليا اللجنة: هم الفساد لمكافحة مؤسستان

وهي فرع من فروع جهاز المخابرات العامة باإلضافة إليهما ، مديرية مكافحة الفساد""و، م"5000
يوجد مؤسسات أخرى. ول يوجد تضارب بين تلك المؤسسات وهيئة مكافحة الفساد حيث إن 

 امل مع بعضها البعض.أعمالهم تتك

 

 

                                                           

 –م، دراسة مقدمة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 5001( األستاذ هاني الحوراني، "دور البرلمان في مكافحة الفساد في األردن"، 8)
 .4-5برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، ص
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 الم ري : التارب  -

ة هيئ فهناك، بمصر الفساد مكافحة في بدور تضطلع التي والمؤسسات الهيئات تتعدد
دارة ، كما أنه هناك وحدة مكافحة غسيل األموال، للحسابات المركزي  والجهاز، اإلدارية الرقابة وا 

 والنيابة اإلدارية.، الكسب غير المشروع

. كما يتبع الشعب لمجلس تتبع ول، الجمهورية رئاسة الواسع النفوذ ذات اإلدارية الرقابة هيئةوتتبع 
ا شاء. إذ ويقيلهم، األجهزة هذه أعضاء يعين الذي الجمهورية رئيس العام النائب تحقيق جهاز

محاكم  إلى الدعاء موضع الحالت وتحيل، العام القطاع في الفساد اإلدارية الرقابة هيئة تتحرى و 
 رجال مناا عدد المحاكم هذه أدانت وقد، تالحال هذه مقاضاةأمن الدولة العليا فهي المسؤولة عن 

، سابقم عا ونائب للمالية سابق وزير فيهم بمن، م(5005)عام الحكوميين والمسؤولين األعمال
 هؤلءق بح الصادرة األحكام وتضمنت. الشعب مجلس أعضاء وبعض السابق الجيزة ومحافظ

   .(8) وغرامات مالية كبيرة طويلة لمدد بالسجن أحكاما

ق اإلنفا أنماط عن قيمة معلومات السنوية للمحاسبات المركزي  الجهاز تقارير تتضمن
ن، يالحكوم م لديه آخرين وبأشخاص، الصحافيين من منتقى بعددمحصوراا  عليها الطالع كان وا 
ي المركز  المحاسبات جهاز رئيس الجمهورية رئيس يزكية. البرلماني الوثائق على الطالع حق

. الجمهوريةس رئي من بقرار إل مهامه من إعفاءه يمكن ل لكن، تعيينه على الشعب مجلس ويوافق
، اإلعالم ووسائل، والعمالية المهنية والنقابات التحادات أوضاع في التحقيق الجهاز لهذا ويحق

 على الرقابة له يحق ل لكن، عامة ومنشآت شركات وأي الحكومية واألجهزة، السياسيةواألحزاب 

 عن يقل ل ما المصريةة الحكوم امتلكت إذا إل أوضاعها في والتحقيق الخاص القطاع شركات

ومكافحة جرائم ، وبالرغم من تعدد الهيئات والمؤسسات المناط بها الكشف، اأسهمه من 52%
 .(5)اختصاصاته ومهامهالفساد إل أنه كل منها له 

 :اليميي  التارب  -

ه هذ إنشاء وتم  ، الفساد لرصد مستقلة هيئة بإنشاءم( 5008)عام اليمنية الحكومة وعدت
. الفساد من للوقاية المركزيةم( تحت اسم الوكالة 5003ي شهر مايو من عام )ف رسميا المؤسسة

د وموار  صالحيات ولديها، مستقلة غير فهي الوزراء رئيس بمكتب ملحقة الوكالة هذه أن رغمن لك
شهر إبريل من  في الحكومة وأعلنت والمراقبة. والتدقيق للتحقيق صالحيات أي لديها وليس محدودة

                                                           

م، ورقة مقدمة إلى 5085هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجاا"،  –األستاذ رفيق شاكر النتشه، "هيئات مكافحة الفساد العربية  (8)
 .2الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص

 .2هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجاا"، مرجع سابق، ص –فساد العربية ( األستاذ رفيق شاكر النتشه، "هيئات مكافحة ال5)
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ه هذ عليها تنص. ومن اإلجراءات التي الفساد لمكافحة نقاط ست من خطة عنم( 5002عام )
م تسل قبل ثرواتهم صافي وعن أصولهم عن الكشف الكبار المسؤولين جميع على الشتراط الخطة

 فين البرلما غرفتي عن الخصوص بهذا تنفيذي قانون  ا. صدرمنه خروجهم وبعد العامة مناصبهم

 .(8)تطبيقه قبل الدستورية المحكمة مراجعة ينتظر ل يزال لكنه م(5001) عام
 :المغربي  التارب  -

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  كانت المملكة المغربية من أوائل الدول التي صادقت على
وكانت محكمة العدل الخاصة هي المسؤولة عن مكافحة جرائم الفساد منذ عام ، الفساد

 القضاء ويتمتع. استئناف محاكم بخمسةم( 5003م( إل أنه تم استبدالها في عام )8812)

 اآلخرين وللمواطنين نالحكوميي للمسؤولين القضائية المالحقة في أكبر باستقالليةاا حالي المغربي

 حضت قد المغربية الشفافية منظمة فيها بما الحكومية غير المنظمات وكانت. بالفسادن المتهمي

، الجنائي القانوني في الواردة العقوباتاإلصالح. ويغلط التشريع المغربي الجديد من  هذا على
 (5)وذلك لتقليل من جرائم الفساد قدر اإلمكان

 :السمودي  المربي  المملك  تارب  -

ي شهر إبريل من عام ف الفساد لمكافحة وطنية هيئة السعودية العربية المملكة أنشأت
 ومكافحة، الشفافية مبدأ وتعزيزوتهدف هذه الهيئة إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ ، م(5003)

العمل في  ذلك تحقيق سبيل في ولها (4)وأساليبه ومظاهره صوره بشتى واإلداري  الماليد الفسا
 : (3)اآلتية الختصاصات

 يضمن بما المواطنين ومصالح، العام بالشأن المتعلقة والتعليمات األوامر تنفيذ متابعة .أ

 .بها اللتزام

ل التشغي وعقود العامة األشغال عقود في واإلداري  المالي الفساد أوجه عن التحري  .ب
ت الجها في المواطنين ومصالح العام بالشأن المتعلقة، العقود من وغيرها، والصيانة
 يتبيند عق أي شأن في الالزمة النظامية اإلجراءات واتخاذ، الهيئة باختصاصات المشمولة

 .النافذة واللوائحة األنظم ألحكام بالمخالفة تنفيذه يجري  أو أبرم أنه أو فساد على ينطوي  أنه

                                                           

 .1-2صمرجع سابق، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجاا"،  –( األستاذ رفيق شاكر النتشه، "هيئات مكافحة الفساد العربية 8)
 .85م، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص5088( الدكتور عصام عبد الفتاح طرابلس مطر، "جرائم الفساد اإلداري"، 5)

م، رسالة ماجستير 5084دراسة مقارنة"،  –( الباحث محمد مسفر القحطاني، "عالقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجهات التحقيق 4)
 .53غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص

م، ورقة مقدمة إلى 5003( بشأن الستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد"، 34) ( مجلس الوزراء السعودي، "قرار رقم3)
 .4الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص
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ت الجها إلى اكتشافها عند واإلداري  المالي بالفساد المتعلقة ت والتجاوزاتالمخالفا إحالة .ج
 الموظفا يتبعه التي - الجهة رئيس إبالغ مع، األحوال بحسب التحقيق جهات أو الرقابية

 هذا في اإلجراءات سير ومتابعة، التحقيق مجريات على الطالع وللهيئة، بذلك - المخالف

 لما وفقاا  - التحفظية أوالحترازية  التدابير اتخاذ المعنية الجهات من تطلب أن ولها، الشأن

 مفهوم في تدخل أفعالا  ارتكابهى عل قرائن أو أدلة توافرت من شأن في - النظام به يقضي

 بعداا  تمثل والتجاوزات المخالفاتك تل أن الهيئةرأت  إذا، األحوال جميع وفي. الفساد

 الملك إلى األمر رفع فعليها، الهيئةت باختصاصا المشمولة الجهات من ألي مؤسسياا 

 يراه مناسباا. ما لتخاذ

، الفسادة ومكافح النزاهة لحماية الوطنية الستراتيجية في الواردة األهداف تحقيق على العمل .د
ع برامج ووض، ومراجعها وتقويمها نتائجها ورصد، المعنية الجهات مع تنفيذها ومتابعة
 .تطبيقها وآليات عملها

 ومكافحة النزاهة لحماية وبرامج خطط تبني على والخاص العام القطاعين جهود تشجيع .ه

 نتائجها. وتقويم تنفيذها ومتابعة، الفساد

 .المختصة الجهات مع الفساد جرائم من الناتجة والعائدات األموال استرداد متابعة .و

جراءاته  العمل أساليبمراجعة  .ز د تحدي بهدف الهيئة باختصاصات المشمولة الجهات فيوا 
ق تحقي يضمن بما معالجتها على والعمل، الفساد إلى تؤدي أن يمكن التي الضعف نقاط

 .اختصاصاتها وتنفيذ الهيئة أهداف

والعمل على إجراء مراجعة ، ومكافحته الفساد لمنع الالزمة والسياسات األنظمةاقتراح  .ح
 .تطويرها على والعمل كفايتها مدى لمعرفة، الصلة ذات واللوائح لألنظمة دورية

 فئاتض لبع، الوظيفي القسم وأداء، المالية الذمة بإقرارات لإلدلء الالزمة الضوابط إعداد .ط

 .(8)اعتمادها في للنظر الملك إلى ورفعها، الدولة في العاملين

ق تطبيإزاء  عليها يجب بما الهيئة باختصاصات المشمولة الجهات قيام مدى متابعة .ي
ص شخ لكل المساءلة مبدأ تعزيز على والعمل، واإلداري ي المال للفساد المجرِ مة األنظمة
 .هموقع كان مهما

ة ومكافح، النزاهة بحماية المتعلقة الدولية التفاقيات في الواردةمتابعة تنفيذ اللتزامات  .ك
 .فيها طرفاا  المملكة تكون  التي الفساد

                                                           

م، ورقة مقدمة إلى 5003النزاهة ومكافحة الفساد"، ( بشأن الستراتيجية الوطنية لحماية 34( مجلس الوزراء السعودي، "قرار رقم )8)
 .4الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص
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ى عل منطوية بتصرفات المتعلقة بالغاتهم لتلقي الجمهور مع مباشرة اتصال قنوات توفير .ل
م التنظي لهذا التنفيذية اللوائح وتحددا. شأنه في يلزم ما واتخاذ صحتها من والتحقق، فساد
 .لذلك الالزمة والضوابط اآللية

ة بالمواطن الشعور تنمية على المدني المجتمع ومؤسسات المعنية الجهات مع العمل .م
 والمحافظةا إدارته حسن يحقق بما، العامة والممتلكاتوالمرافق  العام المال حماية وبأهمية

 .عليها

ا م وفق - الهيئة باختصاصات المشمولة الجهات من الدورية واإلحصاءات التقارير تلقي .ن
 .حيالها يلزم ما واتخاذ، شأنها في التحليلية البياناتودراستها وا عداد  – الهيئة تطلبه

ت الجها وحث، الفساد ومكافحة النزاهة بحماية المتعلقةإجراء البحوث والدراسات  دعم .س
 .ذلك في اإلسهام على المدني المجتمع ومؤسسات المتخصصة البحوثومراكز  المعنية

ة والتنمي الجتماعي التماسك على الفساد بتأثير المتعلقة والقياساتإجراء الدراسات  .ع
 .ذلك لمعالجة الالزمة الوسائل ووضع، وتحليلها، القتصادية

ء وبنا، وتحليلها، وتصنيفها، بالفساد المتعلقة واإلحصاءات والبيانات المعلومات جمع .ف
 (8) .بها خاصة معلومات وأنظمة بيانات قواعد

 الذاتيةة الرقاب وتعزيز النزاهة حماية وبأهمية وآثاره أخطاره وبيان الفساد بمفهوم الوعي نشر .ص

 على اإلعالمل ووسائ المدني المجتمع مؤسسات وتشجيع، الفساد مع التسامح عدم وثقافة

 .الشأن هذا في واإلسهام التعاون 

 ومكافحةنزاهة ال وحماية بالشفافية المتعلقة الدولية والمحافل المؤتمرات في المملكة تمثيل .ق

 .المجال هذا في العاملة والدولية اإلقليمية والمنظمات الهيئات مع والتعاون ، الفساد

 .الفساد ومكافحة والنزاهة الشفافية حول التدريبيةالمؤتمرات والدورات  تنظيم .ر

 ة.خاص نصوص بموجب الهيئة إلى به يعهد آخر اختصاص أي .ش

ل يكفي وجود قوانين وتشريعات منصوص عليها لمكافحة جرائم الفساد وتأسيس هيئات 
ومؤسسات مناط بها مهام تطبيق تلك القوانين. حيث ل بَد أن يكون هناك تطبيق فعلي لنصوص 

وعدم تمييز في التعامل بين المواطنين في هذا ، تلك القوانين والتشريعات على أرض الواقع
 المجال طالما أن هناك جريمة فساد سواءا مالية أم إدارية.

 

                                                           

 .4( بشأن الستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد"، المرجع السابق، ص34( مجلس الوزراء السعودي، "قرار رقم )8)
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 الفرع ال ايغ:
 التماور الدولغ فغ ماا  مكافح  ارائ  الفساد

أخرى سواءا  إلى دولة من بسهولة لالنتقال وقابل، دولية أبعاد ذو بأنواعه المختلفة الفساد يعد
ة لخبرات ناقل قنوات إلى تتحول أن يمكن التي فروعها مأ الجنسيات متعددة الشركات خالل من

 بذلح لزاماا أصب ولذلك، اإلنترنت وعبر بعد عن التجارية الصفقات خالل من وممارساته الفساد

قرار قانون ممارسات الفساد في  المثال سبيل على الجهود هذه ومن، الفساد لمحاربة الدولية الجهود
، خارجيةي لرشاو ة األمريكي الشركات دفع يجرم الذيم( 8831والذي تم إقراره في عام )، الخارج
في المخدرات والمؤثرات العقلية عام  المشروع غير اإلتجار لمكافحة المتحدة األمم واتفاقية
 .(8)م8811

، البنوكى علم( المختصة باإلشراف 8811) سنة بازل لجنة عن الصادر المبادئ وقانون 
 للجنةن األربعي والتوصيات، المختلفةبالجرائم  المتعلق النشاط في البنوك استخدام يحظر والذي

 في الدوليةة الرشو  لمكافحة القتصادي والتعاون  التنمية منظمة واتفاقية، المالية لإلجراءات العمل

 األعمالل مجا في العاملين الرشاوى  دافعي جماح لكبح خطوة اتخاذ تم حيث م(8883) سنة

وفي شهر ، م( لتجرم الرشوة الخارجية8881) في قوانين سن إلى دولة كل التفاقية وتدعو الدولية
 العالميج البرنام الدولي باإلجرام المعني المتحدة األمم مركز أطلقم( 8888مارس من عام )

 أهم من ولعل، والعدالة الجريمة ألبحاثاإلقليمي  المتحدة األمم معهد مع بالشتراك الفساد لمكافحة

م مكتب األمم المتحدة 5008 عام إصداره في اشترك الذي الفساد مكافحة دليل إصدار أعماله
 مثل ومحاربته الفسادف لكش عالمي طابع ذاتوظهور منظمات ، ةالجريم ومنعلمكافحة المخدرات 

 أن الدولي للتعاون ن ويمك. (5)داــالفس ضد للبرلمانيين العالمية والمنظمة الدولية الشفافية منظمة

 .(4)محاربة الفساد فية حاسمأدواراا  لتلعبة الالزماإلرادة والقدرات  تكوين على الدول يساعد

منذ  واحد جانب من الفساد لمكافحة المتحدة األمم باتفاقية التزامها فلسطين ت دولةأعلنوقد 
ة عالمية اتفاقي أول كونها خاصة أهمية ذات دولية وثيقة التفاقية هذهوتعتبر  (3)، م(5002عام )

تصميم من المجتمع الدولي على  وهناك، يعد شأناا داخلياا  لم الفساد حيث إن، الفساد لمكافحة
ة التفاقيف وتتألالتصدي لتلك اآلفة التي تضرب الدول في كافة القطاعات وباألخص الحكومي. 

                                                           

م، بحث محكم مقدم إلى المؤتمر العربي 5005( الدكتور عبد هللا بلوناس، "رؤية اقتصادية للفساد: أسبابه ونتائجه وطرق معالجته"، 8)
 .408الثالث في اإلدارة، بيروت، ص

مجلس الشوري في ( الباحث فهد بن محمد الغنام، "مدى فعالية األساليب الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري من وجهة نظر أعضاء 5)
 .33-34المملكة العربية السعودية"، المرجع السابق، ص

 .408، صمرجع سابق( الدكتور عبد هللا بلوناس، "رؤية اقتصادية للفساد: أسبابه ونتائجه وطرق معالجته"، 4)
 .81صمرجع سابق، موذجاا"، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ن –( األستاذ رفيق شاكر النتشه، "هيئات مكافحة الفساد العربية 3)
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ير المعاين م مجموعة تضمنت ثمانية فصول إلى مقسمة( مادة 38و) مقتضبة ديباجة من
ة القانونيا منظومته تطوير أجل من تطبيقها األطراف الدول على الواجب واإلجراءات ريوالتداب

ة التفاقيعلى  فلسطينكما وقعت دولة ، دالفسا مكافحة مجال في وتمكينها والقضائية واإلدارية
ن عكثيراا  تختلف ل والتي، م(5080) عام العربية الجامعة تبنتها التي الفساد بمكافحة الخاصة
ة المتحد األمم اتفاقية بها جاءت التي النصوص نكررت العديد م فقد، المتحدة األمم اتفاقية
دولة فلسطين  وقعت كما، األطراف الدول بن قليمياإل والتعاون  والتجريم الوقائية بالتدابير المتعلقة
ن للتعاو  الرياض واتفاقية اإلرهاب وتمويل، األموال غسل لمكافحة العربية التفاقية من كل على

ل واألموا الفارين ومالحقة، الفساد مكافحة في بأخرى  أو بصورة تساعد  التفاقيتينوكال، القضائي
 .(8)الفساد جرائم عن المتحصلة

 المادة نص مع انسجاماا  ت جاءالتفاقيا لهذه فلسطين م دولةانضمامما سبق أن  ويرى الباحث:
 إلى الفلسطينيةة الوطني السلطة انضمام نص على الذي المعَّدل األساسي القانون ( من 80/5)

 في الواردة الفسادأن جرائم  كما، اإلنسان حقوق  تحمي التي والدولية اإلقليمية والمواثيقت اإلعالنا

تحاسب عليها القوانين الفلسطينية طالما أن فلسطين عضو في هذه  جرائم ربتعت التفاقياته هذ
وهذا يعزز قوة الرادع في فلسطين لكل من توسل له نفسه في الوقوع بجريمة فساد ، التفاقيات

ولكن ، فاإلطار التشريعي والقانوني النظام للقوانين والتشريعات واإلجراءات في هذا المجال جيد
 لواقع.يبقى التطبيق على أرض ا

وبالرغم من وجود قرار بقانون لمكافحة الفساد والحرص على تأسيس الهيئات والمحاكم ذات 
 هناك انتقائية في اختيار القضايا.إل أنه ، العالقة به والتي تكفل تطبيق مواده

 يرير ال   2112-2112في ا عوام  المفصولة إلى المدورة القضايا نسبة في المستمر الرتفاع إنَّ حيث 
 والمنظورة المدورة القضايا عدد وارتفاع المفصولة القضايا عدد لنخفاض المحكمة فعالية ضعف

 هو التقاضي أمد إطالة أنَّ  شعروا إذا خاصة الفساد جرائم عن وهذا ينعكس سلباا على المبلغين
(5)المحاسبة وتجنب المماطلة بهدف

 

النقسام الفلسطيني الذي فكك شطري الوطن تشريعياا وقانونياا وترتب عليه شرخ  وأضف أيضاا أن
قانوني من مظاهره تطبيق القرار بقانون مكافحة الفساد في الضفة الغربية فقط وغيابه عن 

 التطبيق في قطاع غزة.

