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 الشكر والتقدير

 
أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير الى الدكتور عبدا نجاجرة المحتـر الذي لـ يبخؿ عمي بتقديـ كؿ ما 

 يخدـ ىذا البحث ولبذلو الجيد والوقت في سبيؿ نفعي وتوجييي إلخراج ىذا البحث.
 

كؿ مف د.عبدا نجاجرة، د.نبيو صالح،  اء لجنة المناقشةكما واتقدـ بجزبؿ الشكر لمسادة أعض
 د. نائؿ طو

 وأتقدـ بشكري وتقديري لكؿ مف كاف لو فضؿ في إنجاز ىذا البحث المتواضع، ولو باليسير
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 الممخص
 

الواسطة والمحسوبية إحدى الظواىر االجتماعية الموجودة والمنتشرة في كثير مف المجتمعات، 
جة اإلنساف إلى تأميف متطمبات معيشتو، وتحسيف حياتو االجتماعية، وقد لجأ نشأت مع حا قدو 

الناس إلييا منذ القدـ طالبيف مف صاحب السمطة أو الماؿ لتأميف حياتيـ والنيوض بأوضاعيـ 
االقتصادية واالجتماعية، ويبدو أف الواسطة والمحسوبية أصبحت مف الظواىر السمبية النعكاسيا 

 .مع، كونيا تيدر وتبطؿ حقوؽ مف يستحؽ، وتحؽ باطؿعمى تنمية المجت
 

الشخص غير المناسب في  تعمؿ عمى وضعجوانب سمبية لكونيا ليا و لمواسطة والمحسوبية 
الواسطة والمحسوبية نتيجة لمثقافة السائدة وطريقًا يسمكو  سادتالمكاف غير المناسب، وقد 

 الوعيـ تفعيؿ النصوص القانونية ونشر البعض لموصوؿ إلى ما يريدوف، ومع ذلؾ فإنو واف ت
اف الواسطة والمحسوبية في طريقيا إلى االضمحبلؿ  فإننا نعتقد الظاىرة هوالثقافة بمخاطر ىذ

 والزواؿ.
 

تعد ىذه الظاىرة أحد أشكاؿ وصور الفساد المجرمة في القوانيف الناظمة لمكافحة الفساد، إذ ليذا 
 لبلتفاقياتباألحكاـ الدولية واألطر القانونية  االلتزاـ دءحيف تـ البانو بدأ التنبو لمخاطرىا 

الدولية والعربية لمكافحة الفساد، حيث اف الدوؿ األطراؼ  االتفاقيةالرافضة لجرائـ الفساد ومنيا 
مف خبلؿ رسـ السياسة الداخمية عمى الصعيد الوطني  ياتتعيد بااللتزاـ بأحكام في ىذه االتفاقيات

اف صور تجريـ فعؿ الواسطة والمحسوبية  يجد الباحثة ظواىر الفساد، و مف اجؿ محاربوذلؾ 
عرفو المشرع  انو وبحسب ما حيث نجديحمؿ في توصيؼ الفعؿ أكثر مف صورة فساد إنما 

الحصوؿ عمى  تتمثؿ فيالفعؿ  ىذا الفمسطيني اقرب لجريمة الرشوة كوف النتيجة مف ارتكاب
جرمتو بشكؿ مغاير، عمى خبلؼ ما قد مثبًل  كاألردف والً نجد اف دكما منفعة مادية أو معنوية، 

مثؿ السعودية والعراؽ ومصر حيث ربطتو بالرجاء او التوصية التي أخرى تـ تجريمو في دوؿ 
 يطمبيا الموظؼ.

 
منتشرة بشكؿ كبير في ظؿ ىذه الظاىرة منذ السابؽ كانت  فإنو وأما عمى الصعيد الداخمي 

نظمة ال سيما المتعمؽ منيا بجانب التوظيؼ، فكاف أصحاب القرار عمى القوانيف واأل االلتفاؼ
يستغؿ نص القانوف الذي يتيح لو اجراء التعاقد بشكؿ مباشر دوف األخذ بمعايير النزاىة والشفافية 

حزبية او دينية أو قرابة، إال أنو وفي ظؿ  العتباراتيتـ التعاقد المباشر مع الشخص بحيث 
نفاذ النص التشريعي  حيثحة الفساد السياسة الرافضة لمكاف يتـ التضييؽ مف نطاؽ تطبيؽ وا 
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أصبح االشراؼ والرقابة عمى قد لعممية التعاقد المباشر، ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى ف
اكثر مف جية األمر الذي قمؿ نسبة  وبإشراؼعمميات التوظيؼ مف بدايتيا تتـ بشكؿ عمني 

 الختياربية، ُمسمميف انو قد يحدث تواطأ واتفاؽ داخمي عممية ارتكاب الواسطة والمحسو  حصوؿ
ينطبؽ مواصفاتو عمى شخص ما، إال أنو ومف ومف ثـ أو إجراء إعبلف يكوف مرسـو  ما شخص

تيا يتـ ارسمو المشرع مف طرؽ ووسائؿ تقوـ بيا ىيئة مكافحة الفساد ضمف صبلحي خبلؿ ما
ساد، بحيث انو وفي ظؿ القانوف الحالي متابعة أي شكوى وببلغ لمساءلة مف يرتكب جـر الف

 ىذا انطباؽالنافذ يتـ العمؿ بالجانب الوقائي لمقضاء عمى ىذه الظاىرة ال سيما في حالة عدـ 
حتى يتـ التضييؽ وذلؾ الفعؿ عمى غير الموظفيف الذيف يشمميـ تعريؼ وتوصيؼ الجريمة، 

، والعمؿ عمى الجانب الوقائي والحد مف عدـ إفبلت الجاني مرتكب جـر الواسطة والمحسوبية
كإلغاء الوظيفة أو إعادة التوظيؼ حاؿ ثبوت اف التعييف وعمميات التوظيؼ يدخؿ فييا فعؿ 

ىذا النطاؽ  الواسطة والمحسوبية ىذا في ما إذا خرج الفاعؿ مف نطاؽ التجريـ، وانو حاؿ دخولو
 االختصاصيؽ معو مف جيات مساءلتو والتحقمف ثـ يطبؽ عميو اإلجراءات القانونية و  فحينئذٍ 

 .محاكمة عادلة وصواًل الى محاكمتو مف المحكمة المختصة
 

 ارتأيناعمى الصعيديف القانوني والعممي، فقد المستحدث تجريمو  المجـر فعؿونظًرا ألىمية ىذا ال
ينعكس عمى حيث ىذا الفعؿ مثؿ  انتشارلمدور الياـ الذي قد يمعبو نظرًا  وفيالباحث البحث 

 ية المجتمعية، وذلؾ ضمف دراسة قانونية مكونة مف ثبلثة فصوؿ.التنم
 

 جرائـالتعريؼ ببعض  عففيو  الحديث تـ وأشكالو الفسادماىية في الفصؿ األوؿ  وقد تناولنا
وتـ الحديث ، والمحسوبية الواسطة جريمة مع تشابوت التي الفساد ـ الحديث عف أشكاؿث الفساد

عف أحد أشكاؿ الفساد المجرمة، وكذلؾ تـ الحديث  باعتبارىاىيتيا الجريمة وماىذه فيو بنبذة عف 
 .الجريمة موضوع دراستنا ومقارنتيا بكؿ مف التشريع االردني والمصري

 
الواسطة والمحسوبية واحكاـ العقاب عمييا  اركاف جريمة تناوؿ الباحث فيوفقد أما الفصؿ الثاني 

، كما تناولنا اركاف ىذه الجريمةالواسطة والمحسوبية  الطبيعة القانونية لجريمةحوؿ  الحديثإذ تـ 
المشرع الفمسطيني واالردني والمصري، وعف كؿ مف لعقوبات التي فرضيا ا الحديث عف كذلؾو 

 . آلية اإلعفاء مف العقوبة والتخفيؼ منيالجريمة مف حيث ليذه ا العقاب خصوصية
 

لتحري والتحقيؽ والمحاكمة في ىذه إجراءات كؿ مف االفصؿ الثالث عف  في حيف تناولنا في
الفعؿ مف حيث  الرتكابمف حيث الدور الوقائي السابؽ لعممية المبلحقة والدور البلحؽ الجريمة 
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بما ينسجـ  ؿتجريـ الفعبالتالي جمع المعمومات والتحري والتحقيؽ وصواًل الى محاكمة الجاني و 
 .الظاىرةوالتجريـ الدولي ليذه 

مع  تعاونيا وتظافرىاالظاىرة فبلبد مف تكاتؼ الجيود و ىذه مقضاء عمى وخمصت الدراسة أنو ول
نشر الثقافة الرافضة لمواسطة والمحسوبية مف أجؿ القضاء الكامؿ مف ثـ و  االختصاصجيات 

وتعزيز مبادئ النزاىة والشفافية وتحقيؽ مبادئ تكافؤ الفرص التي تحـر أشخاص  ى ىذه اآلفةعم
البد مف ليذا ولكف بسبب الظاىرة تسمب منيـ دوف وجو حؽ،  الوظيفةفي العمؿ و  يقرر ليـ الحؽ

بالشكؿ السميـ لمعرفة الثغرات التي تحوؿ دوف  وذلؾ تحديد أركاف الجريمة بشكؿ تاـ وتوصيفيا
إيقاع العقوبة التي تتناسب مع الفعؿ كونو أقرب ألف تكوف مف وبالتالي إفبلت الجاني مف العقاب 

 جنايةاعتبارىا جنحة وليست مف ثـ األقرب بعمميات التوظيؼ و  رتباطياالصور الفساد اإلداري 
 لمعقاب عمييا.
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The crime of modesty and favoritism in Palestinian penal legislation 

A comparative study 

Mazen Maher sudqi Lahham 

Abedalla  M.A. Alnajajra 

Abstract 

Mediation (Al-Wasat) and nepotism is one of the social phenomena that existed and 

spread in many societies. It has been appeared due to the need to secure the 

requirements of living and improve social life.People have resorted to it since ancient 

times requesting from those in power or havemoney to secure their lives to improve 

their economic and social conditions. It seems that mediation and nepotism have 

become negative phenomena due to their reflection on the development of society as 

itwastes and invalidates the rights of those who deserve and makes falsehood a right. 

Mediation and nepotism have negative aspects because they impose the inappropriate 

person in the inappropriate place. Mediation and nepotism have appeared as a result 

of the prevailing culture and a way followed by some people to reach what they want. 

However; even if the legal texts have been activated, eliminating the legal gaps, 

disseminate awareness and culture about the dangers of this act; we believe that 

mediation and nepotism are on their way to remove. 

This phenomenon is one of the forms of corruption that is criminalized in laws 

governing corruption. It has been begun to pay attention to its risks upon adhering to 

the international provisions and legal frameworks of the conventions that reject 

corruption crimes, including the Arab and International Anti-Corruption Convention. 

The members of this convention undertake to commit by provisions of these 

agreements through drawing up policies at the national level in order to combat the 

phenomena of corruption. We find that the image of criminalization of the act of 

mediation and nepotism bearsthe characterization of the act more than the image of 

corruption. We find that according to the Palestinian legislator, it is closer to the crime 

of bribery as the result of committing the act is for obtaining a material or 

moralbenefit. We find that countries like Jordan, for example, has criminalized it 

differently, in contrary to what has been criminalized in countries such as Saudi 

Arabia, Iraq and Egypt as it linked it to the request or recommendation requested by 

the employee. 

In view of the importance of this modern subject at the legal and practical levels, the 

researcher has seen to investigate in it due to the important role caused by the spread 

of this act which is reflected on community development, within a legal study 

consisted of three chapters. 

In the first chapter, we discussed the legal nature of the crime of mediation, nepotism 

and its nature. I have talked briefly about this crime and its nature as one form of 

criminalizing corruption.I also talked about the crimes of corruption whose elements 

Dr
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are similar in nature to the crimes of mediation, nepotism and compare between them 

and some familiar corruption images common within jobs framework. 

 

The second chapter deals with the definition of mediation, nepotism, its concept as 

well as  physical, moral, Sharia and legal elements of this crime. Moreover; it has 

been focused on penalties imposed by the legislator in the Palestinian, Jordanian and 

Egyptian legislations and the mechanisms of exemption and mitigation from 

punishment and alleviate it. 

 

The third chapter discusses the mechanism of accountability and prosecution in 

following-up corruption to reduce it in terms of the pre-preventive role for the 

prosecution process and the subsequent role of the act in terms of gathering 

information and investigation leading to the prosecution of the offender and the 

criminalization of the act internally in line with the international criminalization of 

this phenomenon. 

The study concludes that in order to eliminate the phenomenon, efforts must be made 

to cooperate with the competent authorities and spread the culture of rejection of 

mediation and nepotism in order to eliminate it completely, promote the principles of 

integrity and transparency, achieve the principles of equal opportunities that deprive 

people who have the right but because of this unjust phenomenon, it is stolen from 

them without any right. It is necessary to identify the elements of the crime, describe 

it correctly to know the gaps that prevent the impunity of the perpetrator and punish 

him or her that commensurate with the act being closer to a form of administrative 

corruption due to its link with the recruitment process and consider it as a 

misdemeanor and not a crime for punishment. 
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 المقدمة:
 

الحديث والتطور في  وسائؿ الدولة إلدارة مؤسساتيا أصبح ىنالؾ حاجة ممحة التقني بعد التقدـ 
مف خبلؿ التوظيؼ لمقوى البشرية ولعؿ البعض يتساءؿ ماىي البدائؿ إلدارة المؤسسات  إلدارتيا

والمرافؽ التابعة لمدولة، فيناؾ بعض الدوؿ تدير مؤسساتيا مف خبلؿ انظمة إلكترونية خاصة في 
االعتماد عمييا بشكؿ كبير رغـ ما ليذه األنظمة  مف ثـظؿ مواكبة عصر التقدـ التكنولوجي و 

يوجد  أينماأف الفساد مشكمة مف المشكبلت التي توجد  حيثفساد، ال عمى جرائـا وعيوب مف مزاي
اف االنساف بطبيعتو يميؿ الى غريزة الطمع والسيطرة غير المشروعة عمى االمواؿ  كمااالنساف؛ 

واستغبلؿ الوظيفة لصالحو الشخصي، والفساد ليست ظاىرة محصورة في بمد ما او عمى فئة 
متواجد في جميع البمداف حيث إف ىذه اآلفة تمس الجميع  والسيما الفقراء  معينة بؿ ىو

اإلضرار باالقتصاد والذي بدوره  إلى والضعفاء حيث اف نتائج جرائـ الفساد وخيمة كونيا تؤدي
 .يؤدي الى تباطؤ التنمية بؿ وتراجعيا في البمداف خاصة النامية منيا

 
دارة المؤسسات أصبحت وسائؿ الرقابة  انعداـإذ انو وفي ظؿ  واإلدارة الفاعمة لعممية قيادة وا 

تظير سموكيات انطوى فييا تغميب المصمحة الخاصة عمى العامة، وعَد المركز الوظيفي مرتعًا 
تحقيقًا ألكبر فائدة ومنفعة خاصة وذلؾ مالي أو إداري  اكاف منيأجـر الفساد سواًء  الرتكاب

تعززت ىذه السموكيات بوجود قد ويؤدي الى سمبو، و  لمشخص الموظؼ بشكؿ يمس بالماؿ العاـ
 االقتصاديةعوامؿ ساعدت في تفشييا يذكر منيا غياب أجيزة الرقابة وعدـ تفعيميا، واالوضاع 

لمدولة،  االقتصاديةو  االجتماعيةالمعيشية لفئة الموظفيف بشكؿ غير متناسب مع األوضاع 
مع طرؽ اإلدارة الحديثة،  انسجامياإلدارية وعدـ بعض القوانيف واألنظمة ا اىتراءأضؼ الى ذلؾ 

وعدـ وجود عقوبات رادعة، كذلؾ عدـ وجود ضوابط إلدارة الماؿ العاـ، وال يسعنا الحديث ىنا 
 رغـ إقرارنا بعدـ القضاء عمييا بشكؿ تاـ. فشيءشيئًا   باالنحسارالى أف ىذه العوامؿ بدأت 

وظيفي كالرشوة  واالختبلس لدى صغار الموظفيف تعددت صور وأشكاؿ ومفاىيـ الفساد الكما  
إحالة مقاوالت أو  إضافة الىأو كبارىـ، أو لدى المتعامميف معيـ، وتزوير األوراؽ الرسمية، 

عقود توريد ألشخاص قريبيف جًدا مف المسؤوليف، بدوف أخذ عطاءات منافسة، أو مف خبلؿ 
اض المنفعة المادية الشخصية، أو تدخؿ المسؤوليف في اإلحالة ألغر حيث منافسة صورية، 

فمنيا ما كاف بطريؽ الكسب الغير مشروع، ومنيا ما كاف مف خبلؿ إساءة  1لمنفعة سياسية
استعماؿ السمطات الوظيفيو، ومنيا ما كاف بطمب بدؿ مادي أو عيني لقاء القياـ بعمؿ أو 

                                                           
 .7ف، صد. ،الفساد في المجتمع الفمسطيني :فوعبد الرحمف أبو عر  1
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تبلعب باألوراؽ الرسمية عنو يقع عمى عاتقو الوظيفي القياـ بو، ومنيا ما يتعمؽ بال االمتناع
بقصد التربح، ومنيا اتجار الموظؼ في مناطؽ ممارسة سمطتو، ومنيا ما جاء بشكؿ التعسؼ 

قرار مف اجؿ تغميب مصمحة  باتخاذفي إصدار القرارات اإلدارية، كذلؾ عف طريؽ التدخؿ 
توظيؼ لمنح السياسي والحزبي أو بحكـ القرابة مف أجؿ الييمنة عمى عممية ال الرتباطياخاصة 

 الوظيفة لغير مستحقييا وىو ما يعرؼ بجريمة الواسطة والمحسوبية وىو موضوع دراستنا. 
 

 :قاؿ تعالى حيث ىذه الظاىرة بما فييا الديف اإلسبلمي،قد حاربت جميع الديانات ليذا نرى أف 
، ونجد اف 1(ي اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقيفَ ِتْمَؾ الدَّاُر اآْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَف اَل ُيِريُدوَف ُعُموًّا فِ )

 أخرجوالرسوؿ صمى ا عميو وسمـ لـ يتياوف في قضايا الفساد، حيث روي في الحديث الذي 
فمما  ،الرسوؿ عميو السبلـ استعمؿ رجبل مف األزد، يقاؿ لو ابف المتبية عمى الصدقة أفالبخاري 

فيبل جمس في بيت ابيو او بيت امو، فينظر اييدى لو ): وىذا أىدي لي، قاؿ ىذا لكـ :اؿقدـ ق
 إلى (....منو شيئا اال جاء بو يوـ القيامة يحممو عمى رقبتو أحدوالذي نفسي بيده ال يأخذ  ؟ال أـ

لعف ا ) :عف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ انو قاؿبف حنبؿ احمد  اإلماـوروى  ،آخر الحديث
الفساد لما لو مف  أعماؿوكذلؾ فإف كافة الطوائؼ الدينية قد حرمت ارتكاب  ،والمرتشيالراشي 

 .واالقتصادية واالجتماعيةآثار عمى كافة األصعدة سواًء الدينية 
 

حاولت المؤسسات الدولية ذات العبلقة بموضوع الفساد االجتياد في تعريؼ وتوصيؼ ليذا 
القطاع ىو: "سوء استعماؿ الوظيفة في  2الشفافية العالمية ظاىرة الفساد، فالفساد في تقرير منظمة

 .3مف أجؿ تحقيؽ مكاسب شخصية" العاـ
 

تعريؼ شامؿ لمفساد، مف ىذه التعريفات ب لمقياـىناؾ محاوالت مف قبؿ كثير مف الباحثيف كما أف 
الفساد أنو )سموؾ ينحرؼ عف الواجبات الرسمية بسبب مكاسب خاصة، مالية أو  ُيعرؼما 

                                                           
 .83سورة القصص، اآلية  1
 وتتخذ مف برليف )ألمانيا( مقًرا ليا، وىي تعمؿ عمى كبح جماح الفساد 1993منظمة الشفافية الدولية تأسست في العاـ  2

الذي  مف النقاط عمى المقياس مقبوالً عمى مستوى العالـ، وتعتقد أف اإلصبلح اإلداري ضروري ألي دولة لـ تسجؿ مستوًى 
محاربة  بأفضؿ سجؿ في اإلسكندنافيةـ، تتمتع الدوؿ  2005المنظمة ليذا الغرض. وحسب تقريرىا السنوي لمعاـ  أوجدتو

ومحاوالت إغراء أصحاب  حالة مف االنعداـ لظاىرة الفساد ىناؾ شبوأف مختمؼ أنواع الفساد في المعامبلت الرسمية، إذ 
 .لمحصوؿ عمى فوائد تجارية أو شخصية القرار

 /ـ، موقع المنظمة عمى شبكة اإلنترنت / متاح في 2005منظمة الشفافية الدولية لسنة  تقرير 3
http://www.transparency.org/publications/gcr. 
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لمكانة خاصة(، أو سموؾ يخرؽ القانوف عف طريؽ ممارسة بعض أنواع السموؾ الذي يراعي 
 .1المصمحة الخاصة"

 
استعماؿ " ووضع البنؾ الدولي تعريًفا لمنشاطات التي تندرج تحت تعريؼ الفساد عمى النحو التالي

يدي الطويمة وعمى ىذا النحو ينظر لمفساد بأنو "عبلقة األ 2الوظيفة العامة لمكسب الخاص"
المتعمدة التي تيدؼ الستنتاج الفوائد مف ىذا السموؾ لشخص واحد أو لمجموعة ذات عبلقة 

 .3باآلخريف
ضاربة الجذور في المجتمع العربي، إنما ىي يجب إدراكو بأف ثقافة الواسطة والمحسوبية  ومما

يا ليست بالعادة السمبية اعتبار أنيا يمكف أف تكوف حميدة، وأن وانتشارىاوقد ساعد عمى ترسيخيا 
تراثنا االجتماعي، كما  وأفي تراثنا اإلسبلمي  سواء أو السيئة، وأف ىذه المقولة تجد ما  يؤيدىا

أنو ال بد أف نعترؼ ابتداًء بأف مكافحة الواسطة والمحسوبية مسألة ال تحتاج فقط إلى أساليب 
مف  لقصيرة وقد تستغرؽ أكثر مف جيؿقانونية، ولكنيا تحتاج أيًضا إلى مرور مدة زمنية ليست با

ف تضافرت جيود مؤسسات المجتمع المختمفة؛ ابتداًء أجؿ استئصاليا مف نفوس المواطنيف ، وا 
مف األسرة التي تزرع في نفوس نشِئيا مبدأ العدؿ وتكافؤ الفرص، وأف َمف أراد شيًئا فميحصؿ 

 .افة الواسطة لتجتثيا وُتغرس مكانياثقافة مغايرة ومناىضة لثق مما يؤدي الى خمؽعميو بكفاءتو، 
 

وتعد اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في العاـ 
كما أوؿ صؾ قانوني عالمي لمكافحة الفساد،  2005والتي دخمت حّيز التنفيذ في العاـ  2003

سواء كاف في مجاؿ  اتخاذىاب عمى الدوؿ األطراؼ تحدد ىذه االتفاقية  التدابير الوقائية التي يج
اإلجراءات اإلدارية والمالية والقضائية لمنع وقوع الفساد في  اتخاذتبني السياسات والممارسات أو 

القطاعيف العاـ والخاص، باإلضافة إلى إيجاد وتطوير المؤسسات الوطنية لمنع ممارسات الفساد 
ـ الدوؿ الموقعة عمييا بمحاوالت متفاوتة في سبيؿ القضاء ومبلحقة مرتكبيو، وفي سبيؿ ذلؾ تقو 

عمى ظاىرة الفساد ومحاربتو وذلؾ حسب امكانياتيا المادية والبشرية حيث تقوـ بإنشاء ىيئات 
الواجبة عمييا مف أجؿ بناء بيئة رافضة  االلتزاماتمكافحة الفساد ومؤسسات رقابة كإحدى 

 ومحاربة لمفساد.

                                                           
 ،1994 ، ترجمة: عمى حسيف حجاج، مراجعة: فاروؽ جرار، دار البشير، عماف،السيطرة عمى الفساد :روبرت كميتجارد 1

 134ص
 .108ـ، ص 1997في عالـ متغير، تقرير عف التنمية في العالـ،  البنؾ الدولي، الدولة2 
 / البنؾ الدولي، مساءلة الييئات الفاسدة، موقع البنؾ الدولي عمى شبكة اإلنترنت، متاح في 3

http://www.worldbank.org/sanctions. 
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المذكورة إلى الحاالت التي  يترجـ فييا الفساد إلى ممارسات فعمية، ومف ثـ  ةاالتفاقيفقد أشارت 

الرشوة في القطاعيف الخاص والعاـ، واالختبلس، واستغبلؿ النفوذ  :تجريـ ىذه الممارسات، مثؿ
ساءة استغبلؿ الوظيفة، وتبييض األمواؿ، والثراء غير ا لمشروع، وغير ذلؾ مف والمتاجرة بو، وا 

 .1دأوجو الفسا
 

 :الدراسة أىداف: اوالً 
 

 الفساد وآفة صور مف كونيا والمستحدثة الخطيرة الجرائـ مف والمحسوبية الواسطة جرائـ تعتبر
 أف دراستنا في ونسعى المذكور، الفساد مكافحة قانوف خبلؿ مف عمييا العقابو  تجريميا  تـ التي
 الفمسطيني المجتمع عمى الجريمة تياخطور  مدى في والبحث المذكورة الجرائـ أركاف بمعالجة نقوـ

 مف لمحد الفمسطيني التشريع تواجو التي اإلشكاليات حؿ إلى وصوالً  ،عميو السمبي وتأثيرىا
 كذلؾ والمحسوبية، الواسطة جريمة مرتكب مساءلة إمكانية دوف تحوؿ التي القانونية العوائؽ
 الواسطة جريمة عمى لمقضاء االختصاص لجيات المتاحة القانونية اإلمكانيات إلى التوصؿ

 .الجريمة عمى المفروضة العقوبة تبلءـ مدى إلى وصوالً  انتشارىا، عممية مف والحد والمحسوبية
 

  :: نطاق الدراسةثانياً 
 

تعد جريمة الواسطة والمحسوبية مف الجرائـ المستحدثة في التشريع الفمسطيني والتي مازالت قيد 
 2005( لسنة 1وليدة قانوف مكافحة الفساد المعدؿ رقـ ) أنياسيما الدراسة والتحميؿ ألركانيا، ال 

 ،بباقي الجرائـ المتعمقة والمرتبطة بالجانب الوظيفي إسوة سابقاً حيث لـ تكف ىذه الجريمة مجرمة 
قانوف النزاىة  إلىسيتـ التطرؽ  كماالجريمة  ىذه سيتـ تسميط الضوء عمى مفيـو وبالتالي

وكذلؾ قانوف العقوبات المصري المعدؿ  2016( لسنة 13المعدؿ رقـ ) ومكافحة الفساد األردني
ىذه كذلؾ تحديد وتوصيؼ أركاف و ، فعؿ الواسطة والمحسوبية الذي يجـر 2003( لسنة 95رقـ )

 .الجريمة
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 :الدراسة إشكالية: ثالثاً 

 
 واسطةال لظاىرة التشريعية المواجية كفاية مدى حوؿ السؤاؿ في الدراسة إشكالية تتمثؿ

 وكما الجريمة ىذه أف حيث ،بشكؿ دقيؽ والمحسوبية الواسطة جريمة أركاف وتحديد والمحسوبية
 بأحكاـ االلتزاـ وليدة كونيا دراستنا موضوع التشريعات في المستحدثة الجرائـ ضمف مف سنبيف

 جريمة صور إحدى تعتبر الجريمة ىذه أف حيث مصر جميورية باستثناء الدولية االتفاقيات
 بإدانة قضائية أحكاـ صدور عدـ ظؿ في خاصة ،1962 عاـ منذ عمييا المنصوص الرشوة
 . اآلف لغاية المعدؿ الفساد مكافحة قانوف صدور منذ الجريمة ىذه عف متيميف

 ومحاربة معالجة آليةماىي  التالي السؤاؿ عمى اإلجابة الى سنصؿ الدراسة ىذه خبلؿ ومف
 والقوانيف األنظمة لتفعيؿ القانونية الجوانب الى سنتعرض حيث والمحسوبية؟ الواسطة ظاىرة

 المواطف حؽ مف كونو العامة الوظيفة وسموكيات بمعايير بااللتزاـ وذلؾ ثغراتيا بمعالجة والخروج
 مف واسطة أو تدخؿ دوف الدستور ويكفمو مباشرة القانوف إياه يعطيو الذي حقو عمى الحصوؿ

 تغيير عمى والعمؿ المواطف، ىذا لخدمة وجد الموظؼ واف الحؽ، ىذا شروط توافرت إذا احد
قناع المجتمع ثقافة  إال يتأتى لف وىذا شروطو توافرت إذا توسط بدوف سيصمو حقو باف المواطف وا 

 .قوالً  وليس فعبلً  المختصة الجيات قبؿ مف المطموبة والشروط لممعايير الصحيح بالتطبيؽ
 
 
 
 

 :رابعا: منيجية الدراسة
 

االعتماد عمى المنيج التحميمي والمنيج المقارف، مف خبلؿ ما تـ االطبلع عمى عدد مف  تـلقد 
القواعد  إلى، إضافة اإلنترنتالبحوث والدراسات والدوريات والكتب وكذلؾ المنشورة عمى شبكة 

عالجت  تشريعاتالعامة لمقانوف الجنائي، حيث سوؼ أقوـ بإجراء مقارنة ما بيف عدة والمبادئ 
 ىذه التشريعاتتحميؿ نصوص  إلىالواسطة والمحسوبية والمقارنة فيما بينيا، إضافة  جريمة

لتبلفي الثغرات التي تحوؿ وذلؾ تحديد وتوصيؼ أركاف جريمة الواسطة والمحسوبية  إلىلموصوؿ 
 .دوف إفبلت الجاني مف العقاب

 



 م
 

المجـر  ي الفمسطينيوسوؼ تتطرؽ دراستنا حوؿ موضوع الواسطة والمحسوبية في التشريع الجزائ
وجميعنا أو المحاباة المحسوبية  وأالواسطة  تردد عمى أذىاننا ومسامعنا مصطمح، حيث يلمفعؿ

يشجب ويستنكر التوسط او التدخؿ إلعطاء مف ليس لو حؽ في الوظيفة والتعييف لمحصوؿ عمى 
ضع الرجؿ المناسب الفائدة المعنوية أو المادية، وننادي بأىمية ترسيخ المبادئ و المعتقدات لو 