 

 

                                                           

 .581( األستاذة عبير مصلح، "النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد"، مرجع سابق، ص8)

جراءات التقاضي، مرجع سابق، ص  (5)  53تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 
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 ل ايغاالمبحث 
 

 السلطا  واإلاراءا  المقدرة ألاهجة الضبط فغ مكافح  ارائ  الفساد

 تمهيد:
كما أن ، إذ ل يوجد ضحية واضحة تقدم الشكوى ، إن الفساد يختلف عن الجرائم التقليدية

وهذه ، جرائم الفساد غالباا ما تكون جرائم خفية إلى حد  كبير  ل يعلم بها الكثيرون ول تتم في العلن
ففي جرائم ، الفسادوالذين يقومون بالتحقيق في جرائم ، من المشاكل التي تواجهها أجهزة الضبط

وهو أكثر علماا بتفاصيلها لذلك ل يقوم ، الفساد نجد أن أحد األطراف هو الرابح من الجريمة
وكذلك الطرف اآلخر إن وجد فربما ل يكون من مصلحته اإلبالغ عنها ومن ثم ، باإلبالغ عنها

وهي مهمة ، وكشفها وتسليط الضوء عليها، فإن مهمة أجهزة الضبط هي تتبع حالت الفساد
وأن هذا يتطلب من األجهزة مزيداا من الجهد بطرق عدة ، عسيرة ليست كمهمة الجرائم التقليدية

تكليف أجهزة متابعة الفساد بجمع ، عنه اإلبالغمنها تشجيع المكتوين بنار الفساد على 
على حث جميع المطلعين  إلىالمعلومات الالزمة إلثبات جريمة الفساد بشتى الطرق باإلضافة 

 .(8)عنه حماية لهم ولمجتمعهم اإلبالغالفساد والمتورطين فيه على 
مؤسسة قضائية إجرائية متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة  وتعتبر النيابة العامة

وبهذا الوصف تتمتع النيابة العامة وحدها في  مباشرة  (5)، التطبيق السليم ألحكام القانون الجزائي
ليس لها ، الدعوى الجزائية مستهدفة من وراء ذلك المحافظ على كيانه وبقائه راسخاا قوياا متطوراا 

دون أن يكون ذلك التطبيق تأثير ، في ذلك من مصلحة بل ليس لوجودها ذاته من علة سواها
هذا التطبيق إلى التمسك بإدانة المتهم قد تتمخض عن فكما تؤدي مطالبتها ب، على تصرفاتها

ولكي تعمل هيئة ونيابة مكافحة الفساد والمحاكم المختصة  (4)، ببراءتهالستمساك على العكس 
يجب عليها القيام بمهامها المناط ، في فلسطين على أكمل وجه في طريقها للتصدي لجرائم الفساد

مع تمتعها ، تكفل لها سرعة إنجاز القضايا والبت فيهابها في ظل إجراءات وتعليمات واضحة 
ولتحقيق ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، القانون بالسلطات والصالحيات المقدرة لها وفق 

 على النحو التالي:
  جرائم الفساد. سلطات أجهزة الضبط الفلسطينية في -المطل  األو 

                                                           

الفساد، دار النشر غير مذكورة وتاريخ النشر غير ( د. عباس أبو شامة عبد المحمود، جهاز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة 8)
 .131مذكور، ص 

 .808الجزائية، مرجع سابق، ص اإلجراءات( د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون 5)

 .804، ص 5008 ،الجزائية في التشريع الفلسطيني، المجلد الثاني، مكتبة آفاق، غزة اإلجراءات( د. عبد الفتاح جرادة، موسوعة 4)
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 إجراءات التقاضي أمام المحاكم الفلسطينية في جرائم الفساد. -المطل  ال ايغ 

 المطل  األو 
 لفسادسلطا  تاهجة الضبط الفلسطييي  فغ ارائ  ا

 تمهيد:
إن جرائم الفساد تختلف عن الجرائم التقليدية إذ ل يوجد ضحية واضحة تقدم الشكوى كما أن 

حد كبير ل يعلم به الكثيرون ول تتم في العلن، وهذه  إلىجرائم الفساد غالباا ما تكون جرائم خفية 
ها أجهزة الضبط والذين يقومون بالتحقيق في جرائم الفساد، ففي جرائم من المشاكل التي تواجه

الفساد يكون أحد األطراف هو الرابح من الجريمة، وهو أكثر علماا بتفاصيلها لذلك ل يقوم 
ن وجد فربما ل يكون من مصلحته البالغ عنها ومن ثم بالبالغ عنها، وكذلك الطرف اآلخر إ

فإن مهمة أجهزة الضبط هي تتبع حالت الفساد وكشفها وتسليط الضوء عليها وهي مهمة عسيرة 
 ليست كمهمة الجرائم التقليدية.

 :الفرع األو 
 سلطا  هيئ  مكافح  الفساد: 

السلطات  من بمجموعة خولت فقد، ابه المناطة والمهام الختصاصات ممارسة من الهيئة لتمكين
 :(8)يلي كما والصالحيات

، ومتابعتهاودراستها  لها المقدمة الفسادص جرائم بخصو  والشكاوي  والبالغات التقارير تلقي -
 وجمع، ت والتجاوزاتالمخالفا عن والكشف بشأنها الستدللت وجمع التحري  بأعمال والقيام

 والقانونيةفي اإلجراءات اإلدارية  والسير التحقيق ومباشرة، بذلك الخاصة والمعلومات األدلة

 .العالقة ذات والتشريعات القانون  هذا ألحكام وفقا الالزمة

 منه ومنع، المنقولة وغير المنقولة أمواله وحجز القانون  هذا أحكام يخالف من كل مالحقة -

 استحقاقاتهر وسائ، وعالواته ف راتبهووق المعنية الجهات من العمل عن يده كف وطلب السفر

 .النافذةت التشريعا وفق إلغائها أوالقرارات  تلك من أي وتعديل، اللزوم عند المالية

 شخصي أ أو الخاص القطاع موظفي أو العموميين الموظفين من والمعنيين الشهود استدعاء -

 .فساد بجريمة تتعلق واقعة حول والتحري  لالستفسار عالقة له

                                                           

 .80هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجاا"، مرجع سابق، ص –رفيق شاكر النتشه، "هيئات مكافحة الفساد العربية  (8)



044 
 

 الحصولو أ عليها الطالع أو معلومات أو مستندات أوأوراق  أو بيانات أو ملفات أي طلب -

 سري  ذلكل ك تعتبر التي الجهات ذلك في بما لديها الموجودة الجهة من منها صور على

 .النافذة القانونية لإلجراءات وفقاا  التداول

 من المتحصلةت والعائدا األموال واسترداد وحجز وضبط لتعقب المختصة الجهات مع التنسيق -

 .الدعوى  بنظر المختصةة المحكم من بشأنها المصادرةيصدر قرار  أن على الفساد جرائم

 أو نفسهاء تلقا من الفساد قضايا من أي لمتابعة الالزمة والتحقيقات التحريات تباشر أن للهيئة -

ذا ، جهة أية من إليها ترد شكوى  أو إخبار على بناء  أن التحقيقو أ الدعوى  بنتيجة تبينوا 

 القضائية الجهاتى إل مقدمها تحويل يتم كيدية أو كاذبة الهيئة إلى الواردة الشكوى  أو اإلخبار

 .المتبعة القانونية لألصول وفقا لمعاقبته المختصة

أهلية أو نقابة  هيئة أو جمعية أو شركة أي وقف الفساد جرائم محكمة من تطلب أن للهيئة يحق -
 هذه من أيل ح أو، الفساد جرائم من أي ارتكابها حالة في العمل عنأو أي هيئة اعتبارية 

 هيئة أية تأسيسن م المرتكبة بالجريمة عالقة له من كل وحرمان أموالها وتصفية الهيئات

 عن تزيد ول سنة عنل تق ل لمدةيراا لها مد أو إدارتها مجلس في عضواا  يكون  أن أو مماثلة

 .سنوات خمس

 ومباشرتهاة العام النيابة خالل من القانون  بهذا المحددة مئبالجرا الخاصة الدعاوى  تحريك حق -

 إل غيرها منى الدعاو  هذه تقام ول العالقة ذات األخرى  والتشريعات القانون  هذا ألحكام وفقا

 تركها أو عنها التنازلو أ تحريكها بعد الدعوى  وقف يجوز ول القانون  في المبينة األحوال في

 .القانون  في المحددة الحالت في إل عليها التصالح أو

 فور قبلهان م المتابعة بالملفات قرارتها بإصدار الهيئة تلتزم آخر تشريع أي في ورد مما بالرغم -

 .القانون  في المحددةإجراءاتها  من النتهاء
: مما سبق أن سلطات هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتصف إلى حد ما ويرى الباحث

حيث راعى القرار بقانون مكافحة الفساد أن تحذى الهيئة بالسلطات التي تمنح لهيئات ، بالشمولية
 مكافحة الفساد في الدول حسب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 الفساد جرائمفي ، وفي الكثير من الدول هناك سلطات مختصة بالتحقق الجنائي البتدائي
 الدعاوى  بنظر المختصةة الجنائي المحاكموتكون مخولة لقاضي التحقيق أو للنيابة العامة. وأيضاا 

ق جزء من الجهاز القضائي التحقي قضاة اعتبار على خالف يوجد لو ، دالفسا جرائم في الجنائية
، الدول في القضائية النظمف باختال يختلف العامة للنيابة القانوني المركزولكن ، في أي دولة
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بينما ل تشكل جزء من هذا ، القضائي في بعض الدول الجهاز من جزء العامة النيابة تعتبر حيث
 . (8)الجهاز في دول أخرى 

 قانون  بموجب، القضائية السلطة شعب من أصيلة شعبة تعتبروفي مصر النيابة العامة 

لسنة  42م( والمعدل بالقانون رقم 8835لسنة ) 3الصادر بالقانون رقم  القضائية السلطة
م. ولكي تقوم النيابة العامة بعملها على أكمل وجه في مصر يوجد دوائر متخصصة في 8813

النظر في ، م5004لسنة  2محاكم الجنايات أناط بها المشرع المصري بموجب القانون رقم 
 الدولةن أم محاكم محل المتخصصةر الدوائحيث حلت تلك  الفساد جرائمالدعاوي الجنائية في 

 وقد، المذكور القانون  بموجب ألغيتي والت، الجرائم بهذه غيرها دون  تختص كانت التي العليا

 الدوائرك تل إلى الجرائم بهذه الختصاصد إسنا تبرير في القانون  لهذا اإليضاحية المذكرة أفصحت
 دائرة. حيث تم تخصيص التخصص لمبدأ إعمالو ه القانون  اتبعه الذى النهج أن إلى المتخصصة

ويجب على تلك الدوائر أن . بعينها جنايات لنظرة العادي الجنايات محكمة دوائر من أكثر أو
 الدفاع بحق التضحية يجوز ل أنه مالحظة مع، عةالسر ه وج علىفي قضايا جرائم الفساد  تفصل

 (5)آخر ضمان حساب على يكون  أن يجوز لن الضما هذا ألن السرعة هذه سبيل في

 الفرع ال ايغ:
 الفساديياب  مكافح   

م( أنشأ النائب العام نيابة مختصة بمكافحة الفساد 5001( لسنة )2/8بموجب القرار رقم )
دارته ويشمل اختصاصها جميع أنحاء فلسطين ويتضمن القرار إقامة ، تكون خاضعة إلشرافه وا 

، مدينة رام هللا ويختص في الجرائم الواقعة في نطاق المحافظات الشماليةمقران لها األول في 
 .(4)واآلخر بمدينة غزة ويختص بالجرائم الواقعة في نطاق المحافظات الجنوبية

ويكون من ذوي الخبرة ، وتؤلف نيابة مكافحة الفساد من أحد رؤساء النيابة يتولى إدارتها
، هذا النوع من القضايا إضافة إلى عدد كاف من رؤساءوالكفاءة ليتمكن من التعامل مع مثل 

ومنذ أن تشكلت تلك النيابة استكملت ما بدأته نيابة الدائرة الثانية من أعمال ووكالء النيابة العامة 
ورفع الدعاوى ، ذات الختصاص وتابعت القضايا التي كانت منظورة أمامها وباشرت التحقيقات

مكتب فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي في الملفات المحالة إليها من 
ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية واإلدارية ، وأعادت فتح عدد من القضايا التي سبق وأن تم 

                                                           

م، دراسة غير منشورة، 5004، 8( الدكتور محمود شريف بسيوني، "الجريمة المنظمة وغسل األموال في القانون الجنائي الدولي"، ط8)
 .40ص
 48مرجع سابق، ص الجريمة المنظمة وغسل األموال في القانون الجنائي الدولي"، محمود شريف بسيوني، "د.  (5)

 .853الجزائية في التشريع الفلسطيني، مرجع سابق ص  اإلجراءاتد. عبد القادر جرادة، موسوعة  (4)
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وقد بلغ عدد قضايا الفساد الخطيرة اثنان وثالثون قضية تم مباشرة التحقيق ، حفظها في السابق
وحفظ ثالث قضايا منها وما زالت التحقيقات مستمرة ، ها للمحكمة المختصةفيها وأحيلت سبعة من

في باقي القضايا ولعل التأخير في التحقيقات يعود إلى عدم تسليم المتهمين الفارين أنفسهم 
وعدم تنفيذ مذكرات القبض والحضور ولستدعاء ، للنيابة العامة لهروبهم خارج أراضي الوطن

جهداا في مالحقة عدد من المتهمين الهاربين خارج األراضي  تأل  م كما ل، بالنسبة للشهود
الفلسطينية والمتورطين في قضايا الفساد المالي ، وأجرت العديد من المحاولت لستعادتهم من 

 .(8)الخارج عبر البوليس الدولي والمخاطبات الدبلوماسية بغرض تقديمهم لمحاكمات عادلة

 الفرع ال الث: 
 مكافح  الفسادسلطا  يياب  

والتي تتعلق باألموال العامة ، بالقضايا ذات الطابع السلطوي  وتختص نيابة مكافحة الفساد
حيث أملت سياسة اإلصالح ومبدأ خضوع الجميع تحت القانون التي ، واستغالل النفوذ الوظيفي

نمت وبرزت  تبناها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة أن تواجه النيابة العامة حقبة
والتي أدت ، وتفشي البيروقراطية وسوء استخدام السلطة، واإلثراء بال سبب، فيها ظواهر الفساد

إلى نتائج وخيمة في انحدار األوضاع الداخلية وجعلها محل انتقادات محلية ودولية واسعة 
ى النيابة ولهذا كان يحتم عل، أضرت بالقضايا الكبرى للشعب الفلسطيني وأثرت في مستوى كفاحه

 والعابثين العامة اتخاذ الخطوات الالزمة تجاه محاسبة ومقاضاة المسئولين عن إهدار المال العام

وذلك لتصحيح أوضاع مؤسسات ودوائر السلطة الفلسطينية والحفاظ ، بمقدرات الشعب الفلسطيني
النائب  حدد 5001 (58)على إنجازاتها وحماية أمالك ومصالح المجتمع، وبحسب القرار رقم 

العام اختصاص نيابة مكافحة الفساد بمباشرة وتحريك الدعاوى الجزائية ذات الختصاص 
 المناطة والمهام الختصاصات ممارسة من النيابة لتمكينو  (5)والتي تعالج هذه األوضاع، النوعي

 :(4)ييل كما الصالحيات من بمجموعة خولت فقد، بها
 .المدَّعي الطرف باعتبارها الدعاوى  إقامة -
 وعليها. منها ترفع التي القضايا فيتمثيل دولة فلسطين  -
 في بالتحقيق بمقتضاه تقوم، بالنيابة رصمنح اختصاص وهو البتدائي التحقيقالقيام ب -

 بها حكماا نهائياا. يصدر حتى ومتابعتها، للقضاء اإلحالة أو بالحفظ بها رفصوالتم الجرائ

                                                           

 .48، منشورات المكتب الفني للنائب العام، غزة، ص 5001التقرير السنوي األول للنيابة العامة لدولة فلسطين السنة القضائية  (8)

 .48 -40، مرجع سابق، ص5001( التقرير السنوي األول للنيابة العامة لدولة فلسطين السنة القضائية 5)

م، الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، رام 5008هة في عمل النيابة العامة"، ( سعيد زيد، "تعزيز فعالية ومناعة نظام النزا 4)
 5008من قانون الجراءات الجزائية سنة  50-88و المواد  1هللا، ص
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 القضائي. الضبط مأموري اإلشراف على  -

القيام بمهام وصالحيات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون بما فيها تمثيل هيئة  -
 مكافحة الفساد بصفتها ممثالا للنائب العام.

بعد تلقي طلب من هيئة مكافحة الفساد  الستعجال وجه على التحقيق بإجراءات القيام -
 بذلك. 