في المكاف لمناسب ولكننا لؤلسؼ مف خبلؿ واقعنا العممي نعمؿ عمى ترسيخ ىذه الظاىرة السمبية 
، إذ اصبح ىذا السموؾ السمبي المجتمع  فيثقافة سائدة  عبارة عف إيمانًا بانيا فعؿ ليس مجـر

ا اف احد األصحاب قد الفمسطيني خاصة اننا نمتاز بطبيعة تقميدية يسودىا العشائرية فمو عممن
تقدـ لوظيفة ما فإننا سنعمؿ عمى إيجاد أي شخص تربطو أي معرفة سواًء حزبية دينية بصانع 
القرار لمتدخؿ في عممية التوظيؼ ونعتبر باف ىذا الفعؿ ليو مف باب الشفقة أو تقديـ الخدمة او 

ب أي مستندات أو خدمة المساعدة لو، حتى أصبحنا أننا ولدى اتجاىنا ألي مؤسسة أو وزارة لطم
بمعارفنا مف أجؿ تسييؿ منحنا المستند أو  االتصاؿفنعمؿ دوف تردد عمى  اختصاصمنيا كجية 

 وانتشرتالخدمة والذي حقيقة ال يتطمب كؿ ىذا العناء، ولكف السموؾ والثقافة التي سادت 
سطة والمحسوبية ظاىرة الوا انتشاروزرعت في نفسونا ىذا المعتقد ليو مف األمر الذي عزز في 

يمانًا مف حرص المجتمع الدولي عمى محاربة  أحد أشكاؿ  اعتبارىاالظاىرة فقد عمد الى ىذه وا 
ببعض األفعاؿ الجرمية التي لوال  والرتباطياومظاىر الفساد لما ليا مف مخاطر سمبية مف ناحية، 

معنوية مف  أوة الصفة الوظيفية لما سيمت مف تنفيذىا وساعدت في عممية تحقيؽ مكاسب مادي
 .أخرىورائيا مف ناحية 

وفي تحميؿ البيانات لمسح توجيات الموظفيف العمومييف حوؿ واقع الفساد وانتشاره في الضفة 
حسب وجية نظرىـ حوؿ اىـ سبب وراء  2013المركزي عاـ  اإلحصاءاجراه مركز  ذيالغربية ال

سبة العميا وراء انتشار ظاىرة الواسطة انتشار الفساد ونوع الفساد، حيث كانت وفؽ معتقدىـ اف الن
( وتمتيا نسبة 28.2والمحسوبية ىي ضعؼ القيـ التربوية الرافضة لمفساد وبمغت النسبة )

 .1( بسبب عدـ تطبيؽ القوانيف والنظـ واإلجراءات الموجودة21.6)
 

اني اما عف التوزيع النسبي لمموظفيف العمومييف في الضفة الغربية حسب وجية نظرىـ حوؿ ث
اىـ سبب وراء انتشار الفساد ونوع الفساد وفؽ اإلحصائية التي اعدىا مركز اإلحصاء المركزي 

(% تبلىا جريمة إساءة 16.6فكانت أعمى نسبة ىي جريمة الواسطة بمجموع )2 2013لمعاـ 
(% وكانت اإلحصائية تتركز حوؿ نسب األسباب التي 15.4استعماؿ السمطة بما مجموعو )

                                                           
المركز حوؿ مسح توجيات الموظفيف العمومييف حوؿ واقع الفساد وانتشاره في ء، التقرير الصادر عف مركز اإلحصا 1

 .33ص ،2014، المنشور في حزيراف/ يونيو، 2013الضفة الغربية، 
 .36، صالمرجع السابق، التقرير الصادر عف مركز االحصاء2 
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الفساد وكاف توزيع االسباب يتمحور بمحاور عدة منيا: عدـ وجود إرادة سياسية  بانتشارتحوؿ 
لمكافحة الفساد، ضعؼ القيـ التربوية الرافضة لمفساد، تدني الرواتب، عدـ تطبيؽ القوانيف والنظـ 
واإلجراءات الموجودة، ضعؼ الجيات المعنية بمبلحقة، عدـ معرفة الموظفيف بكيفية اإلببلغ عف 

 فساد، تخوؼ الموظفيف مف اإلببلغ عف حاالت الفساد، تواطؤ المسؤوليف.حاالت 
مع العمـ اف ارتفاع النسبة لجريمة الواسطة والمحسوبية يعزى ألسباب النمط السائد في فمسطيف 

العامة بخصوص موضوع الواسطة والمحسوبية، وأيضًا لمواقع  االنطباعاتوالذي يتمحور حوؿ 
 .1االنطباعاتصة في انتشار البطالة والفقر أدى الى ظيور ىذه خا واالجتماعي االقتصادي

 
فيذه الجريمة وبيذا المفيـو ماىي اال تجاىؿ لؤلنظمة، واعتداء عمى الحقوؽ، ومنحيا لمف ال 
يستحقيا، ويجب اف تقؼ الجيود لمحاربتيا، بوصفيا اخطر انواع الفساد، الذي ييمؾ المجتمع، 

ي واالداري، وذلؾ لما يترتب عمييا مف وصوؿ اشخاص الى مواقع ويدخمو في دوامة الفساد المال
المسؤولية، بؿ الى مواقع صنع القرار مف خبلؿ الواسطة والمحسوبية دوف االعتبار الى الكفاءة 

 والنزاىة.
 واشكالو الفسادالمتعمؽ بماىية  األوؿ الفصؿوقسـ الباحث دراستو الى ثبلثة فصوؿ، إذ تـ تقسيـ 

مف ثـ تطرؽ الى ، و ومظاىره الفساد جرائـ تعريؼمنو  األوؿ المبحثحث تناوؿ الى ثبلثة مبا
، ومف ثـ الوظيفة استثمار جريمة، و مشروع الغير الكسب، و االختبلس الرشوةك الفساد جرائـ صور

بالحديث عف جريمة الواسطة والمحسوبية حيث تـ التطرؽ الى  منو تناوؿ في المبحث الثاني
 أوجووتعريؼ لجريمة المحسوبية، كذلؾ تـ التطرؽ لمحديث عف  الواسطة ةجريم تعريؼتعريفيا و 

 منو سالفة الذكر، ومف ثـ تناوؿ الباحث في المبحث الثالث الفساد جرائـ ببعض واالختبلؼ الشبو
ومف  األردني بالتشريعإذ تـ مقارنتيا  المقارف القانوف في والمحسوبية الواسطة جريمة الحديث عف
 .المصري التشريعب ثـ مقارنتيا

 جريمة اركاف تحديدفيو دراسة ت الفقد تناولفقد قسمو الباحث الى ثبلثة مباحث  الثاني الفصؿ أما
مفصبًل كؿ منيا وذلؾ في المبحث االوؿ حيث تـ  عمييا العقاب واحكاـ والمحسوبية الواسطة

كذلؾ تناولت ، عيةشر ال ركفوكذلؾ  المفترض الركف أركاف الجريمة بالحديث عفعف  حديثال
، وتناوؿ في وتوصيفيا والمحسوبية الواسطة لجريمةالمعنوي و  المادي الركف حوؿالدراسة البحث 
وتناوؿ فيو  والمحسوبية الواسطة جريمة عمى العقاب أحكاـ البحث حوؿمنو  المبحث الثاني

وكذلؾ  ريةلمح السالبة والعقوبات األصمية العقوبات و الجريمة عمى العقوبات أنواع البحث عف
 خصوصية  دراسة الثالث المبحثفي ، كذلؾ تناوؿ الباحث المالية بالذمة ماسةال عقوباتال

                                                           
 . 22/10/2017، بتاريخ ىيئة مكافحة الفساد -حمدي الخواجا، مدير عاـ التخطيط جزء مف مقابمة د. 1



 س
 

 حوؿ لبحثوتناوؿ ايضًا ا العقاب مف والتخفيؼ اإلعفاء وآلية والمحسوبية الواسطة لجريمة العقاب
 .لجريمة الواسطة والمحسوبية تقادـ العقوبة

 
، حيث تـ والمحاكمة والمبلحقة التحري إجراءاتعف  حثالب الثالث الفصؿفي في حيف تناولنا 

وضوابطيا  القضائي الضبط وأعماؿ الفساد جرائـ عف األدلة وجمع التحريالتطرؽ الى وسائؿ 
تناولت الدراسة في  ما، كوذلؾ في المطمب األوؿ جراءاتياإومشروعية وسائؿ التحري وسرية 

 االبتدائي التحقيؽ ماىيةإذ تـ التطرؽ الى  الفساد ئـجرا في االبتدائي التحقيؽ منيا الثاني المبحث
 الجيةتناوؿ الباحث الحديث في ىذا الفصؿ عف كما ، و القانونية اوأىميتي الفساد جرائـ في

 الفساد جرائـ في االبتدائي التحقيؽ آلياتومف ثـ  الفساد جرائـ في االبتدائي بالتحقيؽ المختصة
و  بالخبراء االستعانة و الشيود سماع فروع تناوؿ فييا آلية في المطمب الثاني وقسمو الى ثبلثة

عف جرائـ  حوؿ إجراءات المحاكمة البحث منو في المطمب الثالث ناوتناول المتيميف استجواب
 خاصة. اختصاصكجية  ىاوالجية المختصة في إجراءالفساد 
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 د وأشكالوالفساماىية : األولالفصل 
 

 الفساد بظاىرة فالتعري المبحث األول:
 
ف كانت بنسب وتأثيرات   يعتبر الفساد ظاىرة كونية تنتشر في جميع بمداف العالـ دوف استثناء وا 

متفاوتة وأشكاؿ مختمفة، والتعريفات األكثر شيوعا عف الفساد تفسره بأنو "الشطط في استعماؿ 
اجؿ الحصوؿ عمى امتيازات تخدـ مصالح خاصة "، ويعتبر  سمطة الموقع العاـ ء واستغبلليا مف

ىذا التعريؼ مقبوال وتقميديا إلى حد بعيد باعتباره األقرب إلى واقع الفساد والذي يتضمف قياـ 
المسؤوؿ في استغبلؿ منصبو لممنفعة الخاصة سواء لو مباشرة أو إلفراد  عائمتو أـ لمقربيو، 

إدانة الفساد معرفة اياه بانو  "صورة ال أخبلقية وعمؿ  وتذىب بعض التعاريؼ شوطا أطوؿ في
غير قانوني يقوـ بو الشخص بقصد الحصوؿ عمى منفعة شخصية " أما نشطاء حقوؽ اإلنساف 
فيقدموف تعريفات ترتبط بمفاىيـ ومبادئ حقوؽ اإلنساف معتبريف الفساد بانو " خرؽ مف نوع 

مؽ لفمسفة ومبدأ حقوؽ اإلنساف األساسي  وىو خاص لحقوؽ اإلنساف يصؿ الى مرتبة النفي المط
 .المساواة "

 
نشاء جية مختصة لمحاربتو وا   إصدار تشريع ولعؿ احد االساليب الناجعة لمحاربة الفساد ىو

والقضاء عمى جذوره ال سيما لما لو تأثير عمى جوانب الحياة وتأثيره السمبي حيث اف االتفاقيات 
ؿ اتخاذ عدة اجراءات وقائية في التشريعات الداخمية كاف الدولية تحث عمى محاربتو مف خبل

اوالىا ضرورة وجود جسـ قانوني مختص ومعني بمكافحة الفساد، إذ ال بد ىنا الوقوؼ لمحديث 
عف الوضع الفمسطيني و عف انشاء ىيئة مكافحة الفساد حيث ُأنشأت ىيئة مستقمة لمكافحة 

بشأف تعديؿ قانوف الكسب غير المشروع رقـ  2010( لسنة 7الفساد بموجب القرار بقانوف رقـ )
كييئة مستقمة إداريا وماليا، حيث صدر ىذا القانوف إعمااًل لممطالبات الدولية  ،2005( لسنة 1)
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وبعد توقيع السمطة الوطنية الفمسطينية عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد و التي أشارت 
 ىيئة مستقمة لمكافحة الفساد. عمى وجود 1في المادة السادسة منيا

 
يتمثؿ في انشاء جية مختصة تممؾ إنما اف اليدؼ مف تشكيؿ ىيئة مكافحة الفساد نرى حيث 

مف الصبلحيات واآلليات ما يمكنيا مف كشؼ األخطاء ومنع الفساد والمسائمة عميو، كما وتيدؼ 
في تقديـ الببلغات الى حث ودعوة كؿ الشرفاء لكشؼ رؤوس الفساد وتقديـ المساعدة ليـ 

والشكاوي وتوفير الحماية القانونية البلزمة ليـ، وبالتالي نجد اف مشرعنا الفمسطيني حدد في 
 :2صريح القانوف النافذ عف الصور التي تعد فسادًا وذكرىا حصرًا عمى النحو اآلتي

 
ص عمييا في الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة العامة والجرائـ المخمة بالثقة العامة المنصو  -1

 .قوانيف العقوبات السارية
 .الجرائـ الناتجة عف غسؿ األمواؿ المنصوص عمييا في قانوف غسؿ األمواؿ -2
 .كؿ فعؿ يؤدي إلى المساس باألمواؿ العامة -3
 .إساءة استعماؿ السمطة خبلفًا لمقانوف -4
 .قبوؿ الواسطة والمحسوبية التي تمغي حقًا وتحؽ باطبلً  -5
 .الكسب غير المشروع -6
األفعاؿ المَجرمة الواردة في االتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي جميع  -7

 صادقت عمييا أو انضمت إلييا السمطة الوطنية.
 

كؿ ونرى باف مشرعنا الفمسطيني قد استحدث جرائـ في القانوف المذكور لـ تكف معاقب عمييا في 
د انو تـ استحداث جريمة الواسطة قانوني العقوبات السارية في الضفة وقطاع غزة، ونجمف 

تنبو المشرع لخطورة ىذه الجريمة ألف المشرع والمحسوبية ضمف ىذا القانوف الخاص ما ىو اال 
ضمف قانوف مكافحة جرائـ الفساد وتعريفيا عمى انيا )اتخاذ الموظؼ قرارا أو تدخبل  نص عميياو 

بارات غير مينية كاالنتماء لصالح شخص أو جية غير مستحقة أو تفضيميا عمى غيرىا العت
وذلؾ ضمف  3الحزبي أو العائمي أو الديني أو الجيوي لمحصوؿ عمى منفعة مادية أو معنوية(

                                                           

 .1فقرة  6اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد مادة 1 
، حزيراف 87العدد  ،ةالمنشور في الوقائع الفمسطيني 2005( لسنة 1( مف قانوف مكافحة الفساد المعدؿ رقـ )1المادة ) 2

2010. 
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني المعدؿ1المادة ) 3
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اطار التعريفات حيث نبلحظ اف مشرعنا قاـ بتحديد اركانيا الجرمية ليتـ مساءلة مرتكبيا، بما 
 مى الزامية تجريـ.االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص ع معيتماشى وينسجـ 

حيث آفة الفساد خطيرة استشرى لييبيا، وانتشر داؤىا في العالـ العربي انتشار النار في اليشيـ، 
تفشَّى سرطانيا في أعصاب الحياة المجتمعية؛ َفَشؿَّ وخرَّب أركاف النيوض والتنمية، فساىـ في 

لعربية في ذيؿ القائمة؛ سواء تراجعيا وتقيقرىا في سمـ مؤشر التنمية البشرية، فأضحت الدوؿ ا
 .1عمى مستوى االقتصاد أو التعميـ أو الصحة أو اإلدارة

 
كما يقوؿ  -مثبًل  -( ضد الصبلح، فإف صبلح الماؿ Corruptionمفساد )أما المعنى المغوي ل

ني ال أجد ىذا الماؿ يصمحو إال خبلؿ ثبلث: أف يؤخذ  عمر بف الخطاب رضي ا عنو ىو: "وا 
 .2عطى في الحؽ، ويمنع مف الباطؿبالحؽ، وي

 
بأنو: "سوء استغبلؿ السمطة مف  1993وقد عرفتو "منظمة الشفافية العالمية" التي تأسست سنة 

 .3أجؿ تحقيؽ المكاسب والمنافع الخاصة"
 

، فإنيا لـ تتطرؽ لتعريؼ الفساد، لكنيا 2003أما "اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد" لسنة 
 :حددتيا في والفساد جرمت حاالت 

 رشوة الموظفيف العمومييف الوطنييف. 
 رشوة الموظفيف العمومييف األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. 
 اختبلس الممتمكات أو تبديدىا أو تسريبيا بشكؿ آخر مف طرؼ موظؼ عمومي. 
 المتاجرة بالنفوذ. 
 إساءة استغبلؿ الوظائؼ. 
 اإلثراء غير المشروع. 
  في القطاع الخاصالرشوة. 
 اختبلس الممتمكات في القطاع الخاص. 
 غسؿ العائدات اإلجرامية. 
 اإلخفاء. 
 إعاقة سير العدالة. 

                                                           
 25/1/2017تاريخ الزيارة  :http://www.alukah.net/culture/0/82504/#ixzz4WlzXNSTW رابط الموضوع 1
 .117بيروت صػ -دار المعرفة  -ألبي يوسؼ  الخراج 2
 .2003تقرير صادر عف منظمة الشفافية الدولية حوؿ مؤشر مدركات الفساد لمنظمة منظمة الشفافية الدولية لمعاـ  3

http://www.alukah.net/culture/0/82504/#ixzz4WlzXNSTW
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ظاىرة مركبة ومعقدة، تشمؿ االختبلالت التي تمس الجانب ىو عبارة عف والفساد عموًما 

 السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقيمي )األخبلقي(.
 

 الفسادائم جر أشكال  المطمب األول:
 

حيث تـ ذكرىا  الفمسطيني الجزائي التشريع فيتحدثنا عف الجرائـ أو صور الفساد الواردة حصرًا 
تصرؼ بتعدادًا والتي تعد في اغمب الدوؿ مف ضمف جرائـ الفساد بوصفيا افعاؿ لصيقة ومرتبطة 

عمى المجتمع  الموظؼ العاـ او المكمؼ بتقديـ خدمات، ولما ليذه الظواىر السمبية مف مخاطر
كافة والنعكاسو عمى السموؾ الوظيفي فإف المشرع حدد أركاف كؿ فعؿ مف ىذه األفعاؿ وحددىا 
ليصار الى إيقاع العقوبة األليمة بحؽ مرتكبييا، وبما أننا سنتحدث عف صور الفساد فبلبد عمينا 

استنا "الواسطة مف تحديد اركاف كؿ جريمة عمى حدى ومقارنتيا بفعؿ الفساد الذي ىو موضوع در 
 .والذي سيتـ تناولو بشكؿ مفصؿ لمتعرؼ عمى الجريمة وماىيتيا والمحسوبية"

 
فإننا نجد اف اولى صور الفساد ىي الجرائـ المخمة األردني بالرجوع ألحكاـ قانوف العقوبات 

 ونستيميا بجريمة الرشوة: 1بواجبات الوظيفة
 

 الرشوة األول: الفرع
 

الوظيفة أو الخدمة وىي تقتضي وجود شخصيف موظؼ أو مستخدـ  فالرشوة ىي اتجار بأعماؿ
عف عمؿ مف أعماؿ وظيفتو  امتناعويطمب أو يقبؿ مااًل أو وعدًا بو مقابؿ قيامو بعمؿ او 

 .2ويسمى مرتشياً 
 

وصاحب مصمحة يسمى "راشيًا إذا قبؿ أداء ما يطمبو الموظؼ أو تقدـ بالعطاء فقبمو لنفسو، 
ة في جريمة الرشوة بسموؾ الموظؼ ال بسموؾ الطرؼ اآلخر فتقع الرشوة وعمى ذلؾ تكوف العبر 

متى قبؿ الموظؼ ما عرض عميو قبواًل صحيحًا العبث بأعماؿ وظيفتو ولو كاف الطرؼ اآلخر 

                                                           
 .1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 184-174المواد ) 1
، دار محمود لمنشر والتوزيع، الوسيط وجريمة استغالل النفوذجرائم الرشوة الراشي والمرتشي و  :ىرجو، مصطفى مجدي 2

 .6، ص2012
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غير جاد في عرضو و ال تقع الرشوة إذا لـ يكف الموظؼ جاد في قبولو كما لو تظاىر بالقبوؿ 
 .1شاؤه متمبسًا بجريمة عرض الرشوةليسيؿ القبض عمى مف يحاوؿ إر 

 
و صفة عامة عندما يتجر بوظيفتو وعمى ذلؾ فالرشوة فعؿ يرتكبو موظؼ عاـ أو شخص ذ

باألحرى يستغؿ السمطات المخولة لو بمقتضى ىذه الوظيفة وذلؾ حيف يطمب لنفسو أو لغيره او و 
اع عف ذلؾ العمؿ أو يقبؿ أو يأخذ وعدًا او عطية ألداء عمؿ مف أعماؿ وظيفتو أو اإلمتن

( مف 172-170، وىي ذاتيا األفعاؿ المجرمة في نصوص المواد )2لئلخبلؿ بواجبات الوظيفة
 قانوف العقوبات االردني.

 
مكرر،  107وقد يتوسط بيف الراشي والمرتشي شخص ثالث وىو الشخص الوسيط حسب المواد )

مف كمفو بالوساطة فميس لو عمؿ مف قانوف العقوبات المصري وىو يعتبر ممثبًل ل 3(110، 108
 .وقد يكوف رسواًل مشتركًا بينيما مستقؿ في جريمة الرشوة بؿ ىو رسوؿ احد الطرفيف الى االخر،

 
وتتطمب جريمة الرشوة توافر ركنيف احدىما مادي وىو النشاط االجرامي الذي يمارسو الجاني، 

 ي القصد الجنائي.سواء بالطمب أو القبوؿ أو األخذ، واآلخر معنويًا يتمثؿ ف
 

 الركن المادي:
 

يستمـز قياـ الركف المادي توافر عنصريف أساسيف ىما النشاط اإلجرامي المتمثؿ في الطمب او 
القبوؿ أو األخذ، والعنصر الثاني ىو السبب ويقصد بو اليدؼ الذي مف أجمو باشر الجاني 

ء كاف أداء عمؿ منوط الوظيفي، سوا االستغبلؿنشاطو اإلجرامي والذي يتحقؽ بو معنى 
او اإلخبلؿ بالواجب الوظيفي أو اداء عمؿ يزعـ الموظؼ انو مف  االمتناعبالموظؼ القياـ بو او 

 أو يمتنع عنو. اختصاصو
 

                                                           
، 1984، 8ط القاىرة، جامعة مطبعة العربية، النيضة دار ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص :محمود، مصطفى 1

 .9ص
لمطباعة والنشر والتوزيع ، رسالة دكتورة، دار قباء جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن :احمد ي،خفاج 2

 .195، ص1ط ،1999القاىرة 
 .2003( لسنة 95قانوف العقوبات المصري المعدؿ رقـ ) 3
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حتى ولو لـ يعقب ذلؾ قبوؿ، أو  االرتشاءويكفي مف الموظؼ التعبير عف اإلرادة في رغبتو في 
 مفاد ذلؾ اف اليدؼ قد تحقؽ وىو اإلتجار بالوظيفة.اف يطمب منفعة أو مااًل أو وعدًا بو، ألف 

 
 الطمب:أواًل :

 
المنفردة بعرض عممو الوظيفي لقاء فائدة او وعد  بإرادتووىو تعبير يصدر عف الموظؼ العاـ  

بفائدة، وتقع الرشوة بمجرد الطمب دوف عرض مف جانب صاحب الحاجة، بؿ حتى ولو تـ رفض 
 .1وع الجريمة ىنا قبوؿ صاحب الحاجةال يمـز لوق الطمب مف جانب ىذا األخير، إذ

 
وىذا ما استيدفو المشرع مف تجريـ الطمب، واعتباره عمبًل تامًا ولو لـ يعقبو قوؿ او أخذ، فالرشوة 
بطبيعتيا تقتضي وجود طرفيف الراشي والمرتشي وقياـ إيجاب وقبوؿ، وتبلقي إرادة كؿ منيما 

ي حد ذاتو ىو أمر لو قيس بنظائره في الجرائـ األخرى حتى تعتبر الجريمة قد تمت والطمب ف
، فإذا ما استجاب صاحب الحاجة لطمب الموظؼ تكوف الرشوة قد تحققت، وىذا 2شروعاً  ألعتبر

ما تـ مبلحظتو مف أف المشرع في قانوف العقوبات االردني رأى في طمب المرتشي ما يمثؿ 
ت الحالة التي ال يجيبو فييا صاحب الحاجة الى خطورة بذاتيا فجعمو جريمة مستقمة ليواجو بالذا

 .3طمبو
 

 قبول الوعد بالعطية:ثانيًا: 
 

نما  لـ يقصر المشرع جريمة الرشوة عمى صورة حصوؿ الموظؼ المرتشي عمى العطية المعجمة وا 
مد نطاقيا الى حالة اقتصار الموظؼ عمى قبوؿ الوعد بالعطية، وىو يعني الموافقة عمى وعد 

ة بتقديـ العطية في المستقبؿ فيذه الصورة مف صور الرشوة تفترض عرضًا أي صاحب الحاج
إيجابًا مف صاحب الحاجة لمموظؼ بأف يقدـ لو عطية في المستقبؿ في مقابؿ أداء الموظؼ 

عنو، وموافقة أو قبواًل مف الموظؼ ليذا الوعد، وال يؤثر في ذلؾ اف يقدـ  االمتناعالعاـ أو 

                                                           
 .72، ص2002ط ، ، مكتبة النيضة العربيةشرح قانون العقوبات القسم الخاص عيد: الغريب، محمد 1
 .12/1/1967بتاريخ  601ص ،أحكاـ محكمة النقض 2
ات االردني والتي تنص )كؿ شخص مف األشخاص السابؽ ذكرىـ طمب أو قبؿ لنفسو أو مف قانوف العقوب 171مادة  3

لغيره ىدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليعمؿ عمبًل غير حؽ أو ليمتنع عف عمؿ كاف يجب أف يقـو بو بحكـ وظيفتو، 
 (.عوقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات وبغرامة مف عشريف دينارًا إلى مائتي دينار
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ويشترط  ،1فيو عدـ قياـ الموظؼ بما طمب منوكما ال يؤثر  ،يما بعدصاحب الحاجة العطية ف
في القبوؿ اف يكوف جديًا، فإذا كاف الموظؼ غير جاد في قبولو وانما تظاىر لتمكيف السمطات 

 مف ضبط صاحب الحاجة متمبسًا فإف ىذا القبوؿ يعد منعدمًا.
 

 االخذ:ثالثًا: 
 

إف األخذ يعني التسميـ، فيو فعؿ يحصؿ بو المرتشي عمى إذا كاف مقابؿ الرشوة ذا طبيعة مادية ف
الحيازة بنية ممارسة السمطات التي تنطوي عمييا، وليس بشرط اف يصدر التسميـ عف الراشي، 
فقد يصدر عف وسيط حسف النية، أو يرسؿ المقابؿ عف طريؽ البريد، وفي ىذه الحاالت يعد 

تسميـ أو االرساؿ، فيقرر االحتفاظ بيذا المقابؿ، األخذ متحققًا حيف يعمـ الموظؼ بالغرض مف ال
ويجوز اف يكوف التسميـ رمزيًا، واذا تجرد مقابؿ الرشوة مف الطبيعة المادية فكاف مجرد منفعة، 

 .2ًا حيف يحصؿ المرتشي عمى المنفعةفإف األخذ يعتبر متحقق
 

 الرشوة: طبيعة جريمة
 

االجرامي وقد يكوف ىذا السبب في صورة القياـ تعتبر االتجار بالوظيفة السبب الدافع لمسموؾ 
عف القياـ بو أو في صورة اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة أو  االمتناعبعمؿ مف اعماؿ الوظيفة أو 

إتياف عمؿ يزعـ الموظؼ انو مف اختصاصو وىذه الصور الثبلثة المتعمقة بالسموؾ الجرمي، 
ظيفة مف صور اسباب السموؾ الوظيفي حيث أوجد المشرع المصري صورة اإلخبلؿ بواجبات الو 

  عمى عكس المشرع الفمسطيني الذي اكتفى بسموؾ القياـ بالعمؿ أو االمتناع عنو.
 

 الركن المعنوي:
 

الرشوة جريمة عمدية سواء في الشريعة االسبلمية أو القانوف الوضعي، اذ البد مف اف يتوافر لدى 
تجاه ارادة مرتكب الرشوة الى طمب الرشوة او قبوليا مرتكبيا القصد الجنائي، ويتوافر ىذا القصد با

 .3أو اخذىا، مع عممو أنيا مقابؿ اإلخبلؿ بواجبات وظيفتو
                                                           

، دار الفكر 2009، طبعة جرائم االموال العامة الرشوة والجرائم الممحقة بيا واختالس المال العام :محمد احمد ،احمد 1
 .50ص والقانوف، مصر،

 والتوزيع، والنشر لمطباعة العربية النيضة دار ،1988، طبعة قانون العقوبات القسم الخاصشرح  :نجيبمحمود  ،حسني 2
 37ص ،مصر

 20/6/1971، بتاريخ 487، ص119، رقـ 22حكاـ النقض، سمجموعة ا 3
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عمـ الموظؼ باف ىناؾ فائدة قدمت  ،وىذا القصد الجنائي ىو قصد عاـ يتكوف مف العمـ واالرادة
أو مخالفة لواجبات  امتناعلو، مع عممو باف تقديـ تمؾ الفائدة ىي في مقابؿ قيامو بعمؿ أو 

رادتو أف يحصؿ عمييا  .1وظيفتو، وا 
 

فإذا ترؾ صاحب الحاجة في منزؿ الموظؼ مبمغًا أو ىدية دوف عمـ الموظؼ بذلؾ فإف الرشوة ال 
تقوـ، كما ال تقوـ جريمة الرشوة إذا حصؿ الموظؼ عمى مبمغ مف الماؿ بصفتو قرضًا قاببًل 

 ط بأدائو خدمة معينة.لمرد، ما داـ تقديـ ىذا القرض غير مشرو 
 

ويرى البعض أف انتفاء عمـ الموظؼ أو مف في حكمو بأف وظيفتو تدخؿ في عداد الوظائؼ التي 
تضفي عمى شاغميا صفة الموظؼ العاـ في تطبيؽ أحكاـ الرشوة ليس مف شأنو أف ينفي القصد 

ائية ينصب عمى نص جيبًل بقاعدة جن باعتبارهالعمـ ىنا ال يعتد بو  انتفاءالجنائي لديو، ألف 
 التجريـ ذاتو.

 
ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى يجب اف يحيط عمـ الجاني بوجود ارتباط بيف المقابؿ والعمؿ 
الوظيفي، فقد ال يعمـ الموظؼ بوجود ارتباط بينيا وبيف العمؿ الوظيفي، أي ال يعمـ بالغرض 

حب المصمحة وحده بيف المقابؿ منيا، ويعني ذلؾ انتفاء عممو بالصفة التي توافرت في ذىف صا
 الذي قدمو لمموظؼ وبيف العمؿ الوظيفي الذي حقؽ مصمحتو.