صدا والجنايات المخالفات مواد في فظالح أو للقضاء باإلحالة بالقضايا التصرف -  األوامرر وا 

 والضبط لدى البريد. الهاتفية المحادثات بمراقبة

 من هيئة مكافحة الفساد وفقاا للقانون بالحفظ أو اإلحالة. إليها المحالة بالقضيةالتصرف  -

د إلعدا الالزمة التحقيقات إجراء بعد وذلك، محكمة جرائم الفساد إلى الفساد ملفاتتحويل  -
 .الحيثيات بكافة متكامل ملف

 الفرع الرابع: 
 سلطا  المحاك 

 سلطا  محكم  ارائ  الفساد: -
ت خول فقد، بها المناطة والمهام الختصاصات ممارسة من محكمة جرائم الفساد لتمكين

 :(8)يلي كما الصالحيات من بمجموعة
 .والتحقيق لتلالستد جمع -

 .العقوبة مقدار أو مدة عن النظر بغض الفساد جرائم جميع فيالنظر  -

 .ومعقول محدود وقت في اختصاصها ضمن تقع التي القضايا في الفصل -
 سلطا  محكم  ا ستئياف واليقض: -

اتجاه  بها المناطة والمهام الختصاصات ممارسةمحكمة الستئناف والنقض ب لتمكين
ت الصالحيا من بمجموعة خولت فقد، قضايا جرائم الفساد التي ترفع أمامها بعد الحكم بها سابقاا 

 :يلي كما

 (5)تختص محاكم الستئناف بالنظر في -

الستئنافات المرفوعة إليها بشأن األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها   .8
 .محكمة أول درجة

                                                           

جراءات التقاضي"، المرجع السابق، ص واألستاذ( األستاذ سعيد زيد 8) -81يوسف سجى، "تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 
83. 
 .م5008( لعام 2قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )من  50المادة ( 5)
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 .أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر  .5

 
 
 

 (8)تختص محكمة النقض بالنظر في -

 .اف في القضايا الجزائية والمدنيةالمرفوعة إليها عن محاكم الستئنالطعون  .1

 .الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الستئنافية .2

 .المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى   .3

 .أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر  .4

كفلت ، مما سبق أن المنظومة القضائية لمكافحة جرائم الفساد في فلسطين ويرى الباحث
وواجباتها في ، للمحاكم مجموعة من السلطات والصالحيات التي تجعلها قادرة على القيام بمهامها

مجالت الختصاص المطلوب منها. لذلك محكمة جرائم الفساد ومحكمة الستئناف والنقض تقوم 
 الصالحيات المحددة لها.  بأعمالها في ظل هذه

 لمطل  ال ايغا
 فغ ارائ  الفساد ومموقا  عمله حاك  الفلسطييي  إاراءا  التقاضغ تما  الم

 الفرع األو :
 محكم  ارائ  الفساد ا  التقاضغ لدىإاراء

 ن قانو  فيالواردة  المحاكمات بأصول الخاصة اإلجراءات الفساد جرائم محكمة تطبق

دارة المحاكمات علنية حيث من الجزائية اإلجراءات  التهام قراري ف الواردة التهموتالوة ، الجلسات وا 

 (5)األحكام من وغيرها المتهم وحضور محام   وانتداب والتبليغ
                                                           

 .5008( لعام 2من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 40المادة  (8)

 : 5008مواد من قانون الجراءات الجزائية سنة  (5)
  القضائية، األوراق بتبليغ الخاصة الجزائية اإلجراءات قانون  ( من811-812المواد ) -
 الجلسات،  في النظام بحفظ (  المتعلقة884-818)   المواد -
 المتهم، على القبض في (  الخاصة45-58المواد )  -
 الشهود،  بسماع (  الخاصة84-33المواد ) -
  المتهم، باستجواب ( الخاصة802-83والمواد) -
  واإلحضار، بمذكرات الحضور ( المتعلقة801)  والمادة -
 البداية، محاكم لدى المحاكمات بأصول (  المتعلقة538-543والمواد) -
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جراءاتو   يتعلق فيما إل، أخرى  بداية محكمة أي عن تختلف ل الفساد جرائم محكمةي ف التقاضي ا 

 أية في بالنظر الفساد جرائم محكمة هيئة تبدأ حيث، القضية في بالنظر للبدءة الخاص باآلجال

 في الغرض لهذا جلستها وتعقد، تقديمها تاريخ من أيام رةشع عن تزيد ل ا خالل مدةإليه ترد قضية

 في تذكر وألسبابل عند الضرورة إ أيام ثالثة من ألكثر المحاكمة تأجيل يجوز ول، متتالية أيام

، المحاكمة اختتام تاريخ من أيام رةشع عن تزيد ل مدةخالل  حكمها المحكمة وتصدر، التأجيل قرار
 إلى اإلجراءات هذه وتهدف. (8)مأيا سبعة عن تزيد ل لمدة فقط واحدة لمرة ذلك تأجيلة وللمحكم

 الختناق من تعاني المحاكم أن خاصة الفساد مكافحة وبإجراءات، القضائي النظام فية الثق تعزيز

 تفقد قد بالقانون  المحددة رةيالقص اآلجالو ، القضاة عدد وقلة القضايا لتراكم نتيجةا ي القضائ

 المساس إلى يؤدي قد ما ومالءمة جيدة بطريقة الدفوع ترتيب في حقهم المتهمين في جرائم الفساد

 .(5)العدالةد بقواع

م( تبين 5084حيث إنه وبالرجوع إلى العديد من القضايا المرفوعة أمام المحكمة والمدورة لعام )
 باآلجال المحكمة التزامم عدالقانون. و  في للتقاضي المحددة باآلجال الفساد جرائم محكمة التزام عدم

 للوضع ومراعاةا  المتهم عنع للدفا كافيةا  فرصةا  بإعطائه الدفاع حق لضمان جاء قد قانوناا المحددة

 (4) المحدد الوقت في الشهود إحضار دون  يحول الذي الفلسطيني
 ( 8/5084رقم ) القضية :مثل 2013 عام المدورة القضايا من عدد في الجلسات مواعيد مثال عن

 التزام عدم ( تبن80/5084)  والقضية (1/5084والقضية رقم ) ( ، 4/5084رقم )  والقضية

 رقم القضية المثال سبيل فعلى القانون، في للتقاضي المحددة باآلجال الفساد جرائم محكمة
 عدد بلغت ، 2/4/5083وحتى    3/4/5084 نيب ما الواقعة الفترة في مدور ( 8/5084)

 المحكمة التزام عدم أنَّ  البعض ويرى  .يوم 20 كل واحدة جلسة بمعدل أي جلسة 18 جلساتها

 (3)المتهم عن للدفاع كافيةا  فرصةا  بإعطائه الدفاع حق لضمان جاء قد قانوناا المحددة باآلجال

( من 8في المادة رقم ) عليها المنصوص باآلجال المحكمة التزام عدمباإلضافة إلى أن 
على  يترتب ول، تنظيمي عمل هو المواعيد هذه على النص كون  إلى يرجعقانون مكافحة الفساد 

 عقبة قانوناا المحددة الزمنية اآلجال تشكل أن يمكن أخرى  جهة منمخالفته أي جزاء أو بطالن. 
 المحكمةل تحاو  وقد، أمامها المنظورة القضايا عدد ازداد ما إذا المحكمة أمام المستقبل في حقيقية

                                                                                                                                                                      

 .بالحكم ( المتعلقة533-535والمواد) -

  م.5002  لسنة (8) رقم المعدل الفساد مكافحة قانون  ( من8) مكرر (8) المادة (8)
 88تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد واجراءات التقاضي/ مرجع سابق، ص  (5)

جراءات التقاضي"، المرجع السابق، ص"تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد  (4)  .88وا 
نقالا عن الستاذ : حسن شبانة، في مقابلة له مع  تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد واجراءات التقاضي، مرجع سابق ص   (3)

50 
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 قضاياي ف التقاضي مدد إطالة إلى يؤدي مما الجلسات انعقاد بتأجيل العقبة هذه على التغلب

 جرائمة لمحكم هيئة من أكثر نشاءإ أو، قانوني تعديل إجراء حينئذ يتطلب الذي األمر، الفساد

 المددء إلغا ألن، للمحكمة المحالة القضايا عدد زاد حال في وهذا من الحلول المناسبة، الفساد
 بإجراءاتة الثق ف قدان وبالتالي، التقاضي مدد إطالة طريق في جديد من الدخول يعني قد الزمنية

 .(8)القضايا البت سرعة على المحكمة وقدرة

 الفرع ال ايغ:
 واليقض ا ستئياف محاك  فغ التقاضغ إاراءا 

م جرائ محكمة عن الصادرة والقرارات األحكام على بالستئناف الخاصة األحكام تسري 
، الستئناف محكمة أمام الحضورية األحكام استئناف للخصوم يجوز، لألحكام فالنسبة، الفساد
ف الستئنا محكمة قلم أو الحكم أصدرت التي المحكمة قلم لدى الستئناف عريضة بإيداع ويكون 

، تبليغه تاريخ من أو حضورياا  كان إذا بالحكم للنطق التالي اليومخالل خمسة عشر يوم من 
م األحكا وتخضع. بالحكم للنطق التالي اليوم من تبدأ، يوماا  خالل ثالثين، الستئناف وللنيابة
خالل أربعين  النقض محكمة في للطعن الفساد بجرائم والخاصة الستئناف محكمة عن الصادرة

ن كا إذا تبليغه يلي الذي اليوم من أو حضورياا  كان إذايوماا تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم 
 .الحضوري  بمثابة الحكم

لسماع أقوال النيابة ووكالء  جلسات تعقد أن ويجوز، تدقيقاا  الطعون  في المحكمة وتنظر
( من 8رقم ) المادة في الواردة باآلجال الخاصة األحكام. وترى (5)الخصوص إذا ارتأت ذلك
 ذلك أن إل، الفساد مكافحة لقانون  وفقاا النقض أو الستئناف محكمةالقانون أن اإلجراءات في 

، الفساد جرائم محكمة عن يصدر قرار أي في الستئناف من القضائي النظام يمكِ نو  .مطبقير غ
 مرةع الدفو  تقدم ول الدعوى  قبول عدم أو بالختصاص وتتعلق الدعوى  أساس حول تثار دفوع فهناك

 .المصلحة ألصحاب األمر ترك بل الدفوع تقديم آلية يحدد لم فالقانون ، واحدة

، المدةة إطال بهدف لالستئناف قابلة غير طلبات بتقديمويقوم بعض المحامين رغم علمهم 
 تأخر إلىي يؤد ما. متقديمه من الدفاع تمنع أن تستطيع لإل أنها ، على الستئناف ترد والمحكمة

 استئنافو أ طعن تقديم عند القضية في النظر توقف الفساد جرائم محكمة ألن، القضايا في البت  

 محكمةن م الطلب رد   حال وفي، المقدمة بالطلبات قرار يصدر حتى المختصة المحاكم إلى

                                                           

جراءات التقاضي"، المرجع السابق، ص (8)  .50"تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 
 .م"، مرجع السابق5008( لعام 2المحاكم النظامية رقم )انون تشكيل ق (5)
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 محاكمي ف فيها النظر استغرق  قضايا وهناك، النقض محكمة في بالقرار يطعن الستئناف

 شهور وهذا يزيد من تكلفة العدالة. خمسة عن تزيد مدة والنقض الستئناف

ن قانو  في عليها المنصوص باآلجال والنقض الستئناف محاكم تلتزم ل أخرى  ناحية   منو 
النصوص الخاصة بتقصير مدة اآلجال و ، المتكررة الفساد مكافحة هيئة طلبات رغم الفساد مكافحة

 تعميمو أ مذكرة األعلى القضاء مجلس أصدر المشكلة هذهوللتغلب على ، هي مواعيد تنظيمية

 أهمية إلىر النظ لفت بهدف، آجال من الفساد مكافحة قانون  في ورد بما لاللتزام الستئناف لمحاكم

 بتقصير المدد الزمنية والنقض الستئناف قضاة التزام عدمحيث إن ، فيها والتعجيل الفساد قضايا

 .(8)بالقانون  يلتزموا ل القضاة بأنَّ  انطباع يخلقللتقاضي 

 الفرع ال الث
  2112القضايا التغ رفم  لدى محكم  ارائ  الفساد ميذ اليشأة حتى عا   
 بأداء والتهاون ة الوظيف واستثمار ما بين اختالس الفساد جرائم محكمة أمام المنظورة الجرائم تتنوع

 جرائم بند تحتف تصن التي الجرائم من وغيرها الرِ شوة وقبول وطلبِ  وعرضِ ، والتزوير الواجبات

 فمنهم، الوظيفيةت الدرجا حيث من نيمختلف المحكمة إلى نيالمحال نيالمتهم أنَّ  كما، الفساد

وبالنظر إلى هذه  .والدرجات الوظائف من وغيرها، السابقين والوزراء الدوائر ومدراء العسكري 
القضايا نجد أنه رفع من قبل نيابة مكافحة الفساد العديد من القضايا للبت فيها من قبل محكمة 

 (5)وكانت على النحو التالي:، م5083م حتى عام 5080جرائم الفساد من عام 
                                                           

جراءات التقاضي"، مرجع السابق، ص (8)  .50"تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد وا 
( السلطة القضائية، "ملخص عن القضايا المدورة والمفصولة واإلدانة والبراءة في محكمة جرائم الفساد منذ تاريخ نشأتها حتى 5)

 م، وكانت  القضايا على النحو التالي:5080في عام  82(، رام هللا، ص80م، مجلة قضاؤنا، العدد )5085تاريخه"، 
 ( ملف.82م )5080لعام  الفساد جرائم محكمة في المسجلة القضايا عدد 

 ( ملفات.3) النيابة من الواردة القضايا عدد 

 ( ملف.88) المحاكم من الواردة القضايا عدد 

 ( ملف.8) المدورة القضايا عدد 

 ( ملف.83عدد القضايا المفصولة ) 

 ( ملف.88) المحاكم من المفصولة القضايا عدد 

 ( ملف.5إدانة ) فيها والحكم المفصولة القضايا عدد 

 ( ملف.8) الختصاص لعدم المفصولة القضايا عدد 

 ( ملف.8النقض ) محكمة في والموجودة المفصولة القضايا عدد 

 القضايا على  النحو التالي: م، وكانت5088في عام  (8

 ( ملف.54م )5088لعام  الفساد جرائم محكمة في المسجلة القضايا عدد 

 ( ملف.88=  8+  80) تاريخه حتى المدورة القضايا عدد 

 ( ملف.50) النيابة من الواردة القضايا عدد 

 ( ملف.4) المحاكم من الواردة القضايا عدد 

 ( ملف.80) المدورة القضايا عدد 
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أن قضايا جرائم الفساد تزداد باضطراد من سنة ألخرى حيث بلغت في  ويرى الباحث :
حيث يتبين مما ، مما يوجب التعامل معها بسرعة وعدم تأجيلها، (8)( ملف48م )5082عام 

وأن ، سبق أن بعض القضايا لم يتم النتهاء من ملفاتها والبت فيها وأجلت إلى سنوات لحقة
لدى محكمة جرائم الفساد  البعض منها تم الفصل فيه والبعض هناك عدداا من القضايا الموجودة 

منها لم يستوِف إجراءات التقاضي والبعض اآلخر صدر بحقه حكم نهائي وهذا يدلل على أن 
ولكن تأخذ إجراءات ، محكمة جرائم الفساد تالحق المتورطين بجرائم فساد وتحاسبهم وفق القانون 

لذلك يقترح ، أ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزةوهذا ل يخدم مبد، التقاضي وقت طويل
الباحث بتوفير الكادر البشري من القضاة للعمل في محكمة جرائم مكافحة الفساد كي ل تمتد مدة 

 التقاضي إلى حيز أكبر من المتعارف عليه قانونياا.
لقضايا ومازالت محكمة جرائم الفساد مستمرة في عملها حتى اللحظة وتنظر في جميع ا

. ولكن معظم القضايا الخاصة بجرائم الفساد في النيابة العامة (5)التي تدخل ضمن اختصاصها
األمر الذي عزز ، وفي القضاء الفلسطيني ما زالت في معظمها قضايا تتعلق بالموظفين العاديين
جانب كونهم إلى ، النطباع لدى المواطنين بعدم الثقة بإمكانية محاسبة كبار الموظفين الفاسدين

طالة إجراءات المحاكم لسنوات طويلة دون  قادرين على تعيين محامين لديهم الخبرة في تعطيل وا 
إصدار أحكام بحقهم. إلى جانب أن القضايا المحالة لمحكمة مكافحة جرائم الفساد ل تعكس 

فع أمام أو يتم اإلبالغ عنها. وجرائم الفساد التي تر ، حالت الفساد التي يجري الكشف عنها
  :(4)المحكمة تكون على إحدى األشكال التالية

 .إساءة الئتمان 

 .الختالس 

 .الرشوة 

 .استثمار الوظيفة 

 .التزوير 

 .الكسب غير المشروع 

                                                                                                                                                                      

 ( ملف.84) المفصولة القضايا عدد 

 ( ملف.4) المحاكم من المفصولة القضايا عدد 

 (  ملف.1فيها إدانة ) والحكم المحكمة من المفصولة القضايا عدد 

 م.5088( ملف حتى عام 8فيها براءة ) والحكم المحكمة من المفصولة القضايا عدد 

 ( ملف.5) الختصاص لعدم المفصولة القضايا عدد 

 ( ملف.5النقض ) محكمة في والموجودة المفصولة القضايا عدد 
السلطة القضائية، "ملخص عن القضايا المدورة والمفصولة واإلدانة والبراءة في محكمة جرائم الفساد منذ تاريخ نشأتها مرجع سابق، (8)

 .82ص

جرائم الفساد منذ تاريخ نشأتها حتى ( السلطة القضائية، "ملخص عن القضايا المدورة والمفصولة واإلدانة والبراءة في محكمة 5)
 .82تاريخه"، المرجع السابق، ص

 .28م، رام هللا، ص5081واقع النزاهة ومكافحة الفساد"،  –( الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، "التقرير السنوي الثامن 4)
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 .الواسطة والمحسوبية 

 .المتناع عن تنفيذ أحكام القضاء 

 .غسل األموال 

 الفرع الرابع: 
 ارائ  الفسادالمميقا  الخاراي  التغ تؤ ر على عم  محكم  

 السياسيةة للبيئنظراا  ، الفساد جرائم محكمة في التقاضي سرعة على العوامل من مجموعة تؤثر

 وتتمثل الفلسطينيء بالقضا ليس لها عالقة خارجية عوامل وهي الفلسطينية األرضي تعيشها التي

 (8)في  التالي: العوامل هذه

ي ف الفساد انتشار وزيادة، استمرار دعم يعمل الحتالل اإلسرائيلي على استمرار ا حت  : -
 بالقيام وذلك، مستقلة دولة إلى تطوره ومنع الفلسطيني الكيان إضعاف بهدف الفلسطينية األراضي

جراءات أعمال بعدة  من القانون  بإنفاذ المكلفةة المختص والجهات المحكمة قدرة أمام عائقاا  تشكل وا 

، أخرى  إلى منطقة من الفساد قضاياي ف نيالمتهم ونقل الجرائم وكشف، بمالحقة دورها ممارسة
جراء واألحكام المذكرات وتنفيذ حضا التبليغات وا   تواجد عند تعقيداا  األمور وتزداد، الشهودر وا 

 ألن، الكاملة اإلسرائيلية السلطات لسيطرةوهي الخاضعة ، Cفي المناطق المصنفة  األشخاص

 أجهزة دخول على إسرائيلية موافقة يتطلب ومالحقاته أوسلولتفاق  وفقاا المناطق هذه في التحرك

 سلطات تعمل حيث، يجب كما األمور تسر ل الموافقة حال في حتى، إليهاة الفلسطيني القانون  إنفاذ

ة المقصود والمناطق التجمعات مداخل على الفلسطينية الشرطة قوات حركة إعاقة الحتالل على
 أن كما. والختباءب للهر  الفرصة للعدالة نيالمطلوب لمنح - مقصودة تكون  قد - منها محاولة في

ل من شخاصاأل وحركة الخارجية المعابرعلى  سرائيلإ سيطرة  دون  يحول الفلسطينية األراضيى وا 

 .للمحاكمة وتقديمهمم اعتقاله أو نيالمجرم إلى للوصول السلطة قدرة

 الفلسطينيينة مالحق في إشكالية الفساد مكافحة وهيئة ونيابة محكمة تواجه: المقدسيير م حق  -
 رغم الفلسطينيةة القضائي للولية بخضوعهم سرائيلإ تعرف ل حيث، المقدسية الهوية حملة

 يتعلق عندما ن إسرائيليينالمقدسيي إسرائيل ربوتعت، التشريعي المجلس انتخابات في مشاركتهم

 وذلك، للمحكمة وتقديمهم مالحقتهمل إسرائي تمنع لذا الفلسطينية القضائية الولية بتطبيق األمر

 نطاق ضمن نيالمقيم األشخاص على الفلسطينيةة الولي حدد الذي وملحقاته أوسلو لتفاق استناداا 
 وبقدرة الفلسطيني القضاء بسمعة رضي وهذا، ينياإلسرائيلء باستثنا اإلقليمية القضائية الولية

 طرفاا فيها. المقدسيين يكون  التيا القضاي متابعة على المحكمة

                                                           

 .53-54المرجع السابق، ص ( الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، "تقرير الفساد ومكافحته"،8)
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 األحيانض بع في والمحاكم، المنتدبة والنيابة الفساد مكافحة هيئة من كل قدرة تتأثرا يقسا :  -

 أمنية وأجهزة سلطةد وجو  لعدم غزة في المتواجدين نيالمتهم وجلب مالحقة على القدرة عدم من

 .بالقوة هناك األمورد مقاليعلى  حماس حركة سيطرت أن بعد غزة قطاع في رسمية

العوامل السابقة إضافةا إلى العديد من العوامل األخرى منها غياب اإلرادة السياسية والتمييز بين 
المفسدين حسب الولءات والتبعات السياسية والمناصب الوظيفية قلص بدرجة كبيرة من عمل 

وقدرتها على تطبيق ، الفساد والمحاكم ذات الختصاص ونيابة مكافحة، هيئة مكافحة الفساد
القرار بقانون مكافحة الفساد. مما جعل المواطن الفلسطيني يشك بدرجة كبيرة حول جدية هذه 

 .(8)المؤسسات في عملها وحرصها على تطبيق المنصوص عليه من قرارات وقوانين

أنه من أهم المعوقات التي تواجه المحاكم فيما يتعلق بجرائم الفساد في : ويرى الباحث
وذلك بسبب (، قطاع غزة -الضفة الغربية )فلسطين هو النقسام الواقع بين شطري الوطن : 

عدم تفعيل القرار بقانون مكافحة الفساد نتيجة تعطل المجلس التشريعي عن القيام بأعماله وأيضاا 
 ئم فساد في قطاع غزة. عدم وجود محكمة جرا

  

                                                           

 .53-54المرجع السابق، ص( الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، "تقرير الفساد ومكافحته"، 8)
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 المبحث الرابع:
 الم ق  بير قايور مكافح  الفساد وقايور اإلاراءا  الاجائي 

 :تمهيد
يهدف بيان العالقة بين قانون مكافحة الفساد وقانون اإلجراءات الجزائية إلى بيان أوجه 

وذلك تحت مظلة القانون ، جرائيةالخالف بينهما فيما يتعلق بنطاق الموضوعية والحماية اإل
 وحرياته. اإلنساناألساسي والقوانين ذات الصلة بالحماية المرتبطة بحقوق 

وبذلك ، ن مهمة كل متصل بالنصوص القانونية بهدف تطبيقها هي تحليل ألفاظهاإوحيث 
فإن توضيح النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة ، الوصول لتحديد علتها إلدراك مراميها

جراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد وبيان القرب أو البعد عن ساسي وقانون اإلالقانون األ في
حيث يعتبر قانون  خرى ذات الصلة سيوضح مدى العالقة بين القانونينالقوانين األ أوالمواد 

م( من القوانين الفلسطينية التي تحقق 5008( لسنة )4الجزائية الفلسطيني رقم ) اإلجراءات
لتوازن بين مصلحتين متعارضتين هما المصلحة العامة في تحقيق العدالة الجزائية بتطبيق قانون ا

هذا القانون  هاهيواجوالمشكلة التي ، والمصلحة الخاصة في حماية الحرية الشخصية، العقوبات
وهو ما يتطلب التوفيق بين فاعلية هذه العدالة ، تكمن في ضمان حسن إدارة العدالة الجزائية

فالفاعلية التي تضحي بالحرية هي أداة مصطنعة ل تبغي ، اإلنسانواحترام الحرية وسائر حقوق 
حيث تتوقف مشروعية أعمال السلطة الوطنية على ، تحقيق حسن العدالة في الدولة الحديثة

وفي سبيل ذلك ، اإلنسانعلى ضمان حقوق  احترام مبادئ الشرعية القانونية التي تقوم أساساا 
في هذا المبحث العالقة بين قانون اإلجراءات الجزائية وبين القانون األساسي وبين  سنعرض

نصوص  لكوكذ، ساسيالقانون األ في نصوصال وتحليل تلك، القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد
بيان أوجه و ، أن مكافحة الفسادجراءات الجزائية وأيضا نصوص القرار بقانون بشقانون اإل

 في ذلك. جرائيةالخالف بينهما فيما يتعلق بنطاق الموضوعية والحماية اإل

 ضابطة أنشأ قد أنه في 5080( لسنة 3رقم )  الفساد مكافحة القرار بقانون  أهمية تكمنو 

 نيابة مع للعمل عامة نيابة انتداب وقرر، الفساد جرائم عن والتحري  متخصصة بالبحث قضائية

 قانون  بأحكام المشمولة الجرائم في والتهام بالتحقيق اختصاصها يكون ، مكافحة الفساد هيئة

 جرائم لمحكمة الوطني لالختصاص بالنسبة ذاته واألمر، الوطني الصعيد على مكافحة الفساد

 .(8)الفساد
  

                                                           

 .8، جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، ص5082أ. مصطفى فرحان و أ. ألء النقيب، أصول التحقيق في جرائم الفساد، ( 8)
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 المطل  األو  
 الفلسطييغ الممد  بالقرار بقايور مكافح  الفساد األساسغع ق  القايور 

 تمهيد:
وخضوع ، هو بمثابة الركن األساس للحكم في فلسطين، يعتبر مبدأ سيادة القانون واحترامه

وذلك حسب المادة السادسة من القانون ، جميع السلطات واألجهزة والمؤسسات واألشخاص له
تنص على ' إن مبدأ سيادة القانون أساس م( حيث 5004األساسي الفلسطيني المعدل سنة )

وتخضع للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات والمؤسسات ، الحكم في فلسطين
 (8)واألشخاص

وبالتالي فان خضوع الجميع تحت مظلة القانون واحتكامهم له بحيث ل يميزهم عرق ول 
وما  األساسيا جاء فيه القانون وان اللتزام بم، جنس ول لون فهذا يعزز مبدأ سيادة القانون 

تضمنه من حقوق وحريات سواءا أكان على المستوى الفردي أم الجماعي هو الذي سيجعل مبدأ 
 (5)حد ما إلىسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني متحققة 

 : (3) غساسالي وص الواردة فغ القايور األ - تو ا 
 :البا  األو 

 :(6) مادة

 والهيئات واألجهزة السلطات جميع للقانون  وتخضع، فلسطين في الحكم أساس القانون  سيادة مبدأ

  .واألشخاص والمؤسسات

 المام  والحريا  الحقوق : ال ايغ البا 

 (1مادة )

 الدين أو اللون  أو الجنس أو العرق  بسبب بينهم تمييز ل سواء والقضاء القانون  أمام الفلسطينيون 

 .اإلعاقة أو السياسي الرأي أو

 :(11مادة )

 .الحترام وواجبة ملزمة األساسية وحرياته اإلنسان حقوق   1-

                                                           

 .5004من القانون األساسي الفلسطيني المعدل سنة  (1) ( مادة8)

 .5004من القانون األساسي الفلسطيني المعدل سنة  (8) ( مادة5)

 .(34-82-82-83-84-85-88-80-8المواد ) 5004القانون األساسي المعدل سنة ( 4)
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 اإلقليمية والمواثيق اإلعالنات إلى النضمام على إبطاء دون  الفلسطينية الوطنية السلطة تعمل  2-
 .اإلنسان حقوق  تحمي التي والدولية

 :(11مادة )

 .مست   ل مكفولة وهي طبيعي حق الشخصية الحرية 1- 

 إل التنقل من منعه وأ قيد بأي حريته تقييد أو حبسه أو تفتيشه أو أحد على القبض يجوز ل 2- 
 أو الحجز يجوز ول، الحتياطي الحبس مدة القانون  ويحدد، القانون  ألحكام وفقاا قضائي بأمر

 .السجون  بتنظيم الصادرة للقوانين الخاضعة األماكن غير في الحبس

 :(12مادة )

ا إعالمه ويجب، إيقافه أو عليه القبض بأسباب يوقف أو عليه يقبض من كل يبلغ  يفهمها بلغة سريعا

 .تأخير دون  للمحاكمة يقدم وأن، بمحام التصال من يمكن وأن، إليه الموجه بالتهام

 :(13مادة )

 حرياتهم من المحرومين وسائر المتهمون  ويعامل، تعذيب أو إكراه ألي أحد إخضاع يجوز ل 1-
 .لئقة معاملة

 .المادة هذه من األولى الفقرة ألحكام بالمخالفة صدر اعتراف أو قول كل الا باط يقع 2-

 :(14مادة )

 وكل، نفسه عن الدفاع ضمانات فيها له تكفل قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى برئ  المتهم

 .عنه يدافع محام له يكون  أن يجب جناية في متهم

 :(15مادة )

 عقوبة توقع ول، قانوني بنص إل عقوبة ول جريمة ول، الجماعية العقوبات وتمنع، شخصية العقوبة

 (8)القانون  لنفاذ الالحقة األفعال على إل عقاب ول، قضائي بحكم إل

 :(43مادة )

لرئيس السلطة الوطنية في حالت الضرورة التي ل تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد 
ويجب عرضها على المجلس التشريعي في ، إصدار قرارات لها قوة القانون ، المجلس التشريعي

                                                           

 ( مرجع سابق.34-82-83-84-85-88-80-8المواد ) 5004القانون األساسي المعدل سنة ( 8)
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ل زال ما كان لها من قوة القانون  أما إذا عرضت ، أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وا 
 على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

مدى قطعيتها ووجوب اتباعها  من خاللها يتبين القانونية تلك النصوص أنويرى الباحث 
قوق والحريات بسياج حوالنصياع ألحكامها دون أدنى سلطة تقديرية وحرصها على صيانة ال

ولكن إن عدم وجود األسباب ، األساسيمنيع ومن ثم مخالفة أي نص لها تمثل مخالفة للقانون 
بقيام رئيس السلطة الوطنية األساسي من القانون  34مادة الضرورية والمنصوص عليها في ال

الفلسطينية بإصدار القرار بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل في ظل الوضع الفلسطيني 
القائم والنقسام السياسي الواقع بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة و الذي أضر 

صدارخير تبرر اعتماد أة وطارئة ل تحتمل التذ ل حاجة ملحإ، بالعملية التشريعية هذا القرار  وا 
المطبق في قطاع غزة والقانون  8841لسنة  33ن قانون العقوبات الفلسطيني رقم إحيث 
يعالجوا بعض من جرائم الفساد التي نص عليها القرار بقانون  8810سنة  81رقم  األردني

 مكافحة الفساد.

 المطل  ال ايغ: 
 :(1)الاجائي  اإلاراءا ردة فغ قايور الي وص الوا 

 :البا  األو 
 الدعوى الاجائي  

 :] 1 [مادة 

 تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ول تقام من غيرها إل في
ول يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل ، األحوال المبينة في القانون 

 .إل في الحالت الواردة في القانون ، أو التصالح عليها  سيرها
 ] 2 [مادة 

 يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

تحريك الدعوى الجزائية هو عبارة عن العمل الفتتاحي للدعوى الجزائية وبه يعتبر  إذن
أما مباشرة الدعوى ، لدعوى الجزائية فيتم عرضها على المحكمةأما رفع ، تنشأ الخصومة الجزائية

وتقديم الطلبات ، جراءات الالحقة على تحريكها مثل: رفعها أمام المحكمةفيتم باإل، الجزائية

                                                           

 .5008سنة  4قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( 8)



059 
 

، ولذلك فإن الدعوى الجزائية هي ملك للدولة ولحماية سلطتها في الجزاء (8)والطعن في األحكام
وتستمد هذه لصفة من طبيعة غايتها ومن صفة ، الصالح العامتحقيق  إلىوتهدف من ورائها 
فهي تهدف إلى إشباع حاجة عامة وهي توقيع الجزاء الجنائي على ، صاحب الحق فيها

 (5)الجاني

هي المهيمنة وحدها على الدعوى  إنها اختصاص النيابة العامةأنه من  ويرى الباحث
ول يجوز لها التنازل عنها كون أن الدعوى الجزائية هي ، الجزائية في الحدود التي رسمها القانون 

نما هي لمصلحة المجتمع.   ليست مملوكة ملك شخصي لشخص بعينه وا 
 البا  ال ايغ

 مأمورو الضبطي  القضائي  ووااباته 

 ] 11 [مادة 

يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي واإلشراف على مأموري الضبط كل في  -
 صاصه.دائرة اخت

يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع  -
 للتحقيق في الدعوى. الستدللت التي تلزم 

 ] 21 [مادة 

 ضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعماليشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخ -
 وظيفتهم.

اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق كل من يقع  للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة  -
 ول يمنع ذلك من مساءلته جزائياا.، لواجباته أو تقصير في عمله  منه مخالفة

 :] 21 [مادة 

 يكون من مأموري الضبط القضائي.

 مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات واإلدارات العامة. -

 دائرة اختصاصه.كل في ، ضباط وضباط صف الشرطة -

 رؤساء المراكب البحرية والجوية. -

                                                           

 .88، ص 5008د. عبد القادر جرادة، موسوعة اإلجراءات الجزائية، المجلد األول، مكتبة آفاق، غزة ( 8)

 .88-81د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص( 5)
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 الموظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون. -

وهو الدور الرئيسي المناط بها اإلشراف ، إذن تقوم النيابة العامة بأحد أهم اختصاصاتها
جمع  إجراءاتولكنها ل تقوم بنفسها بمباشرة ، (8)الفعلي على مأموري الضبط القضائي

 .(5) الستدللت بل تقوم بها الضابطة القضائية

بأنه يجب توسيع صالحيات مأموري الضبط القضائي من خالل دمج  : ويرى الباحث
وبالتالي لبَد ، بعض صالحيات النيابة العامة معهم ألنهم هم أول من يتوجدوا في مسرح الجريمة

الصالحيات التي من شأنها تخدم في الكشف عن من إعطائهم أو تفويضهم بشكل مباشر ببعض 
وخصوصاا ، مرتكبي الجرائم واإلسراع في تقديمهم للعدالة حتى ل يكون هناك بطئ في ذلك
 الجرائم التي تمس الرأي العام حتى ل يفقد المجتمع ثقته في المؤسسة الحاكمة.  

 ايتهاء التحقيق والت رف فغ الدعوى 

 ] 141 [مادة 

حقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ل يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى متى انتهى الت -
انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو ألنه 
غير مسئول جزائيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله أو أن ظروف الدعوى ومالبساتها 

 بدى رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.تستوجب حفظها لعدم األهمية ي

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأى وكيل النيابة في محله يصدر قراراا مسبباا  -
 .الدعوى ويأمر بإطالق سراح المتهم إذا كان موقوفاا  بحفظ

مخاطبة لنائب العام فإن لإذا كان قرار الحفظ لعدم مسئوليه المتهم بسبب عاهة في عقله  -
 جهات الختصاص لعالجه.

 ] 151 [مادة 

عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة ، إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة
 .لمحاكمة المتهم

 

 
                                                           

 .5008ت الجزائية الفلسطيني لسنة ( من قانون اإلجراءا50-88المادتين )( 8)

بشأن اختصاصات النيابة العامة على أن " ممثلو النيابة في اإلدارات  8821( لسنة 334( من األمر الفلسطيني رقم )4المادة )( 5)
 "المختلفة ورجال البوليس المفوضون بالتحقيق والمرافعة يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة 
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 [:151]مادة 

حالة ملف الدعوى  إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه التهام إلى المتهم وا 
 المحكمة المختصة لمحاكمته.إلى 

 ]152[ مادة

إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فانه يقرر توجيه التهام إلى المتهم ويرسل ملف  -
 الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.

يعيد ملف الدعوى إلى ، إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى  -
 بة لستيفاء هذه التحقيقات.وكيل النيا

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار التهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى  -
 المحكمة المختصة لمحاكمته.

إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ل يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة  -
 ها إلى المحكمة المختصة.وا عادة ملف الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديم

أو أن الدعوى ، إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ل يعاقب عليه القانون  -
أو أنه غير ، انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة

معروف أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل غير ، مسئول جزائيا لصغر سنه أو لعاهة عقلية
 أو أن الظروف والمالبسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم األهمية يأمر بحفظها.