 
أف يتعاصر القصد الجنائي  قانوف العقوباتويشترط في جريمة الرشوة وبحسب القواعد العامة في 

مع السموؾ المكوف لمجريمة، بحيث يكوف القصد الجنائي متزامنًا مع وجوده و النشاط المادي 
وف لمرشوة، وال مشكمة في ذلؾ عندما يكوف الطمب أو األخذ أو القبوؿ مقترنًا بالقصد المك

نما المشكمة تثور عندما ال يتعاصر القصد الجنائي مع الفعؿ المادي، ويتحقؽ ذلؾ  الجنائي، وا 
عندما يعتقد الموظؼ اف ما قدـ اليو عبارة عف ىدية، وليس مقاببًل لئلخبلؿ بواجبات وظيفتو، ثـ 

 تشؼ الحقًا أف ما قدـ اليو ما ىو اال ثمنًا لما قاـ بو مف عمؿ أو امتنع عف القياـ بو.يك
 

ففي مثؿ ىذه الحالة يرى بعض شراح القانوف الوضعي أف جريمة الرشوة ال تقع، حتى لو عمـ 
 .2الموظؼ الحقًا سبب تقديـ العطية أو الفائدة

                                                           
 .61ص ،2010، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، جرائم الفساد: ىناف، مميكة 1
 .68، ص1991مصر،  لئلصدارات القانونية، يالرشوة، المركز القوم جرائم االموال العامة وجرائم :انور ،العمروسي 2
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ره لرأي المحكمة، ويجوز إثباتو بكافة طرؽ وميما يكف مف أمر، فإف القصد الجنائي متروؾ تقدي
 .1اإلثبات، وليا اف تستخمصو مف ظروؼ الدعوى

 
ويخضع إثبات القصد في جريمة الرشوة لمقواعد العامة في االثبات الجنائي، فعبء إثبات القصد 
تتحممو سمطة االتياـ باعتباره مف أركاف الجريمة، وألف االصؿ في اإلنساف البراءة، لكف ىذه 

لسمطة يمكنيا التدليؿ عمى توافر القصد الجنائي لدى الموظؼ المرتشي مف ظروؼ و مبلبسات ا
نما  العبلقة بيف الراشي والمرتشي، فإذا لـ تكف بينيما عبلقة قرابة أو صداقة تبرر تقديـ اليدية، وا 
تمثمت العبلقة في واجب وظيفي عمى الموظؼ القياـ بو لصاحب المصمحة، فإف تمقي العطية 

 في مثؿ ىذا الظرؼ يؤكد توافر قصد الرشوة لدى الموظؼ.
وىناؾ مف ذىب مف الفقو الى انو يجب توافر القصد الخاص الى جانب القصد العاـ في جريمة 
الرشوة، فيجب اف يعمـ الموظؼ أنو حصؿ عمى ىذه المنفعة مقابؿ اإلتجار بوظيفتو، في حيف 

لقياـ جريمة الرشوة القصد العاـ وليس بحاجة الى ذىبت محكمة التمييز االردنية الى أنو يكفي 
 القصد الخاص.

 
 عقوبة الرشوة:

 
العقوبة ىي الجزاء الذي يقرره القانوف ويوقعو القاضي بحكـ قضائي بإسـ المجتمع عمى مف تثبت 
مسئوليتو عف الجريمة ويتناسب معيا، فكوف العقوبة جزاء يجب اف تنطوي عمى ألـ يحيط 

لفتو نصوص القانوف اآلمرة، وذلؾ بحرمانو مف حقو التي يتمتع بو، كما اف بالمجـر نظير مخا
 2ىذا الجزاء يتعيف اف يكوف مقاببًل لجريمتو فبل عقوبة ما لـ ترتكب جريمة وتنشأ المسؤولية عنيا،

وىذا ما يميزىا عف تدابير األمف أو الوقاية وعف غيرىا مف آثار الجريمة التي ليس ليا طابع 
تعويض والجزاء التأديبي، والعقوبة كجزاء ليا دور تربوي في المجتمع وىو تحقيؽ الجزاء كال

مصمحتو عف طريؽ مكافحة اإلجراـ، وعميو فإننا نجد أف بعض التشريعات عاقبت عمى ىذه 
جناية او جنحة وذلؾ وفقًا لقوانيف العقوبات لكؿ دولة وبادئ ذي بدء وبعد بعقوبة الجريمة إما 

لنافذ في دولة فمسطيف المتمثؿ بقانوف العقوبات االردني مف حيث فرض مبدا مراجعة تشريعنا ا
اف تكوف جنحة أي الحبس مف سنة الى ثبلثة سنوات إضافة  نصالعقوبة عمى جريمة الرشوة فقد 

                                                           
 .44، صمرجع سابقمصطفى: محمود،  1
 ، دار النيضة العربية،األحكام العامة لمنظام الجنائي في الشريعة االسالمية والقانون :الفتاح مصطفى عبد ،الصيفي 2

 .483، ص1997
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الى فرض عقوبات تكميمية "عقوبة الغرامة" التي تتراوح مف عشرة دنانير الى مائتي دينار وذلؾ 
 .1( مف قانوف العقوبات173-170رشوة وذلؾ إعمااًل لنصوص المواد )بحسب صور جريمة ال

وقد أصدرت محكمة جرائـ الفساد العديد مف األحكاـ القضائية بإدانة مجرميف عف جرائـ فساد 
 .2وتـ ادانة المتيميف فييا بالحبس والغرامة

جريمة الرشوة االردني قد اعتبر  2003( لسنة 40ونرى أف قانوف الجرائـ االقتصادية رقـ )
 جريمة اقتصادية، حيث يمكف العقاب عمى ىذه الجريمة بالعزؿ عف العمؿ.

إضافة الى  3(103-101أما عف التشريع المصري فقد فرض عقوبة اصمية  في المواد )
 عقوبات تكميمية  عمى ىذه الجريمة " الرشوة" وتشديد العقوبة عمييا تبعًا لمظروؼ المشددة بيا ".

 
نجد اف ما قاـ بيا المشرع المصري مف جعؿ العقوبة عمى جريمة الرشوة كجناية متفقًا وعميو فإننا 

 وسياسة مكافحة الفساد وانسجامًا مع الغاية التي نسمو ليا في محاربة الفساد.
 

ذا ما قمنا بتحميؿ أركاف جريمتي الفساد الرشوة والواسطة والمحسوبية فإننا نجد اف كمتا  وا 
ي اف الفاعؿ يحمؿ صفة الموظؼ العمومي، كذلؾ ايضًا في ركف األخذ الجريمتيف يشتركاف ف

عنو يقع واجبًا عمى الموظؼ العاـ  لبلمتناعمقابؿ العمؿ إذ اف الجريمة األولى قد تكوف لعمؿ أو 
قرار او التدخؿ فيو لصالح شخص أو جية  اتخاذالقياـ بو، أما الثانية فتاتي نتيجة التدخؿ في 

ميا عمى غيرىا العتبارات غير مينية كاالنتماء الحزبي أو العائمي أو غير مستحقة أو تفضي
 الديني أو الجيوي لمحصوؿ عمى منفعة مادية أو معنوية، دوف مراعاة لمبادئ النزاىة والشفافية.

مف خبلؿ قراءتنا لبعض التشريعات نجد انو في بعض الدوؿ اعتبرت جريمة التوسط في الرشوة و 
طة والمحسوبية عمى اعتبار اف ركف األخذ "الحصوؿ عمى منافع" لقاء ىي ذاتيا جريمة الواس

القياـ بالعمؿ ىو الجامع بيف كؿ منيما، إال اف الركف المادي لمفعؿ يحمؿ في طياتو اختبلؼ في 
التصرفات بحيث اف جريمة الرشوة تعد مف أفعاليا المجرمة العرض والطمب والقبوؿ، عمى خبلؼ 

ية التي تتطمب اتخاذ قرار أو تدخؿ ألسباب قرابة او عبلقة او ارتباط جريمة الواسطة والمحسوب
حزبي مقابؿ المنفعة المادية او المعنوية واف افعاليا ايجابية، عمى خبلؼ الرشوة التي قد تكوف 

 .افعاؿ ايجابية او سمبية
 

                                                           
 .1960( لسنة 16قانوف العقوبات االردني رقـ ) 1
 .21/6/2015الصادر بتاريخ  13/2014لممزيد انظر لقرار محكمة جرائـ الفساد في الدعوى الجزائية رقـ  2
 .قانوف العقوبات المصري 3
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جرمة في جريمة الواسطة والمحسوبية جريمة جديدة لـ تكف م فقد اعتبرولعؿ مشرعنا الفمسطيني 
شدد  1قانوف العقوبات النافذ كجريمة محددة االركاف حيث اف المشرع في قانوف مكافحة الفساد

عمى عقوبتيا وذلؾ تماشيًا مع االتفاقيات الدولية الناظمة لمكافحة الفساد وشدد مف عقوبتيا عمى 
 .تكميميةاعتبار انيا جناية تستوجب فرض عقوبات اصمية و 

 ساالختالالثاني:  الفرع
 

مف المعموـ أف الدولة ومؤسساتيا حتى تتمكف مف القياـ بوظائفيا كاممة، ال بد مف اعتمادىا عمى 
الوسائؿ المادية البلزمة التي تمكنيا مف إعماؿ مشاريعيا عمى أرض الواقع، اذ ال بد اف تتاح ليا 

بحماية صارمة،  االمواؿ البلزمة لتدبير مرافقيا، لكف في الوقت نفسو يتعيف إحاطة ىذه األمواؿ
 وىذا ما يعرؼ بحماية الماؿ العاـ.

 
وتعتبر جرائـ اختبلس الماؿ العاـ مف أىـ الجرائـ المرتبطة بالفساد المالي واإلداري، ناىيؾ عف 
االضرار التي تحدثيا مف ارىاؽ لخزينة الدولة، إذ أف ليا آثار سمبية وخيمة عمى اقتصاد الدولة، 

ذات طبيعة خاصة تختمؼ عف الجرائـ التقميدية سواء مف حيث  وناىيؾ ايضًا عف كونيا جرائـ
الشخص الجاني ومستواه الثقافي في مجاؿ العمؿ، وما يتمتعوف بو مف الخبرة في عمميـ تتيح 
ليـ إخفاء آثار جرائميـ، باإلضافة الى حجـ الضرر الناجـ عف تمؾ الجريمة التي تحدثو في 

 مواطنيف ازاء افعاؿ الموظفيف.المستوى االقتصادي، والخمؿ في ثقة ال
 

إف ىذه الجريمة تمثؿ اعتداء الموظؼ العاـ بتخصيص الماؿ العاـ لصالحو وذلؾ بتخصيص ىذا 
الماؿ والتصرؼ فيو عمى نيج ال ترتضيو المصمحة العامة، وغالبًا ما يكوف ىذا النيج ىو 

 .2ديومصمحة الموظؼ الشخصية، وعندئذ يكوف خائنًا لؤلمانة الموضوعة بيف ي
 

ولعؿ أولى ما يجدر االشارة اليو كغيرىا مف جرائـ الفساد ىو وجوب توافر الركف االفتراضي أي 
صفة الجاني "الموظؼ" كشرط الرتكاب ىذا الفعؿ الجرمي والمسائمة عميو إال أنو و عمى الرغـ 

بلس إذا ما مف توافر اركاف الجريمة التي سنتناوليا فإف ذلؾ يحوؿ دوف اعتبار الفعؿ جريمة اخت
انتفت صفة الجاني كموظؼ عاـ، بؿ سيؤوؿ تكييؼ الفعؿ الجرمي الى جريمة إساءة إئتماف 

                                                           
 .مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني 1المادة  1
جرائم الفساد االداري، دراسة قانونية تحميمية مقارنة في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات  :الفتاح عصاـ عبد، مطر 2

 .91، ص2011 ،، مصرامعة الجديدة، دار الجالجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية واالجنبية
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النتفاء الوصؼ المذكور، إذ اف ىذا الفعؿ الجرمي يتقاطع بكافة اركانو مع جريمة االختبلس 
ص باستثناء صفة الجاني وطبيعة الماؿ المؤتمف عميو حيث يمكف تصور اساءة االئتماف بماؿ خا

عمى عكس االختبلس، وعميو ولموقوؼ عمى فعؿ االختبلس فإف اركانو بشقييا المادي والمعنوي 
 حاؿ ثبوتيا تستوجب تطبيؽ الجزاء المقرر قانونًا والذي أقره المشرع في قانوف العقوبات.

الموظؼ عمى الماؿ العاـ المسمـ إليو وىو  استيبلءبأنو  االختبلسوىذا يقتضي منا أف نعرؼ 
لكو حيث نرى أف نية التممؾ يحفظو حيث يضيؼ ىذا الماؿ الى ممكو بقصد اإلضرار بما الذي

 ىي ركف أساسي في جريمة االختبلس وىنا يتوافر القصد الخاص بجانب القصد العاـ.
 

 الركن المادي:
 

الركف المادي في جريمة االختبلس يتمثؿ في النشاط الذي يصدر عف الشخص وىو فعؿ 
، 1شترط اف ينصب عمى امواؿ معينة مسممة الى الفاعؿ بسبب وظيفتواالختبلس الذي ي

اضافتيا الى ممكو الخاص لظيوره اماـ المؤل وكانو المالؾ، وبذلؾ فمف غير المنطؽ تصور و 
ؿ حيازة الماؿ الذي ىو في عيدة الموظؼ أو مف يالشروع في ىذه الجريمة ألنيا تتـ بمجرد تحو 

  الى تممكو. الشيءالماؿ أو في حكمو بصفتو مؤتمنا عمى ذلؾ 
 

 :2وليذا الركف ثبلثة عناصر
 
 فعؿ االختبلس. -
 محؿ االختبلس )امواؿ أو اوراؽ وغيرىا ممموكة لمدولة(. -
 وجود االمواؿ في حيازة الموظؼ بسبب وظيفتو -
 

 فعل االختالس:
 

ضافتو الى الشيءالمقصود بفعؿ االختبلس عمومًا ىو تصرؼ الحائز في  ممكو،  الممموؾ لغيره وا 
الموكؿ بحفظو   الشيءويقع االختبلس تامًا متى وضحت نية المختمس في انو يتصرؼ في 

                                                           
 .99، صسابقمرجع  :عصاـ عبدالفتاح، مطر 1
 .888، صمرجع سابق :مصطفى مجدي، ىرجة 2
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تصرؼ المالؾ لحرماف صاحبو منو، وعمى ذلؾ يقع االختبلس بكؿ فعؿ أو تصرؼ يدؿ عمى اف 
 .1الماؿ لو واعتبرالشخص قد غير حيازتو مف ناقصة الى تامة 

 
بأنو "تصرؼ الجاني في الماؿ الذي  لبلختبلس وقد عبرت بذلؾ محكمة النقض في تعريفيا

انو ممموؾ لو، وىو معنى مركب مف فعؿ مادي ىو التصرؼ في الماؿ،  اعتباربعيدتو عمى 
 .2ومف فعؿ قمبي يقترف بو وىو نية إضاعة الماؿ"

 
حيازة  الشيءاما اذا كاف السموؾ غير معبر بصورة قاطعة عف تغير نية الجاني مف حيازة 

حيازة بنية التممؾ، فإف جريمة االختبلس ال تقع، وعمى ذلؾ فإف ظيور العجز في ناقصة الى 
 .3عند مطالبتو بذلؾ، ال يعتبر قرينة اختبلس الشيءحسابات الموظؼ أو تأخره في رد 

 
المختمس أو قيمتو،  الشيءوعند ثبوت الجريمة يصبح العقاب واجبًا عمى الجاني حتى لو قاـ برد 

د تعرض بعد وقوع الجريمة ال تنفي قياميا، والعمة في ذلؾ اف ىذه الجريمة كوف الظروؼ  التي ق
 مف الجرائـ الوقتية تتـ وتنتيي بمجرد إضافة الموظؼ أمواؿ وممتمكات الدولة الى ممكو.

 
العديد مف األحكاـ القضائية بإدانة مجرميف عف الفمسطينية وقد أصدرت محكمة جرائـ الفساد 

الختبلس وتـ ادانة المتيميف فييا بالحبس والغرامة ومصادرة المبالغ لصالح جرائـ فساد المتمثؿ با
 .4الخزينة العامة

 
 الثالث: الكسب الغير مشروع فرعال
 

تعد جريمة الكسب غير المشروع مف الجرائـ الحديثة نسبيًا في النظاـ الجزائي الفمسطيني، حيث 
جب قانوف الكسب غير المشروع رقـ جـر فعؿ الكسب غير المشروع ألوؿ مرة في فمسطيف بمو 

، 20106( لسنة 7بموجب القرار بقانوف رقـ ) 2010، الذي عدؿ في العاـ 20055( لسنة  1)

                                                           
 192، ص2009دار الفكر والقانوف، المنصورة، ط ،جرائم االموال العامة :احمد ،أحمدو  فودة، ،عبد الحكـ 1
 .17/11/1958، بتاريخ 725، ص 9احكاـ محكمة النقض المصرية س 2
 .21/1/1993، بتاريخ 139، ص44احكاـ محكمة النقض المصرية س 3
 .28/1/2015الصادر بتاريخ  19/2014الدعوى الجزائية رقـ الفمسطينية، لممزيد انظر لحكـ محكمة جرائـ الفساد  4
 .2005، فبراير 53العدد  ،نشر في الوقائع الفمسطينية 5
  .2010زيراف ، ح87العدد  ،نشر في الوقائع الفمسطينية6 
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، ورغـ نشره في الجريدة الرسمية، ورغـ 2005( لسنة 1إال أف قانوف الكسب غير المشروع رقـ )
( منو؛ لـ يطبؽ عمى أرض 36) سريانو قانونًا بمضي مدة الثبلثيف يومًا التي نصت عمييا المادة

الواقع، حيث لـ تشكؿ ىيئة الكسب غير المشروع ولـ يتـ إعماؿ االلتزاـ بتقديـ إقرارات الذمة 
، بعد تعديمو ليصبح قانونًا لمكافحة الفساد بموجب القرار بقانوف رقـ 12010المالية حتى العاـ 

وانتدبت نيابة متخصصة لمعمؿ الذي أنشئت بموجبو ىيئة مكافحة الفساد   ،2010( لسنة 7)
 .2معيا وشكمت محكمة متخصصة بالنظر بجرائـ الفساد

 
 :تعريف جريمة الكسب غير المشروع

 
( لسنة 1( مف قانوف الكسب غير المشروع رقـ )1ورد تعريؼ الكسب غير المشروع في المادة )

نوف لنفسو أو ، التي عرفتو بأنو "كؿ ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضعيف ألحكاـ ىذا القا2005
لغيره بسبب استغبلؿ الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسموؾ مخالؼ لنص قانوني أو لآلداب العامة 
ف لـ تشكؿ جرما، ويعتبر كسبا غير مشروع كؿ زيادة في الثروة  أو بأية طريقة غير مشروعة وا 

عمى أوالده تطرأ بعد تولي الخدمة أو قياـ الصفة عمى الخاضع ليذا القانوف أو عمى زوجو أو 
القصر متى كانت ال تتناسب مع مواردىـ وعجز عف إثبات مصدر مشروع ليا. ويدخؿ في حكـ 
الكسب غير المشروع كؿ ماؿ حصؿ عميو أي شخص طبيعي أو اعتباري عف طريؽ تواطؤ مع 
أي شخص مف الخاضعيف ليذا القانوف عمى استغبلؿ وظيفتو أو صفتو". إال أف التعديؿ الذي 

، والذي عدؿ 2010( لسنة 7نوف الكسب غير المشروع بموجب القرار بقانوف رقـ )طرأ عمى قا
، رغـ إيراد جريمة 3تعريفًا لمكسب غير المشروع يلـ يحتو  ،مادة التعاريؼ()المادة األولى منو 

الكسب غير المشروع كأحد جرائـ الفساد. األمر الذي أفرغ التشريع مف احتوائو عمى نصوٍص 
األحكاـ الموضوعية ليذه الجريمة مف عناصر وأركاف وصور، وىو ما يمكف تعمؿ عمى تبياف 

( 20اعتباره نسفًا لجريمة الكسب غير المشروع، وبشكؿ خاص بعد إدخاؿ التعديؿ عمى المادة )
مف القانوف األصمي التي كانت تنص قبؿ تعديميا عمى أنو " إذا تبيف لمييئة جدية الشكوى تطمب 

ثرائو بياف مصدر ىذا الثراء"، لتصبح بعد تعديميا "  إذا تبيف لمييئة مف الشخص المطعوف في 
جدية الشكوى المقدمة ليا تطمب مف الشخص المطعوف في ثرائو بياف مصدر ىذا الثراء، وفي 

                                                           
عمى أف " يستبدؿ مسمى قانوف الكسب غير المشروع رقـ  2010لسنة  (7( مف القرار بقانوف رقـ )1حيث تنص المادة ) 1
 .2005( لسنة 1، بمسمى قانوف مكافحة الفساد رقـ )2005( لسنة 1)
( لمقانوف 2مكرر 9، 1مكرر9دتيف )، المتاف أضافتا الما2010( لسنة 7( مف القرار بقانوف رقـ )16،17أنظر المادتيف ) 2

 .األصمي
 .9-8، ص2016، غ.ف، الكسب الغير مشروع رشا:، عمارنة 3
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حاؿ لـ تقتنع الييئة بشرعية مصدر ىذا الثراء عمييا أف تثبت بالتحقيقات التي تجرييا عدـ 
يتناقض مع التعريؼ  ،20يكوف التعديؿ الذي أدخؿ عمى نص المادة شرعية ىذا الثراء." وبذلؾ 

 الذي تناولو القانوف األصمي لمكسب غير المشروع.
حيث اف التساؤؿ اصبح يرد فيما اذا بقيت ىذه الجريمة سارية المفعوؿ بعد التعديؿ عمى القرار 

ميا في الطعف رقـ أف أصدرت المحكمة العميا بصفتيا الدستورية حك لىإ 2010بقانوف لسنة 
 2010( لسنة 7، والذي أكد عمى أف القرار بقانوف رقـ )21/10/2015( بتاريخ 3/2014)

أبقى عمى تجريـ الكسب غير المشروع واعتبره أحد جرائـ الفساد، وأف التعريؼ الوارد في قانوف 
ة الجنائية، ، لـ يتـ إلغاؤه، ولـ تمغ ضوابطو التشريعي2005( لسنة 1الكسب غير المشروع رقـ )

نما تضمف تعديؿ المادة رقـ ) ( مف قانوف الكسب غير المشروع بأف أضاؼ إلييا أنواع 1وا 
األفعاؿ المحظورة جنائيًا التي تشكؿ كؿ منيا جريمة مف جرائـ الفساد ومف ضمنيا الكسب غير 

غير ( مف قانوف الكسب 1المشروع باعتباره جريمة محددة العناصر وفقا لتعريفو في المادة )
( مف القرار بقانوف رقـ 1مف المادة ) 6المشروع، وبذلؾ فبل يتعارض التجريـ الوارد في الفقرة 

 .1( مف القانوف األساسي15مع مبدأ الشرعية الوارد في المادة ) 2010( لسنة 7)
 

وبمقارنة التعريؼ الوارد في التشريع الفمسطيني لمكسب غير المشروع مع كؿ مف التعريفيف 
لذات الجـر في التشريعيف المصري واألردني، نجد أف التعريؼ الفمسطيني تأثر بشكؿ  الوارديف

( مف 2كبير بالمشرع المصري، حيث عرؼ المشرع المصري الكسب غير المشروع في المادة )
"يعد كسبا غير مشروع كؿ  :فى شأف الكسب غير المشروع بأنو 19752لسنة  62قانوف رقـ 

يف ألحكاـ ىذا القانوف لنفسو أو لغيره بسبب استغبلؿ الخدمة أو ماؿ حصؿ عميو أحد الخاضع
الصفة أو نتيجة لسموؾ مخالؼ لنص قانونى عقابى أو لآلداب العامة. وتعتبر ناتجة بسبب 
استغبلؿ الخدمة أو الصفة أو السموؾ المخالؼ كؿ زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قياـ 

نوف أو عمى زوجو أو أوالده القصر متى كانت ال تتناسب مع الصفة عمى الخاضع ليذا القا
 مواردىـ وعجز عف إثبات مصدر مشروع ليا. "

 
أما عف أوجو االختبلؼ ما بيف التعريفيف المصري والفمسطيني عدا عف مسؤولية الغير المبينة 
ع أعبله، نجد أف القانوف الفمسطيني اعتبر كسبًا غير مشروع أي ماؿ يحصؿ عميو الخاض

لمقانوف نتيجة لسموؾ مخالؼ لنص قانوني أو لآلداب العامة، بينما المشرع المصري عند تناولو 
                                                           

، الصادر في 3/2014:لممزيد أنظر في الحكـ الصادر عف المحكمة العميا بصفتيا الدستورية في الطعف الدستوري رقـ 1
 .21/10/2015 مدينة راـ ا بتاريخ

 .31/7/1975، بتاريخ 31العدد  نشر في الجريدة الرسمية في 2
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ليذه الصورة مف صور الكسب غير المشروع، استخدـ عبارة "سموؾ مخالؼ لنص قانوني عقابي 
أو لآلداب العامة."، ويؤخذ عمى المشرع الفمسطيني التوسع في الصورة المشار إلييا أعبله، 

يمكف تصور بعض الحاالت التي يتقرر فييا إدانة الموظؼ بالكسب غير المشروع دوف  بحيث
 .1أف يكوف ذلؾ متماشيًا مع منطؽ التجريـ

 
ولعَؿ المشرع األردني قد أخذ باالعتبار ما شاب تعريؼ الكسب غير المشروع في التشريعات 

مصري والتي أثارت المصرية المتعاقبة، حيث استثنى الصور التي احتواىا التعريؼ ال
المبلحظات، سواء المتعمقة بالسموؾ المخالؼ لقانوف عقابي أو لآلداب العامة، حيث نجد أف 

( مف قانوف الكسب غير المشروع 4المشرع األردني قد عرؼ الكسب غير المشروع في المادة )
حصؿ أو ، بأنو" يعتبر كسبًا غير مشروع كؿ ماؿ منقوؿ أو غير منقوؿ 20142( لسنة 21رقـ )

يحصؿ عميو أي شخص تسري عميو أحكاـ ىذا القانوف لنفسو أو لغيره بسبب استغبلؿ منصبو أو 
وظيفتو أو المركز الذي يشغمو أو بحكـ صفة أي منيا، وكؿ زيادة تطرأ عمى الماؿ المنقوؿ أو 

شيار غير المنقوؿ وفؽ إقرار الذمة المالية المقدـ منو بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف أو قانوف إ
، لو أو لزوجو أو أوالده القصر وذلؾ أثناء إشغالو لممنصب أو 2006لسنة  54الذمة المالية رقـ 

الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منيا إذا كانت ىذه الزيادة ال تتناسب مع مواردىـ المالية 
دني يكوف وعجز عف إثبات مصدر مشروع لتمؾ الزيادة." فالكسب غير المشروع وفؽ التشريع األر 

في صورتيف، األولى تكوف باستغبلؿ المنصب أو الوظيفة أو الصفة، والثانية تتمثؿ بالزيادة غير 
المبررة في الماؿ المنقوؿ وغير المنقوؿ  لمخاضع أو زوجو أو ابنائو القصر وفؽ إقرار الذمة 

عمى التعريؼ  المالية المقدـ مف الخاضع، أثناء إشغالو لممنصب أو لموظيفة أو بسببيا، ويؤخذ
الوارد في التشريع األردني قصر التجريـ في صورتو الثانية عمى الفئة المكمفة بتقديـ اإلقرارات 

 دوف غيرىا.
 

 :اركان جريمة الكسب الغير مشروع
 

تتطمب جريمة الكسب غبر المشروع، كغيرىا مف الجرائـ، توافر األركاف األساسية لوجودىا، والتي 
دية المقصودة مف قبؿ الجاني، مع ضرورة توافر الشروط المفترضة في تتمثؿ في الواقعة الما

                                                           
رسالة  )دراسة تأصيمية مقارنة(، جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفمسطيني :ربايعة، عبدالمطيؼ 1

 .151، ص2014دكتوراة، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 
 .1/6/2014( بتاريخ 5289منشور في الجريدة الرسمية رقـ ) 2
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الجريمة، وىي الصفة الخاصة والمتطمبة في شخص الجاني، بأف يكوف مف األشخاص 
 .1الخاضعيف لقانوف مكافحة الفساد

اف جريمة الكسب الغير مشروع كغيرىا مف الجرائـ يفترض توافر اركانيا ليتـ المسائمة بحؽ 
ومف ثـ تبياف ركنييا المادي  ،بدءًا بالشرط المفترض، بصفتو يسبؽ وجود أركانيامرتكبيا 
 والمعنوي.

 
 
 

 الشرط المفترض في جريمة الكسب غير المشروع:
 

( 1( مف قانوف الكسب غير المشروع رقـ )1تقع جريمة الكسب غير المشروع وفؽ أحكاـ المادة )
مكافحة الفساد النافذ في االراضي الفمسطينية ، مف الفئات الخاضعة ألحكاـ قانوف 2005لسنة 

دوف غيرىـ، والتي تـ تحديدىا عمى سبيؿ الحصر، فبل يقاس عمى مف ورد ذكرىـ فييا، حيث 2
مع مبلحظة أف القانوف سالؼ الذكر قبؿ تعديمو بالقرار بقانوف  ،3يمتنع القياس في مسائؿ التجريـ

ى فئات تختمؼ اختبلفا كبيرا عف تمؾ التي ، نص عمى انطباؽ أحكامو عم2010( لسنة 7رقـ )
اخضعيا لمقرار بقانوف المعدؿ لقانوف الكسب غير المشروع، ففي حيف استيدؼ األوؿ فئات 
ف لـ تتعمؽ أعماليا بالماؿ  تجتمع في عبلقتيا بالماؿ العاـ، توسع األخير باستيدافو فئات وا 

نما تشترؾ في أف أعماليا ليا عبلقة بالشأف ا  .4لعاـالعاـ، وا 
 

  :الركن المادي
 

الركف المادي في أية جريمة، يتمثؿ في السموؾ اإلنساني الذي يفضي إلى اإلضرار بحقوؽ 
األفراد والمجتمع، فيو يمثؿ المظير المادي الخارجي لمجريمة، وبدونو كقاعدة عامة ال يتصور 

ه عف الماديات الممموسة تكمف أىمية الركف المادي في تعبير حيث قياـ الجريمة وال جواز العقاب. 