إذا رأت النيابة العامة حفظ األوراق عليها أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي  -
 (8)فإذا توفي أحدهما كان اإلعالن لورثته في محل إقامتهم، بالحقوق المدنية

 ت و  المحاكما  لدى محاك  البداي 

 (2) ]235[مادة 

 يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير الالزمة لحسن سير المحاكمة.  -

 .بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب تنعقد جلسات محكمة البداية -
هي المهيمنة وحدها على الدعوى  إنها اختصاص النيابة العامةأن من  :باحثويرى ال

ومن ناحية أخرى أوضح المشرع فئات وصنوف مأموري ، الجزائية في الحدود التي رسمها القانون 

                                                           

 .5008( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 825-828-820المواد )( 8)

 ، مرجع سابق.5008سنة  4قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( 5)
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مة ئمة والمالائلعتبارات المو  كما بين كيفية تصرف النيابة العامة وحدها وفقاا ، الضبط القضائي
وهو حق مكفول لها ، التي تتمتع بها في تحريك الدعوى الجزائية ومدى تقدير إحالتها للقضاء

الوارد  نحوشر على الباتي تندرج تحت لواء الدعاء الموحدها دون غيرها إل في بعض الجنح ال
 كما بين المشرع تشكيل محكمة الجنايات.، الجزائية اإلجراءات( من قانون 4)رقم بالمادة 

 :(1)الي وص الواردة فغ قايور مكافح  الفساد الفلسطييغ

 :(4مادة )
 شروط تميير رئيس الهيئ 

 يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:
 أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين ول يتمتع بأية جنسية أخرى. .8

 أن يكون من ذوي الكفاءة والختصاص. .5

 من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة. .4

 أل يقل عمره عن أربعين سنة. .3

أل يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة  .2
 جريمة من جرائم األموال.بالشرف أو األمانة أو 

 :(5مادة )
 شرط تميير مو فغ الهيئ 

 في الهيئة: يشترط فيمن يعين موظفاا 
 .أن يكون فلسطينياا  .8

 أن يكون من ذوي الكفاءة والختصاص. .5

 من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة. .4

 األمانة.الية أو مخلة بالشرف أو أل يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة م .3
من القرار بقانون مكافحة الفساد بأنه من  2من المادة رقم  3بأنه في الفقرة  ويرى الباحث

هة نظر وهنا من وج، شروط تعيين موظفي الهيئة أن ل يكون قد أدين من محكمة مختصة
حكم بعد ذلك بحقه حكم وبعد ذلك يستأنف ويصدر ثم يصدر  الباحث أنه لربما شخص يتهم

هذا يعني حرمانه من حقه في تولي تلك الوظيفة وربما أيضاا يكون توجيه التهام له و ، ببرائته
ولهذا يقترح الباحث بأن يتم تعديل صياغة النص ، كيداا له ونكاياا فيه حتى ي حرم من الوظيفة

                                                           

 م5002( لسنة 8رقم )مكافحة الفساد قانون  ( 8)
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محكمة  صدر بحقه من أي حكم ن تكون صحيفته الجنائية خالية منأ" اآلتي إلىالقانوني 
 "(8) مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو األمانة

 :(6مادة )

 رئاس  الهيئ 

 قابلة للتجديد.التكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير  .8

بالواجبات  اإلخاللذا ادين بحكم قطعي بجرم إ إلل يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه  .5
تصرف  أوفعل  أي أوالكرامة  أوعمل يمس بالشرف  أيارتكابه  أووالمهام الموكلة له 

 هذا القانون. أحكاميدخل في نطاق الفساد وفق 

 : يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحالت التالية .4
  .الستقالة المقبولة 
 .اذا فقد احد شروط تعيينه 
 المختصة. فقدانه لألهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة 

 

بأنه ل يجوز عزل رئيس الهيئة من  1في الفقرة الثانية من المادة رقم : ويرى الباحث
ن إوهذا من وجهة نظر الباحث يعتبره تعبير خاطئ حيث ، مهامه إل إذا أ دين بحكم قطعي بجرم

وبالتالي يقترح الباحث بأن يتم إعادة صياغة الفقرة ، الحكم القطعي يكون من محكمة أول درجة
 (5)عبارة الحكم القطعي بالحكم البات واستبدال
 (3)مكرر :(6)المادة 

لى المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة إضافة باإل  .1
 المهام والصالحيات التالية:

 تمثيل الهيئة لدى الغير.  .أ
 داري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.شراف اإلاإل .ب

 .أهدافهاصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق إ .ت

 قراره.لى مجلس الوزراء إلإقرار الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إ .ث

 تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها. .ج

                                                           

 5080سنة  3بقانون مكافحة الفساد رقم وجهة نظر الباحث إعادة صياغة نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار ( 8)

 المرجع السابق. (5)

 م5002( لسنة 8( مكرر من قانون مكافحة الفساد رقم )1( مادة رقم )4)
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 قراره.مي والوظيفي للهيئة ورفعة لمجلس الوزراء إلعداد الهيكل التنظيإ  .ح

 ي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العالقة.أعارة إ و أطلب انتداب  .خ

ومجلس الوزراء والمجلس ، لى رئيس السلطة الوطنيةإقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إ .د
 التشريعي. 

 تفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة. التوقيع على ال .ذ

 هدافها.أ خرى لها عالقة بعمل الهيئة وتحقيق أي مهام أ .ر

 واألنظمةالهيئة تفويض بعض من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون  لرئيس .5
ولمدة  ن يكون التفويض خطياا أمن كبار موظفي الهيئة على  يو ألأالصادرة بمقتضاه لنائبه 

 محددة.

 :(1)مادة 

وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال ، ألحكام القانون يتمتع الرئيس وفقاا 
 تتعلق بتنفيذ مهامهم.

 :( 1مادة )
   حيا  الهيئ 

خرى ذات العالقة يكون للهيئة في جراءات الجزائية والقوانين األعلى الرغم مما ورد في قانون اإل
 واختصاصاتها ما يلي:سبيل تنفيذ مهامها 

تلقى التقارير و البالغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها . 8
نها والكشف عن المخالفات أعمال التحري وجمع الستدللت بشأوالقيام ب، ومتابعتها

 جراءاتبذلك ومباشرة التحقيق والسير في اإل، دلة والمعلومات الخاصةوالتجاوزات وجمع األ
 حكام هذا القانون والتشريعات ذات العالقة .أل وفقاا ، دارية والقانونية الالزمةاإل

المنقولة وغير المنقولة ومنعه من  أموالههذا القانون وحجز  أحكاممالحقة كل من يخالف  .5
السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعالواته وسائر 

 لغائها وفق التشريعات النافذة.إ أومن تلك القرارات  أياستحقاقاته المالية عند اللزوم وتعديل 
 483(8)المادة ، م(5008)لسنة  4حسب قانون اإلجراءات الجزائية رقم ب ويرى الباحث :

ما لم ،  تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إل إذا أصبحت نهائيةأنه لالتي نصت على 

                                                           

ل تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم المعدل تنص على "  5004لسنة  4من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  483مادة ( 8)
 "صبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خالف ذلكالجزائية إل إذا أ
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أنه ليس كل حكم صادر من المحكمة المختصة واجب  موضحاا ، ينص القانون على خالف ذلك
ذت جميع طرق بمعنى استنف، التنفيذ حسب القانون واألحكام الواجبة التنفيذ هي تصبح النهائية

ولذلك كيف يمكن الحجز على األموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر وغيرها ، الطعن
من اإلجراءات التي تنفذ عند اللزوم بحق من يخالف أحكام القانون دون صدور حكم نهائي في 

ة بما يتعلق بأن يتم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة التاسع ولذلك يقترح الباحث، حقه
 در بحقه حك  يهائغ مر محكم  مخت    ك  مرم حق  التالي: " إلىبصالحيات الهيئة 

الميقول  و ير الميقول  وميمه مر السفر وطل  كف يده عر المم  مر  تموالهوالحاج على 
 "الاها  المميي  ووقف راتبه وع واته وسائر استحقاقاته المالي 

ي أو أو موظفي القطاع الخاص أاستدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين  .4
 شخص له عالقة لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.

أنه وفي سياق المادة الثانية من القرار بقانون مكافحة الفساد بشان استدعاء  ويرى الباحث
 اإلبالغر والتحري حول جرائم الفساد سيتم الحديث عن الشهود والمعنيين من الموظفين لالستفسا

 عن جرائم الفساد وفق التشريعات الفلسطينية.

 المطل  ال الث: 
 اإلب غ عر ارائ  الفساد

يعتبر التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص مـن الحقـوق األساسـية 
بــل أن هــذا الحــق يرقــى إلــى مصــاف ، والتشــريعات الوطنيــةلإلنســان التــي كفلتهــا المواثيــق الدوليــة 

إذ قــد يحــول ، وذلــك عنــد ممارســته مــن قبــل المــوظفين العمــوميين، الواجــب فــي كثيــر مــن األحيــان
وكــذلك تفــادي النتــائج الخطيــرة التــي قــد ، التبليــغ عــن الجريمــة فــي كثيــر مــن األحيــان دون وقوعهــا

ويـؤدي إلـى تعزيـز مشـاركة ، ة والطمأنينـة فـي المجتمـعاألمر الذي يسهم فـي بنـاء الثقـ، تنجم عنها
ومعاونــة الســلطات ، األفــراد بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام فــي مكافحــة اإلجــرام بشــتى صــوره

إل أن الـنص علـى حـق كــل شـخص بـاإلبالغ عــن ، العامـة فـي القيـام بواجباتهــا علـى هـذا الصــعيد
حبه مجموعـــة مـــن الضــمانات التـــي يتعـــين إذا لـــم يصــا، جــرائم الفســـاد يبقــى منقوصـــاا وغيـــر فاعــل

توفيرها من قبل السلطات العامة حماية للمبلغين من أية إجراءات أو أضرار نتيجـة قيـامهم بعمليـة 
ولكن ل يقوم باإلبالغ عنها خشـية ممـا قـد يمـارس تجاهـه ، إذ قد يعلم الشخص بالجريمة، اإلبالغ

 .(8) من أية أعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية

                                                           

 .8، ص5083عبد الرحيم طه، تقرير حول اإلبالغ عن الفساد في ضوء التشريعات الفلسطينية، مؤسسة النزاهة والشفافية أمان، ( 8)
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 :الفساد فغ ضوء الموا يق الدولي  عر ارائ  اإلب غ -تو ا 

تحرص المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة والفساد على إلزام الدول الموقعة عليها على 
تضمين تشريعاتها الداخلية نصوصاا قانونية تلزم الموظفين اإلبالغ عن جرائم الفساد التي 

وكذلك وضع الضمانات ، بحكم قيامهم بواجباتهم الوظيفيةيكتشفونها أو تصل إلى علمهم 
 : (8)فإن، القانونية لحمايتهم من العواقب التي قد تنجم نتيجة اإلبالغ عن جرائم الفساد من هنا

 ( منها والمتعلقة 1تشير في المادة )  ( 2113)  اتفاقي  األم  المتحدة لمكافح  الفساد لما
ووفقاا ، بقواعد سلوك الموظفين العموميين إلى وجوب قيام كل دولة طرف في التفاقية

بإرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين للمبادئ األساسية في قانونها الداخلي 
ل هذه األفعال أثناء أداء بإبالغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يتنبهون إلى مث

وظائفهم. وأن تتخذ كذلك تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين 
( 44تتطلب المادة )، وكذلك (5)يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقاا لهذه المادة

القانوني الداخلي تدابير من ذات التفاقية وجوب قيام كل دولة طرفا فيها بتضمين نظامها 
مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة ل مسوغ لها ألي شخص يقوم بحسن نية وألسباب 

 (4)بإبالغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقاا ألحكام التفاقية، وجيهة

                                                           

 .5ص 5083عبد الرحيم طه، تقرير حول اإلبالغ عن الفساد في ضوء التشريعات الفلسطينية، مرجع سابق، ( 8)

 تنص على : 1مادة رقم  5004اتفاقية األمم المتحدة سنة ( 5)
 العموميين للموظفين سلوك قواعد مدونات

العموميين،  موظفيها بين والمسؤولية واألمانة النزاهة أمور، على تعزيز جملة طرف، ضمن دولة كل ساد، تعمل الف مكافحة أجل من -8
 .لنظامها القانوني األساسية للمبادئ وفقا

 من سلوكية معايير أو والقانونية، مدونات المؤسسية نطاق نظمها تطبق، ضمن أن إلى طرف دولة كل الخصوص، تسعى وجه على -5

 .العمومية للوظائف والمشر ف والسليم الصحيح األداء أجل

 علما تحيط القانوني، أن لنظامها األساسية للمبادئ األمر ووفقا اقتضى طرف، حيثما دولة كل المادة، على هذه أحكام تنفيذ ألغراض -4

 سلوك الموظفين لقواعد الدولية المدونة األطراف، ومنها والمتعددة واألقاليمية  اإلقليمية المنظمات اتخذتها التي الصلة ذات بالمبادرات

 .8881 ديسمبر  28 العامة الجمعية قرار في العموميين، الواردة

 بإبالغ العموميين الموظفين قيام تيسر ونظم تدابير الداخلي، في إرساء لقانونها األساسية للمبادئ أيضا، وفقا طرف دولة كل تنظر -3

 .وظائفهم أداء أثناء األفعال هذه مثل إلى يتنبهون  الفساد، عندما أفعال عن المعنية السلطات

 بأن العموميين الموظفين تلزم ونظم تدابير وضع الداخلي، إلى لقانونها األساسية للمبادئ ووفقا القتضاء طرف، عند دولة كل تسعى -2

 تفضي قد كبيرة أو منافع وهبات وموجودات واستثمارات وظيفي وعمل خارجية أنشطة من لهم ما منها عن أشياء المعنية للسلطات يفصحوا

 .عموميين كموظفين مهامهم مع المصالح في تضارب إلى

 العموميين الموظفين ضد أخرى  تدابير أو تأديبية الداخلي، تدابير لقانونها األساسية للمبادئ تتخذ، وفقا أن في طرف دولة كل تنظر -1

 .المادة لهذه وفقا الموضوعة أو المعايير المدونات يخالفون  الذين

 المب لغين المتحدة تنص على : حماية األمممن اتفاقية  44( المادة 4)
 ألي لها مسو غ ل معاملة أي من الحماية مناسبة لتوفير تدابير الداخلي القانوني نظامها صلب في ت دخل أن في طرف دولة كل تنظر

 . التفاقية لهذه وفقا مجر مة بأفعال تتعلق وقائع بأي المختصة السلطات بإبالغوجيهة،  وألسباب ني ة يقوم، بحسن شخص
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 م  لألم  المدوي  الدولي  لقواعد سلوك المو فير المموميير ال ادرة عر الاممي  الما
( محافظة الموظفين العموميين على ما في 2/80تشير في المادة ) 1116المتحدة  عا  

حوزتهم من معلومات ذات طبيعة سرية ما لم يقتضي التشريع الوطني أو أداء الواجب أو 
 (8)متطلبات العدالة خالف ذلك

 (  1111مدوي  قواعد سلوك المو فير المكلفير بإيفاذ القوايير لما )( 1تلزم في المادة )م
وعليهم أيضاا قدر استطاعتهم ، احترام القانون  المكلفين بإنفاذ القوانين نمنها على الموظفي

منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه النتهاكات بكل صرامة وعلى الموظفين المكلفين 
وقوع انتهاك لهذه الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على العتقاد بوقوع أو وشك  بإنفاذ القانون 

إلى غيرها من السلطات ، عند اللزوم، إبالغ األمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، المدونة
 .(5)رفع المظلمة واألجهزة المختصة التي تتمتع بصالحية المراجعة أو

: أن المواثيق الدولية ونصوصها التي جاءت بها في بعض المواد قد تحدثت ويرى الباحث
 عن جرائم الفساد مما لها من دور فعال في مكافحته.عن أهمية اإلبالغ 

  اإلب غ عر ارائ  الفساد وفق التشريما  الفلسطييي 

على اختالف المواضيع التي لقد حرص المشرع الفلسطيني على تضمين العديد من التشريعات و 
إلبالغ نصوص قانونية تلزم الجمهور أو الموظفين أو القائمين على تطبيق القانون با، تنظمها

وفي ذات السياق على ضمان الحماية القانونية ألولئك ، عن جرائم الفساد التي تصل إلى علمهم
 :(4)األشخاص. ونستعرض فيما يلي لهذه التجربة على النحو التالي

  1111( لسي  2قايور سلط  اليقد رق  ) -8

 أنعضو أو موظف أو وكيل أو مدقق حسابات أو مراسل  ( ل يجوز ألي44المادة ) -5
على أية بيانات أو أو يعلن بأي شكل كان أو يستخدم أو يطلع شخصا آخر  يفشي

ما ، بحكم الوظيفةيكون قد حصل عليها ، بشئون سلطة النقد أو عمالئها معلومات تتعلق
يقتضيه القيام بواجباته وفق تعليمات رسمية محددة أو تنفيذاا للقانون أو  لم يكن ذلك مما

 .(3)لحكم قضائي

 

                                                           

لدورة الحادية والخمسون عام المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، ا (8)
8881. 

 .8838لعام  الصادرة عن جمعية األمم المتحدة  مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين( في 1مادة رقم )( 5)

 .1-2ص  5083رحيم طه، تقرير حول اإلبالغ عن الفساد في ضوء التشريعات الفلسطينية، مرجع سابق، الباحث : عبد ال( 4)

 .55(، الوقائع الفلسطينية، العدد الحادي والعشرون، ص44بشأن سلطة النقد الفلسطينية مادة رقم ) 8883لسنة  5قانون رقم ( 3)
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  (:1115( لسي  )1قايور اللواج  المام  رق  ) -4

زيادة أو نقص في موجودات  ي( من القانون أمناء المستودعات في حال ظهور أ33تلزم المادة )
من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها من جميع ل المستودع عند التسليم تنظيم قوائم منفردة لك

أي تعد خارجي على المستودع فعلى في حالة وقوع كذلك  األطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
ويتخذ اإلجراءات ، بذلك وعليه فوراا أن يجري التحقيق الالزم أمين المستودع أن يعلم وكيل الوزارة

ذا وقع تزوير في قيود أو اختالس أو نقص في موجودات المستودع على الجهةو المناسبة.  التي  ا 
أن يجري التحقيق الالزم ويتخذ  فوراا وعلى رئيس الدائرةاكتشفت الحالة أن تبلغ رئيس الدائرة 

 على رئيس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس هيئة الرقابة العامة بأي نقصو  اإلجراءات المناسبة.
فيما إذا  رالعامة النظيحصل في األموال العامة وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة 

التي تكفل الحفاظ  ةاإلجراءات المناسبالتدقيق الالزمين واتخاذ كان يجب إعادة إجراء التحقيق و 
 .(8)على األموال العامة

 : (2111( لسي  )3  الاجائي  رق  )قايور اإلاراءا -4

كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري ( من القانون 53المادة )لزم ت
علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على  الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد

كل من علم من الموظفين فان ، ( من القانون 52وبموجب المادة ) شكوى أو طلب أو إذن.
العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها 

                                                           

 تنص على: 33رقم بشأن اللوازم العامة مادة  8881لسنة  8( قانون رقم 8)
يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات في الدوائر أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم  -أ 

  .توقيعها من المسلم والمستلم معاا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما
لوازم ألي سبب من األسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم إذا لم يتمكن أمين المستودع أو من بعهدته  -ب 

  .إلى لجنة يعينها وكيل الوزارة لهذه الغاية بصورة مؤقتة
إذا ظهر أي زيادة أو نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع  -ج 

  .من جميع األطراف المشتركة في التسليم والتسلم عليها
  .يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما ل يقل عن قيمة النقص أو التلف الناشئ عن اإلهمال وتتخذ بحقه اإلجراءات المناسبة -د 
يه فوراا أن يجري التحقيق الالزم عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى أمين المستودع أن يعلم وكيل الوزارة بذلك وعل -هـ 

  .ويتخذ اإلجراءات المناسبة
إذا وقع تزوير في قيود أو اختالس أو نقص في موجودات المستودع على الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ رئيس الدائرة فوراا  -و 

 وعلى رئيس الدائرة أن يجري التحقيق الالزم ويتخذ اإلجراءات المناسبة
يس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس هيئة الرقابة العامة بأي نقص يحصل في األموال العامة وعلى الوزير بالتنسيق مع على رئ -ز  .

فاظ رئيس هيئة الرقابة العامة النظر فيما إذا كان يجب إعادة إجراء التحقيق والتدقيق الالزمين واتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تكفل الح
 .على األموال العامة
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تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق 
 .(8)أو طلب أو إذن

  (:2111( لسي  )1قايور المم  رق  ) -4

( من القانون بإبالغ الجهات المختصة بأوجه 880/4يلتزم مفتش العمل بموجب المادة )
 (5) النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله

  (:2111( لسي  )4قايور البييا  رق  ) -5

ل يجوز لمن علم من المحامين أو الوكالء أو األطباء ، ( من القانون 831/8وفقاا للمادة )
بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو ، أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته

وبموجب الفقرة الثانية من  ما لم يكن ذكرها له مقصوداا به ارتكاب جناية أو جنحة.، زوال صفته
الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى  يلتزم األشخاص المذكورين أعاله بأداء، ذات المادة

 .(4) طلب منهم من أسرها إليهم على أل يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم
 2114( لسي  15قايور ديوار الرقاب  المالي  واإلداري  رق  ) -6

من القانون على المدققين الماليين في المراكز المالية كافة إبالغ الديوان بجميع ( 42المادة )
وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ ، الحالت التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية

 وقوعها. 

                                                           

 .(52( والمادة رقم )53المعدل، المادة رقم ) 5004سنة  4الجزائية الفلسطيني رقم  اإلجراءات( قانون 8)
تنص على : لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون  53المادة رقم 

 .عنها على شكوى أو طلب أو إذنقد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة 
( تنص على : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته 52المادة )

أو طلب أو بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى 
 .إذن

 تنص على : يختص مفتش العمل بما يلي 880المادة رقم  5000سنة  3( قانون العمل رقم 5)
متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال الشكاوى  .1

 والبالغات

 شادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام هذا القانون تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلر  .2

 .إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله .3

 ( تنص على التالي :831/8م المادة رقم )5008( لسنة 3( قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )4)
. فإذا تخلف أحدهم عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في يسمع الخبير أقوال الخصوم ومالحظاتهم .1

المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يقدم مذكرة للمحكمة بذلك، 
ردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناا أو إنذاره بسقوط حقه في التمسك وللمحكمة الحكم على الخصم بغرامة ل تتجاوز مائة دينار أ

 بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
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مفوضي اإلنفاق في المراكز المالية كافة وجميع الجهات  على ( من القانون 41المادة )و 
أو ، إبالغه بما يقع في هذه الجهات من وقائع الختالس، خاضعة لرقابة الديواناألخرى ال

وعليهم ، يوم اكتشافها، وما في حكمها، أو اإلهمال، أو الحريق، أو اإلتالف، أو التبديد، السرقة
 أن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها. أيضاا 

أو ، من المخالفات المالية أو اإلدارية يرتكب أياا كل موظف ، ( من القانون 35المادة )و 
، أو يقصر في اإلبالغ عنها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يسهل وقوعها، يساهم في ارتكابها

 ألحكام القانون. اا مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية وفق، يعاقب تأديبيا

إبالغ الديوان فور اكتشافها ، الجهات الخاضعة لرقابة الديوان على جميع( 33المادة )و 
أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة ، ألية مخالفة مالية أو إدارية لديها

أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف ، أو ضياع حق من حقوقها، الوطنية
ودون إخالل بما يجب أن ، راءات الواجبة طبقا لهذا القانون وذلك لتخاذ اإلج، على أي وجه

 .(8)تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى 
 : (2115( لسي  )1ير المشروع رق  )قايور الكس    -1

لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع  ( من القانون 81المادة ) 
أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأنها ضد أي من الخاضعين ألحكام هذا 

 القانون. 

و ، ( من القانون كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ الهيئة بذلك88والمادة )
دم به الموظف سببا لتخاذ أي من اإلجراءات التأديبية بحقه أو ل يجوز أن يكون البالغ الذي تق

 اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.

( من القانون تعتبر اإلقرارات المنصوص عليها من شأنها تعتبر حماية 55والمادة )
لمقدمة وفحص الشكاوى ا، للمبلغين عن جرائم الفساد في هذا القانون واإلجراءات المتخذة للتحقيق

 بشأن الكسب غير المشروع من األسرار التي ل يجوز إفشاؤها إل بقرار من المحكمة المختصة.

نه إذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها أ( تنص على 53والمادة )
إلى إبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي 

لسجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة. كذلك إذا أعان مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو ا
الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى 

 من عقوبة الغرامة.
                                                           

 .5003( لسنة 82( من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم )33-35-41-42المواد )( 8)
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المختصة   بالغ السلطاتإ( من ذات القانون اعتبرت أنه جرم كل من أدلى ب40والمادة )
كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن كسب  بالبالغات الكاذبة عن جرائم الفساد بالنص على أن

مشروع يعاقب بالحبس لمدة ل تقل عن ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن مائة دينار أردني الغير 
ين ول تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هات

 .(8)العقوبتين
 

  ( :2115( لسي  )11قايور المخابرا  المام  رق  ) -5

( من القانون تحظر على العاملين في جهاز المخابرات العامة اإلهمال أو 52/5المادة )
وكذلك التستر على أخطاء ومخالفات ، التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة

 زمالئهم في العمل.
 المطبق فغ الضف  الغربي  : 1161( لسي  16األرديغ رق  ) قايور المقوبا  -1

حرص هذا القانون على وضع العديد من النصوص القانونية ذات العالقة باإلبالغ عن 
الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا باألمر ( التي تعفي 835/5من ذلك المادة )، جرائم الفساد
( من القانون 503والمادة ) به قبل إحالة القضية إلى المحكمة. المختصة أو اعترفاا  للسلطات

أهمل أو أرجأ اإلخبار عن جريمة ، كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو مالحقتها  بأن
عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ، اتصلت بعلمه

أو أرجأ إعالم السلطة ذات الصالحية عن جناية أو كل موظف أهمل   نإف، إضافة لذلك .ديناراا 
جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع إلى 

 .(5)ثالثة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراا 

 :والمطبق فغ قطاع  جة  1136 ( لسي 14رق  )قايور المقوبا   - 11

ومع ، يعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشيتنص على أنه ( 888المادة )
 خبر السلطات بالجريمة وأدى ذلك إلى ضبطها أو اعترف بها. أذلك يعفى كل منهما إذا 

( من المشروع كل من بادر من الشركاء في جرائم الختالس واإلضرار 853المادة )
 يعفى من العقاب  قبل اكتشافهاالجهات المختصة  غبالإباألموال العامة ب

( من المشروع تجرم البالغ الكاذب وذلك بالنص على أن كل من اخبر 831المادة )و 
النيابة العامة أو الشرطة أو إحدى الجهات اإلدارية بأمر كاذب عزاه زورا ألحد األشخاص وهو 

                                                           

 م.5002لسنة ( 8( من قانون  الكسب غير المشروع رقم )40-53-55-88-81المواد )( 8)

 المعدل. 8810لسنة  81( من قانون العقوبات األردني رقم 503 – 835/5المواد )( 5)
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عل لم يرتكبه يعاقب يعرف براءته من أو اختلق عليه أدلة مادية يمكن أن تؤدي إلى إدانته عن ف
 بالحبس.

أنه يجب على الموظف العام أو من كان في حكمه وينطبق عليه القانون ويرى الباحث : 
وأنه إذا كان على علم بوقوع الجريمة ولم ، أن يقوم بإبالغ السلطات المعنية بوقوع جريمة فساد

 القانون.يقم باإلبالغ عنها يعتبر بذلك أنه ارتكب جريمة ويعاقب عليها حسب 

ل بَد من حماية الشهود والمبلغين عن جرائم  فساد وفق ما جاء به ومر ااي  آخر 
 القانون والعفو عن مرتكب الجريمة في حال قيامه بإبالغ السلطات المعنية بذلك.

و أطالع عليها و الأو معلومات أو مستندات أوراق أو أو بيانات أي ملفات أطلب  -
الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل  الحصول على صور منها من

 جراءات القانونية النافذة.ذلك سري التداول وفقا لإل

موال والعائدات والمتحصلة التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األ  -
ظر نها عن المحكمة المختصة بنأن يصدر قرار المصادرة بشأمن جرائم الفساد على 

 الدعوى.

ي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أللهيئة  -
ن أو التحقيق أجهة واذا تبين بنتيجة الدعوى  ةيأليها من إو شكوى ترد أخبار أو بناء على أ

لى الجهات إو كيدية يتم  تحويل مقدمها ألى الهيئة كاذبة إو الشكوى الواردة أخبار األ
 .(8)صول القانونية المتبعةالقضائية المختصة لمعاقبته وفقا لأل

خرى من الخاضعين أي هيئة اعتبارية أو أو نقابة أهلية أ و هيئة أو جمعية أكل شركة  -
و أداراتها إلعضاء أ و أذا اقترف مديروها إدارات العامة حكام هذا القانون فيما عدا اإلأل
يحق ، حدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون إو بأعمالها باسمها أ  ليهاممث

ي من هذه أحل  أنن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل أللهيئة وحسب واقع الحال 
هيئة  ةيأسيس أموالها وحرمان كل من له عالقة بالجريمة المرتكبة من تأالهيئات وتصفية 

تزيد عن  لها لمدة ل تقل عن سنه ول مديراا  وأدارتها إفي مجلس  ن يكون عضواا أو أمماثلة 
 خمس سنوات.

أنه مثالا أي مؤسسة أو هيئة أو أية جهة أخرى مما يخضع ألحكام القرار ويرى الباحث: 
بقانون يقوم أحد عمالها أو موظفيها بارتكاب جريمة فساد دون علمها مستخدماا إحدى وسائلها 

                                                           

 م.5080( لسنة 3( القرار بقانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم )1-2-3المواد )( 8)
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 إلىعية تبعات تصرفه ؟؟!!!! وقد يصل األمر فهل من المنطق أن تتحمل المؤسسة أو الجم
عندما نص  5002قانون األساس الفلسطيني المعدل لسنة حلها وتصفيتها. وهذا يتعارض مع 

منه أن العقوبة تكون  82في المادة  دستورياا وذكرهعلى مبدأ شخصية العقوبة حيث اعتبره مبدأ 
وتمنع ، أن "العقوبة شخصيةشخصية فال تطبق إل على مرتكب الجريمة حيث نصت على 

ول ، ول توقع عقوبة إل بحكم قضائي، ول جريمة ول عقوبة إل بنص قانوني، العقوبات الجماعية
 .(8) عقاب إل على األفعال الالحقة لنفاذ القانون 

حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة ومباشرتها   -
ل في إخرى ذات العالقة ول تقام هذه الدعاوى من غيرها حكام هذا القانون والتشريعات األأل وفقاا 
و أو تركها أو التنازل عنها أحوال المبينة في القانون ول يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها األ

 ل في الحالت المحدد في القانون.إالتصالح عليها 

صدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها إخر تلتزم الهيئة بآي تشريع أبالرغم مما ورد في   -
 المحددة في القانون. إجراءاتهافور النتهاء من 

 (1) مكرر 1

على بناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بقرار من مجلس القضاء األ -
ينما وقعت تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية أبالنظر في قضايا جرائم الفساد 

 وعضوية قاضيين ل تقل درجتهم عن قضاه محكمة بداية.

بق على خر يعينه رئيس المحكمة وتطآي مكان أو في أتنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس  -
 جراءات المحددة في القوانين المعمول بها.حكام واإلة اتخاذ قراراتها األيجلساتها وكيف

من هذا القانون  (5( من المادة )3، 4، 5، 8البنود )فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في 
، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس السلطة الوطنية

للهيئة الحق في الطالع على إقرارات الذمم المالية ، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة(
على إقرارات ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا اإلذن لها بالطالع ، الخاصة بهم

 الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا اإلذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

 (: الفساد وقوع منع، المالية ذمم عن قراراتاإل بتقديم المكلفين لزامإ من الفلسطيني المشرع قصد
 لقانون  ويخضع عامة وظيفة يتولى من على الرقابة وتعزيز، العام المال وحماية) وقائية وسيلة

 شبهات من المالية الذمة قرارإب المكلف وتحصين، المشروع غير الكسب ومكافحة، الفساد مكافحة

                                                           

 . 5002( من القانون األساسي الفلسطيني المعدل سنة 82المادة )( 8)

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14745_2#A14745_2
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، يديهمأ تحت تقع التي الممتلكات عن المكلفين إفصاح خالل من ذلك، الوظيفي والستغالل التربح
 التزامه خالل من يؤكد الذي نفسه والمسؤول للموظف حاجة ضاا أي تكون  قد المالية الذمة قراراتإ نأو 

 عنه ويرفع ذمته براءة يثبت بما المختصة للجهات معلنة المالية مورهأ نأو  لديه مخفي شيء ل نأ به

 .(8)قراراتاإل تلك وجود عدم حال في ضده تثار قد شاعاتإ ةأي

 (15مادة )

 اليياب  المام  إلىالملف حال  إ

ذا تبين من خالل التحقيقات حول البالغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع إ
النيابة العامة المنتدبة  إلىوراق حالة األإجراء الفحص الالزم إجريمة فساد يقرر رئيس الهيئة بعد 

 العالقة.خرى ذات حكام هذا القانون والقوانين األأل جراءات الالزمة وفقاا لتخاذ اإل لدى الهيئة
( 1) أنه من ناحية صالحية رئيس الهيئة فقد تم النص عليها في المادة رقم: ويرى الباحث

وهذه الصالحيات تعتبر أعمال إدارية إل أن المشرع ، من القرار بقانون مكافحة الفساد (5)مكرر
إلحالة الدعوى جعل الصالحية القضائية المطلقة لرئيس الهيئة وتقدير إحالة الملف إلى النيابة 

 إلى القضاء بيد رئيس الهيئة.

ومما تقدم يتبين مخالفة قانون مكافحة الفساد للعديد من النصوص الواردة في القانون 
من سوء الصياغة ومن عدم  إدراك لماهية حجية  اا جراءات الجزائية بدءنون اإلاساسي وقاأل
جراءات الجزائية حكام قانون اإلأ حكام الجنائية  ومفهوم درجاتها كذلك التعارض مع نصوصاأل

                                                           

إقرارات الذمر المالية وأثرها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، ورقة بحث في مؤتمر مصر  أ. صمود البرغوثي،( 8)
 3، ص5084ديسمبر  2-3البحثي مخاطر النزاهة في التقاء القطاعين العام والخاص 

 تنص على التالي : 5080لسنة  3( مكرر من القرار بقانون مكافحة الفساد رقم 1( المادة رقم )5)
 المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصالحيات التالية: إلى.  باإلضافة 8
 تمثيل الهيئة لدى الغير.  .أ
 والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها. اإلداري  اإلشراف .ب

 .أهدافهاالقرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق  إصدار .ت

 .إلقرارهمجلس الوزراء  إلىالموازنة السنوية للهيئة وتقديمها  ارإقر  .ث

 تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها. .ج

 .إلقرارهالهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعة لمجلس الوزراء  إعداد .ح

 ين ذات العالقة.من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوان أي إعارة أوطلب انتداب  .خ

 رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.  إلىالتقرير السنوي للهيئة ورفعه  إقرار .د

 التوقيع على التفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة.  .ذ

 .أهدافهالها عالقة بعمل الهيئة وتحقيق  أخرى مهام  أي .ر

ألي من كبار  أوالصادرة بمقتضاه لنائبه  واألنظمةها في هذا القانون لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته المنصوص علي .8
 ن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.أموظفي الهيئة على 
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لى عدم إجراءات الجزائية باإلضافة هدار كافة الضمانات التي نص عليها قانون اإلإ عن  فضالا 
هدار السلطة المطلقة للنيابة العامة ا  دستورية بعض نصوصه ومخالفة تشكيل المحاكم الجزائية و 

ة للمحكمة العليا عند عرض وسلب السلطة التقديري، بخصوص التصرف في الدعوى الجزائية
 ساسيعلى ما تقدم يمكن القطع بأن هذا القانون يخالف القانون األ بناءا ، مور عليهابعض األ

ساسي بما يوجب تعديله كي يوائم القانون األ، جراءات الجزائيةعن تعارضه مع قانون اإل فضالا 
 .(8)الجزائية اإلجراءاتول يتعارض مع قانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 8، ص 5081عبد العال، أيمن نصر، العالقة بين قانون الجراءات الجزائية وبين القرار بقانون مكافحة الفساد، جامعة فلسطين، ( 8)
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 :اتم الخ

" المواجهة الجنائية لجرائم الفساد في فلسطين " دراسة   موضوع الدراسة هذه تضمنت
تحليلية مقارنة" حيث انحصر موضوع البحث في القواعد الموضوعية والقواعد اإلجرائية لجرائم 

وقد تم ذلك من خالل ، الفساد في فلسطين من خالل القانون الفلسطيني الذي جر م أفعال الفساد
بجرائم الفساد في القوانين الفلسطينية العقوبات واإلجراءات تحليل النصوص القانونية المتعلقة 

وتم التعريف بالظاهرة ، ومكافحة الفساد والمقارنة مع القانون األردني والمصري ، الجزائية
اإلجرامية وبيان أركانها ومن ثم الحديث عن أسباب انتشار جرائم الفساد بشكل عام وتم 

ظهار ، مصرتخصيص أسباب انتشارها في فلسطين وفي  ومن ثم تم التعريف بجرائم الفساد وا 
وتحديد المصلحة التي يهدف المشرع إلى حمايتها من خالل مالحقة هذه ، طبيعتها القانونية

وتم توضيح أنواع تلك الجرائم التي يرتكبها ، وتحديد صفة الجاني مرتكب جريمة الفساد، الجرائم
وة واستغالل النفوذ والختالس التي كانت محل الموظف العام وتحديد صورها ومنها جريمة الرش

ومن ثم الحديث عن القواعد اإلجرائية ، التفصيل في الدراسة وثم بيان كيفية مواجهة جرائم الفساد
الخاصة بجرائم الفساد من خالل الحديث عن أجهزة الرقابة والمسائلة داخل الدولة ودورها في 

، ة مكافحة الفساد الفلسطيني وعلى اختصاصاتهاوالتعرف إلى هيئ، الكشف عن جرائم الفساد
ومن ثم إظهار ، وبيان اإلجراءات والسلطات المقدرة ألجهزة الضبط في مكافحة جرائم الفساد

 العالقة بين  قانون مكافحة الفساد وقانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.