                                                           
 .10ص ،مرجع سابق :رشا ،عمارنة 1
 .2005( مف قانوف مكافحة الفساد المعدؿ لسنة 2انظر لممادة ) 2
 .17ص ،1983االسكندرية،  ،قانوف الكسب غير المشروع، منشأة المعارؼ شرحالمرصفاوي، حسف صادؽ،  3
 .119، صسابقمرجع  :ربايعة، عبدالمطيؼ 4
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لمجريمة والتي تظير لمعالـ الخارجي وتعبر عف اإلرادة اإلجرامية لمرتكب الفعؿ اإلجرامي، 
 .1ىذه الماديات تجعؿ مف السيؿ إقامة الدليؿ عمى مرتكبيا ومعاقبتومثؿ عوضًا عف أف 

قؽ بتوافر ثبلثة وعميو، ومف ىذا المنطمؽ فإف الركف المادي في جريمة الكسب غير المشروع يتح
عناصر، أوليا نشاط يتمثؿ في استغبلؿ لموظيفة أو لمصفة، أو سموؾ مخالؼ لنص قانوني أو 
لآلداب العامة، والثاني ىو تحقؽ النتيجة بالحصوؿ عمى الماؿ، والعنصر الثالث يتمثؿ في توافر 

 العبلقة السببية ما بيف النشاط والنتيجة.
 
 
 

 :أوال: النشاط الجرمي
 

النشاط الجرمي في جريمة الكسب غير المشروع كأحد عناصر ركنيا المادي في صورتيف يتمثؿ 
 األولى استغبلؿ الوظيفة أو الصفة، والثانية السموؾ المخالؼ لنص قانوني أو لآلداب العامة.

حيث يتمثؿ النشاط الذي يأتيو الجاني في ىذه الحالة باستغبلؿ الوظيفة التي يشغميا أو الصفة 
ؼ بيا، أي قياـ الخاضع ألحكاـ قانوف مكافحة الفساد بالحصوؿ عمى الماؿ باالستناد التي يتص

. ولفظ االستغبلؿ يتضمف بالضرورة 2إلى األعماؿ أو السمطات التي تخوليا لو وظيفتو أو صفتو
تصرؼ إيجابي مف قبؿ الفرد، فبل يكفي فيو مجرد الموقؼ السمبي، حيث تعتبر جريمة الكسب 

ف الجرائـ اإليجابية التي يتعيف أف يبذؿ الفاعؿ فييا نشاطًا يكوف لو أثره في غير المشروع م
، ويستوي في 3المحيط الخارجي، ويستوي أف يكوف نشاطو قياـ بعمؿ أو االمتناع عف القياـ بعمؿ

 ذلؾ أيضًا أف يكوف النشاط مخالفًا لمقانوف أو متفقا معو.
 

 مة:السموك المخالف لنص قانوني أو لآلداب العا
 

ويتمثؿ النشاط الجرمي في ىذه الحالة بالحصوؿ عمى الماؿ نتيجة قياـ الخاضع لمقانوف بسموؾ 
مخالؼ لنص قانوني أو لآلداب العامة، ويبلحظ ىنا أف ىذا النص الوارد في المادة األولى مف 

 ، استمد مف المادة الثانية مف قانوف الكسب2005( لسنة 1قانوف الكسب غير المشروع رقـ )
                                                           

، دار مصر والمكتب الثقافي ودار السماح، القاىرة، وعشرح قانون الكسب غير المشر  :عبد التواب، وليد رمضاف 1
  .171، ص2005

 .127، صمرجع سابق :ربايعة، عبد المطيؼ 2
 .53، صمرجع سابقالمرصفاوي، حسف،  3
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، التي أورد العديد مف شراح القانوف المصرييف 1975( لسنة 62غير المشروع المصري رقـ )
مبلحظات تتعمؽ بشكؿ خاص في ىذه الصورة مف صور جريمة الكسب غير المشروع، كما 
سبؽ أف ذكرنا عند تعريؼ الجريمة، حيث توسع المشرع المصري عندما اعتبر الحصوؿ عمى 

انتقده الذي توسع إنما يعد مف قبيؿ الص عقابي أو لآلداب العامة ماؿ نتيجة سموؾ مخالؼ لن
  واورد بشأنو المبلحظات التالية 1الدكتور حسف المرصفاوي

 
أوال: أف حالة السموؾ المخالؼ لنص قانوني أو عقابي أو لآلداب العامة تمثؿ صورة مستقمة 

أوليما صفة  ،غير المشروعاستقبلال تاما عف القطبيف الذيف تدور حوليما تشريعات الكسب 
المخاطب بأحكاـ القانوف وكونو يشغؿ مكانا في المجتمع لو صمة بأمواؿ الشعب يمكنو مف 

 .استغبللو لئلثراء عمى حسابو
ثانيًا: أف اإلضافة التي استحدثيا القانوف تشمؿ صورتيف لمخالفة السموؾ، مخالفة النص القانوني 

 يؤدي إعماليما إلى تحقيؽ ما ىدفت المذكرة اإليضاحية العقابي أو اآلداب العامة وكبلىما ال
 .إليو

التي تمثؿ انعكاسا لظروؼ وقتية ال تمبث  االنفعاليةثالثا: إف ىذا التعديؿ يعد نوع مف اإلضافات 
   .أف تنتيي، ويبقى التشريع جامدا غير متجاوب مع مشاعر المجتمع العادية

افة المؤلفات الشارحة لقوانيف الكسب غير المشروع وبالرغـ مف كؿ المبلحظات التي أوردتيا ك
المصرية، التي كانت مصدرا أساسيا استند إليو المشرع عند إعداد قانوف الكسب غير المشروع 

، فقد أخذ المشرع الفمسطيني بيذه الصورة مف صور الكسب 2005( لسنة 1الفمسطيني رقـ )
قانوف عند حذفو عبارة عقابي، توسع غير بؿ توسع أيضا في السموؾ المخالؼ لم ،غير المشروع

، كمف 2منطقي في بعض الحاالت وبالذات إذا ما كاف السموؾ المخالؼ يمثؿ مخالفة إدارية مثبل
وف الحصوؿ عمى إذف عبلقة لو بعممو في الوظيفة العامة، ولكف د يقوـ بعمؿ بعد أوقات الدواـ ال

 بالعمؿ الخاص.
 النتيجة الجرمية:ثانيًا :

 
نتيجة الجرمية العنصر الثاني مف عناصر الركف المادي لمجريمة، وتعبر في مضمونيا تعد ال

الذي يترتب عمى النشاط أو السموؾ اإلجرامي، كما تعبر الخارجي المادي عف األثر أو التغيير 
 3.في مضمونيا القانوني عف العدواف النيائي عمى المصمحة التي يحمييا القانوف

                                                           
 .67ص ،مرجع سابق :المرصفاوي حسف 1
 .21ص ،مرجع سابق :رشا ،عمارنة2
 .156، صمرجع سابق :ربايعة، عبد المطيؼ 3
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تتمثؿ في حصوؿ الخاضع ألحكاـ إنما مية في جريمة الكسب غير المشروع اف النتيجة الجر ليذا 

قانوف مكافحة الفساد عمى الماؿ كنتيجة لمنشاط الجرمي المتمثؿ باالستغبلؿ الفعمي أو الحكمي 
 لموظيفة أو الصفة.

 
ومف الجدير ذكره انو وفي حاؿ تخمؼ النتيجة في ىذه الجريمة، وىي الحصوؿ عمى الماؿ، فإف 

سيؤدي إلى عدـ تحقؽ الجريمة لعدـ وجود أو اكتماؿ بنياف قانوني، كونيا مف جرائـ  ذلؾ
لتحقؽ جريمة الكسب غير المشروع  وذلؾ الضرر، فالحصوؿ عمى الماؿ مف األىمية بمكاف

 بحيث تنتفي بانتفاء الحصوؿ عمى الماؿ.
 

 العالقة السببية بين النشاط والنتيجة:ثالثًا: 
 

ية ما بيف النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية العنصر الثالث مف عناصر الركف تمثؿ العبلقة السبب
أو حدثت  نجمتالمادي، فبعد اثبات النشاط الجرمي، والنتيجة الجرمية البد مف إثبات أف النتيجة 

، صراحة عمى ضرورة توافر ىذه العبلقة عند 1بسبب ىذا النشاط، وقد نص المشرع الفمسطيني
وذلؾ بسبب أو نتيجة( في الصورتيف المتمثمتيف في الحصوؿ عمى الماؿ )استخداميا عبارتي

، أما في 2بسبب استغبلؿ الوظيفة أو الصفة، أو نتيجة سموؾ مخالؼ لمقانوف أو لآلداب العامة
مثمة في اعتبار الزيادة غير المبررة في ثروة الخاضع تصورة االستغبلؿ المفترض أو الحكمي الم

بنائو القصر، والتي ال تتناسب مع مواردىـ، كسبا غير مشروع متى عجز لمقانوف أو زوجو أو ا
عف إثبات مصدر مشروع ليذه الزيادة، فإف العبلقة السببية تـ افتراضيا حكما، إلى أف يثبت 

 المكمؼ مصدرا مشروعا لمزيادة في ثروتو أو ثروة زوجو أو أبنائو القصر.
 

 الركن المعنوي لجريمة الكسب غير المشروع:
 

جريمة الكسب غير المشروع مف الجرائـ العمدية، وليذا يجب أف يتوافر فييا القصد الجنائي، 
إلى النتيجة التي يعاقب  ؤديوالقصد الجنائي بوجو عاـ يعني توجيو الجاني إلرادتو نحو الفعؿ الم

مب توافر إلييا، فالركف المعنوي لمجريمة يتط ؤديعمييا القانوف، وىو يعمـ بأف مف شأف فعمو أف ي

                                                           
 .2005( لسنة 1روع الفمسطيني رقـ )مف قانوف الكسب غير المش( 1انظر المادة ) 1
 .23، صمرجع سابق: رشا ،عمارنة 2
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 ويقصد بيا توجيو اإلرادة نحو الفعؿ المكوف لمجريمة مع إدراؾ حقيقتو ،عنصريف، أوليما اإلرادة
 .1، واآلخر العمـ بأف القانوف يعاقب عمى ىذا الفعؿوالى النتيجة المترتبة عميو

 
والقصد الجنائي الواجب توافره لجريمة الكسب غير المشروع، قصد جنائي عاـ، وليس قصدًا 

نائيًا خاص، ذلؾ أنو يكفي لتوافره عنصري اإلرادة والعمـ وال يتطمب وجود باعث خاص لدى ج
الجاني كغيرىا مف الجرائـ والمطموب لتوافر بنيانيا القانوني توافر باعث عمى صورة خاصة 

 ، والواقع اف كؿ جريمة يوجد ليا باعث أو دافع سواء أكاف دافعًا دنيئًا أو شريفًا، لكف مثؿمحددة
 ىذا الباعث ال يشكؿ عنصرًا مف عناصر الجريمة إال إذا نص القانوف عمى ذلؾ.

 
 

بجرائـ الفساد  أشخاص ُأدينووقد أصدرت محكمة جرائـ الفساد العديد مف االحكاـ القضائية ضد 
، عممًا أف ىنالؾ العديد مف 11/20122المتمثؿ بالكسب الغير مشروع ومنيا القرار القضائي رقـ 

تي تنادي بعدـ قانونية إجراء إتياـ ضد أي متيـ بقضايا الكسب الغير مشروع  لعدـ اآلراء ال
دستورية النص المجـر كوف التعديؿ الفمسطيني لقانوف مكافحة الفساد لـ يذكر أف الكسب الغير 
مشروع مف ضمف صور الفساد الواردة حصرًا، وقد حسـ القضاء في موضوع دستورية النص 

ذكرناه سابقًا واعتبر أف المشرع حدد أركاف  الكسب الغير مشروع وفؽ ماالتشريعي المتعمؽ ب
 .3الكسب الغير مشروع تحديدًا دقيقاً 

 
 الرابع: جريمة استثمار الوظيفة فرعال
 

جريمة استثمار الوظيفة ىي مف الجرائـ المركبة التي تستوجب لقياميا مقتضيات عدة تتعمؽ 
جريمة مف  بأنيامما يوجب تعريفيا  ارتكابياي أو سبب بشخص القائـ بالجريمة أو ركنيا الماد

تخضع لمتعريؼ العاـ لمجريمة، والتي تعرؼ بأنيا " كؿ مف ثـ الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة و 
 .4"احترازياعف فعؿ تجرمو نصوص القانوف وترتب لو عقوبة أو تدبيرًا  امتناعفعؿ و 

 

                                                           
 .113ص قانوف الكسب الغير المشروع، مرجع سابؽ، شرح :المرصفاوي، حسف 1
 .30/3/2014الصادر عف محكمة جرائـ الفساد بتاريخ  11/2012لممزيد انظر لمحكـ القضائي رقـ  2
 .21/10/2015بتاريخ  عف المحكمة العميا الصادر 3/2014طعف الدستوري رقـ لممزيد انظر لم 3
 .49، ص1984 ،بيروت ، دار النيضة العربية،شرح قانون العقوبات المبناني، القسم العاممحمود نجيب:  ،حسني 4
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ردني عقوبة ىذا الجـر وحدد أركاف الجريمة  ونص أورد المشرع في قانوف العقوبات األ في حيف
مف وكؿ إليو بيع أو شراء أو إدارة أمواؿ منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو )عمى ما يأتي: 

لحساب إدارة عامة، فاقترؼ غشًا في أحد ىذه األعماؿ أو خالؼ األحكاـ التي تسري عمييا إما 
ارًا بالفريؽ اآلخر أو إضرارًا باإلدارة العامة عوقب لجر مغنـ ذاتي أو مراعاة لفريؽ أو إضر 

 .1بالحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنوات وبغرامة ال تنقص عف قيمة الضرر الناجـ(
 

بحيث  1971الفعؿ بموجب قانوف ىذا إال أف المشرع األردني عدؿ في العقوبة المفروضة عمى 
 الضرر.أصبحت األشغاؿ الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادؿ قيمة 

 الجريمة، ىذه أركاف مجمميا في تشكؿ معينة، صور بتحقؽ إال تقوـ ال الوظيفة استثمار وجريمة
 أو األعماؿ، ىذه بإحدى القياـ إليو الموكؿ قبؿ مف اإلدارة معامبلت إحدى في غش كاقتراؼ

 بالفريؽ اً إضرار  أو لفريؽ مراعاة أو ذاتي، مغنـ لجر إما عمييا، تسري التي األحكاـ مخالفتو لدى
 عمييا نص التي الوظيفة استثمار جريمة صور مف فإف وكذلؾ. العامة باإلدارة إضراراً  أو اآلخر،
 التي اإلدارة معامبلت إحدى مف شخصية منفعة عمى الموظؼ حصوؿ األردني، العقوبات قانوف
 ورية،ص صكوؾ إلى بالمجوء أـ مستعار، شخص يد عمى أـ مباشرة ذلؾ فعؿ سواء إلييا، ينتمي

 عمى كانت صورة بأي وغيرىـ الشرطة وضباط اإلدارة ممثمو أقدـ إذا أيضاً  الجريمة ىذه وتتحقؽ
 المشرع حددىا التي الضرورية والحاجات السمع ببعض اختصاصيـ مناطؽ ضمف االتجار
 .بالنص

 
 ماديال الركف لقياـ يمـز إذ السببية، بعبلقة يتعمؽ فيما العامة لمقواعد الجريمة ىذه وتخضع
 لنفسو المنفعة أو الربح عمى الحصوؿ في المتمثؿ الموظؼ فعؿ بيف السببية عبلقة توافر ضرورة

 تتحقؽ ال العبلقة تمؾ أو الصمة ىذه انتفت فإذا. الوظيفة أعماؿ وبيف حؽ بغير لغيره أو
 تفتان إذا أما باإلدانة، قضت إذا العبلقة ىذه توافر بإثبات ممزمة الموضوع ومحكمة الجريمة،

ف المتيـ، بتبرئة فتمتـز العبلقة ىذه  إذا أخرى نتيجة عف مسؤوليتو دوف يحوؿ ال ذلؾ كاف وا 
 . شروطيا توافرت

 
الوظيفة، ال بد أف يمارس الموظؼ العاـ نشاطو الوظيفي منطمقًا مف  استثمارولكي تتحقؽ جريمة 

الفمسطيني في منظور خاص، ىذا المنظور الخاص الذي عبر عنو مشروع قانوف العقوبات 

                                                           
 .مف قانوف العقوبات االردني 175لممزيد انظر لممادة  1
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( بكممة الربح أو المنفعة، فالعبث بالوظيفة العامة في ىذه الجريمة تتحقؽ بجعؿ 116المادة )
 .1الوظيفة مغنمًا يحصد منو الموظؼ األرباح والمنافع

 
تستخمص عناصره مف خبلؿ األفعاؿ التي بينيا المشرع  ، كماويحدد الركف المادي في كؿ جريمة

 ويتمثؿ الركف المادي في جريمة استثمار الوظيفة في صورتيف وىما: بالنص عمى تمؾ الجريمة،
 

وتفترض ىذه الصورة قياـ الدولة أو  :صورة الجريمة المرتكبة مف قبؿ الموكميف بأمواؿ عامة :أوالً 
أحد إداراتيا بتوكيؿ مف يقوـ ببيع أو شراء أو إدارة األمواؿ العامة، لتحقيؽ غاية معينة ترتبط 

امة التي تحرص الدولة عمى تحقيقيا، والوكيؿ يكوف ىنا ليس موظفًا ولكف انزؿ بالمصمحة الع
منزلة الموظؼ وليس ما يمنع في النص أف يكوف الوكيؿ موظفًا، فالعبرة بالمصمحة المحمية التي 

والصورة االخرى ايضًا تتـ عند مخالفة 2يحمييا المشرع بعض النظر عف صفة مف يعتدى عميو.
 لناظـ لعمميات البيع أو الشراء أو إدارة ماؿ عاـ.احكاـ القانوف ا

 
ويتمثؿ الركف المادي في حصوؿ  :ثانيا: صورة الجريمة المرتكبة مف قبؿ موظفي السمطة

الموظؼ عمى منفعة شخصية مادية كانت اـ عينية شريطة اف تكوف مف وراء احدى معامبلت 
ؿ الموظؼ إذا لجأ الى صكوؾ صورية االدارة التي ينتمي الييا، كذلؾ االتجار الجيري مف قب

 كاذبة أو أشخاص مستعاريف.
 
الموظؼ تتكوف مف العنصر المفترض وىو الموظؼ  استثماربذلؾ فإف الركف المادي لجريمة و 

، اإلتجار" الوظيفي االستثمارمثؿ في الفعؿ "تالعاـ او مف في حكمو، والسموؾ اإلجرامي الم
 الى العبلقة السببية بيف المنفعة والربح مف العمؿ الوظيفي.، إضافة قؽتتحوالربح والمنفعة التي 

 
بعمـ الجاني بأف مف شأف فعمو تحقيؽ المنفعة أو الربح  فيتمخص أماعف الركف المعنوي لمجريمة

لنفسو أو لغيره ناتج عف إجراء معامبلت مف اإلدارة التي ينتمي الييا. بحيث يجب أف تتوافر لدى 
 .3ف مف شأف فعمو تحقيؽ ربح أو منفعة لنفسو أو لغيرهالجاني العمـ اليقيني بأ

 القصد بجانب الخاص القصد توافر يجب اف ترى االردنية التمييز محكمة أف الى اإلشارة نود
 يتوافر الخاص القصد واف العاـ، القصد يكفي ال حيث العامة، وظيفةلا استثمار جريمة في العاـ

                                                           
 .66، ص2009القدس،  ،، رسالة ماجستير"دراسة مقارنة" يفةجريمة استثمار الوظ محمد يوسؼ: ،عسر 1
 .80، صسابقمرجع محمد يوسؼ:  ،عسر 2
 .156، ص1989غ ف، ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوباتآماؿ:  ،عثماف 3
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 مغنـ تحقيؽ اجؿ مف الدولة أمواؿ الماؿ غدارة أو الشراء عمميات في الغش اقتراؼ حالة في
 .العامة باإلدارة أو آخر بفريؽ إضراراً  او فريؽ مراعاة أو شخصي

 
العديد مف االحكاـ القضائية المتعمقة بإدانة المتيـ  الفمسطينية وقد صدر عف محكمة جرائـ الفساد

يقاع عقوبة األشغاؿ الوظيفة ومف ضمنيا صدور حكـ ضد احد المداني استثماربجريمة  ف وا 
أننا نبلحظ اف العقوبة المفروضة عميو مشددة، حيث  إالالشاقة المؤقتة والمصادرة والغرامة 

جريمة استثمار الوظيفة فقط ولكف  الرتكابوبالرجوع الى حكـ المحكمة يتبيف اف االتياـ ليست 
محكمة عميو بالعقوبة لقياـ الجاني بأكثر مف جريمة فساد كاف مف ضمنيا التزوير وحكمت ال

 .1األشد تبعًا لمقواعد القانونية
 

كذلؾ صدر العديد مف القرارات التمييزية االردنية حوؿ جريمة استثمار الوظيفة وتـ فرض 
عقوبات تتراوح الى األشغاؿ الشاقة المؤقتة عمى الجاني لتوافر أركاف الجريمة المادي والمعنوي 

 .2عمى مرتكب الفعؿ
 

تعد مف الجرائـ االقتصادية وفؽ القانوف االردني وجريمة إنما استثمار الوظيفة  عممًا اف جريمة
 مف جرائـ الفساد وفؽ تشريعنا الفمسطيني الخاص بمكافحة الفساد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4/11/2015 بتاريخ ( الصادر عف محكمة جرائـ الفساد الفمسطينية6/2014لممزيد انظر الى الحكـ القضائي رقـ ) 1
 .19/4/2010الصادر بتاريخ  300/2010لممزيد انظر لحكـ محكمة التمييز االردنية جزاء رقـ  2
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 الواسطة والمحسوبية جريمة: ثانيالمبحث ال
 

ع في المجاالت بيف جميع أفراد المجتم التساويعبارة عف فؤ الفرص بالمعنى البسيط يعد تكا
المختمفة، ومف ىذه المجاالت مجاؿ التعميـ ومجاالت العمؿ وغيرىا مف مجاالت الحياة المختمؼ، 

تكافؤ إنما حيث أف مفيوـ تكافؤ الفرص ذو مناحي وأبعاد أكبر ال تقتصر عمى مجاؿ دوف آخر، 
وتقميؿ حاالت  الفرص في المجتمع ىو أحد الوسائؿ التي تساعد عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية

الفساد بيف كافة أطياؼ المجتمع، وقد سعت العديد مف المنظمات العالمية ومنظمات حقوؽ 
اإلنساف إلى أف تسجؿ تكافؤ الفرص كأحد الحقوؽ األساسية مف حقوؽ اإلنساف ولعؿ أحد 

يسية كوف مشكمة الواسطة الرئ لتي تيدر ىذا المبدأ ىو الواسطة والمحسوبيةمؿ ااأو العو األسباب 
ال كاف ىذا الفعؿ مف أفعاؿ الخير، بؿ اف األمر يتعدى ذلؾ باقتناص  ال تكمف في المساعدة وا 
عطاء حقيـ لمف ال يستحؽ مسببة ليـ أضرارا عدة، فتضيع المعايير لمعدالة  مف حقوؽ اآلخريف وا 

ربًا مف المفترضة في المساواة بيف الناس، لذا ال غرو أف تعد الواسطة وبالصورة السمبية ليا ض
ضروب الفساد الذي يجب أف يحارب وبشدة، ففي الشريعة اإلسبلمية ال جداؿ في حرمة الواسطة 

أما في القانوف فيي مجرمة بصور معينة، وقد ال  .1المذمومة والتي تؤدي إلى اإلضرار باآلخريف
ا يدرؾ الكثير مف الناس أف فمسطيف واالردف ومصر إضافة الى بعض الدوؿ نصت عمى تجريمي

ولكف بأشكاؿ مختمفة فبعضيا حدد أركانيا بالقياـ باتخاذ قرار أو تدخؿ لقاء الحصوؿ عمى منفعة 
مادية والبعض اآلخر عد االستجابة لرجاء أو توصية مف قبؿ الموظؼ أحد أشكاؿ وصور 
وأركاف جريمة الواسطة والكثير مف حاالت الواسطة في المممكة ينطبؽ عمييا حتمًا نص ىذه 

لكف بطبيعة الحاؿ تظؿ المادة حبرًا عمى ورؽ، فمف النادر جدًا أف نسمع عف حالة تـ المادة و 
بناء عمى ىذا النص، بؿ كثير مف حاالت الواسطة تنطبؽ عمييا وصؼ جريمة الرشوة  اتجريمي

 بشروطيا وأركانيا.
 

وليد أما عف موقؼ االسبلـ مف الواسطة والمحسوبية الذي مف خبللو جاء مصطمح الواسطة وىو 
لو، فقد أوجب نفع الناس والسعي في حاجة اآلخريف وقضائيا، بؿ جعؿ نفعيـ مف أحب األعماؿ 

: أي الناس أحب إلى ا يا رسوؿ -صمى ا عميو وسمـ  -إلى ا تعالى، فقد ُسئؿ الرسوؿ 
رور س -عز وجؿ  -ا؟ فقاؿ: ))أحب الناس إلى ا أنفُعيـ لمناس، وأحب األعماؿ إلى ا 

 .تدخمو عمى مسمـ؛ تكشؼ عنو كربة، أو تقضي عنو ديًنا، أو تطرد عنو جوًعا((

                                                           
، منشور في جريدة الرياض، نقبًل عف الصفحة مقال عن الواسطة والقانون والفساد اإلداري :محمد بف عمي السيمي 1

 http://www.alriyadh.com/255596K، 17/10/2017تاريخ الزيارة  ،االلكترونية

http://www.alriyadh.com/255596K
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ومف ىذا النفع المحمود والمطموب التوسُّط لدى الناس لقضاء حوائج اآلخريف، ىذه "الواسطة" 

ُو َنِصيٌب أسماىا القرآف الكريـ )الشفاعة(، وذلؾ في قولو تعالى: ﴿َمْف َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْف لَ 
فالشفاعة ىي الواسطة، وقد قسميا القرآف الكريـ إلى قسميف، حسنة وسيئة، أما "الشفاعة  1ِمْنَيا﴾

الحسنة فيي كؿ شفاعة لرفع الظمـ، أو إليصاؿ الحؽ لصاحبو، أو العفو عما رغَّب اإلسبلـ فيو 
يف متخاصميف، أو بالعفو، أو اإلحساف في كؿ ما رغَّب اإلسبلـ فيو باإلحساف، أو اإلصبلح ب

نحو ذلؾ، وىذا لو صور وأشكاؿ كثيرة جدًّا؛ كالشفاعة في الدَّيف والزواج وفي حقوؽ اآلخريف، 
 :2كما أف ليا شروًطا، ىي

 
عز وجؿ، وأال تكوف الشفاعة والواسطة عمى حساب اآلخريف،  -أف يكوف ذلؾ ابتغاء مرضاة ا 

وف ناصًحا لو، وأال تكوف الشفاعة فقط لصاحب وأف تشفع لمف تعمـ أحقيتو بذلؾ األمر، وأف تك
جاه أو ماؿ أو القريب، بؿ يجب أف يحظى الفقير والمنقطع والمحتاج بيا، وأال يتبع اإلنساف 

 .شفاعتو ومعروفو بالمف واألذى، وأال يغضب الشافع وُيَعنِّؼ وَيتَِّيـ إذا لـ تقبؿ شفاعتو
 

 -أيًّا كاف  -ر أو ظمـ أو ىضـ لحؽ إنساف أما الشفاعة السيئة فيي التي يترتب عمييا ضر 
عطاء ىذا الحؽ لغير ُمستِحقو وىي محرمة شرًعا؛  َأفَّ :  - أيضاً  – عنيا ا رضي عائشة عف وا 

 اُ  مَّىصَ  المَّوِ  َرُسوؿَ  ِفيَيا ُيَكمِّـُ  َوَمفْ :  َفَقاُلوا َسَرَقْت، الَِّتي الَمْخُزوِميَّةِ  الَمْرَأةِ  َشْأفُ  َأَىمَُّيـْ  ُقَرْيًشا
 َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿِ  ِحبُّ  ، َزْيدٍ  ْبفُ  ُأَساَمةُ  ِإالَّ  َعَمْيوِ  َيْجَتِرئُ  َوَمفْ :  َفَقاُلوا ؟ َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ 
ّـَ  ،! ( ؟ المَّوِ  ُحُدودِ  ِمفْ  َحد   ِفي َأَتْشَفعُ : )  َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  ، ُأَساَمةُ  َفَكمََّموُ   ُث
ّـَ  ، َفاْخَتَطبَ  َقاـَ  َذا ، َتَرُكوهُ  الشَِّريؼُ  ِفيِيـُ  َسَرؽَ  ِإَذا َكاُنوا َأنَُّيـْ  ، َقْبَمُكـْ  الَِّذيفَ  َأْىَمؾَ  ِإنََّما: )  َقاؿَ  ُث  َواِ 

ِعيؼُ  ِفيِيـُ  َسَرؽَ   َيَدَىا َلَقَطْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحمَّدٍ  ِبْنتَ  َفاِطَمةَ  َأفَّ  َلوْ  المَّوِ  َواْيـُ  ، الَحدَّ  َعَمْيوِ  َأَقاُموا الضَّ
 عميو ا صمى ا رسوؿ قاؿ: قاؿ عنيما ا رضي عمر بف ا عبد عف .وفي حديث آخر(

 َوُىوَ  َباِطؿٍ  ِفي َخاَصـَ  فْ َومَ  المَّوَ  َضادَّ  َفَقدْ  المَّوِ  ُحُدودِ  ِمفْ     َحد      ُدوفَ     َشَفاَعُتوُ     َحاَلتْ     َمفْ  :” وسمـ
 َرْدَغةَ    المَّوُ  َأْسَكَنوُ  ِفيوِ  َلْيَس  َما ُمْؤِمفٍ  ِفي َقاؿَ  َوَمفْ  َعْنوُ     َيْنِزعَ     َحتَّى المَّوِ  َسَخطِ  ِفي َيَزؿْ  َلـْ  َيْعَمُموُ 
 “. َقاؿَ  ِممَّا َيْخُرجَ  َحتَّى  اْلَخَباؿِ 

 

                                                           
 .85النساء اآلية سورة  1
مقالة بعنواف موقؼ اإلسبلـ مف الواسطة منشور عمى الصفحة  2

  17/10/2017، تاريخ الزيارة  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1144511اإللكترونية
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ظواىر السمبية المنتشرة في جميع المجتمعات البشرية، وتعتبر الواسطة والمحسوبية مف احدى ال
اال اننا نجدىا تتفاوت مف حيث الحجـ بيف المجتمعات المتقدمة والنامية، واذا ما قمنا بتحميؿ 

 ىذيف المصطمحاف فإننا نجدىما يعنياف الحصوؿ عمى منفعة عمى حساب االخريف.
 

تعريفيا بأنيا طمب فرد مف موظؼ عاـ ولغرض معرفة مفيوـ الواسطة والمحسوبية فانو يمكف 
 .1إنجاز عمؿ مشروع أو غير مشروع لصالحو او لصالح فرد آخر

 
فعؿ قديـ عايشو المجتمع الفمسطيني قبؿ قدوـ السمطة  إنما ىي الواسطة والمحسوبية،ليذا فإف 

وبعدىا وىو مف المصطمحات الشعبية التي استقرت في ذىف المواطف الفمسطيني وامتدت مف 
لعبلقات االجتماعية الى العبلقات االقتصادية واالدارية ووسمت الحياة العامة التي حكمتيا ا

السمطات التي توالت عمى الشعب الفمسطيني، مف الزمف القديـ وحتى العيد العثماني ثـ الحكـ 
األردني لمضفة الغربية واالحتبلؿ اإلسرائيمي وبقيت ىذه الجريمة مع قدوـ السمطة مصطمحا 

 .يا بؿ وفعبل يرجوه الجميع ويقبمونو واف كانوا دائما يؤشروف إلى ظمـ يقع عمى الضعفاء منيـشعب
 

إف الواسطة والمحسوبية جريمة تخؿ بقواعد المجتمع ابتداًء لمخالفتيا لمقانوف األساسي الذي ينظـ 
لقانوف ( مف ا6السمطات العامة في الدوؿ ويحدد الحقوؽ والحريات ومنيا ما جاء في المادة )

حوؿ مبدأ سيادة القانوف حيث نصت عمى ما يمي: )تخضع لمقانوف جميع  2األساسي الفمسطيني
( مف ذات 9السمطات واألجيزة والييئات والمؤسسات واألشخاص( وكذلؾ ما جاء في المادة )

القانوف التي تنص عمى مبدأ المساواة أماـ القانوف والقضاء حيث تنص المادة عمى ما يمي: 
سطينيوف أماـ القانوف والقضاء سواء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الجنس أو الموف أو )الفم

مف ذات القانوف في باب  26/4الديف أو الرأي السياسي أو اإلعاقة(. وما نصت عميو المادة 
 ضمانات تقمد المناصب والوظائؼ العامة عمى قاعدة تكافؤ الفرص.  

 
بية مف خبلؿ ثبلث منظورات، فالمنظور القانوني ليا يتمثؿ مبلحظة الواسطة والمحسو  ناويمكن

في استخداـ الواسطة والمحسوبية إلنجاز العمؿ القانوني كالحصوؿ عمى وظيفة او منفعة لو حؽ 
فييا، وحالة استخداميا بطريقة انجاز عمؿ غير قانوني كالحصوؿ عمى وظيفة ليس لصاحب 

جراءات االدارية فقد تستخدـ مف اجؿ مخالفة الواسطة حؽ فييا، أما مف ناحية منظور اإل
                                                           

، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب، واسطة في اإلدارة: الوقاية والمكافحةال :الحافظ الشيخمي القادر عبد عبد 1
 .243ص ،38،2005، العدد 19المجمد 

 .2005( مف القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 6،9،26لممزيد راجع المواد ) 2



28 
 

اجراءات ادارية كعدـ استيفاء اوراؽ الزمة يستوجب استبلميا إلنجاز معاممة ادارية، والمنظور 
االخير ىو منظور الوسيط فقد يكوف صديؽ الموظؼ او احد اقاربو او معارفو او احد اصحاب 

 النفوذ االجتماعي او السياسي.
 

التمييز بيف الواسطة والمحسوبية وغيرىا مف االعماؿ فالواسطة و المحسوبية وانو لمف الضروري 
تختمؼ عف قضاء الحوائج رغـ اف االسبلـ حث عمى قضاء حوائج الناس، واف االولى مجرمة 
كونيا تسمب حقا مشروعا لشخص اخر بعكس االخرى التي ىي واجب انساني وذو شأف 

 اجتماعي كونيا ال تسمب حقوقًا.
 

لمجميع ادوار في محاربة جريمة الواسطة والمحسوبية فثمة دور لمدولة وآخر  ؾ بافوال ش
لممجتمع، ودور الدولة يبدأ في سف التشريعات لمعقاب عمى جريمة الواسطة والمحسوبية، وتقنيف 
مبادئ اخبلقية لدور الموظؼ اتجاه متمقي الخدمة "كمدونة السموؾ" لمحفاظ عمى احتراـ حقوؽ 

قبؿ الموظؼ، ومنح الموظؼ حقوقو قبؿ مطالبتو بأداء واجباتو، واالختيار لموظائؼ االخريف مف 
العمومية بموجب نظاـ المنافسة عف طريؽ المجاف المختصة، وتشجيع الموظؼ واالفراد عمى 

 .1االببلغ عف كافة االعماؿ "الواسطات" والضغوطات التي يتعرض ليا
 

خبلؿ استخداـ االسموب الرافض ليذا السموؾ السمبي اما عف دور المجتمع واالفراد فيتمثؿ مف 
مف خبلؿ فضح ثقافة الواسطة والمحسوبية واعتبارىا سموكًا مشينًا، ونشر الوعي والثقافة لدى 
اطياؼ المجتمع باف قضاء حوائج الناس ليس عمى حساب الدولة او عمى حساب المرفؽ العاـ، 

ـ الشكاوى لمسائمة المخالفيف لجيات االختصاص، وال بد مف تثقيؼ الناس بضرورة االببلغ وتقدي
 2وصواًل الى زرع الثقافة الرافضة لظاىرة الفساد مف ناحية، وردع مرتكب الفعؿ مف ناحية اخرى.

ويقتضي بياف مفيوـ الواسطة والمحسوبية عرض لمضمونيا واركانيا لتحديد مفيوميا، كذلؾ 
بعض اركانيا مف افعاؿ الفساد ال سيما تبلقييا بط تمييزىا عف باقي االنشطة السمبية التي قد تختم

 ضمف اطار الجرائـ التي يقـو بيا الموظؼ خبلؿ عممو الوظيفي.
 

وكثيرا ما يدور الحديث عف الواسطة والمحسوبية رغـ تبايف اآلراء ووجيات النظر فييا، وما ذلؾ 
)طمب المساعدة مف  اال بسبب انتشارىا وتفشييا، ويمكف تعريؼ الواسطة والمحسوبية بانيا

                                                           
 .245، صمرجع سابقالشيخمي،  1
 3/4/2017ىيئة مكافحة الفساد، بتاريخ  -خطيطمقابمة مع د.حمدي الخواجا، مدير عاـ الت2 
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شخص ذي نفوذ بحكـ عبلقاتو مع صانعي القرار، او انيا القدرة عمى ممارسة السمطة لتحقيؽ 
 .1مصمحة بغير حؽ لشخص ال يستطيع تحقيقيا بمفرده(

 
 
 

 الفرع األول: تعريف جريمة الواسطة
سط في كؿ شيئ وىي مشتقة مف الفعؿ "وسط" والو  الواسػػػػػػػػػطة: لغة ما يتوصؿ بو إلى الشي،

 .3قاؿ تعالى "وكذلؾ جعمناكـ امة وسطا" ،2اعدلو
وينبغي عدـ الخمط بيف الواسطة والوساطة مع اف البعض يحدث خمطًا بيف ىذيف المفيوميف، 

( بمعنى توسط، meditionمف  mediarفالواسطة كمصطمح قانوني مأخوذة عف البلتينية )
نزاعات الجماعية لمعمؿ عف تدخؿ وسيط يزود وتعني الوساطة في العمؿ وىو اجراء تسوية ال

بسمطات واسعة فيجمع المعمومات الكاممة حوؿ النزاع ويقترح حبًل في شكؿ توصية معممة، وفي 
القانوف الدولي ىو اجراء سممي لتسوية النزاعات الدولية بتدخؿ طرؼ ثالث يتقدـ باقتراحات في 

 .4سبيؿ حؿ النزاع
 

ليب الحموؿ البديمة لفض النزاعات المدنية واليادفة الى تقميؿ والواسطة القضائية ىي مف اسا
الطمب عمى المحاكـ، واختصار وقت وجيد ونفقات جميع االطراؼ في عممية التقاضي ونجد انو 

وذلؾ لتسوية النزاعات  20005( لسنة 3وليذه الغاية سف المشرع الفمسطيني قانوف التحكيـ رقـ )
موب ىو اإلسراع في االجراءات القضائية وسرعة اصدار حكـ في المدنية، اذ اف ميزة ىذا االس

 موضوع التحكيـ.
 

بانيا صورة مف صور التدخؿ أو الرجاء او الطمب أو االمر أو الواسطة البعض  فقد عرؼ
 .6التوسؿ يصدر عف وسيط مف الغير لدى الموظؼ العاـ لمقياـ بأمر وظيفي لصاحب المصمحة

                                                           
 .2011، "آثارىا – اسبابيا – حكميا -مقاؿ صادر عف الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، الواسطة "مفيوميا 1
دراسة تأصيمية تحميمية حوؿ جريمة الواسطة والمحسوبية في القانوف الفمسطيني، سمسمة تقارير االئتبلؼ مف اجؿ النزاىة   2

 .3ص ،2014(، 85)رقـ 
 .143سورة البقرة االية  3
 .1، ط1788معجـ المصطمحات القانونية، ص :جيراركورنو، 4
( مف مجمة الوقائع الفمسطينية بتاريخ 33المنشور في العدد ) 2000( لسنة 3لممزيد انظر لقانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ ) 5

30/6/2000. 
 .188ص ،2003اإلسكندرية، ، منشأة المعارؼ،بالمصمحة العامةالوسيط في الجرائم المضرة  :محمود ،رنص 6
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ي "قياـ الموظؼ بعممو نتيجة تدخؿ شخص متنفذ وذلؾ بيدؼ إلغاء أما مفيـو الواسطة فقيًا في
حؽ أو تحقيؽ باطؿ"، وبالتالي يجب اف يقوـ الموظؼ بعممو بوازع مف الضمير دوف أي تأثير 
خارجي، فغذا ادى الموظؼ عممو أو امتنع عف القياـ بو نتيجة التأثير بالواسطة فغنو يكوف حينئٍذ 

 قد اساء استعماؿ وظيفتو.
 
 :1عميو وبتحميؿ اطراؼ الواسطة نجدىـو 
المتوسط لو: وىو طالب التوسط "الساعي" لتحقيؽ منفعة او مصمحة لو بغض النظر عما  -

 اذا كانت الغاية المرجوة قانونية او مستحقة.
المتوٌسط: وىو الشخص صاحب النفوذ او سمطة او جاه او اعتبار اجتماعي يسعى لتحقيؽ  -

نفعة لطالب التوسط "المتوسط لو"، سواء كانت المصمحة او مصمحة او منفعة لنفسو او م
 المنفعة قانونية او غير محقة.

  المتوسط لديو: وىو الموظؼ صاحب السمطة او القرار في الشأف المتوسط فيو. -
 
 

 الفرع الثاني: تعريف جريمة المحسوبية والمحاباة
 

حسوب والحسب ما يعده االنساف المحسوبيػة: حسبو أي عده وكتب حسابًا وحسبانا، والمعدود م
وىي )اعتبار القرابة  3، وىي مصدر حسب )بمعني النسب ال العد(2مف مظاىر مفاخر آبائو

 العائمية أو السياسية في إسناد الوظائؼ أو الترقيات و التسيير(.
 

والمحسوبية مف عناصر الفساد تجعؿ الحسب والنسب في المقاـ األوؿ ونيؿ الحظوة والترقية بدؿ 
مف العمؿ، والمحسوبية بتشديد الياء ىي منح الوظائؼ عمى أساس المراعاة لمنفوذ ال عمى أساس 

 .4 المكافئة
المحسوبية تنفيذ اعماؿ لصالح فرد أو جية ينتمي ليا الشخص مثؿ حزب أو عائمة او منطقة ف

القائمة عمى  أو غيره، دوف اف يكونوا مستحقيف ليا، وقد عرفيا الفقياء بانو مجموعة مف االفعاؿ

                                                           
 4ص ،تاصيمية دراسة السابؽ مرجعال عف نقبلً  ،2الواسطة والمحسوبية، غ ف، ص :االعرج، موسى 1
 .240ص، 2011،الخامسة الطبعة العربية، المغة مجمعالمعجـ الوسيط،  2
 .25/2/2017، تاريخ الزيارة www.almaanyقاموس المعاني، الموقع االلكتروني  3
 .المرجع السابؽ ،قاموس المعانيموقع  4

http://www.almaany/
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مبدا خذ ىناؾ، اعط ىنا بأسموب يتيح لمعمبلء والرعاة جني الخيرات مف دعـ اآلخر او العتبار 
 شأف او نفوذ.

 
جاء في القانوف األردني مف توافؽ مع ما لمواسطة والمحسوبية ت  ةالمذكور  اتونبلحظ اف التعريف

دني التعريؼ بقولو التي في اإلطبلؽ المعرؼ دوف التخصيص حيث عمـ المشرع االر  تعريؼ
تمغي حقا وتحؽ باطبل، دوف اف يورد اية تفصيبلت الحقة  اما المشرع الفمسطيني فقد استعمؿ 

 التعريؼ االردني واضاؼ اليو ما جاء في تحديد اركاف الجريمة لممحسوبية والواسطة. 
 
مغاير  رغـ انومفيوـ المحاباة نجده كمصطمح لصيؽ بجريمتي الواسطة والمحسوبية  أما

 المحاباة 1لمصطمحي الواسطة والمحسوبية بالمفيوـ والمعنى إذ  عرؼ معجـ المعاني الجامع
 ُمحاباة: )اسـ(

 مصدر َحاَبى، اَل َيْعِرُؼ ُمَحاَباًة: َتَساُىبًل، َتَساُمحًا، َتَحيُّزاً 
 حاَبى: )فعؿ(

 حابى يحابي، َحاِب، ُمحاباًة وِحباًء، فيو محاٍب، والمفعوؿ محاًبى
 بى فبلًنا بالشَّيء: أنعـ عميو بوحا

َدهُ   حاباُه ِضدَّ ُخصوِمِو: َنَصَرُه، َعضَّ
ُو ِبذِلؾَ   حاباُه ِبَكَرـٍ َوَعْطٍؼ: ِاْخَتصَّ

 اَل ُيحاِبي َأَحدًا: اَل ُيجاِمُؿ، َيقوُؿ الَحؽَّ وال َيميُؿ َعْنوُ 
 حاباُه في االْمِتحاِف: َتساَىَؿ َمَعُو ِاْنَتَظَر َأْف ُيحاِبَيوُ 

: ماَؿ ِإَلْيِو ُمْنَحِرفًا َعِف الَحؽِّ   حاباُه القاِضي في الُحْكـِ
 حاباُه في الَبْيِع: ساَمَحُو.

 
المحاباة بأنيا مف حاباه حباءا ومحاباة ولغة حاباه إذا خصو وماؿ إليو  2وعرفيا المعجـ الوسيط

ية كأف ال يأخذ الثمف أو أعطاه وكرمو بو، واصطبلحا: المحاباة في البيع ىو المعتمد عمى المجان
ف ذكر في العقد، أو يأخذ الشيء اليسير، وكذا الكبلـ في المعامبلت األخرى.  وا 

 

                                                           
 .650الجامع، ص –معجـ المعاني  1
 .260، صالمعجم الوسيط 2
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اال اننا لـ نرى في القوانيف موضوع دراستنا أي ذكر لمصطمح المحاباة رغـ شيوع ىذا المصطمح 
وبية واعتقادىـ مف الناحية الثقافية لدى جؿ المواطنيف وارتباطو بالسموؾ السمبي لمواسطة والمحس

اف كبًل منيا مرادؼ لآلخر لتشابو اركانيـ، ولخمطيـ في المفاىيـ والسموكيات التي يقوـ بيا كؿ 
شخص يأخذ حؽ ال يستحقو بحرماف مف ىو مستحؽ لو تحت عدة اعتبارات قرابة، صداقة، 

 نفوذ، حزبية،... . 
 

المغة اال اف مشرعنا  في )الواسطة والمحسوبية( ونبلحظ  انو ورغـ اختبلؼ المصطمحيف
( مف قانوف 1الفمسطيني لـ يفرؽ بينيما فعرفيا باعتبارىما عمبًل واحدًا وفؽ ما جاء في المادة )

والذي نص عمى تجريـ ىذا الفعؿ وعده منذ أفعاؿ الفساد التي لـ تكف مجرمة قبؿ مكافحة الفساد 
اذ الموظؼ قرارًا أو تدخبًل إذ عرفيا في مادة التعريفات الواسطة والمحسوبية)اتخ 2010عاـ 

لصالح شخص أو جية غير مستحقة أو تفضيميا عمى غيرىا العتبارات غير معنية كاالنتماء 
، إذ اف المشرع 1الحزبي أو العائمي أو الديني او الجيوري لمحصوؿ عمى منفعة مادية او معنوية(

ا بينيما مف حيث ىنالؾ فرؽ كبير فيم قد خمط بيف ىذيف المصطمحيف رغـ انو في الواقع
االصطبلح فالواسطة اصطبلحًا ىي طمب العوف والمساعدة مف شخص ذو نفوذ لدى مف بيده 
القرار لتحقيؽ مصمحة معينة لشخص ال يستطيع تحقيقيا بمفرده، او ىي عممية يباشرىا شخص 
يمكف تسميتو المتوسط بناء عمى طمب شخص اخر ىو المتوسط لو او طالب التوسط لدى 

ىو المتوسط لديو، او ىو تفضيؿ االقارب او االصدقاء دوف مراعاة لمكفاءة في  شخص ثالث
 .2االختيار والتفضيؿ

 
وقد ذىب القانوف المصري بإدراج ىذه الجريمة "الواسطة والمحسوبية" بالجرائـ الممحقة بالرشوة 

التوسط باسـ الرجاء والتوصية و  3مكرر 105وىي مقننة بقانوف العقوبات المصري في المادة 
 وفؽ ما ذكرناه سابقًا.

 
فيما اذا  في نصوصيما ومما يجدر التنويو اليو اف كؿ مف التشريع الفمسطيني واالردني لـ يتطرقا

 وقعت الجريمة بصورة رجاء وليس محسوبية او واسطة خبلؼ القانوف المصري.

                                                           
 .( منو1لممزيد انظر لقانوف مكافحة الفساد الفمسطيني المادة ) 1
 .4-3، صالمرجع السابؽ سوبية في القانوف الفمسطيني،تحميمية حوؿ جريمة الواسطة والمح تأصيميةدراسة  2
 .لممزيد راجع القانوف المصري 3
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ف الدنيوي إذ قاؿ ويستمد تحريـ جريمة الواسطة والمحسوبية مف الشريعة االسبلمية مصدر التقني
، وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ )مف شفع ألخيو شفاعة 1لمسحت( آكموفتعالى )سماعوف لمكذب 

 فأىدي لو عمييا ىدية فقبميا فقد اتى بابًا عظيمًا مف ابواب الربا(.
 
 
 
 

 صور الفساد نالشبو واالختالف ببالثالث: اوجو  الفرع
 
د الواردة حصرًا حيث تـ ذكرىا تعدادًا والتي تعد في عف الجرائـ أو صور الفسافيما سبؽ تحدثنا 

اغمب الدوؿ مف ضمف جرائـ الفساد بوصفيا افعاؿ لصيقة ومرتبطة مع تصرؼ الموظؼ العاـ 
او المكمؼ بتقديـ خدمات، ولما ليذه الظواىر السمبية مف مخاطر عمى المجتمع كافة والنعكاسو 

ؿ فعؿ مف ىذه األفعاؿ ليصار الى إيقاع العقوبة عمى السموؾ الوظيفي فإف المشرع حدد أركاف ك
تحديد ووصؼ اركاف كؿ  وعف صور الفساد العمومية  تحدثنااألليمة بحؽ مرتكبييا، وبما أننا 

مقارنتيا بفعؿ الفساد الذي ىو موضوع دراستنا "الواسطة مف  لنا فبلبدجريمة عمى حدى 
 والمحسوبية".

 
 

 ة الرشوةبجريم واالختبلؼأوجو الشبو أواًل: 
 

إذا ما قمنا بتحميؿ أركاف جريمتي الفساد الرشوة والواسطة والمحسوبية فإننا نجد اف كمتا الجريمتيف 
يشتركاف في اف الفاعؿ يحمؿ صفة الموظؼ العمومي، كذلؾ ايضًا في ركف األخذ مقابؿ العمؿ 

ؼ العاـ القياـ بو، أما عنو يقع واجبًا عمى الموظ لبلمتناعإذ اف الجريمة األولى قد تكوف لعمؿ أو 
قرار او التدخؿ فيو لصالح شخص أو جية غير مستحقة أو  اتخاذالثانية فتاتي نتيجة التدخؿ في 

تفضيميا عمى غيرىا العتبارات غير مينية كاالنتماء الحزبي أو العائمي أو الديني أو الجيوي 
 الشفافية.لمحصوؿ عمى منفعة مادية أو معنوية، دوف مراعاة لمبادئ النزاىة و 

ومف خبلؿ قراءتنا لبعض التشريعات نجد انو في بعض الدوؿ اعتبرت جريمة التوسط في الرشوة 
ىي ذاتيا جريمة الواسطة والمحسوبية عمى اعتبار اف ركف األخذ "الحصوؿ عمى منافع" لقاء 

                                                           
 .(42سورة المائدة، اية ) 1
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بلؼ في القياـ بالعمؿ ىو الجامع بيف كؿ منيما، إال اف الركف المادي لمفعؿ يحمؿ في طياتو اخت
التصرفات بحيث اف جريمة الرشوة تعد مف أفعاليا المجرمة العرض والطمب والقبوؿ، عمى خبلؼ 
جريمة الواسطة والمحسوبية التي تتطمب اتخاذ قرار أو تدخؿ ألسباب قرابة او عبلقة او ارتباط 

تي قد تكوف حزبي مقابؿ المنفعة المادية او المعنوية واف افعاليا ايجابية، عمى خبلؼ الرشوة ال
 افعاؿ ايجابية او سمبية.

 
الى اف قانوف العقوبات االردني لـ يجـر الواسطة والمحسوبية، إنما نرى اف ىذه  اإلشارةنود و 

عندما صدر قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني وكذلؾ الجريمة اصبحت مجرمة ومعاقب عمييا 
الفساد الفمسطيني اعتبر جريمة قانوف مكافحة الفساد االردني، كما نشير اف قانوف مكافحة 

عمى اعتبار انيا جناية  1الواسطة والمحسوبية مف قبيؿ الجناية وعاقب عمييا بعقوبة مشددة 
 .تكميمية تستوجب فرض عقوبات اصمية و 

 
 االختبلسبجريمة  واالختبلؼأوجو الشبو ثانيًا: 
 

ركاف بضرورة توفر الركف اما عف الفرؽ فيما بيف االختبلس والواسطة والمحسوبية فإنيما يشت
المفترض لصفة الجاني أال وىو اف يكوف الفاعؿ موظؼ عمومي، اما عف اوجو االختبلؼ فإف 
أركاف الفعميف الجرمييف تختمفاف عف االخرى، واليدؼ في االولى االستيبلء عمى الماؿ العاـ في 

مى منفعة مادية او حيف اف الواسطة والمحسوبية تيدؼ اتخاذ قرار او التدخؿ لقاء الحصوؿ ع
 .، كذلؾ فغنو ومف حيث فرض العقوبة فإف العقوبة أشد عمى فعؿ الواسطة والمحسوبيةمعنوية

 
 

 الكسب الغير مشروع بجريمة واالختبلؼ الشبو أوجوثالثًا: 
 

أما عف اوجو الشبو واالختبلؼ بيف الكسب الغير مشروع والواسطة والمحسوبية فإف الركف 
"  يختمؼ بكؿ جريمة إذ ينبغي توافره في الواسطة والمحسوبية كشرط المفترض "صفة الموظؼ

اساسي بخبلؼ الكسب الغير مشروع حيث انو ال يعتد بصفة الموظؼ العمومي ليتـ المسائمة 
نما قد يرتكب مف أي شخص يخضع ألحكاـ القانوف،  عميو متى توافرت باقي اركاف الجريمة وا 

                                                           
 .مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني 1المادة  1
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ة الفعؿ يختمؼ عف االخر، أما عف النتيجة فكبلىما كذلؾ فإف الركف المادي مف حيث طبيع
 ، أما مف حيث العقاب فكبلىما يعداف مف قبيؿ الجنايات.يمتقياف بتحقيؽ المصمحة المادية لمجاني

 

 الوظيفة استثمار بجريمة واالختبلؼ الشبو أوجورابعًا: 
 

طة والمحسوبية فيتمثؿ والواس ةالوظيف استثمارفيما بيف جريمتي  واالختبلؼأما عف أوجو الشبو 
 بما يمي:

 
 الحؽ المعتدى في كبل الجريمتيف ىو نزاىة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة. (1
يتخذ الركف المادي لمجريمتيف صورة الحصوؿ عمى فائدة مادية أو معنوية حيث اف إتياف  (2

لوظيفي فيو ا استثمارفعؿ الواسطة والمحسوبية يكوف نتاج اتخاذ قرار او التدخؿ فيو، أما 
 نتاج القياـ بإحدى معامبلت االدارة عف طريؽ الغش، او االتجار الغير مشروع بالوظيفة.

الفاعؿ االصمي في كؿ منيما ىو الموظؼ العاـ، أي انيما يشتركاف بالركف المفترض  (3
 لمجريمة.

 اختبلؼ العقوبة في كؿ منيما حيث اف المشرع عد جريمة استثمار الوظيفة مف الجنح تبعاً  (4
لمعقوبة المفروضة عمييا، وعد جريمة الواسطة والمحسوبية جناية تبعًا لمعقوبة المفروضة 

 في قانوف مكافحة الفساد.
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  : جريمة الواسطة والمحسوبية في القانون المقارنثالثحث الالمب
 

رى التي ومقارنتيا بالقوانيف االختوصيؼ أفعاليا ىذه الجريمة الوقوؼ عمى  تعريؼلقد تطمب 
تجـر النشاط الجرمي ليذا الفعؿ ولعؿ المشرع االردني وكذلؾ المصري االقرب لنا في توصيؼ 
ىذا الفعؿ وتحديد اركانو، إذ اف ارتباط ىذه الجريمة كاف ارتباط لصيؽ وممحؽ بجريمة الرشوة 

الواسطة وىذا ما اوردناه لدى مقارنتيا مع بعض الجرائـ التي تتشابو بجزء منيا باركاف جريمة 
والمحسوبية ولعؿ مف اىميا تجريـ المشرع لجريمة التوسط في الرشوة  في المصري وكذلؾ 

صؿ الى حد ما باركاف جريمة الواسطة والمحسوبية التي تالسعودي، وىذا النشاط يتوافؽ و ي
جرميا كؿ مف المشرع الفمسطيني واألردني ولعؿ افراد ىذه الجريمة وتحديد اركانيا كاف بسبب 

نضماـ لبلتفاقيات الدولية ال سيما العربية واالممية المتحدة لمكافحة الفساد التي اوجبت عمى اال
الدوؿ المنضمة ليا التجريـ في التشريع الداخمي لجريمة الفساد واتخاذ كافة السبؿ لموقاية منيا 

 وتعزيز مبادئ النزاىة والشفافية.
 
 
 

   المطمب االول: المقارنة بالتشريع االردني
 
 االطار العام  
 

ىيئة تسمى )ىيئة مكافحة الفساد(، ومف أىدافيا الكشؼ  1انشأ قانوف ىيئة مكافحة الفساد االردني
عف مواطف الفساد بجميع أشكالو بما في ذلؾ الفساد المالي واإلداري والواسطة والمحسوبية إذا 

لييئة بموجب القانوف شكمت اعتداء عمى حقوؽ الغير وعمى الماؿ العاـ حيث تـ تعديؿ قانوف ا
واشتمؿ في تعديبلتو ما تعمؽ بجريمة  2012( لسنة 10المعدؿ لقانوف ىيئة مكافحة الفساد رقـ )
جريمة الواسطة والمحسوبية " وعرفيا " بانيا قبوؿ " الواسطة والمحسوبية وىي مجاؿ بحثنا

  2وبة جنحويةالواسطة والمحسوبية التي تمغي حقا او تحؽ باطبل"  وتـ تجريميا بموجب عق
والتعديؿ الذي شمؿ ىذه  22الواردة في الفقرة "ح" مف المادة الخامسة بموجب احكاـ المادة 

                                                           
 .2006لسنة  62ىيئة مكافحة الفساد االردني رقـ قانوف  1
خمسمائة دينار وال تزيد عمى خسمة االؼ دينار او بكمتا ىاتيف الحبس مدة ال تقؿ عف اربعة اشير او بغرامة ال تقؿ عف  2

 .العقوبتيف
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الكشؼ عف مواطف الفساد )ضمف اختصاص الييئة  1مة التعديؿ في نص المادة الرابعةالجري
اعتداء  بجميع أشكالو بما في ذلؾ الفساد المالي واإلداري وكذلؾ الواسطة والمحسوبية إذا شكمت

والنص االصمي كاف يحدد اختصاص الييئة في الكشؼ  .عمى حقوؽ الغير وعمى الماؿ العاـ(
عمى جرائـ الواسطة والمحسوبية اذا شكمت اعتداء عمى حقوؽ الغير حفاظا عمى الماؿ العاـ 

 2ةكذلؾ عدؿ القانوف المادة التي تحدد عقوبة لمواسطة والمحسوبي وليس االعتداء عمى الماؿ العاـ
عبارة "مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة  باإلبقاء عمى النص االصيؿ في تحديد العقوبة واضاقة

في المممكة، تسري احكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى الموظؼ العمومي األجنبي وعمى 
 .3موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع اإللزاـ برد األمواؿ المتحصمة عف افعاؿ الفساد

 
ونبلحظ اف التعديؿ الشامؿ لباب العقوبة اصبح منسجمًا مع تعريؼ الموظؼ الواردة في المادة 

والتي توسعت في ىذا التعريؼ بشكؿ يضمف  4( مف اتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد2)
 مساءلة اكبر واكثر فاعمية في مكافحة الفساد.