ني عليها العديد من العديد من النتائج والتي ب إلىوفي إطار ذلك انتهت هذه الدراسة 
 التوصيات والمقترحات.

 :اليتائج
 عدة يتائج وهغ على اليحو التالغ : إلىبياءا على ما تقد  فغ هذه الدراس  فقد خلص الباحث 

وحالة ، إن من أهم أسباب انتشار جرائم الفساد في فلسطين هي حالة النقسام الفلسطيني .8
فالنقسام يعمل على تعطيل عمل المجلس التشريعي ، الفقر التي يمر بها الشعب الفلسطيني

وبذلك فإن تعطيله يجعل مؤسسات الدولة ، الذي يقوم بدوره الرقابي على مؤسسات الدولة
 وبذلك نكون أمام سبب من أسباب انتشار جرائم الفساد.، تسير بال حسيب ول رقيب

م( حتى عامنا هذا 5003حالة الفقر نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام ) .5
مما يدفعه إلى اللتجاء إلى وسائل أخرى ، تدني مرتب الموظف العام إلىم( أدى 5083)

 مخالفة للقانون والمتمثلة في جرائم الفساد كالرشوة واختالس المال العام واستغالل النفوذ.
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ء استعمال تعرف جرائم الفساد في غالبية التعريفات المعتمدة دولياا ومحلياا على أنها " سو  .4
 إلىالسلطة " حيث يتم ذلك من خالل قيام الموظف العام أو من في حكمه في اللتجاء 

وسائل غير قانونية كاستغالل مكانه في الوظيفة العمومية من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة 
 شخصية وتكون هذه المنفعة متمثلة في أفعال جر مها القانون وأسميت بجرائم الفساد.

تتخذ صور  اإلجراميجرائم الفساد ذات طبيعة قانونية فهي جريمة من حيث طبيعة السلوك  .3
 وصور سلبية. إيجابية

 جرائم الفساد من الجرائم الوقتية وليست المستمرة ومن ناحية الجسامة فهي توصف بالجناية. .2

ة تشتمل على أكثر من جانب من ناحي إنهاتعتبر جرائم الفساد ذات طبيعة خاصة حيث  .1
سياسية واقتصادية وأمنية وقانونية  فمن الناحية اعتبارها من الجرائم السياسية التي تضر 

باألعضاء والمخدرات وغيرها من جرائم  اإلتجارباألمن القومي داخل الدولة من خالل 
ويمكن اعتبارها من الجرائم القتصادية التي تضر باقتصاد الدولة من خالل جرائم ، اإلرهاب

 وكذلك من الجرائم الواقعة على المصلحة العامة.، ال والكسب غير المشروعغسل األمو 

تعتبر أجهزة الرقابة والمسائلة والتفتيش داخل المؤسسات في الدولة هي الجهات المخولة  .3
وذلك لضمان الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل هذه ، بالكشف عن جرائم الفساد

 المؤسسات.

 المختلفة الجهات من بدلا  األولية والتحقيقات تلالستدل بجمع مختصة جهة القانون  حدد .1

 القانون  منحــــــــــــــة حيث العام والنيابة ةـــــــــــــــــــــــــــكاف   األمنية األجهزة ومنها بذلك تقوم كانتي الت

 مباشرة في الحقوبذلك يكون لهم  القضائية الضبطية صفة لهم الفساد مكافحة هيئةي موظف

، نيوالمعني الشهودء واستدعا الفساد قضايان م أي لمتابعة الالزمة والتحقيقات التحريات
 ن.القانو  أحكام يخالفن م ومالحقة معلومات أو أوراق أو ملفات أي وطلب

نيابة مكافحة الفساد المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد يكون لها الحق في تحريك الدعوى  .8
 وتمثل الرئيسة العدالة أركان أحد العامة النيابة مرتكبي جرائم فساد بحيث إن الجزائية ضد

 يجوز ول، يالمدَّع الطرف باعتبارها الدعاوى  إقامة في عنهب وتنو ، العام والصالح المجتمع

إل  عليها التصالحيرها أو س تعطيل أو تركها أو عنها التنازل أو الدعوى  وقف العامة للنيابة
 .القانون ب الواردة الحالت في

نقص على  الفساد مكافحة قانون  إل أن، الجرائم في بالنظر الجزائية المحاكم عادةا  تختص   .80
 الفساد جرائم محكمة ربوتعت، الفساد بجرائم المختصة المحكمة أمام تنظر الفساد جرائمأن 
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 مقدار أو مدة عن النظر بغض الفساد جرائم جميع في تنظرع بالموضو  متخصصةة محكم

 ا.القضاي في البت   أمد إطالة إشكالية على التغلب على يساعدهذا و ، العقوبة

نون اساسي وقمخالفة قانون مكافحة الفساد للعديد من النصوص الواردة في القانون األ .88
 الجنائية األحكاماك لماهية حجية إدر من سوء الصياغة ومن عدم جراءات الجزائية بدءا ا اإل

جراءات الجزائية فضال عن حكام قانون اإلأومفهوم درجاتها كذلك التعارض مع نصوص 
عدم  إلىالجزائية باإلضافة  اإلجراءاتهدار كافة الضمانات التي نص عليها قانون إ 

السلطة المطلقة للنيابة  وا هداردستورية بعض نصوصه ومخالفة تشكيل المحاكم الجزائية 
دعوى الجزائية وسلب السلطة التقديرية للمحكمة العليا عند العامة بخصوص التصرف في ال

 .مور عليهاعرض بعض األ

 التو يا :
 :يو غ الباحث بما يلغ

إنهاء النقسام وا عادة الوحدة الوطنية وتفعيل دور المجلس التشريعي في الرقابة والمساءلة  .8
 على مؤسسات الدولة.

م مع الحالة التي ءالغربية وقطاع غزة بما يتواتوحيد قانون العقوبات الفلسطيني في الضفة  .5
تشهدها الساحة الفلسطينية من تطور وتقدم تكنولوجي الذي يساهم في انتشار الجريمة 

محكمة تختص بجرائم الفساد في قطاع غزة مما يسهل سرعة البت في  إنشاءوالعمل على 
 قضايا فساد.

ت ة الفساد بما يتناسب مع الصالحياتعديل النصوص القانونية فيما يتعلق في هيئة مكافح .4
م(، 5008)لسنة  4حسب قانون اإلجراءات الجزائية رقم ب : ليها وفق القانون مثلإالموكلة 
 تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إل إذا أنه لالتي نصت على  483(8)المادة 

أنه ليس كل حكم صادر  أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك، موضحاا 
من المحكمة المختصة واجب التنفيذ حسب القانون واألحكام الواجبة التنفيذ هي تصبح 

، ولذلك كيف يمكن الحجز على األموال النهائية، بمعنى استنفذت جميع طرق الطعن
المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر وغيرها من اإلجراءات التي تنفذ عند اللزوم بحق 

بأن يتم  ولذلك يقترح الباحثن يخالف أحكام القانون دون صدور حكم نهائي في حقه، م
إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة التاسعة بما يتعلق بصالحيات الهيئة إلى التالي: 

                                                           

ل تنفذ األحكام الصادرة من المحاكم المعدل تنص على "  5004لسنة  4من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  483مادة ( 8)
 "الجزائية إل إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك
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الميقول    در بحقه حك  يهائغ مر محكم  مخت   والحاج على تمواله ك  مرم حق  "
و ير الميقول  وميمه مر السفر وطل  كف يده عر المم  مر الاها  المميي  ووقف 

 راتبه وع واته وسائر استحقاقاته المالي 

م مع حالة التضخم في مؤسسات الدولة ويكون تحت متابعة ءتشكيل جهاز رقابي آخر يتال .3
على كامل المؤسسات مما هيئة مكافحة جرائم الفساد ليساعد في فرض السيطرة والرقابة 

 يساعد في الحد من انتشار جرائم الفساد.

تشكيل محكمة جرائم للفساد في قطاع غزة لتنظر في جرائم مكافحة الفساد التي يرتكبها  .2
صياغته  إعادةوتطبيق القرار بقانون مكافحة الفساد بعد ، الموظف العام أو من في حكمه

 وترتيب أحكامه وقواعده

داخل  واإلداريةالضريبية وقوانين أخرى كقانون المرور واللوائح التنظيمية تعديل القوانين  .1
استخدام وسائل أخرى  إلىالمؤسسات التي ترمي بثقلها على المواطن مما يدفعه لاللتجاء 

 كالرشوة من أجل تحقيق مصالحه الخاصة.

جين عن رفع نسبة الدخل الشهري للموظف العام كي ل يجعل منه لقمة سائغة لكل الخار  .3
 القانون ومعرضون لالستجابة للمغريات التي تعرض عليهم.

 مع يتالءمبما قانون مكافحة الفساد التنقيح وا عادة الصياغة والترتيب لقواعد وأحكام القرار ب .1
حجية  بحيث يتطابق مع، الجزائية اإلجراءاتنون اوق األساسيالنصوص الواردة في القانون 

 اإلجراءاتقانون  أحكاممع نصوص  يتطابقحكام الجنائية  ومفهوم درجاتها كذلك األ
وأن تكون الجزائية  اإلجراءاتالضمانات التي نص عليها قانون ول يستثني ، الجزائية

السلطة المطلقة بيان فيه تشكيل المحاكم الجزائية و بحيث تتوافق مع  دستورية نصوصه لها
السلطة التقديرية  عدم تغييبرف في الدعوى الجزائية و للنيابة العامة بخصوص التص
 .عليها األمورللمحكمة العليا عند عرض بعض 
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 الم ادر والمرااع:

 القرآر الكري . -
 * ترتي  الم ادر والمرااع تبادياا مع حفظ األلقا .

 والمماا  اللغوي :كت  السي   -تو ا 
 .8822 ،5، طعرب، دار صادر، بيروتمابن منظور، لسان ال .8
)د.ت(. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  .إسماعيلالبخاري، محمد بن  .5

هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. محمد زهير بن ناصر 
 . )د.م(. دار طوق النجاة.8الناصر. ط

النيسابوري، مسلم بن الحجاج. )د.ت(. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  .4
إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )د.ط(. بيروت: دار 

 إحياء التراث العربي.

 المؤلفا  المام : - ايياا 
، 8815، اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة ، تهذيبأبو منصور محمد بن أحمد األزهري  .8

: عبد السالم محمد هارون، محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المثير يمتحقيق وتقد
 .في غريب الشرح الكبير المرافعي، المكتبة العلمية، بيروت

، مجلة الفكر 851أحمد جالل عز الدين، الجريمة المنظمة في أوروبا الشرقية، ص  .5
العدد الثالث،  –المجلد العاشر  –اإلمارات  –كز بحوث الشرطة، الشارقة الشرطي، مر 

 .5005 ،أكتوبر
 م. 5005، دار الشروق، عمان، 5"القانون الجنائي الدستوري"، طأحمد فتحي سرور،  .3

، دار النهضة العربية، 5ط، ""الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية أحمد فتحي سرور، .3
 م.8812القاهرة، 

 .5001، القاهرة، ، دار الشروق القانون الجنائي الدستوري أحمد فتحي سرور،  .2
القسم الخاص، طبعة نادي القضاة،  –أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  .6

 .م8810، القاهرة

 النهضة الخامسة، دار العام، الطبعة العقوبات، القسم قانون  في الوسيط فتحي سرور، أحمد .3
 . 1985، القاهرةالعربية، 
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 بيرزيت،-الحقوق  معهد الدولة، وبناء الستعمار تفكيك  :فلسطين في القانوني اإلصالح .1
5008. 

العامة والثقة  باإلدارةالجرائم المخلة  -القسم الخاص  -آمال عثمان، شرح قانون العقوبات  .8
 .5008، دار النهضة العربية ، القاهرة ، العامة والجرائم الجمركية 

، األولىر الثقافة الطبعة المسؤولية الجزائية على الجرائم القتصادية، دا، المساعدةأنور  .80
 .5008، ، عماناألردن

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  رفعت رشوان، .11
 .5008 ،دار النهضة ،القاهرة

 .5001لمعارف اإلسكندرية، ة، دار ارمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومي .85
 .8811رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  .84
، المؤسسة 5، ط""أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضايا والفقه سلمان عبد المنعم، .83

 م.8888، الجامعية، بيروت
العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة في قانون  .82

5004. 
، الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس عن الصادرة التشريعية األعمال عبيدات، أحمد سناء .81

 .5005 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، فلسطين رام هللا،
 م.8811، منشورات عويدات، بيروت، "أصول المحاكمات الجزائية" عاطف النقيب، .83
الثاني،  الكتاب العقوبات، قانون  على الموضوعي التعليق ،، الشواربيالحميد عبد .11

 .5004المعارف،  منشأة  :اإلسكندرية

، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، مطبعة األطلس القاهرة، سنة نشر عبد الرؤوف مهدي .88
 .وطبعة غير مذكورتان

النظرية العامة للجريمة، دار  -القسم العام –، شرح قانون العقوبات زيرعبد العظيم مرسي و  .50
ليه في دراسة عبد اللطيف ربايعه، جريمة الكسب إمشار ، 5003، النهضة العربية، القاهرة

الغير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني، جامعة بن نايف للعلوم األمنية، الرياض، ص 
35. 

الجزائية في التشريع الفلسطيني، المجلد الثاني، مكتبة  اإلجراءات عبد الفتاح جرادة، موسوعة .58
 .5008 ،آفاق، غزة

: دار اإلجرائية الجنائية، اإلسكندرية عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة .55
 .8881المطبوعات الجامعية الطبعة األولى، 
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اإلسكندرية: منشأة المعارف،  الخاص، القسم العقوبات قانون  الصيفي، صطفىم الفتاح عبد .23
5000. 

 -الدعوى الناشئة عن الجريمة -، شرح قانون اإلجراءات الجنائيةعبد المعطي عبد الخالق .53
 .5080الكتاب الثاني، القاهرة : دار النهضة، 

الجديدة،  المطبعةالعام،  العقوبات، القسم قانون  شرح في ، المفصلحومد الوهاب عبد .52
 .1990، دمشق

نون موجز في القانون الجنائي، الكتاب األول، المبادئ العامة في قاعدنان الخطيب،  .51
 .8814العقوبات، دمشق، 

، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم العتداء على عمر الفاروق الحسيني .53
 .5008المصلحة العامة ، مصر، 

، 8مة"، طالمضرة بالمصلحة العاالجرائم  –كامل السعيد، "شرح قانون العقوبات األردني  .51
 .م8883، بدون ناشر، عمان

عمان  مقارنة، دراسة األردني، العقوبات قانون  في العامة األحكام شرح ،السعيدكامل  .58
1980. 

لدولية ودار الثقافة، ، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، الدار العلمية االسعيدكامل  .40
 .5005عمان، 

 .5084ئم المضرة بالمصلحة العامة، قانون العقوبات األردني ، الجراكامل السعيد، شرح  .48
  .م5083، جامعة فلسطين، غزة، ر، شرح قانون لعقوبات الفلسطينيكامل ديب مط .32

 .1991، القاهرة جامعة ، مطبعةالعام ،القسم العقوبات قانون  شرح ،سالمة محمد مأمون  .44
 .1965دمشق،  جامعة مطبعة الرابعة، الطبعة العقوبات، قانون  محمد الفاضل، .43
، دار النهضة العربية، القاهرة، 5ط"، شرح قانون اإلجراءات الجنائية" ،حسنيمحمود نجبب  .42

 م.8811
، دار النهضة العربية، الجنائي، الطبعة الثانيةمحمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد  .41

 .8833القاهرة، 
القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  .43

 م.8811
القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة  –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  .41

 .8818، السادسة، القاهرة
 .8811، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت محمود نجيب حسني، .48
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 ،ضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، اإلسكندريةالوسيط في الجرائم الم محمود نصر، .30
5003. 

، دار النهضة العربية، 2، طقانون العقوبات )القسم  الخاص("نبيل مدحت سالم، "شرح  .38
 م.8811القاهرة، 

، ، الجزء األولدراسة مقارنة" –راءات الجزائية نبيه صالح، "الوسيط في شرح مبادئ اإلج .35
 م. 5082، اإلسكندرية، منشأة المعارف، 8ط

، منشأة "، الوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(" نبيه صالح، .34
 م.2004المعارف، اإلسكندرية، 

، ، القاهرة لمنظمة العربية للتنمية اإلداريةنجم عبود نجم، أخالقيات اإلدارة في عالم متغير، ا .33
5000. 

 للنشر الثقافة دار ،551ص العام، القسم العقوبات قانون  شرح، المجالي توفيق نظام .32
 .5002، عمان والتوزيع،

وليد ومحمد  مطبعة أسيوط، الخاص، القسم العقوبات قانون  شرح فريد رستم، محمد هشام .26
5005. 