 
  بالقانون االردني الفرع الثاني: مدى ارتباط التشريع الفمسطيني

 
تعد مشكمة الواسطة والمحسوبية مف جرائـ الفساد كونيا تمغي حقًا عَد لمستحقو ويتـ إعطاؤه لمف 
ال يستحقو لوجود عدة اعتبارات قد تكوف بسبب القرابة او بسبب االنتماء الحزبي او الديني او 

ال كاف ىذ ا الفعؿ مف أفعاؿ الخير الطائفي، والواسطة والمحسوبية ال تكمف في المساعدة وا 
عطاءه لمف ال يستحقو  المحمود، بؿ اف األمر يتعدى ذلؾ باقتناص حؽ مف حقوؽ اآلخريف وا 
مسببًة ليـ أضرارًا عدة، فتضيع معايير العدالة المفترضة في المساواة بيف الناس أماـ أحكاـ 

ية وبالصورة السمبية ليا أف تعد الواسطة والمحسوبفي لذا ال غرو  .5الشريعة اإلسبلمية واألنظمة
ضربًا مف ضروب الفساد المالي اإلداري الذي يجب أف يحارب وبشدة، ففي الشريعة اإلسبلمية ال 
جداؿ في حرمة الواسطة والمحسوبية المذمومة والتي تؤدي إلى اإلضرار باآلخريف، أما في 

التشريعات استحدثت  القانوف فيي مجرمة بصور معينة، وقد ال يدرؾ الكثير مف الناس أف معظـ

                                                           
 .2012( مف قانوف ىيئة مكافحة الفساد االردني المعدؿ لسنة 4انظر لممادة ) 1
 .مف قانوف مكافحة الفساد االردني المعدؿ 22 ممادةانظر ل 2
والقانوف المقارف،  2005كافحة الفساد المعدؿ لسنة بحث حوؿ جريمة الواسطة والمحسوبية في قانوف م :ياسر ،صوافطة 3

 .16، ص2014د.ف، 
 .لممزيد انظر إلتفاقية االمـ المتحدة لمكافحة الفساد 4
 .14228العدد  -ـ 2007، مجمة الرياضالواسطة والقانون والفساد االداري مقال حول :السيمي، محمد بف عبد ا 5
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تجريـ ىذا الفعؿ نظرا لجسامتو وتأثيره كما اسمفنا سابقًا ففي تشريعنا الفمسطيني نجد اف المشرع  
قد نص عمى اعتبار ىذه الصورة "الواسطة والمحسوبية" مف ضمف صور واشكاؿ الفساد الواردة 

 مقررة مف ذات القانوف.، وعدىا مف الجنايات وفؽ العقوبة ال1حصرًا في قانوف مكافحة الفساد
 

والكثير مف حاالت الواسطة والمحسوبية في فمسطيف واالردف ينطبؽ عمييا حتمًا نص ىذه المادة 
"الواسطة والمحسوبية"  وفقا لممفيوـ المتعارؼ عميو فمف النادر جدًا أف نسمع عف حالة تـ 

تنطبؽ عمييا وصؼ تجريميا بناء عمى ىذا النص، بؿ كثير مف حاالت الواسطة والمحسوبية 
جريمة الرشوة بشروطيا وأركانيا، فقانوف مكافحة الفساد الفمسطيني نص عمى اف مف احد اركاف 
الجريمة اشترط الحصوؿ عمى منفعة مادية او معنوية مقابؿ اتخاذ الموظؼ القرار او التدخؿ، 

يمة ومرتكبيا فالكثير مف الموظفيف يحصموف عمى فوائد ومزايا غير مادية ولكف تظؿ ىذه الجر 
في مأمف مف العقاب لطالما انيا لـ ترتبط ارتباط لصيؽ بعبلقتو الوظيفية، بخبلؼ القانوف 

 ظيفي.المصري  وكذلؾ السعودي الذي ربطيا بأنيا التوسط أو الرجاء لمقياـ بالعمؿ الو 
 

ذ اف ىذه اف تأثر المشرع بالحالة التشريعية االردنية انعكس بشكؿ كبير عمى قوانينا الداخمية ا
يقضي بسرياف القوانيف  والذيالحالة ىي وليدة القرار الصادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات 

في الضفة الغربية ومحافظات غزة، وتولى  5/6/1967واالنظمة واالوامر التي كانت سارية قبؿ 
 .2مجمس السمطة الفمسطينية سمطة إصدار التشريعات المنظمة لمحياة العامة لؤلفراد

 
 بين التشريع األردني والفمسطيني واالختالفلفرع األول: أوجو الشبو ا
 
بأحكاـ  والتزاما انسجاماتجريـ فعؿ الواسطة والمحسوبية في كبل التشريعيف كجرائـ فساد  .1

 الدولية لمكافحة الفساد. االتفاقيات
ي عمى اف قبوؿ الواسطة والمحسوبية الت 4واألردني 3إجماع كؿ مف المشرع الفمسطيني .2

 تمغي حقا او تحؽ باطبل" مف ضمف أشكاؿ الفساد المجرمة في قوانيف مكافحة الفساد.

                                                           
 .2005( لسنة 1افحة الفساد المعدؿ رقـ )( مف قانوف مك1لممزيد انظر المادة ) 1
المراحؿ االنتقالية لنقؿ السمطات والصبلحيات وتغيير المسميات واثرىا عمى التشريعات السارية، معيد دراسة حوؿ  2

 .19، ص2008 الحقوؽ،
 .مف قانوف مكافحة الفساد االردني 1لممزيد انظر لممادة  3
 .الفساد االردني مف قانوف مكافحة 5لممزيد انظر لممادة  4
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تعريؼ وتوصيؼ جرائـ الفساد في كؿ تشريع حيث اف االردني لـ يعرفيا أسوة  اختبلؼ .3
)اتخاذ الموظؼ قرارا أو تدخبل لصالح شخص  :لفمسطيني الذي عرفيا بما يميلتعريؼ ابا

ميا عمى غيرىا العتبارات غير مينية كاالنتماء الحزبي أو أو جية غير مستحقة أو تفضي
 .)العائمي أو الديني أو الجيوي لمحصوؿ عمى منفعة مادية أو معنوية

قرار، أو تدخبًل(، و نتيجة )الموافقة عمى الطمب  اتخاذافعاؿ ) توسيع الركف المادي مثؿ .4
ف اجؿ ابطاؿ حؽ مف خبلؿ القرار الصادر عنو أو التدخؿ منو لدى مصدر القرار م

واحقاؽ باطؿ واستجابة لمواسطة والمحسوبية(، والعبلقة السببية )الحصوؿ عمى المنفعة 
بالتشريع  (المادية او المعنوية جراء اصداره القرار او التدخؿ لدى الغير في اصداره

 يحددىا التشريع االردني. في حيف لـالفمسطيني 
التشريع الفمسطيني وعند الرجوع الى تعريؼ تضييؽ نطاؽ التجريـ لمفعؿ عمى الموظؼ في  .5

تعريفو عمى بعض الفئات )الموظفيف  اقتصرنجده  الفمسطينيالموظؼ في التشريع 
المدنييف والعسكرييف( وبالتالي أخرج الفئات الخاضعة مف ذات القانوف مف نطاؽ التجريـ، 

في قانوف  األشخاص لدى تعريفو لمموظؼ نطاؽخبلؼ التشريع االردني الذي وسع مف 
 العقوبات.

العقوبة لدى التشريع الفمسطيني حيث افرد عقوبة خاصة لجرائـ الفساد الغير تشديد  .6
منصوص عمييا في قانوف العقوبات بحيث فرض عقوبة "مف ثبلث سنوات إلى خمسة 

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف  ،عشر سنة، وغرامة مالية تصؿ إلى قيمة األمواؿ محؿ الجريمة
المتحصمة مف الجريمة" وبالتالي فعد الفعؿ ىنا عمى أنو جناية، بخبلؼ  ورد األمواؿ

التشريع االردني الذي قرر فرض عقوبة  أخؼ "الحبس مدة ال تقؿ عف اربعة اشير او 
دينار او بكمتا ىاتيف بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار وال تزيد عمى خسمة االؼ 

 عد جنحة.، وبالتالي فغف مثؿ ىذا الفعؿ يالعقوبتيف"
عمى اإلعفاء مف العقوبة والتخفيؼ منيا حاؿ اإلببلغ المذكوريف كؿ مف التشريعيف  اتفاؽ .7

عف الجناة واسترداد المتحصبلت الجرمية ولكف اختمؼ كؿ منيما في طريقة اإلعفاء حيث 
يمي: "يعفى مف  نص التشريع الفمسطيني عمى اإلعفاء الكمي مف العقوبة ونص عمى ما

ررة في ىذا القانوف كؿ مف بادر مف الجناة بإببلغ الييئة عف جريمة فساد قبؿ العقوبة  المق
عمميا بيا أو أي مف  السمطات المختصة، فإذا حصؿ اإلببلغ بعد العمـ بالجريمة تعيف 

، بخبلؼ 1لئلعفاء  أف يكوف مف شأف اإلببلغ ضبط باقي الجناة، و األمواؿ محؿ الجريمة"
ى اإلعفاء الجزئي مف العقوبة حيث نص عمى ما يمي: " التشريع االردني الذي نص عم

                                                           
 .مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني 25المادة  1
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يعفى مف ثمثي العقوبة كؿ مف كاف فاعبًل أو شريكًا أو متدخبًل أو محرضًا في جريمة فساد 
قدـ لمييئة أو لمسمطات المختصة معمومات أو أدلة أو بينات أدت إلى استرداد األمواؿ 

 .1المتحصمة عف الفساد"
فمسطيني في صياغتو التشريعية ممثؿ الحؽ العاـ بالمبلحقة ألـز النص في التشريع ال .8

وتحريؾ الدعوى الجزائية بحؽ مرتكب جريمة الفساد "الواسطة والمحسوبية" في التشريع 
ف قاـ بإببلغ الييئة عف جريمة فساد قبؿ عمميا بيا أو أي مف   الفمسطيني حتى وا 

العقوبة والتي ىي   السمطات المختصة كوف النص أعطى الحؽ باإلعفاء مف فرض
صبلحية أصيمة لممحكمة ولـ يقرر وقؼ المبلحقة أو التحريؾ الدعوى الجزائية والتي تدخؿ 

  3، بخبلؼ ما قرره التشريع االردني نصًا صريحاً 2ضمف صبلحيات ممثؿ الحؽ العاـ
 بعدـ القياـ بالمبلحقة بحؽ مرتكب الجريمة إذا تـ تقديـ المعمومات قبؿ اكتشاؼ الفساد.

 
 

  المطمب الثاني: المقارنة بالتشريع المصري
 

  الفرع األول: االطار العام
 

نيج المشرع الفمسطيني نيجًا مغايرًا لما عمؿ بو المشرعاف الفمسطيني واالردني، إذ عالج 
فرضا العقوبة بحؽ مرتكبيا، بخبلؼ  كماوالمحسوبية كجريمة منفصمة  األخيراف مفيوـ الواسطة

المصري مف الحاقو لفعؿ الواسطة بجريمة الرشوة حيث عدىا مف ضمف عمؿ بو المشرع  ما
االستجابة لمرجاء أو التوصية أو الوساطة منذ  وذلؾالجرائـ الممحقة بالرشوة وفقا لمتقنيف المصري 

 .1962عاـ 
 

يا التشريع المصري أركاف مادية لافرد قد  4وجريمة االستجابة لمرجاء أو التوصية أو الوساطة
ف الرجاء أو التوصية أو الوساطة باالشتراؾ والنتيجة ىي االستجابة لموساطة أو تتكوف م

التوصية أو الرجاء وىو القياـ بفعؿ او عمؿ مخالؼ لمقانوف أو االمتناع عف عمؿ مف أعماؿ 
الوظيفة أو اإلخبلؿ بواجباتيا استجابة لطمب الرجاء أو التوصية أو الوساطة والعبلقة السببية 

                                                           
 .مف قانوف مكافحة الفساد االردني 22المادة  1
 .مف قانوف مكافحة الفساد االردني 25/2لممزيد انظر المادة  2
 ./ب مف قانوف مكافحة الفساد االردني27لممزيد انظر لممادة  3
4
 .المصري العقوبات قانون من 111 للمادة انظر للمزيد 
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فعؿ والنتيجة لمفعؿ، إضافة لذلؾ فإف الركف المفترض وىي صفة الموظؼ وفقًا فيما بيف ال
 لتعريؼ الموظؼ في القانوف المصري واجبة التوفر إضافة لمركف المعنوي لمجريمة.

 
 التشريع الفمسطيني والمصري كل من الفرع الثاني: أوجو الشبو والخالف بين

 
لفمسطيني كجريمة مستقمة، خبلؼ التشريع تجريـ فعؿ الواسطة والمحسوبية في التشريع ا .1

 المصري الذي الحقيا بجريمة الرشوة.
إجماع كؿ مف المشرع الفمسطيني  والمصري اف الواسطة والمحسوبية والتوسط والرجاء يعد  .2

 .شكؿ مف اشكاؿ الفساد
 وجود ركف مفترض في كبل التشريعيف وىو صفة الموظؼ العاـ. .3
قرار، أو تدخبًل(، و نتيجة )الموافقة عمى  اتخاذافعاؿ ) ثؿم أفعاؿ الى الركف المادي إضافة .4

الطمب مف خبلؿ القرار الصادر عنو أو التدخؿ منو لدى مصدر القرار مف اجؿ ابطاؿ 
حؽ واحقاؽ باطؿ واستجابة لمواسطة والمحسوبية(، والعبلقة السببية )الحصوؿ عمى المنفعة 

بالتشريع  (لتدخؿ لدى الغير في اصدارهالمادية او المعنوية جراء اصداره القرار او ا
 .الفمسطيني لـ يحددىا التشريع المصري

العقوبة لدى التشريع الفمسطيني حيث افرد عقوبة خاصة لجرائـ الفساد الغير  تشديد .5
منصوص عمييا في قانوف العقوبات بحيث فرض عقوبة "مف ثبلث سنوات إلى خمسة 

أو إحدى ىاتيف العقوبتيف  ،واؿ محؿ الجريمةعشر سنة، وغرامة مالية تصؿ إلى قيمة األم
ورد األمواؿ المتحصمة مف الجريمة" وبالتالي فعد الفعؿ ىنا أنو جناية، بخبلؼ التشريع 
المصري الذي قرر فرض عقوبة  أخؼ " يعاقب بالسجف وبغرامة ال تقؿ عف مائتي جنيو 

ية كالتشريع كونو لـ ينص عمى فرض عقوبات تكميم وال تزيد عمى خمسمائة جنيو"
 .الفمسطيني
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  .عمييا العقاب واحكام والمحسوبية الواسطة جريمة اركانالفصل الثاني: 
 

 أركان جريمة الواسطة والمحسوبية.: األولالمبحث 
 

تعد جريمة الواسطة والمحسوبية مف الجرائـ التي ليا طبيعة خاصة مف حيث فاعميا والغاية منيا 
العقوبة التي فرضيا المشرع الفمسطيني عمى مرتكبيا كونيا مف الجرائـ وعمة التجريـ ليا و 

لتجريـ  1 2005لسنة  1المستحدثة في قانوف مكافحة الفساد، وقانوف الخدمة في قوى األمف رقـ 
فعؿ الواسطة كأحد االفعاؿ "المحظورات" ألفراد المؤسسة العسكرية، اضافة الى حداثتيا ايضا 

في قانوف النزاىة ومكافحة الفساد االردني، لما ليا مف اثر مالي مباشر في لدى التشريع االردني 
المجتمع كوف دولتا فمسطيف  واالردف ما زالت تسود فييما مفيوـ "العشائر" وتعيشا حالة مف 
التواصؿ والترابط القبمي او االسري او الجيوي في المدف والقرى، وال بد مف تحديد عناصر اركاف 

صار الى مسائمة مف اقدـ عمى ارتكابيا، وسوؼ نتطرؽ الى اركاف ىذه الجريمة الجريمة حتى ي
العامة بأجزائو المادية والمعنوية والشرعية كغيرىا مف الجرائـ التي ال بد مف توافر العناصر 
العامة مف اجؿ تمييزىا عف غيرىا وتحديد وتوصيؼ ما ينطبؽ عمييا مف احكاـ، إضافة الى ذكر 

 لمفترض" الواجب توافره لحظو مباشرة النشاط الجرمي.الركف الخاص "ا
  

 المطمب االول: الركن المفترض 
 

يعتبر الركف المفترض ىو ذلؾ الركف الذي يفترض القانوف توافره وقت مباشرة الجاني نشاطو 
وبدونو ال يوصؼ ىذا النشاط بأنو جريمة، ويوجب القانوف توافر الركف المفترض مف اجؿ وجود 

في ، وىذا الركف ليس موجود 2او مف اجؿ اعتبارىا مف نوع معيف )جناية او جنحة(الجريمة 

                                                           
( مف مجمة 56المنشور في العدد ) 2005( لسنة 8( مف قانوف الخدمة في قوى االمف رقـ )90/8لممزيد راجع المادة) 1

 28/6/2005الوقائع الفمسطينية بتاريخ 
دار  ،ة لمجريمةالنظرية العام –اوليات القانون الجنائي  1ك –القسم العام  –قانون العقوبات  :فتوح عبد ا، الشاذلي 2

 .18، ص1998 عات الجامعية، العراؽ،المطبو 
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يتوافر ىذا الركف في جريمة الواسطة والمحسوبية عمى إنما الجرائـ باعتباره ركنًا خاصًا  جميع
اعتبار اف مف يقـو بالفعؿ الجرمي ىو موظؼ عاـ بحسب ما نص عميو المشرع الفمسطيني في 

المحسوبية حيث يستدؿ مف مضموف ىذا التعريؼ اف الفاعؿ بيذه الجريمة ىو تعريؼ الواسطة و 
موظؼ والستيضاح مفيوـ الموظؼ يجب الرجوع الى باب التعريفات الوارد في القانوف حيث 
عرفو المشرع بانو )كؿ مف يعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت 

، ونرى بذلؾ 1مى موازنة احدى الدوائر الحكومية او مسماىا(الوظائؼ المدنية او العسكرية ع
قصورًا وخمبًل في النص التشريعي كونو قد حصر وضيؽ نطاؽ تطبيؽ الجريمة عمى الموظؼ 
فقط وبيذا فإف الموظؼ المدني والعسكري ىما مف يخضعاف لنطاؽ التجريـ بحكـ التوصيؼ 

كف مسائمة ومبلحقة غير ىذه الفئة عمى الفعؿ لمركف المفترض في ىذه الجريمة وعميو فإنو ال يم
المجـر "الواسطة والمحسوبية" ممف يخضعوف ألحكاـ قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني والوارد 

  2ذكرىـ حصرًا في القانوف.
عند  واالتساعفي تعريؼ الموظؼ يجب اف تتسـ بالشمولية نظرة المشرع الجنائي  حيث اف

نما حمايتو لموظيفة العمومية كو  ف القانوف يجب اف ال يستيدؼ حماية الوظيفة العمومية فقط، وا 
ساري في ونبلحظ اف قانوف العقوبات ال حماية ثقة الناس في عدالة الدولة وشرعية أعماليا،

مفيوـ اإلداري لمموظؼ العاـ ونجده في نصوص اخرى قد توسع فمسطيف اعتنؽ في نصوصو لم
  سار عميو نيج المشرع المصري في قانوف العقوبات.في تحديد نطاؽ الموظؼ العاـ وفؽ ما 

ويرى الباحث ضرورة تحديد مفيوـ الموظؼ العاـ لمعرفة مدى انطباؽ القانوف، فقد خمطت 
القوانيف المتعمقة في مكافحة الفساد في االردف وفمسطيف ومصر بيف الموظؼ العاـ والمكمؼ 

ـ يتفقوا عمى تعريؼ موحد لمموظؼ العاـ، بؿ بخدمة عامة، إذ نبلحظ اف فقياء القانوف الجنائي ل
 ذىبوا الى وضع تعاريؼ مختمفة.

بحيث تـ االجماع عمى تعريؼ الموظؼ بأنو كؿ مف ينطبؽ بو ميمة عامة في خدمة الحكومة 
ودوائرىا الرسمية وشبو الرسمية والمصالح التابعة ليا أو الموضوعة تحت رقابتيا وغيرىا مف 

حدى دوائرىا الرسمية أو شبو الرسمية إوالمنظمات والمنشآت أو معيات المؤسسات والشركات والج
في ماليا بنصيب ما وباي صفة كانت، وكؿ مف يقوـ بخدمة عامة سواء اكانت دائمة أـ مؤقتة 
باجر أـ بغير أجر وبغض النظر عف صدور أو صحة صدور قرار بعينو أو تكميفو بتمؾ 

 3الخدمة.

                                                           
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني1لممزيد انظر المادة ) 1
 .( مف قانوف مكافحة الفساد المعدؿ الفمسطيني2لممزيد انظر لممادة ) 2
3
 49، ص 8118لموصل،، جامعة ارسالة دكتوراة-الحماية الجنائية لمموظف العام السليمان، صباح مصباح:  
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عرؼ الموظؼ العاـ بؿ احاؿ في تعريفو الى ما ورد في شأف وىناؾ قسـ آخر مف الفقو لـ ي
تعريؼ الموظؼ العاـ بمفيومو الضيؽ وبرروا ذلؾ الى أف مفيوـ اإلداري في تعريؼ الموظؼ 
ىو األصؿ، إال أف الرأي الراجح في الفقو الجنائي أف المفيوـ اإلداري لمموظؼ العاـ ضيؽ وال 

ع الجنائي الى تدبير الحماية ليما بينما يتسع المفيـو يكفي لحماية المصالح التي يسعى المشر 
 1.الجنائي كؿ ذلؾ ويحقؽ الحماية المطموبة

ونتفؽ مع التعريؼ الواسع لمفيوـ الموظؼ العاـ كونو ينسجـ والغاية المرجوة مف التجريـ ويقمؿ 
ـ وفقًا نبلحظ اف تشريعنا لـ ينسج، حيث فبلت مف العقاب وفقًا لصفة مرتكب الفعؿحد اإلمف 

تجريـ االشخاص بجريمة الواسطة  تعريؼ الموظؼ و لمتطمبات االتفاقيات الدولية في
والمحسوبية وفؽ الغاية المرجوة، بخبلؼ التشريع االردني الذي لـ يحصر تطبيؽ العقوبة عمى 
الموظؼ فقط، االمر الذي نجد سيولة ايقاع العقوبة عميو عند اقترافو مف أي شخص خاضع 

نرى في ىذا الجانب بضرورة قياـ مشرعنا بإجراء التعديؿ البلـز عمى القانوف الفمسطيني لمقانوف، و 
لدى ارتكابيـ كافة اركاف جريمة الواسطة  معرضيف لممساءلةبحيث يجعؿ مف جميع االشخاص 

والمحسوبية وعدـ قصره عمى الموظفيف المدنييف والعسكرييف، وذلؾ مف خبلؿ عدـ إفراد تعريؼ 
الموظؼ المدني والعسكري فقط، و يجب إعادة تعريؼ نطاؽ تطبيقو عمى  وحصرالموظؼ 

العامميف في الييئات  سوآءاالموظؼ ليشمؿ كافة األشخاص المنطبؽ عمييـ وصؼ موظؼ 
المحمية أو المؤسسات والنقابات وغيرىا مف الفئات الخاضعة ألحكاـ قانوف مكافحة الفساد 

حدد وجود ركف مفترض عمى الركف المادي  يالقانونوالمذكوريف عمى سبيؿ الحصر، كوف النص 
 بصفة الموظؼ.

 
  المطمب الثاني: ركن الشرعية

 
تكاد جميع التشريعات الجزائية تخمو مف تعريؼ مبدا الشرعية الجنائية إال انيا حاولت معالجة 

ري مبدا الشرعية مف خبلؿ نصوصيا العقابية حيث اف المشرع في قانوف العقوبات االردني السا
في فمسطيف نص في احكامو عف تطبيؽ االحكاـ الجزائية مف حيث الزماف بقولو " ال يقضي باي 

والواقع إف مبدأ الشرعية ىو عبارة عف النص ، 2عقوبة لـ ينص القانوف عمييا حيف اقترافيا
التشريعي لمقانوف، فالنص ىو الذي يحدد األفعاؿ التي تشكؿ جريمة، كما يحدد العقوبة الواجب 

وقيعيا عمى الفعؿ وىذا المبدأ مف المبادئ السامية التي ترتقى الى المبدأ الدستوري "ال جريمة وال ت
إذ انو مف المتعارؼ عميو بأف ركف المشروعية يقوـ عمى أساس التجريـ عقوبة إال بنص قانوني" 

                                                           
1
 84، ص1988القاهرة، العربي، الفكر دار ،1العامة،ج بالمصلحة المضرة الجرائم: مامون سالمة، 
 .1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ )3لممزيد انظر لممادة ) 2
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 1االساسيوىذا كقاعدة اساسية نص عميو القانوف   (ال جريمة وال عقوبة إال بنص)بنص القانوف 
ونبلحظ اف المشرع ترؾ مسالة التعريؼ لمفقو سواء اطمؽ عميو مبدا ال جريمة وال عقوبة اال 
بنص، او مبدا شرعية الجرائـ والعقوبات، واف المشرع ىو الذي يقوـ مسبقًا بتحديد االفعاؿ التي 

ر وتحديد تعتبر جرائـ، فيحدد لكؿ جريمة نموذجيا القانوني ويبيف مضمونيا مف اركاف وعناص
 .2أركانيا

 
ومف خبلؿ قراءاتنا ألحكاـ التشريع الفمسطيني وكذلؾ االردني نجدىما قد نصا عمى تجريـ جريمة 
الواسطة والمحسوبية وذلؾ انسجامًا مع أحكاـ االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد فقد نص التشريع 

نصت عمى  والتي 25دة الفمسطيني صراحة عمى تجريـ جريمة الواسطة والمحسوبية في الما
فيما لـ يرد فيو نص في قانوف العقوبات أو أي قانوف آخر نافذ، يعاقب كؿ مف أديف بأحد )

الجرائـ المحددة بيذا القانوف بعقوبة مف ثبلث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وغرامة مالية تصؿ 
، 3تحصمة مف الجريمة(إلى قيمة األمواؿ محؿ الجريمة، أو إحدى ىاتيف العقوبتيف ورد األمواؿ الم

أما التشريع االردني فقد نص عمى التجريـ ألفعاؿ الفساد والتي مف ضمنيا فعؿ الواسطة 
دوف )والمحسوبية موضوع دراستنا في قانوف النزاىة ومكافحة الفساد حيث نص عمى ما يمي: 

ى اربعة االخبلؿ بأي عقوبة أشد ورد النص عمييا في أي تشريع يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عم
اشير أو بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار وال تزيد عمى خمسة األؼ دينار او بكمتا ىاتيف 

( مف ىذا 16العقوبتيف كؿ مف ارتكب أيا مف االفعاؿ والتصرفات المنصوص عمييا في المادة )
امة حيث أف النصيف المذكوريف أوردا عقوبة ع 4القانوف وفي حاؿ التكرار يضاؼ لمعقوبة نصفيا(

عمى جرائـ الفساد بعموميا األمر الذي ينسجـ بالنتيجة مع قواعد المشروعية في التنظيـ باعتبار 
 .الفعؿ محددًا في وصفو و مجرمًا قانوناً 

  
عمى الرغـ مف حداثة التجريـ في التشريعات العقابية كنوع مف فرض وتعزيز مبادئ النزاىة 

يقًا لبلستراتيجية الوطنية والدولية لمكافحة الفساد ولما والشفافية التي تسمو ليا سياسات الدوؿ تحق
لو مف أثر ايجابي في بعث الطمأنينة لدى االفراد، اال اننا نجد أف تشريعنا الفمسطيني جانبو 
الصواب في عدـ سف عقوبة خاصة لجريمة الواسطة والمحسوبية تنسجـ وحجـ واركاف فعؿ ىذه 

ؿ الفساد الغير منصوص عمييا في قانوف العقوبات إذ الجريمة وفرض عقوبة عامة لكافة أشكا
                                                           

 .( مف القانوف االساسي الفمسطيني15لممزيد انظر لممادة ) 1
 .63ص ،1974 ، مصر: دار النيضة العربية،القسم العام -العقوباتشرح قانون  :محمود ،مطفئ 2
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني المعدؿ25) لممزيد انظر لممادة 3
 .2016/أ( مف قانوف النزاىة ومكافحة الفساد االردني المعدؿ لسنة 23لممزيد انظر لممادة ) 4
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سنوات الى خمسة عشر سنة وغرامة مالية تصؿ إلى قيمة األمواؿ  3جعؿ منيا جناية تمتد مف 
محؿ الجريمة، أو إحدى ىاتيف العقوبتيف ورد األمواؿ المتحصمة مف الجريمة إذ أنو اغفؿ عف 

عمؿ بمبدأ تطبيؽ النص العقابي ولغياب نوع ذكر العقوبة "الحبس"، وبالتالي فإف القاضي ي
العقوبة فإنو يجعؿ منو وسيمة إلفبلت الجاني مف العقاب خاصة ببعض الجرائـ الغير واردة في 
قانوف العقوبات والتي مف ضمنيا جريمة الواسطة والمحسوبية، بخبلؼ التشريع االردني الذي قيد 

رض عقوبة مف وجية نظرنا تتبلءـ وجسامة افعاؿ الفساد ومف ضمنيا الواسطة والمحسوبية وف
  .االفعاؿ ومف ضمنيا الواسطة والمحسوبية

 
 المطمب الثالث: الركن المادي لجريمة الواسطة والمحسوبية

 
ال تتحقؽ الجريمة مف ركف مادي البد مف توافره وبدونو ال يتصور قياميا وبالتالي كقاعدة عامة 

مى عناصر ثبلثة ىي السموؾ والنتيجة االجرامية ، ويقوـ ىذا الركف ععقاب دوف ركف مادي
والعبلقة السببية بينيما، فإف تحققت ىذه العناصر جميعًا اكتمؿ الركف المادي وعدت الجريمة 
تامة، واف تخمفت النتيجة الجرمية ألسباب اجنبية عف الفاعؿ ال يد لو فييا، فتكوف الجريمة 

والقاعدة العامة قد يكوف السموؾ ايجابيًا فيسمى ، 1ناقصة ويكوف سموكو شروعًا بارتكاب جريمة
 بالفعؿ اإليجابي وقد يكوف سمبيًا فيسمى باالمتناع أو الترؾ.

 
والفعؿ االيجابي عبارة عف القياـ بفعؿ ينيى القانوف عف القياـ بو، وال يقتصر نشاط الجاني عمى 

نما قد يتوسؿ بسموؾ سمبي لتحقيؽ ذلؾ  القياـ بفعؿ ايجابي توصبًل لتحقيؽ غرضو االجرامي وا 
ذا كاف الفعؿ االيجابي ىو القياـ بحركة عضوية أو عضمية ينيى القانوف عف القياـ  الغرض، وا 
بيا في وقت معيف، فإف السموؾ السمبي يعد االمتناع االرادي عف القياـ بحركة عضوية او 

 عضمية يوجب القانوف القياـ بيا في وقت معيف.
 