يحيى نافع الفرا، شرح قانون العقوبات لفلسطيني، القسم الخاص، الجرائم المتعلقة بالمصلحة  .33
 .5083 األموال، جامعة األمة للتعليم المفتوح،العامة وجرائم 

 المؤلفا  المتخ   : -اا  ال 
إبراهيم حامد طنطاوي، جرائم العتداء على الوظيفة العامة والمال العام، القاهرة، المكتبة  .1

 .5000القانونية، 

أجل سعيد زيد، "تعزيز فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل النيابة العامة"، الئتالف من  .5
 .م5008، النزاهة والمساءلة )أمان(، رام هللا

السيد أحمد محمد مرجان، واجب الموظف العام في حماية المال العام في ضوء النظام  .4
 .5002اإلداري اإلسالمي، دار النهضة، القارة، 

)أمان(،  والمساءلة النزاهة أجل من الئتالف مكافحته، وطرق  أسبابه :الفساد دية، أبو أحمد .3
 .5003، رام هللا  -ين فلسط

، الهيئة المصرية العامة 8أحمد صبحي العطار، "جرائم العتداء على المصلحة العامة"، ط .2
 م.8884للكتاب، القاهرة، 

األستاذ ناصر الريس واألستاذ علي أبو دياك، "السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة  .6
 م. 5001ان، رام هللا، أم-الفساد"، الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة
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األستاذ هاني الحوراني، "دور البرلمان في مكافحة الفساد في األردن"، دراسة مقدمة إلى  .3
 م.5001برنامج إدارة الحكم في الدول العربية،  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

زاهة استطالع رأي المواطنين الفلسطينيين حول واقع الفساد، مؤسسة الئتالف من أجل الن .1
 .م5082، والمسائلة أمان

م، 5008"، م بشأن غسيل األموال5003مراجعة نقدية للقرار بقانون لعام ، "بالل البرغوثي .8
 رام هللا.، الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة

ثروت زيد وآخرون، "الدور التربوي ومكافحة الفساد"، دليل تدريبي صادر عن هيئة مكافحة  .11
 م.5085 وزارة التربية والتعليم، رام هللا،الفساد بالشراكة مع 

، المطبوعات الجامعية المصالح، اإلسكندرية دار لغة اإلداري  الفساد بوادي، المحمد حسنين .88
5001. 

 القاهرة دار مصر ،1ط النامية، للدول مقارنة دراسة مصر، في الفساد ثقافة سالم، ،حنان .85
 .2003، المحروسة

القانوني لمكافحة الفساد في فلسطين"، ورقة عمل مقدمة في الورشة عمارنة، "النظام الرشا  .84
التدريبية بعنوان "تعزيز مشاركة الهيئات المحلية في مكافحة الفساد"، هيئة مكافحة الفساد 

 م.5085، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، رام هللا
مستقلة لحقوق المواطن سامي جبارين، حول استغالل النفوذ الوظيفي، الهيئة الفلسطينية ال .12

5001. 

سليمان محمد الجريش، الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية الرياض  .12
 .5004مطابع الشرق األوسط، 

 ،5005شريف طه، جريمة الرشوة في البراءة واإلدانة، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  .81
المتحدة  األممالفساد في ضوء اتفاقية  طارق عبد الرسول تقي، الطار القانوني لجرائم .83

 .والتشريعات العراقية، جمهورية العراق، هيئة النزاهة 5004لمكافحة الفساد سنة 
عباس أبو شامة عبد المحمود، جهاز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة الفساد، دار النشر  .81

 .غير مذكورة وتاريخ النشر غير مذكور 
األحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية  عبد المجيد محمود عبد المجيد، .11

 .5083األمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري، الجزء الثاني، دار النهضة مصر، 

عبد الوهاب الشيشاني، الرشوة وخطورتها على المجتمع، المركز العربي للدراسات األمنية  .50
 .8888والتدريب، الرياض 

لشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد"، الئتالف من أجل النزاهة عبير مصلح، "النزاهة وا .21
 م.5084، والمساءلة، رام هللا
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عصام عبد الفتاح طرابلس مطر، "جرائم الفساد اإلداري"، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  .22
 م.5088

 العالمية والوطنية الوثائق مظاهره، أسبابه، ماهيته، :اإلداري  الفساد مطر، الفتاح عبد عصام .54
 .مواجهة الفساد في الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الهيئات دور بمكافحته، المعنية

 .م5088، الجديدة الجامعة دار : اإلسكندرية
فارس رشيد البياتي، الفساد المالي واإلداري في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، األردن، دار  .53

 .5008عار حراء، 
 م.5088عمان، ، ، دار الرسالة العالمية8جرائم الفساد، ط، فاروق الكيالني .52
فاروق عبد الرحمن مراد، الرشوة وخطورتها على المجتمع، المركز العربي للدراسات األمنية  .51

 .8885، والتدريب، الرياض
، مركز دراسات 5003 8محمود عبد الفضيل، الفساد والحكم الصالح في البالد العربية، ط .53

بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندرية في بيروت، أعمال ندوة الفساد الوحدة العربية 
 .والحكم الصالح في البالد العربية

مصطفى فرحان و ألء النقيب، أصول التحقيق في جرائم الفساد، جامعة بير زيت، معهد  .51
 .5082الحقوق، 

 موظفي الحكومة،ل والتنظيمية الفردية بالخصائص اإلداري  الفساد عالقة داغر منقذ محمد .58
، والبحوث الستراتيجية للدراسات اإلمارات مركز (،10) العدد استراتيجية، دراسات مجلة

5008. 
غزة، -نائل شلط، جريمة اختالس المال، محاضرة في قانون العقوبات العام، جامعة فلسطين .40

5082. 

 األبحاث والرسائ  الملمي : - ال اا 
 الفلسطينية الوطنية السلطة في رسالة ماجستير الفسادالمصري،  فخري  زهير" "محمد أشرف .8

(، جامعة النجاح 5001-8883الفلسطيني ) للفرد الوطني النتماء في تعزيز محاربته واثر
 الوطنية.

 مقارنة، رسالة أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، دراسة .5
 .5080 ماجستير، جامعة الشرق األوسط،

، رسالة "دراسة علمية وشرعية –ضوابط العدالة في التحقيق الجنائي ، "حسين علي الحميري  .4
 م. 5085ماجستير غير منشورة، جامعة المدينة العالمية، كواللمبور، 
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بكوش مليكة، "جريمة الختالس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، رسالة  .2
 م.5084وهران، وهران، ماجستير غير منشورة، جامعة 

يناير،  52حسن حسين محمود، دراسة تحليلية عن أسباب انتشار جرائم الفساد قبل ثورة  .2
 .5088مركز العقد الجتماعي، 

 مقارنة، رسالة الوظيفي، دراسة التأديب على العمومية الدعوى  بوقرا، اثر يوسف ربيعه .1
 .2006األردنية، غير منشورة،  الجامعة ماجستير،

بن سعيد بن علي القرني، رسالة ماجستير بعنوان : استغالل النفوذ الوظيفي ظرف سعد  .3
 .5008مشدد لعقوبة جريمة غسل األموال في النظام السعودي، جامعة نايف للعلوم األمنية 

سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي،  .1
 .8881مصر، 

رة، مواجهة الصفقات المشبوهة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، فرع قانون سهيلة بوزي .8
 .5003السوق، جامعة جيجل، 

عبد اللطيف ربايعة، أطروحة دكتوراه في جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي  .11
 .5083الفلسطيني، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 

دراسة  –هيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجهات التحقيق محمد مسفر القحطاني، "عالقة ال .88
مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 

 .م5084
محمد منصور محمد الصايدي، الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة في التشريع اليمني،  .12

 .سي، دار الكتب اليمنيةدراسة مقارنة بين التشريع المصري والفرن

، 8محمود شريف بسيوني، "الجريمة المنظمة وغسل األموال في القانون الجنائي الدولي"، ط .84
 م.5004دراسة غير منشورة، 

وسيلة بن بشير، ظاهرة الفساد اإلداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون  .83
 .5084ي وزو تيز  -الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري 

يوسف تومر كوهين، "مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة  .82
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية،  دراسة مقارنة"، –الوطنية الفلسطينية 

 م.5081، نابلس

 التقارير والمقا   والمؤتمرا  والما  : –رابماا 
مؤتمر آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمسائلة اإلدارية، منظور  إبراهيم شحاتة. .8

 .5008استراتيجي ومؤسسي، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
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آدم نوح علي معابدة، مفهوم الفساد اإلداري ومعاييره في التشريع اإلسالمي، دراسة  .5
، العدد الثاني 58ة، المجلد والقانوني مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية

5002. 
هيئة مكافحة الفساد  –، "هيئات مكافحة الفساد العربية النتشةاألستاذ رفيق شاكر  .3

م، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة 5085الفلسطينية نموذجاا"، 
 .العربية للعلوم األمنية، الرياض الفساد، جامعة نايف

يوسف سجى، "تقرير حول عمل محكمة جرائم الفساد  واألستاذسعيد زيد األستاذ  .2
جراءات التقاضي"  .م5083، ، هيئة مكافحة الفساد، رام هللاوا 

ورقة  ،قيق في جرائم الفساد"، واألستاذة آلء النقيب، "أصول التحاألستاذ مصطفى فرحان .2
 .م5082جامعة بير زيت، رام هللا،  –بحثية، معهد الحقوق 

مذكرة األمانة  –األمم المتحدة، "استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  .6
، مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة عامة حول استعراض دولة فلسطين"ال

 م.5082لمكافحة الفساد، الدورة السادسة، سانت بطرسبرغ، 

راقي إلداري والمالي في قانون العقوبات العإياد كاظم سعدون، "الصور اإلجرامية للفساد ا .7
(، 54، مجلة جامعة بابل )العلوم اإلنسانية(، المجد )المعدل" 8818لسنة  888رقم 

 م.5082، 8081(، ص4العدد )

واقع النزاهة  –الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، "التقرير السنوي الثامن  .1
 .م5081، مكافحة الفساد"، رام هللاو 

 م.5080، رام هللا، أمان"، "تقرير الفساد ومكافحته"لئتالف من أجل النزاهة والمساءلة "ا .1

 .م 2005اليمني، الستراتيجي التقرير .80
، منشورات المكتب امة لدولة فلسطين السنة القضائيةالتقرير السنوي األول للنيابة الع .88

 .5001 الفني للنائب العام، غزة،
 .8883 ،الفلسطيني حول ملف الفساد عامتقرير المجلس التشريعي  .85
، ورقة عمل مقدمة الفساد في تعزيز الحكم الرشيد" رشا العمارنة، "دور هيئة مكافحة .13

 م.5084، لمؤتمر ديوان الرقابة المالية واإلدارية الثاني، رام هللا

فساد، سام سليمان دله ، إبراهيم علي الهندي، البيروقراطية والجريمة المنظمة وعالقتها بال .83
، مركز الدراسات والبحوث ، المؤتمر العربي  5004 الفساد وأثره على الجهاز الحكومي
 .8811، الدولي لمكافحة الفساد، الرياض 

سرى محمود صيام، "دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد"، المؤتمر العربي  .12
  م.5004الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
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، الهيئة األهلية رير حول عمل محكمة جرائم الفسادسجى يوسف، تق سعيد زيد، و .81
 .5083استقالل فلسطين رام هللا،  -لستقالل القضاء وسيادة القانون 

السلطة القضائية، "ملخص عن القضايا المدورة والمفصولة واإلدانة والبراءة في محكمة  .83
(، رام 80م، مجلة قضاؤنا، العدد )5085تاريخه"، جرائم الفساد منذ تاريخ نشأتها حتى 

 م، 5080في عام  82هللا، ص
صمود البرغوثي، إقرارات الذمر المالية وأثرها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في  .81

فلسطين، ورقة بحث في مؤتمر مصر البحثي مخاطر النزاهة في التقاء القطاعين العام 
 .5084، ديسمبر 2-3والخاص 

رحمن أحمد هيجان، البيروقراطية والجريمة المنظمة وعالقتها بالفساد، الفساد وأثره عبد ال .88
، مركز الدراسات والبحوث، المؤتمر العربي الدولي 5004 على الجهاز الحكومي،
 .لمكافحة الفساد، الرياض

عبد الرحيم طه، تقرير حول اإلبالغ عن الفساد في ضوء التشريعات الفلسطينية، مؤسسة  .50
 .5083، النزاهة والشفافية أمان

، بحث محكم : أسبابه ونتائجه وطرق معالجته"عبد هللا بلوناس، "رؤية اقتصادية للفساد .58
 م.5005، العربي الثالث في اإلدارة، بيروتمقدم إلى المؤتمر 

( بشأن الستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة 34مجلس الوزراء السعودي، "قرار رقم ) .55
م، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد، 5003اد"، ومكافحة الفس

 .عة نايف العربية للعلوم األمنيةجام
، جرائم اختالس األموال العامة، مركز بحوث الشارقة، مجلة الفكر محمد نعيم فرحات .23

 .5003، الشارقة ،38العدد  ،84الشرطي، المجلد 

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية  5081(، عام 10)نتائج استطالع الرأي العام رقم  .53
 والمسحية.

 .م، رام هللا5083"، 5084ر السنوي هيئة مكافحة الفساد، "التقري .22

، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، الرياض، جامعة وهبة مصطفى الزحيلي .51
 .1/80/5004-1افحة الفساد نايف للعلوم األمنية، المؤتمر العربي األول لمك

 .5001تحدة اإلنمائي السنوي لعام، برنامج األمم الم .53
 مرااإلح مركز رة،هالقا الممارسين، مرشد وبة،هالمن األصول لسترداد دليل الدولي، البنك .51

 .م 2013والتوزيع، والترجمة نشرلل
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 الدساتير: -خامساا 
 م 5002القانون األساسي الفلسطيني المعدل سنة  .8

 
 القوايير: -سادساا 

بشأن اختصاصات النيابة العامة على أن "  8821( لسنة 334األمر الفلسطيني رقم ) .8
ممثلو النيابة في اإلدارات المختلفة ورجال البوليس المفوضون بالتحقيق والمرافعة يكونون 

 فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة "
 .8882( سنة 3قانون إجراءات إعداد التشريعات رقم ) .5
 م.5004لسنة  4قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  .4
 م 5008( لسنة 3قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم ) .3
 (، المطبق في الضفة الغربية.8810( سنة )81األردني رقم ) قانون العقوبات .2
 ، وجميع تعديالته8810( سنة 81قانون العقوبات رقم ) .1
 (، المطبق في قطاع غزة.8841سنة ) (33قانون العقوبات رقم ) .3
  5000سنة  3قانون العمل رقم  .1
 5002( لسنة 8الكسب غير المشروع رقم )قانون  .8
 .5003( لسنة 82قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم ) .80
( ، الوقائع الفلسطينية، 44بشأن سلطة النقد الفلسطينية مادة رقم ) 8883لسنة  5قانون رقم  .88

 55دي والعشرون، صالعدد الحا
 بشأن اللوازم العامة  8881لسنة  8قانون رقم  .85
 م5002( لسنة 8رقم )مكافحة الفساد قانون  .84
 المعدل م5080سنة  3قانون مكافحة الفساد رقم قرار ب .83
 م.5080( لسنة 3قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم )قرار ب .82
 2005 لسنة 4 رقم بالقانون  المعدل 1998 لسنة 4 المدنية رقم الخدمة قانون  .81
 .5002( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 5المادة رقم ) .83
 .م"، غزة5008( لعام 4زائية رقم )"قانون اإلجراءات الج .11

 .م"، غزة5008( لعام 2نظامية رقم )"قانون تشكيل المحاكم ال .11
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 ا تفاقيا  والمدويا : -اا سابم
 .5004اتفاقية األمم المتحدة سنة  .0
 .5002اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  .2

 .51/8/8882التفاقية الفلسطينية المرحلية، واشنطن  .3
 .2003  لعام الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقيه .4
المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الجمعية العامة لألمم  .5

 .8881والخمسون عام المتحدة، الدورة الحادية 
 الصادرة عن جمعية األمم المتحدة  مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .6

 .8838لعام 

 الشبك  الميكبوتي  )اإليتري (: - امياا 
، 5083إبراهيم منشاوي، األسباب واآلثار الجذور الجتماعية للفساد ومدركاته في مصر،  .8

http://www.acrseg.org/3739 
 أمان، – والمساءلة النزاهة أجل من الئتالف منشورات والدواء، الداء الفساد دية، أبو أحمد .5

-http://www.aman  إلكتروني متاح  في، كتاب ، 2004
palestine.org/Documents/Publication/children.doc/  

على الرابط  ،5082، رام هللا -، فلسطين من أجل النزاهة والمسائلة أمان الئتالف .4
https://www.aman-palestine.org – 

: تقرير منشور على الجزيرة نت .3
terviews/2015/4/28http://www.aljazeera.net/news/reportsandin  

، نيويورك. موقع األمم المتحدة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة لفساد، .2
5001 pogar.org-http://www.undp/ 

العدد  اإلنترنت، شبكة على المتمدن الحوار مجلة موقع الفساد، نحارب كيف حويجة، سحر .1
/  24353 في متاح (2005/12/28) ،1413

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid= 
، وفا -، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني لدحدوح، نحو قانون فلسطيني موحدسليمان ا .3

 .http://info.wafa.ps/atemplateعلى الموقع اإللكتروني : ، 5003
 http://harammissr.comشيوع ظاهر الفساد في مصر،  .1
http://www.moheet.com/details-عادل عامر، كيفية مواجهة الفساد في مصر،  .8

article 

http://www.acrseg.org/3739
http://www.acrseg.org/3739
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/28
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/4/28
http://www.undp-pogar.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
http://harammissr.com/
http://www.moheet.com/details_article
http://www.moheet.com/details_article
http://www.moheet.com/details_article
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فهمي النجار، ورقة بحثية في ورشة عمل بعنوان: نحو قانون فلسطيني موحد، مركز  .80
، على الموقع اإللكتروني:  5003وفا ،  -المعلومات الوطني الفلسطيني 

http://info.wafa.ps/atemplate. 
 الورشة في مقدمة عمل ورقة عالجه، وطرق  مظاهره، أسبابه،  الفساد العمايرة، فتحي كمال .88

 / في متاح للدراسات، الرخاء مركز ، موقع50/2/5001عمان بتاريخ  في المنعقدة
http://malikam.net/kitab1.htm  

  /http://www.egyptiantalks.org/invb/topicمراحل تطور الفساد في مصر  .85
معهد الحقوق في جامعة بير زيت على الموقع اإللكتروني:  .84

http://lawcenter.birzeit.edu 
تكرسها ، هي منظمة الغير حكومية الرائدة في 8884منظمة الشفافية الدولية"، تأسست عام  .83

لكبح الفساد، تضم حالياا فروعاا في تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في ألمانيا. للمزيد 
  www.transparency.orgمن المعلومات عنها وعن فروعها وعملها مراجعة موقعها:

 :مكتوبة على الرابط مؤسسة مجال للديمقراطية وحقوق اإلنسان، مدونة .82
http://magalfound.blogspot.com 

 :اآلتي الرابط على اإلعالمية، الحرية لشبكة اإللكتروني الموقع .81
http://hr.ps/ar/news/48984.html .) ، 53/8/5082  :السترداد تاريخ) 

مقالة منشورة لألستاذ، رمضان جريدي  http://www.al-jazirah.comموقع الجزيرة  .83
 .5084 العنزي،

م، زيارة إلكترونية للموقع 5081هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية،  .11
http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc2  
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