تناع كبلىما سموؾ يستند الى ارادة طبيعية في االنساف، بيد اف االرادة وعميو فإف الفعؿ أو االم
في الفعؿ ارادة دافعة حيث تدفع الحركة العضوية أو العضمية الى دنيا الواقع، أما في االمتناع 

 .2فيي ارادة مانعة لكونيا تمنع الحركة مف الظيور الى العالـ الخارجي
 

                                                           
 .202، ص2002، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، العقوباتشرح االحكام العامة في قانون كامؿ:  ،السعيد 1
 .205، صمرجع سابق: كامؿالسعيد،  2
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توافره في الركف المادي فيو النتيجة الجرمية التي تترتب  اما عف العنصر الثاني الذي البد مف
فالنتيجة مف الناحية المادية عبارة  1عمى الجريمة مف ناحية مادية بحتة ومف ناحية قانونية مجردة

عف التغيير الذي يطرأ في العالـ الخارجي المحيط بشخص الفاعؿ بتأثير الفعؿ الذي ارتكبو، 
لـ الخارجي بسبب السموؾ المحظور، ومف الناحية القانونية فيو والتغيير الذي يحدث في العا

عبارة عف االعتداء عمى الحؽ الذي يحميو قانوف العقوبات، ونبلحظ اف عبلقة وثيقة تقوـ بيف 
مدلولي النتيجة الجرمية فالمدلوؿ القانوني لمنتيجة الجرمية ال يعدو اف يكوف تكييفًا لمدلوليا 

ـ المادي لمنتيجة يتوافر في جميع الجرائـ المادية، في حيف المفيـو ، بحيث اف المفيو 2المادي
 القانوني لمنتيجة يتوافر في جميع الجرائـ سوآءا كانت جرائـ مادية أو جرائـ شكمية.

 
وال يكفي اف يحصؿ مف الفاعؿ سموؾ اجرامي بصورة فعؿ أو امتناع عف فعؿ وأف تقع نتيجة 

ىذه النتيجة عف الفعؿ او  تنجـفي اية جريمة مف الجرائـ اف  ضارة، بؿ البد لقياـ الركف المادي
االمتناع المؤثـ، أي اف يكوف الفعؿ او االمتناع الذي ارتكبو الجاني ىو سبب وقوع النتيجة، وىذا 
ما اصطمح الفقياء عمى تسميتو بعبلقة او رابطة السببية بيف السموؾ المجـر والنتيجة الضارة، إذ 

ؿ في عبلقة السببية صدور فعؿ عف المتيـ ووقوع ضرر يصيب المجني أنو لمف غير المعقو 
عميو، وانما ينبغي فوؽ ذلؾ اسناد النتيجة الى الفعؿ تحت طائمة عدـ مسائمة الجاني اال عف 

، ذلؾ ألف الشروع ال يتوافر إال  3القدر المتيقف في سموكو وىو الشروع اذا ما توفر القصد الجنائي
 فالقصد الجنائي واحد سواء كانت الجريمة تامة اـ مشروعًا فييا. في الجرائـ القصدية،

 
تقوـ جريمة الواسطة والمحسوبية كغيرىا مف باقي الجرائـ االخرى عمى اركاف اساسية ىـ الركف و 

المادي والركف المعنوي والركف الشرعي إضافة الى الركف الخاص المفترض والمتمثؿ بصفة 
جريمة اف السموؾ او النشاط االجرامي قد يشترؾ في ارتكابو عدة الجاني،  لكف ما يميز ىذه ال

مؿ كؿ منيـ مسؤوليتو الجزائية عف جريمة الواسطة والمحسوبية التي سعى فييا حاشخاص فيت
ينعقد الركف المادي لجريمة الواسطة والمحسوبية مف  وبالتاليإلبطاؿ الحؽ و احقاؽ الباطؿ، 

عند اتخاذه قرارًا أو تدخبًل، لصالح شخص أو جية غير  خبلؿ السموؾ الذي يقوـ بو الموظؼ
مستحقة أو تفضيميا عمى غيرىا العتبارات غير مينية كاالنتماء الحزبي أو العائمي أو الديني أو 
الجيوي، لمحصوؿ عمى منفعة مادية أو معنوية و بذلؾ فإف عناصر الركف المادي لمجريمة تتمثؿ 

 :بما يأتي
                                                           

 .104، ص1961مجمة القانوف واالقتصاد،  -النتيجة في قانون العقوباتعمر السعيد: فكرة  ،رمضاف 1
 .512، ص1986، منشأة المعارؼ، االسكندرية،النظرة العامة لمقانون الجنائي :رمسيس ،ـبينا 2
 .185، ص1966 ، القاىرة،2ط ،السببية في القانون الجنائي دراسة تحميمية مقارنةرؤوؼ:  ،عبيد 3
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 .الموظؼ في اتخاذ قرار أو التدخؿ في اصداره لدى الغير )الفعؿ(التصرؼ الذي يقوـ بو  -1
الموافقة عمى الطمب مف خبلؿ القرار الصادر عنو أو التدخؿ منو لدى مصدر القرار مف  -2

 اجؿ ابطاؿ حؽ واحقاؽ باطؿ واستجابة لمواسطة والمحسوبية)الرجاء او التوصية(.)النتيجة(
ية جراء اصداره القرار او التدخؿ لدى الغير في الحصوؿ عمى المنفعة المادية او المعنو  -3

 اصداره.)العبلقة السببية(
 

 )الفعؿ( .اواًل: التصرؼ الذي يقوـ بو الموظؼ في اتخاذ قرار أو التدخؿ في اصداره لدى الغير
اف العنصر المادي المتمثؿ بالفعؿ يتضمف اتخاذ الموظؼ قرارا او االمتناع عف اتخاذ قرار 

وتدخؿ الموظؼ لدى الغير  ،انونية كالقرابة العائمية، او االنتماء الحزبي...العتبارات غير ق
 بطمب يتضمف اتخاذ قرار او االمتناع عف اتخاذ قرار العتبارات غير قانونية.  

 
اف مضموف ىذا القرار ىو االستجابة بقرار مباشر او تدخؿ لدى الغير والقياـ بفعؿ او عمؿ 

ف عمؿ مف أعماؿ الوظيفة أو اإلخبلؿ بواجباتيا استجابة لمواسطة مخالؼ لمقانوف أو االمتناع ع
والمحسوبية وينسجـ ىذا التعريؼ مع تعريؼ القانوف الجنائي لمجريمة باعتبارىا كؿ فعؿ او 
امتناع مجـر اذا جاء مخالفا لمقانوف فكؿ قرار بني عمى االسباب الواردة في النص التشريعي 

او الديني او الجيوي ىو فعؿ مجـر لمخالفتو القانوف وبالنتيجة فاف كاالنتماء الحزبي او العائمي 
كؿ واسطة او محسوبية تمت متوافقة وحكـ القانوف تخرج مف ىذا التجريـ والقاعدة العامة اف ىذا 

 القرار او التدخؿ يمغي حقا ويحؽ باطبل.
 

ظؼ نتيجة لمرجاء أو ونرى انو ال عقاب مطمقًا إذا كاف العمؿ أو االمتناع الذي قاـ بو المو 
التوصية أو الوساطة جاء مطابقًا لمقانوف فالعقاب وفقًا لنص القانوف يقتصر عمى الحالة التي 
يكوف فييا العمؿ أو االمتناع الذي قاـ بو الموظؼ منطويًا عمى إخبلؿ بواجبات وظيفتو، أي 

قانونية أو مجرد  عمؿ مخالؼ لمقانوف في المدلوؿ الواسع ليذا التعبير سواء مخالفة قاعدة
 تعميمات إدارية، وسواء مخالفة القانوف مف حيث الشكؿ أو الموضوع.

 
حيث  ،وعمى ذلؾ إذا انتفى اإلخبلؿ بواجبات الوظيفة انتفت العمة مف العقاب وال تتوافر الجريمة

ال يتصور أف يعاقب موظؼ قاـ بأداء عمؿ مف أعماؿ وظيفتو أو امتنع عنو طبقًا لواجبات 
حتى ولو كاف الموظؼ قد قاـ بو استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، وحجتنا في ذلؾ  وظيفتو،

 ،أف أداء الموظؼ لعممو عمى وجو مطابؽ لمقانوف يجب أف يفسر عمى أنو خضوع لمقانوف
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وليس مف المستساغ لومو عمى أداء عممو تحت تأثير الرجاء أو التوصية أو  ،واحتراـ ألحكامو
 الوساطة.

 
الواسطة والمحسوبية مف الجرائـ التي ال شروع فييا فبل يكفي أف تتجو نية الموظؼ  اف جريمة

لذلؾ التصرؼ واف الشروع المعاقب يقتضي بياف العقاب عمى الشروع، وتوضيح الجرائـ التي 
   .يعاقب القانوف عمي الشروع فييا،  ومف ثـ مقدار العقاب عمي الشروع

 
اسطة والمحسوبية اف تمغي حقا او تحؽ باطبل واف يقع وحيث اف االصؿ في تماـ جريمة الو 

االلغاء او االقرار تاما وىو امر ال يتـ اال بإنجاز الفعؿ المجـر تاما بالصيغة التي يصدر بيا 
 القرار االداري  

 
: الموافقة عمى الطمب مف خبلؿ القرار الصادر عنو أو التدخؿ منو لدى مصدر القرار مف ثانيا

اف  )النتيجة( احقاؽ باطؿ واستجابة لمواسطة والمحسوبية)الرجاء او التوصية(.اجؿ ابطاؿ حؽ و 
اتخاذ الموظؼ لمقرار وفقا لمتعريؼ الوارد يجعؿ مف النشاط او الفعؿ الذي  يقوـ بو الموظؼ او 
يتدخؿ لدى صاحب القرار بآلية اصداره مف اجؿ احقاؽ باطؿ وحرماف المستحؽ جراء إصدار 

ف في مدلولو انو نتيجة تدخؿ في عممية االصدار بتوصية او رجاء او اساءة مثؿ ىكذا قرار يكو 
استخداـ الصبلحيات الوظيفية لمصدره كونو جاء مبنيًا عمى افعاؿ مخالفة لمقانوف نتيجة لمتوصية 

الفعؿ الذي يصدر مف صاحب الحاجة مباشرة ويدعو بيا  1او رجاء او توسط، ويقصد بالرجاء
 2ف اجؿ قضاء حاجتو وىو قد ينشأ عف قرابة او صداقة، اما التوصيةالموظؼ او يستعطفو م

فيي كؿ ما يصدر مف شخص ذو نفوذ او ذو سمطة او مقاـ يطمب مف الموظؼ قضاء األمر 
الصادر مف الغير لمصمحة صاحب  فيقصد بيا الفعؿ  3المطموب لصاحب الحاجة، اما التوسط

  اـ.الحاجة لمتوسط لدى الموظؼ الع
 

المشرعيف الفمسطيني واالردني لـ يجرما طرفي الجريمة بؿ قصرا التجريـ عمى  كبًل مف ونرى اف
متدخبل ولـ يورد لمطمب حكما رجاء، توصية، واسطة كما فعؿ  وأاصيبل سواء كاف الموظؼ 

المشرع المصري، فاف الطمب يبدو امرا واقعيا واف لـ ينظـ كمسؤولية جزائية مباشرة  باعتبار 
                                                           

 .63، ص1991، 4ط ، نقابة المحاميف،القسم الخاص -الوسيط في قانون العقوباتاحمد فتحي: سرور،  1
  .181، صالمرجع السابقاحمد فتحي:  ،سرور 2
سط والتوصية والرجاء صور مف صور الفساد االداري لمقاضي سالـ رمضاف منشور الكتروني تحت عنواف جريمة التو  3

 .1/4/2017www.annbaa.orgالموسوي، تاريخ الزيارة 
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بمفيوـ المادة ونشأ عنو فائدة مادية او معنوية فاف النص العاـ في االشتراؾ او الطمب اقترف 
 .يكوف محبل لمتطبيؽ في ىذه الحاالتوبالتالي  1المساىمة الوارد في قانوني العقوبات

 
ثالثًا: الحصوؿ عمى المنفعة المادية او المعنوية جراء اصداره القرار او التدخؿ لدى الغير في 

 بلقة السببية()الع اصداره.
 

اختمؼ المشرع الفمسطيني عف باقي التشريعات المجرمة لفعؿ الواسطة والمحسوبية مف حيث لقد 
ربط الركف المادي لمجـر بالحصوؿ عمى منفعة مادية او معنوية مخالفا بذلؾ اجمالي التشريعات 

 دي او المعنوي.في القوانيف المقارنة التي جرمت الفعؿ دوف اقترانو بالتربح أو التكسب الما
 

بيف جرائـ بيف جريمة الواسطة والمحسوبية و  ونبلحظ اف النص الفمسطيني بصيغتو الحالية خمط
المتعمقة باإلخبلؿ بالواجبات الوظيفية  1960لسنة  16مقننو في قانوف العقوبات الساري رقـ 

حؽ غير  وجعؿ اختبلؼ بسيط فيما بينيا ارتبطت بالرجاء او التوصية مف اجؿ الحصوؿ عمى
 مستحؽ لطالبو.

  
 المطمب الرابع: الركن المعنوي

 
ذا كاف الركف المادي يتكوف مف  نما ىي كذلؾ كياف نفسي، وا  ليست الجريمة مجرد كياف مادي وا 
السموؾ المحظور والنتيجة الجرمية والعبلقة السببية بينيما، فإف الركف المعنوي الذي يتمثؿ في 

مة والسيطرة عمييا، ىو وجييا الباطني والنفساني، فبل محؿ االصوؿ االرادية لماديات الجري
 .2لمساءلة شخص عف جريمة ما لـ تقـ صمة او عبلقة بيف مادياتيا وارادتو

 
فالركف المعنوي لمجريمة يستمـز إذا ارادة ماديات الجريمة، عمى انو حيف يترتب عمى السموؾ 

خذت مف تمؾ النتيجة واحدًا مف مواقؼ نتيجة معينة البد اف تكوف ارادة صاحب السموؾ قد ات
 :3ثبلثة

 

                                                           
 .1960( مف قانوف العقوبات االردني لسنة 82_75لممزيد انظر لممواد مف ) 1
 .368، صمرجع سابق، القسم العاممحمود نجيب: ، حسني 2
 .796، ص1971االسكندرية، – المعارؼ منشاة الجنائي، لمقانون عامةال النظرية رمسيس: ،بيناـ 3
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 فإذا اراد الجاني تمؾ النتيجة سمي ىذا الموقؼ "بالقصد الجرمي المباشر". (1
نما اقتصر موقفو عمى قبوليا فقط سمي "بالقصد االحتمالي او  (2 ف لـ يردىا مباشرة وا  وا 

 القصد غير المباشر".
 وقفو ىذا "الخطأ".أما إذا لـ تتجو ارادتو الى احداثيا اطمؽ عمى م (3
 

وبالتالي فإف الفقياء اجمعوا عمى تعريؼ القصد الجرمي بانو عمـ بعناصر الجريمة وارادة متجية 
 .1الى تحقيؽ ىذه العناصر أو الى قبوليا

 
صورتيف، صورة القصد  فييتمثؿ الركف المعنوي لمجريمة والنشاط االجرامي والنفسي لمجاني ليذا 

جاه ارادة الفاعؿ الى احداث السموؾ االجرامي وتحقيؽ النتيجة، وصورة الجنائي التي تعبر عف ات
الخطأ الجنائي والتي تعبر عف اتجاه ارادة الفاعؿ واحداث السموؾ االجرامي دوف رضائو بإحداث 

 .2النتيجة
 

ولتوافر عناصر الركف المعنوي لجريمة الواسطة والمحسوبية فبل بد مف اف تتجو ارادة قابؿ 
ى قبوؿ الواسطة مع عممو اف فعمو ىذا قد يؤدي الى الغاء حؽ وتحقيؽ باطؿ، واف الواسطة ال

أقدـ عمى فعؿ الواسطة والمحسوبية بإدراؾ وتمييز وبإرادة حرة بيدؼ تحقيؽ مكاسب قد يكوف 
 مادية او معنوية.

 
و ويرى بعض الفقياء انو يشترط اف تتجو ارادة الموظؼ لقبوؿ الواسطة والمحسوبية وعممو بأن

حقاؽ باطبًل واف تكوف  يقوـ بعمؿ غير حؽ باتخاذ القرار او التدخؿ فيو ويترتب عميو الغاء حقًا وا 
ارادتو منصرفة لبلستجابة لمواسطة والمحسوبية، فإذا كانت إرادتو غير متجية إللغاء حؽ أو 

نرى اف جريمة  ، وعميو ووفقًا ليذا االتجاه فإننا3تحقيؽ باطؿ فإنو ال يعتبر قد ارتكب ىذه الجريمة
الواسطة والمحسوبية ىي جريمة مقصودة "عمدية" كونيا ال تقع بطريؽ الخطأ والقصد المتطمب 
لقياميا العمـ واالرادة بتوافر عمـ الجاني بالعناصر القانونية المكونة ليا )الرجاء او التوصية( 

تحقيؽ النتيجة المرجوة وانصراؼ ارادتو الى احداث السموؾ االجرامي في العمؿ او االمتناع عنو و 
 لقاء البدؿ المادي او المعنوي.

 
                                                           

 .376-375، صمرجع سابق: محمود نجيب ،حسني 1
 .174 ، ص2010 ،2ط عماف، الثقافة، دار القسـ العاـ، -شرح قانون العقوباتالحديثي والزعبي:  2
 .429ص، 1،2001ط عماف، ، دار الرسالة العالمية،جرائم الفساد :فاروؽ ،الكيبلني 3
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الواسطة والمحسوبية  جريمةمى عأحكام العقاب : نيالمبحث الثا  

 
قبؿ الحديث عف عقوبة جريمة الواسطة والمحسوبية، البد لنا مف تحديد والوقوؼ عمى العقوبات 

بيا المشرع ومدى مبلءمة المفروضة في تشريعنا الفمسطيني لمعرفة اوجو القصور التي وقع 
 العقوبة مع الفعؿ.

 
حيث أف العقوبة الجنائية في تشريعنا الساري في االراضي الفمسطينية ينقسـ الى قسميف عقوبات 

 اصمية وعقوبات تبعية وتكميمية.
 

 جريمة الواسطة والمحسوبيةأنواع العقوبات عمى  المطمب االول:
 والعقوبة السالبة لمحرية األصميةالعقوبات  الفرع األول:

 
تعد عقوبة االعداـ مف العقوبات البدنية االصمية الوحيدة والواردة في قانوف العقوبات، إضافة الى 

 2، والحبس1عدة عقوبات سالبة لمحرية )االشغاؿ المؤبدة والمؤقتة واالعتقاؿ المؤبد والمؤقت(
 طبيعتيا.حكميا القانوني و حيث  وتختمؼ ىذه العقوبات مف 3عقوبة مالية ىي الغرامةو 
 

ويقصد بالعقوبات السالبة لمحرية تمؾ التي تضمف حرماف المحكوـ عميو مف حقو في الحركة 
 ،4والتنقؿ وذلؾ عف طريؽ ايداعو في احدى المؤسسات العقابية طواؿ المدة المحكـو بيا عميو

حرية باعتبارىا الجزاء والتي التزاؿ اغمب التشريعات الجزائية تنظر الى العقوبات السالبة لم
االساسي لمجرائـ، وعميو فإف العقوبات الماسة بالحرية نوعيف االوؿ: عقوبات سالبة لمحرية، 
الثاني" عقوبات مقيدة ليا فقط، ومعيار التمييز بيف النوعيف يكوف مف حيث درجة المساس بحرية 

مة في مكاف معيف، والخضوع المحكوـ عميو فاألولى تحـر المحكوـ عميو مف حريتو بإلزامو باإلقا

                                                           
 .1960لسنة  16( مف قانوف العقوبات االردني رقـ 14لممزيد أنظر لممادة ) 1
 .( مف ذات القانوف15لممزيد أنظر لممادة ) 2
 .( مف ذات القانوف16-15لممزيد أنظر لممادة ) 3
 .322، ص1994ر، مص ، الدار الجامعية لمطباعة والنشر،القسم العام–قانون العقوبات  :عمي عبد القادر ،القيوجي 4
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فيو لبرنامج يومي الزامي، لكف الثانية تقتصر عمى فرض قيود عمييا او االلزاـ بإجراءات عند 
 .1استعماليا

 
الفمسطيني بموجب قانوف العقوبات الساري في الضفة ثبلثة انواع مف الجزائي ويعرؼ التشريع 

عتقاؿ والحبس، واورد المشرع العقابي في العقوبات السالبة لمحرية وىي االشغاؿ الشاقة و اال
المطبؽ في غزة نوعيف مف العقوبات السالبة لمحرية ىما الحبس  1936( لسنة 74القانوف رقـ )

 .2( مف القانوف المذكور29-27واالشغاؿ الشاقة )المواد 
 

 : عقوبات ماسة بالذمة الماليةالفرع الثاني
 

رع عمى فرض عقوبات ماسة بالذمة المالية تنصب إضافة الى العقوبات المذكورة فقد نص المش
، او تنقص مف 3عمى الذمة المالية لممحكـو عميو فتزيد مف عناصرىا السمبية ومثاليا الغرامة

عناصرىا االيجابية ومثاليا عقوبة المصادرة، وقد تكوف الغرامة عقوبة اصمية وذلؾ بوجو عاـ في 
ات اردني( وفي الجنح التي ينص عمييا القانوف إما عقوب 16-15مواد الجنح والمخالفات )المادة 

، وقد تكوف الغرامة كعقوبة تكميمية 4اف تكوف الغرامة بمفردىا أو مع عقوبة الحبس بصفة وجوبية
"اضافية" في الجنايات وخاصة الجرائـ التي يحاوؿ فييا الجاني الحصوؿ عمى االستفادة بطريؽ 

" مف قانوف العقوبات االردني، واالختبلس "مادة 171-170غير مشروع، مثاؿ ذلؾ الرشوة "مادة 
 .5" مف ذات القانوف، واالستيبلء عمى ماؿ الغير دوف وجو حؽ174

 
لـ يعالج العقوبة  1960ويتضح اف قانوف العقوبات الساري في االراضي الفمسطينية لسنة 

ريعات الخاصة وما التكميمية والتبعية بشكؿ مستقؿ، اال انو مف خبلؿ االطبلع عمى بعض التش
ورد بيا مف عقوبات يمكف االطبلع عمى العقوبات التكميمية والتبعية والتي تعد مف اىميا 

 الحرماف مف الحقوؽ والمزايا محؿ الحرماف، والمصادرة.
                                                           

، االشتراؾ الجرمي والنظرية العامة لمجزاء، دار رائد القسم العام –شرح قانون العقوبات حسيف واخريف،  ،بني عيسى 1
 . 116، ص1ط لمنشر، عماف،

 تأصيميةمبادئ القسم العام من التشريع العقابي الفمسطيني "دراسة تحميمية ابراىيـ:  ساىرالوليد،  و براؾ، أحمد 2
 .613ص ،2013 "، فمسطيف،ارنةمق

( مف قانوف العقوبات االردني " الزاـ المحكـو عميو باف يدفع الى خزينة الحكومة 22الغرامة وفؽ تعريؼ احكاـ المادة ) 3
 .ال اذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ"بيف مسة دنانير ومائتي دينار إ المبمغ المقدر في الحكـ وىي تتراوح ما

 .(91/1965حكـ تمييز جزاء اردني رقـ )لممزيد انظر الى  4
 .337ص ،مرجع سابق: عمي عبد القادر ،القيوجي 5
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والحرماف مف الحقوؽ والمزايا ىو نوع مف انواع العقوبات يتمثؿ باإليبلـ  مف خبلؿ حرماف مف 

ببعض الحقوؽ والمزايا اضافة الى العقوبة االصمية، ونرى اف تشريعنا لـ  توقع عميو مف التمتع
ينظميما "العقوبات التكميمية" بشكؿ مستقؿ يحدد فيو الحقوؽ والمزايا محؿ الحرماف، عمى خبلؼ 
المشرع المصري في قانوف العقوبات حيث تستند عقوبة الحرماف مف الحقوؽ والمزايا الى المادة 

عمى اف كؿ مف حكـ بعقوبة جنائية يستمـز حتمًا حرماف المحكوـ عميو مف ( والتي نصت 25)
الحقوؽ والمزايا ومف ضمنيا الحرماف مف القبوؿ في اية خدمة والحرماف مف التحمي برتبة او 

، وبذلؾ يتضح اف المشرع المصري قد وضع ىذه 1نيشاف والحرماف مف الشيادة اماـ المحكمة
عية التي توقع بقوة القانوف عند الحكـ بعقوبة جناية، إذ ال مجاؿ العقوبات ضمف العقوبات التب
 .2لتوقيعيا في الجنح والمخالفات

 
اما تشريعنا الفمسطيني فقد اورد في بعض تشريعاتو الخاصة عقوبة تكميمية التي تتمثؿ بالحرماف 

المجمس  مف المزايا ومف ضمنيا قانوف االنتخابات حيث نص عمى الحرماف مف الترشيح لعضوية
، وقانوف السمطة 3التشريعي ممف يكوف محكومًا في جناية او جنحة مخمة بالشرؼ واالمانة

القضائية حيث نص عمى الحرماف مف تولي القضاء او التعييف في النيابة العامة ممف قد حكـ 
، وقانوف انتخابات مجالس الييئات المحمية الفمسطينية حيث نص عمى 4عميو مف محكمة

، وقانوف 5ف الترشيح لعضوية مجالس الييئات المحمية لممحكوـ في جناية أو جنحةالحرماف م
تنظيـ اعماؿ الوكبلء التجارييف حيث نص عمى الحرماف مف مزاولة اعماؿ الوكبلء التجارييف 

، وقانوف التحكيـ حيث نص عمى توافر شروط لمزاولة اعماؿ 6لمف صدر بحقو حكـ بالتزوير
، وقانوف الخدمة المدنية حيث نص عمى الحرماف 7ال يكوف محكوـ عميوالتحكيـ ومف ضمنيا اف 

                                                           
 .( مف قانوف العقوبات المصري25لممزيد انظر لممادة ) 1
  .644، صمرجع سابقساىر: احمد و براؾ،  2
 ف مجمة الوقائع بتاريخم 72المنشور بالعدد  2007( لسنة 1( مف قانوف االنتخابات رقـ )45/4لممزيد انظر لممادة ) 3
9/9/2007. 
جمة الوقائع م( مف 40المنشور في العدد) 2002( لسنة 1( مف قانوف السمطة القضائية رقـ )16/3لممزيد انظر لممادة ) 4

 .18/5/2002 الفمسطينية بتاريخ
( 57المنشور بالعدد)بشاف انتخاب مجالس الييئات المحمية  2005( لسنة 10( مف قانوف رقـ )18لممزيد انظر لممادة) 5

 .18/8/2005 مف مجمة الوقائع الفمسطينية بتاريخ
( مف مجمة 32المنشور بالعدد ) 2000( لسنة 2( مف قانوف تنظيـ اعماؿ الوكبلء التجارييف رقـ )2لممزيد انظر لممادة ) 6

 .29/2/2000 الوقائع الفمسطينية بتاريخ
  سابؽلممزيد انظر لقانوف التحكيـ الفمسطيني، مرجع  7
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مف تقمد الوظائؼ لمف صدر بحقو حكـ بات مف محكمة فمسطينية بعقوبة جناية او جنحة مخمة 
، وكذلؾ قانوف مكافحة الفساد حيث نص عمى الحرماف مف تولي 1بالشرؼ ما لـ يرد اعتباره

، وعميو فإف ىذه العقوبة اوردت في بعض 2بجـر فساد الوظيفة العامة كؿ مف صدر بحقو حكـ
 قوانينا الخاصة ادراكًا مف المشرع لضرورة الحاقيا بالعقوبة االصمية بالنظر لجسامتيا وخطورتيا.

اما فيما يتعمؽ بالنوع االخر مف العقوبة التكميمية االضافية "المصادرة "التي تعد عقوبة مالية 
ء لو عبلقة بجريمة وقعت او يخشى وقوعيا لصالح الدولة جبرًا مضمونيا نزع ممكية ماؿ او شي
 .3عمى صاحب الماؿ وبدوف مقابؿ

 
والمصادرة يجب اف تنصب عمى االشياء التي استعممت في الجريمة او تحصمت منيا والتي نص 

منو والتي يفترض توافر  (31-30عمييا المشرع في قانوف العقوبات االردني في احكاـ المواد )
 ط خاصة سوآءا كانت عقوبة اـ تدبير احترازي او تعويض وقد تكوف جوازيو أو وجوبية.شرو 
 

وعميو فإف العقوبة التي اوردىا التشريع في تشريعنا لجريمة الواسطة والمحسوبية ىي العقوبة 
مية تتمثؿ بعقوبة مف يالعامة لجرائـ الفساد الغير مقننة في قانوف العقوبات فيي اصمية وتبعية تكم

ثبلث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وغرامة مالية تصؿ إلى قيمة األمواؿ محؿ الجريمة، أو 
، اال اننا نرى ضرورة اعادة النظر في 4إحدى ىاتيف العقوبتيف ورد األمواؿ المتحصمة مف الجريمة

فرض العقوبة عمى الجريمة موضوع دراستنا بشكؿ منفصؿ عف باقي جرائـ الفساد نظرًا لعدـ 
وىذا  بيف الفعؿ الجرمي والعقوبة التي يفترض تنفيذىا واقرارىا مف قبؿ الييئة الحاكمة، التناسب

 ما تـ ذكره في موضع الحديث عف الركف الشرعي.
 

محاؿ لتطبيؽ فرض العقوبة السيما المتعمقة بالحبس وذلؾ إلغفاؿ المشرع  عممًا اننا نرى انو ال
قوبة التي ستفرض فقط الغرامة المالية إضافة عف ذكرىا صراحًة في النص التشريعي، واف الع

لمعقوبات التكميمية، كوف المشرع وربما أسقط سيوًا ذكر عقوبة الحبس وذكر فقط مدتيا دوف 
 اإلشارة الصريحة إلييا.

 

                                                           
( مف مجمة الوقائع 24المنشور بالعدد) 1998( لسنة 4( مف قانوف الخدمة المدنية رقـ )24/4لممزيد انظر لممادة ) 1

 .1/7/1998 الفمسطينية بتاريخ
 ( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني31لممزيد انظر لممادة ) 2
 ,868ص، 1978 قمـ العربي، القاىرة،، دار المبادئ القسم العام من التشريع العقابي :رؤوؼعبيد،  3
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني25،31لممزيد انظر لممواد ) 4
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 لجريمة الواسطة والمحسوبية عقاب: خصوصية الثالثالمبحث ال

 
ا يميز ىذه الجريمة عف باقي الجرائـ خبلفًا لما قد اوردناه اعبله عف اركاف الجريمة وىو م

االخرى تبعا لمنشاط و الفعؿ الذي يقوـ بو الموظؼ الذي مف شانو اف يحدث خمبًل قد يتخطى 
الصعيد الشخصي الى الصعيد االقتصادي او المالي لئلدارة لما لو انعكاس سمبي في اختيار 

عتبارات العديدة العائمية، الشخص او تفضيمو عمى غيره ممف ىو اىبًل لمعمؿ الوظيفي، لبل
 .  القرابة، الحزبية،...

 
الذي حاوؿ  2005( لسنة 1ولعمنا نجد اف ما يميز قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني المعدؿ رقـ )

اف يعكس االتفاقيات الدولية الناظمة لمكافحة الفساد سوآءا العربية منيا أو الدولية، ىو تجريـ 
تشديد العقوبة وفرض ة في تشريعنا الداخمي وعمى الرغـ مف صورة جريمة الواسطة والمحسوبي

تمتد عقوبتيا مف ثبلث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وغرامة مالية تصؿ إلى   1عقوبة جنائية
قيمة األمواؿ محؿ الجريمة، أو إحدى ىاتيف العقوبتيف ورد األمواؿ المتحصمة مف الجريمة، اال 

ساد نجده اعطى نوعًا مف التمييز لجرائـ الفساد إدراكا منو اف المشرع وألىمية وخطورة جرائـ الف
لضرورة محاسبة الجاني عف ارتكابو لجرائـ الفساد و بشكؿ يضمف الحفاظ عمى الماؿ العاـ وعدـ 
اىداره فنجده قد توسع بفرض وتشديد عقوبة جنائية لبعض االفعاؿ الغير واردة في قانوف 

وبية خير دليؿ عمى ىذا الجـر المستحدث والوارد في العقوبات ولعؿ جريمة الواسطة والمحس
قانوف مكافحة الفساد ولـ يكف سابقًا مف االفعاؿ المجرمة كغيره مف االفعاؿ الجرمية المعاقب 

 عمييا في قانوف العقوبات.
 

ونجد بدراستنا ىذه اىمية ذكر بعض المزايا التي قد اوردىا المشرع الفمسطيني وكذلؾ االردني 
الفساد سعيًا منيما لمحفاظ عمى الماؿ العاـ وعدـ الييمنة بو حيث سنتطرؽ اواًل الى  عمى جرائـ

 المزية االولى المتعمقة باإلعفاء والتخفيؼ مف العقاب، والشؽ االخر المتعمؽ بالتقادـ.
 
 
 
 

                                                           
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني25لممزيد راجع المادة ) 1
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 التخفيف المطمب االول: االعفاء و 
 

ساد واثارىا السمبية عمى المجتمع لعؿ ما يميز مشرعنا الفمسطيني انو تنبو الى خطورة جرائـ الف
بكافة شرائحو مف جميع النواحي، االمر الذي حذا بو الى توسيع سياسة العقاب لجرائـ الفساد 
والتشديد عمييا سعيًا منو لمحد مف ظواىر الفساد الجنحوية والجنائية مع االخذ بعيف االعتبار 

لممتيـ في مرحمة التحقيقات الواردة في الضمانات االساسية لممشتبو بو في مرحمة االستدالالت و 
المتعمقة بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمانات المتيـ باالستعانة  1قانوف االجراءات الجزائية

 بمحاـ وفحص ومعاينة جسده ومواجيتو بالتيـ المسندة الية.
 

نفسو الرتكاب لو وبقراءتنا ألحكاـ قانوف مكافحة الفساد نجده قد اعطى فرصة اخيرة لمف تسوؿ 
جرائـ الفساد باف منحو االماف مف فرض العقوبة او التخفيؼ منيا بغض النظر عف باقي 
الفاعميف حاؿ قاـ بمساندة ومساعدة السمطات المختصة وجيات انفاذ القانوف في التحقيقات 

 وتسميـ الفاعميف ممف ارتكبوا جرائـ فساد.
 

ني عند افراد المجتمع ما زاؿ حاضرًا اال انو قد يوجد حيث كاف مشرعنا عمى يقيف باف الوازع الدي
بعض السموكيات ألفراد الجناة تحمؿ في طياتيا الوازع الجرمي لدييـ دوف مراعاة لبلعتبارات 
التي كانت اليدؼ وراء القصد مف فعميـ الجرمي، وال ييمنا ذلؾ في موضوع دراستنا اذ كاف 

لتشريعية التي اوالىا المشرع كخاصية لمتجريـ الواجب عمينا اف نعرج عف اىمية النصوص ا
واالعفاء عف جرائـ الفساد، حيث أفرد المشرع آلية اإلعفاء وشروطو، فقد اورد مضموف النص 
التشريعي العفو عف الجاني حاؿ القياـ وقبؿ اكتشاؼ فعمو الجرمي ألي جـر فساد بإببلغ الجيات 

جيات االختصاص ليست ىي المخولة بمنح  المختصة عف الفعؿ الجرمي، ومف الواجب ذكره اف
االعفاء لمجاني او غيره وانما القضاء وحده ىو مف يطبؽ احكاـ القانوف فيما يتعمؽ بباب 
العقوبات، اذ يتـ اجراء التحقؽ وجمع االستدالالت في الواقعة الجرمية واجراء التحقيقات وصوال 

مراعاة التدابير االحترازية الواجب اتخاذىا  إلصدار قرار اتياـ، اال اف المبلحقة يتـ تجميدىا مع
بما يضمف المحافظة عمى الماؿ العاـ وصوال الى تقديـ المتيـ او المبمغ عف نفسو لممحاكمة 
والتي بدورىا ىي مف تقرر تطبيؽ العقوبة عميو أو إعفاءه منيا تبعًا لمظروؼ الموجبة ليا، وذلؾ 

عف كؿ الجاني لدى اإلببلغ عف الجريمة وفؽ  خبلؼ التشريع األردني والذي اوقؼ المبلحقة
 ذكرناه سابقًا.

                                                           
 .2001( لسنة 2رقـ ) الفمسطيني مف قانوف االجراءات الجزائية (110- 100لممزيد راجع المواد مف ) 1
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وعمى الرغـ مف العقوبة المشددة التي فرضيا التشريع الفمسطيني عمى جريمة الواسطة 
والمحسوبية اال اننا نجد باف النص قد جرى ايضًا عمى منح الجاني كما اسمفنا العفو او التخفيؼ 

 ب العقوبة المفروضة عميو.مف العقوبة المفروضة عمى الجـر بحس
إذ أف العفو عف العقوبة ىو احد اسباب سقوطيا ويقصد بو تنازؿ المجتمع أو الفرد المجني عميو 
في بعض الجرائـ عف حقيما في توقيع العقوبة عمى المذنب بعد ارتكابو لمفعؿ الجرمي و صدور 

اىمية العفو في انو سبب  الحكـ القضائي باستحقاقو العقاب جزاء بما كسبت يداه، ولذا تكمف
لسقوط العقوبة عف الجاني وييدؼ المشرع مف إقرار ىذا النظاـ تحقيؽ غايات و اغراض ىي 

عنيا قبؿ  ، حيث انيا مكافأة لعدـ إقداـ المتيـ عمى الجريمة وذلؾ بإببلغو1أولى مف تنفيذ العقوبة
 كشؼ مرتكبيا.

 
عفو عنو ليصمح نفسو مقة، وكبح جماح لنفس الكما انو بالعفو يتـ القضاء عمى نوازع الشر والفر 

ويسعى لرد ذلؾ االحساف الى مف احسف اليو وعفا عنو وبيذا تنشأ المحبة ويسود آثار الجريمة 
وىو مف الناحية القانونية منحة يعطييا ممثمو  2)واف تعفو اقرب لمتقوى( :وذلؾ لقولو تعالى

سياسية مف منطمؽ اعادة افراده قد يكوف في المجتمع او رأس الدولة في سبيؿ غاية اجتماعية و 
تركيـ احرارًا فرصة جديدة لتغيير مجرى حياتيـ وىذا ما سعى لو المشرع عند منحو ىذه الميزة 
لمرتكبي جريمة الفساد إدراكًا منو لخطورة ىذا الفعؿ ولما يحققو فرصة االعفاء مف وسائؿ احداىا 

وعدـ تسريبو، والوسيمة االخرى ىو ضمانة لمجاني  االولى ىو حماية الماؿ العاـ والحفاظ عميو
 بعدـ مسائمتو وايقاع العقوبة االليمة عميو.

 
الى جانب انواع العفو )العاـ والخاص( كإحدى اسباب انقضاء الدعوى الجزائية ىنالؾ نوع مف 
العفو وىو القضائي وىو ما نص عميو القانوف في جرائـ معينة وحاالت محددة ألسباب قدر 

شرع وجاىتيا لمصمحة المجتمع أو اغراء المعفو عنو بالتوبة واالببلغ عف جريمتو، أو الكشؼ الم
عف شركاء آخريف وىذا ما نحف بصدد ذكره في موضوع دراستنا وفؽ النص السابؽ الذكر 
والمتعمؽ بحاالت النص التشريعي الوجوبي لئلعفاء عف مرتكب جـر الفساد وفؽ التشريع 

 .الفمسطيني واالردني
 

                                                           
 .2ص، 2007االسكندرية،مصر،"، د.ف، عن العقوبة في القانون الجنائي" دراسة مقارنة العفويوسؼ عمي:  ،القاضي 1
 .237سورة البقرة االية  2
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حيث اف العفو القضائي ىو القرار الصادر عف القضاء بإعفاء الجاني في بعض الجرائـ مف 
العقوبة عمى الرغـ مف ثبوت فعؿ الفاعؿ االجرامي، وذلؾ في حاالت معينة حددىا القانوف، وقد 
سمي بالعفو القضائي نسبة الى السمطة التي يمنحيا المشرع لمقاضي والتي بموجبيا يسقط بعض 

، إذ أف ىذا النوع مف العفو ال يحتاج الى صدور 1قوبات عف مرتكبي نوع معيف مف الجرائـالع
نما ينظـ في القوانيف العقابية  فيناؾ نصوص عقابية توجب عمى القاضي أو  قوانيف أو مراسيـ وا 
تجيز لو العفو عف العقوبة في نوع معيف مف الجرائـ كجرائـ الفساد لتحقيؽ أغراض معينة وفي 

ت محددة بنصوص القانوف وىذا ما اورده مشرعنا في قانوف مكافحة الفساد المعدؿ حاال
الفمسطيني باإلعفاء مف العقوبة المقررة لكؿ مف بادر مف الجناة بإببلغ الييئة عف جريمة فساد 
قبؿ عمميا بيا أو أي مف  السمطات المختصة، فإذا حصؿ اإلببلغ بعد العمـ بالجريمة تعيف 

، وكذلؾ ما اورده 2كوف مف شأف اإلببلغ ضبط باقي الجناة، و األمواؿ محؿ الجريمةلئلعفاء أف ي
المشرع االردني في قانوف النزاىة ومكافحة الفساد باإلعفاء مف ثمثي عقوبة لمفاعؿ أو الشريؾ 
المتدخؿ الذي بادر بإببلغ الييئة او السمطات وادت الى استرداد االمواؿ، وعدـ اجراء المبلحقة 

 .3ـ تقديـ معمومات قبؿ اكتشاؼ جريمة الفساداذا ت
 

ويبلحظ مف النصوص السابقة باف المشرع قرر االعفاء وجوبيًا عمف ابمغ قبؿ وقوع جريمة 
الفساد، وجوازيًا متروكًا أمره لمقاضي إذا كاف الببلغ الحقًا الرتكاب الجريمة شريطة كشؼ الجناة 

ولعؿ مف اىـ الشروط الواجب توافرىا عند منح العفو االخريف او المساعدة عمى استرداد االمواؿ، 
 القضائي لجريمة الفساد الشروط التي تضمنيا النص التشريعي ونوجزىا بما يأتي:

 
اواًل: اف يصدر مف محكمة مختصة: أي اف يكوف الحكـ القضائي بالعفو صادرًا مف محكمة 

مى طبيعة الجـر المرتكب، مختصة بناءًا عمى االختصاص المكاني والموضوعي الذي يقوـ ع
وبذلؾ تكوف محكمة جرائـ الفساد صاحبة االختصاص الوالئي بمنح العفو عف مرتكبي جـر 

 الفساد.
ثانيًا: إببلغ الجاني لمسمطات المختصة قبؿ البدء في تنفيذ الجـر او بعد إتمامو: أي اف يكوف 

ذ الجريمة، فإذا حصؿ اإلببلغ بمبادرة مف الجاني بإببلغ السمطات المختصة قبؿ البدء في تنفي
بعد العمـ بالجريمة تعيف لئلعفاء  أف يكوف مف شأف اإلببلغ ضبط باقي الجناة، و األمواؿ محؿ 

                                                           
 .195، صسابقمرجع يوسؼ عمي:  ،القاضي 1
 .( مف قانوف مكافحة افساد الفمسطيني25لممزيد انظر لممادة ) 2
 .2016لسنة  13رقـ  االردني نزاىة ومكافحة الفساد/ب،ج( مف قانوف ال28لممزيد انظر لممادة ) 3
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وبذلؾ فإف ىيئة مكافحة الفساد وجيات إنفاذ القانوف )الشرطة والنيابة العامة( ىي  1الجريمة،
 الجيات المختصة بتمقي الشكاوى المتعمقة بجرائـ الفساد.

 
 وأما عف آثار العفو القضائي فإنيا تكمف بما يأتي:

اف العفو القضائي يتضمف اعفاء المحكوـ عميو مف العقوبة وال يمتد اثره الى الفعؿ  -
االجرامي المرتكب، أي ال يمحو الجريمة بؿ يبقييا وبذلؾ تبقى اآلثار الناتجة عف االدانة 

ف وقؼ التنفيذ لحكـ الحؽ كما ىو باعتباره سابقة اجرامية وتحسب لمتكرار كما تمنع م
 .2الحاؿ في العفو الخاص

اف العفو القضائي يتجو الى شخص بذاتو، أي اف طابعو شخصي حيث يقتصر عمى  -
 الجناة المبمغيف لمسمطات العامة بالجريمة، سواء قبؿ البدء في تنفيذىا أو بعد اتماميا.

لممستقبؿ ألنو ال يمحو الجريمة وال  العفو القضائي عف العقوبة ال يحدث آثارًا إال بالنسبة -
الحكـ الصادر فييا، بؿ يبقى الحكـ قائمًا بما يترتب عميو مف عقوبات تبعية، وآثار جنائية 

 .3اخرى ما لـ ينص في قرار العفو عمى خبلؼ ذلؾ
ال أثر لمعفو القضائي عمى ما قد ينشا لمغير مف حقوؽ مترتبة عمى الجريمة كالتعويضات  -

 ريؼ القضائية كما ىو الحاؿ في العفو العاـ والخاص.والرد والمصا
 

مف المحقؽ اف اخطر ما تممكو الدولة مف حقوؽ في مواجية االفراد ىو حؽ العقاب، وىو حؽ 
ضرورة المحافظة عميو، وحمايتو مف االفعاؿ والتصرفات  تضيووتفتفرضو الحياة في المجتمع 

 .4الضارة التي تيدد كيانو ونظمو
العقاب عمى مرتكبي الجرائـ في النظـ القانونية الداخمية، ىي سمطة تباشرىا الدولة وسمطة توقيع 

وفقًا لمحدود والضوابط المنصوص عمييا في قانونيا الجنائي، وىذه السمطة ليست مطمقة أو 
 .5تحكمية

 

                                                           
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني25/2لممزيد انظر لممادة ) 1
 .89ص، 1994 بيروت، منشورات عويدات، ،نظرية العفو في التشريعات العربيةغساف:  ،رباح 2
 .242ص ،1976 ي،العرب التراث إحياء دار ،5ج ،الموسوعة الجنائية الممؾ: عبد ،الجندي3
 .1ص ،1951مصر، ، دار النشر لمجامعات المصرية،1951، موجز القانون الجنائي :عمي ،راشد 4
 .31، صمرجع سابؽ :رمسيس ،بيناـ 5
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ونظرًا لخطورة العقوبة فإنو مف الضروري اف تحاط بسياج مف الضمانات حتى ال تتحوؿ الى 
قاس في يد السمطات العامة وتعصؼ بواسطتيا عف طريقيا بالحريات الفردية عمى نحو ال سبلح 

 .1يمكف تقبمو
 

اذ  اف العفو ال يترتب عمى العقوبة سوى عدـ تنفيذىا كميًا او جزئيا عمى المحكوـ عميو، اما 
ت التبعية الصفة االجرامية فتظؿ عالقة بو ويظؿ الحكـ قائمًا ومنتجًا آلثاره مف حيث العقوبا
، ونطاؽ 2والتكميمية مالـ ينص قرار العفو عمى غير ذلؾ وال يؤثر فيما تـ تنفيذه مف عقوبات

العفو شخصي فبل يستفيد منو اال الشخص المحدد في القرار، وىو في جميع االحواؿ ال يترتب 
 .3عميو المس بحقوؽ الغير المترتبة عمى الجريمة كالتعويض مثبلً 

 
 تقادمالمطمب الثاني: ال

 
نظـ قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني كغيره مف القوانيف اجراءات حصوؿ الدولة عمى حقيا 

 تنفيذه. ونيائي ومف ثـ في العقاب بدءًا مف مرحمة االستدالالت حتى صدور حكـ وتاـ
 

ومف العقبات التي تثور في ىذا الخصوص طوؿ امد اجراءات التقاضي ليجد المتيـ نفسو في 
طويمة ومعقدة اماـ الجيات المختصة لمباشرة االجراءات الجنائية بدءُا مف لحظة وقوع  حمقات

الجريمة، والقبض عميو والتحقيؽ معو وحبسو، ثـ مثولو اماـ القضاء مقدمًا ادلتو او مفندىا، وال 
شؾ اف في طوؿ ىذه االجراءات وكثرتيا ما يبعث عمى عدـ الثقة في العدالة المنشودة، مما قد 

سبب اضطرابًا عامًا، لذا كاف البحث عف وسيمة لتفادي ىذه المشكمة، وكاف نظاـ التقادـ مف ىذه ي
الوسائؿ إلنياء النزاع وتحقيقًا لبلستقرار القانوني وظير في صورتيف اوليما ما يعرؼ بتقادـ 

 .4بةالدعوى الجنائية، والثانية بعد صدور حكـ بات في الدعوى وىي ما يطمؽ عمييا سقوط العقو 
 

ويعد موضوع التقادـ مف المواضيع اليامة في قانوف االجراءات الجنائية كونو يحقؽ توازف بيف 
، وذلؾ تحقيقًا ألىداؼ  امريف  ىما: حؽ المجني عميو في مبلحقة الجاني لما ارتكبو مف جـر

                                                           
 .5، ص2006 ،حقوؽ طنطا، دكتوراهرسالة  -اشكاالت التنفيذ الجنائية: مصطفىيوسؼ،  1
 .4/2/1985 لممزيد انظر لنقض جزائي مصري، 2
 .860ص ،مرجع سابق :محمود نجيب ،حسني 3
 ،والبرمجيات لمنشر شتات ودار القانونية الكتب دار، التقادم الجنائي واثره االجرائي والموضوعي :مصطفى يوسؼ، 4

 .6، ص2010 مصر،
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 العقوبة، اذ ليس مف العدالة اف يفمت مجـر مف العقاب، والثاني: حؽ المتيـ في سرعة حسـ
اجراءات الدعوى والبت فييا خبلؿ فترة زمنية معينة تحقيقًا لمعدالة، وحتى ال يصبح االتياـ سيفًا 

 .1مسمطًا عمى رقبتو طيمة حياتو
 

وخروجًا عمى االصؿ العاـ في انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادـ، اسند المشرع الفمسطيني مبدا 
وىذا بحد  2ما يتعمؽ بيا مف اجراءات لمتقادـ تشريعي ىامًا استثني منو خضوع جرائـ الفساد وكؿ

ذاتو مزية اضافيا مشرعنا عف غيره مف المشرعيف في الدوؿ العربية، وىو تعبير عف حرص 
المشرع عمى مبلحقة ومعاقبة مرتكبي ىذا النوع مف الجرائـ الخطيرة لما فيو مساس بأمواؿ الدولة 

 .العامة
 

اقتضاء حقيا في العقاب، فإذا صدر حكـ فاصؿ في  وتعد الدعوى العمومية وسيمة الدولة في
موضوع الدعوى، فإنو يحدث اثره في انقضاء الدعوى العمومية، وىذا ىو السبب الطبيعي 
النقضاء الدعوى، وذلؾ عمى خبلؼ اسباب االنقضاء االخرى التي تنقضي الدعوى بيا قبؿ 

 .3الوصوؿ الى نياية مراحميا
 

رائية دائمة تعترض تحريؾ الدعوى الجنائية أو استمرار سيرىا واسباب االنقضاء ىي عقبات اج
 .4يترتب عمييا عدـ قبوؿ الدعوى ابتداء أو عدـ جواز متابعة سيرىا في المراحؿ البلحقةحيث 

 
الفقو عمى ذكرىا ىي وفاة كؿ مف التشريع و واسباب االنقضاء التي تطرأ قبؿ صدور الحكـ يجمع 

ـ، وقد نص المشرع المصري عمى سببيف منيما ىما الوفاة والتقادـ المتيـ والعفو الشامؿ والتقاد
مف قانوف االجراءات الجنائية المصري، اما الحكـ البات فقد نصت عميو  18_14في المواد مف 

مف قانوف العقوبات المصري عمى العفو  76مف ذات القانوف، كما نصت المادة  455المادة 
نا الفمسطيني مف حصر حاالت انقضاء الحؽ بتقديـ الشكوى ، عمى غرار ما آؿ بو تشريع1الشامؿ

                                                           
 ورة،، مجمة البحوث القانونية واالقتصادية، المنصسقوط العقوبة باالنقضاء بين الشريعة والقانون الوضعيرباب:  ،السيد 1

 .63، ص2008
 ( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني33لممزيد انظر لممادة ) 2
 ، 1991القاىرة،جامعة القاىرة، رسالة دكتوراة،  ،قوة الشيئ المقضي بو في المجال الجنائي :فتحي المصريبكر،  3

 .17ص
 .8ص ،1998ة،، مطبعة جامعة القاىر 3، طشرح قانون االجراءات الجزائيةمحمود نجيب:  حسني، 4
 .249، ص1992القاىرة، ، دار النيضة العربية، االجراءات الجنائية في التشريع المصريموف: أمسبلمة،  1
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بالوفاة مع استثناء لجريمة الزنا، كذلؾ اورد حاالت انقضاء الدعوى الجزائية في إحدى الحاالت 
إلغاء القانوف الذي يجـر الفعؿ، العفو العاـ، وفاة المتيـ، التقادـ، صدور حكـ نيائي فييا، :التالية

 .1ييا القانوفأية أسباب أخرى ينص عم
 

وفي الشريعة االسبلمية فإف التقادـ المسقط لمعقوبة مختمؼ عميو، فأكثر الفقياء ال يسمموف بو، 
 .2ومف يرونو مسقطًا لمعقوبة ال يرونو سببًا عامًا مسقطًا لكؿ عقوبة

 
وؽ والتقادـ ىو زواؿ االثر القانوني لفعؿ او اجراء معيف بمضي المدة، ويطبقو القانوف عمى الحق

 .3والدعاوى المدنية، وكذلؾ يطبقو القانوف الجنائي عمى الدعاوى وعمى العقوبات الجنائية
 

ويأخذ التشريع المصري وكذلؾ االردني والفمسطيني بمبدأ سقوط الدعوى الجنائية بالتقادـ، أي 
 بمضي مدة معينة عمى ارتكاب الجريمة دوف اف يتخذ خبلليا اجراء مف اجراءات الدعوى ويترتب
عمى ىذا التقادـ انقضاء الدعوى جنائيًا، وقد اخذت معظـ التشريعات بمبدأ تدرج مواعيد التقادـ 
وفقًا لطبيعة الجرائـ، فأجمعت عمى النص بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 

 .عشر سنيف، وفي مواد الجنح بمضي ثبلث سنيف، وفي مواد المخالفات بمضي سنة
 

وف الجنائي نوعيف مف التقادـ، تقادـ الدعوى الجنائية، وتقادـ العقوبة، ولكؿ منيما ويعرؼ القان
فيو في االولى سبب مف اسباب انقضاء الدعوى الجنائية،  4قواعده الخاصة وآثاره المتعمقة بو

وفي الثانية سبب مف اسباب سقوط االحكاـ الجنائية وانقضاء عقوبتيا المحكـو بيا، وبذلؾ 
ادـ النقضاء الدعوى الجنائية عنو كسبب لسقوط العقوبة مف عدة نواحي سواء مف يختمؼ التق

 .5حيث نطاقيا او مف حيث االثر والتكييؼ القانوني ومف حيث الدفع بالتقادـ
 

و مشرعنا الى اىمية يولعؿ ىذا االستثناء عف االصؿ العاـ فيما يتعمؽ بالتقادـ ما ىو اال تنب
لفساد التي تتسـ بخطورتيا وآثارىا بحؽ المجتمع حرصًا عمى عدـ المبلحقة لمفاعؿ عف جرائـ ا

                                                           
 مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني  9، 7لممزيد انظر لممواد  1
 .778ص، 1949 افة،، دار النشر لمثقالتشريع الجنائي االسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيعبد القادر:  ،عودة 2
، 1951، القاىرة،النشر و الترجمة و التاليؼ لجنة مطبعة، المبادئ االساسية لإلجراءات الجنائية: عمي ذكي ،العرابي 3

 .180ص
 .3، ص1998مصر، ، دار الكتب القانونية، التقادم الجنائي والمدني في ضوء احكام محكمة النقض: عدلي ،خميؿ 4
 .12، صسابقجع مر مصطفى:  يوسؼ، 5
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افبلت مرتكب فعؿ الفساد بكافة صوره مف العقاب، بيف لحظة ارتكابو لمجريمة وفرصة تقديمو 
في قانوف  2010لمعدالة، آخذيف بعيف االعتبار اف ىذا المبدأ ترسخ منذ فترة تشريعو عاـ 

كوف ىذا النص لـ يكف ضمف  2010( لسنة 7ر بقانوف رقـ )مكافحة الفساد المعدؿ بموجب القرا
 .2010، وعميو فإف سريانو الفعمي بدأ عاـ 2005التشريع المتعمؽ بمكافحة الفساد عاـ 
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 والمالحقة  حرياجراءات الت الفصل الثالث:
 

اميف في قوانينيا تتعمؽ بإنشاء اتجيت أغمب التشريعات التي أصدرت قوانيف لمكافحة الفساد مض
وذلؾ كجياز مختص في  كؿ دولة اتخذتياىيئة لمكافحة الفساد بغض النظر عف التسميات التي 

الى رسـ مياـ ليذه الييئات  أىميةالتشريعات ىذه ، حيث أولت مساءلة مرتكبي جرائـ الفساد
 االستراتيجياتفي سبيؿ تنفيذ  تتعمؽ برسـ السياسة العامة لمكافحة الفساد باإلضافة لبعض المياـ

التي مف اجميا أنشئت، حيث انشات فمسطيف ىيئة لمكافحة الفساد كانت تعرؼ  واالختصاصات
في البداية ىيئة الكسب الغير مشروع ومع التعديؿ عمى القانوف أصبحت تسمى ىيئة مكافحة 

عرؼ فيما بعد تعديؿ الفساد، كذلؾ الحاؿ في األردف حيث انشات ىيئة مكافحة الفساد واصبحت ت
 القانوف بييئة النزاىة والشفافية، وفي مصر تعددت األجيزة التي تحارب الفساد فمنيا جياز
الكسب الغير مشروع ومنيا نيابة األمواؿ العامة التي تختص بالتحقيؽ في جنايات األمواؿ العامة 

 كؿ دولة عمى حدا. ألنظمةوذلؾ تبعًا 
فو   لنشأة القانوني لئلطار التطرؽ يتطمب الفمسطينية الفساد حةمكاف ىيئة انشاء عف الحديث ا 

 لمكافحة مستقمة ىيئة بتأسيس عباس محمود الرئيس فخامة أمر بموجب ُأنشأت حيث الييئة،
 لسنة( 7) رقـ بقانوف القرار بموجب 2010 تموز شير مف العاشر في النور لتبصر الفساد
 إداريا مستقمة كييئة ، 2005 لسنة( 1) قـر  المشروع غير الكسب قانوف تعديؿ بشأف 2010
 لسنة 1 رقـ المعدؿ الفساد مكافحة قانوف مف الثالثة المادة عمى باالستناد إنشاؤىا وتـ ، وماليا
 مكافحة ىيئة"  تسمى ىيئة القانوف ىذا أحكاـ بمقتضى تنشأ" 3/1 المادة نص وجاء 2005
 موازنة ليا وتخصص والمالي االداري ستقبلؿواال االعتبارية بالشخصية الييئة تتمتع ،"  الفساد
 القانونية  التصرفات بجميع القياـ الصفة بيذه وليا الوطنية، لمسمطة العامة الموازنة ضمف خاصة
 المنتدبة العامة النيابة المحاكـ أماـ ويمثميا والتقاضي العقود، إبراـ وحؽ أىدافيا، لتحقيؽ البلزمة

 " الييئة لدى
أعطى لمييئة صبلحيات تمثمت في ما يمي وذلؾ مف اجؿ تحقيؽ الغاية مف  ونبلحظ اف مشرعنا

 إنشاؤىا :
 .بيا تتعمؽ إيضاحات أو بيانات أية وطمب المالية الذمة إقرارات جميع حفظ. 1
 .القانوف ىذا ألحكاـ لمخاضعيف المالية الذمة فحص. 2
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 .الفساد جريمة عف تقدـ التي الشكاوى في التحقيؽ. 3
 .القانوف ىذا ألحكاـ الخاضعيف األشخاص مف تقترؼ التي الفساد شبيات مف التحقؽ. 4
 و الفساد جرائـ بمخاطر وتبصيره الرسمية غير و الرسمية مستوياتو بكافة المجتمع توعية. 5

 مف وذلؾ ومكافحتو، منيا الوقاية وكيفية والسياسية االجتماعية و االقتصادية التنمية عمى آثارىا
 : خبلؿ

 و بيانات قاعدة إيجاد عمى العمؿ و الفساد أشكاؿ و صور بكافة المتعمقة لمعموماتا جمع.أ
 الخارج و الداخؿ في الفساد قضايا في المعنية الييئات و الجيات مع تبادليا و معمومات أنظمة
 .النافذة لمتشريعات وفقا
 جرائـ مف لموقاية مةالبلز  التدابير وتطوير لتعزيز الوطنية السمطة مؤسسات كافة مع التنسيؽ .ب

 .مكافحتيا ووسائؿ آليات وتحديث الفساد
 في الفساد مكافحة و النزاىة ثقافة نشر في فاعؿ دور لممارسة اإلعبلـ وسائؿ مع التنسيؽ. ج

 .المجتمع
 في التعميمية المؤسسات و المدني المجتمع منظمات مشاركة و إسياـ تعزيز عمى العمؿ. د

 التسامح عدـ ثقافة تعزيز و آثارىا و بمخاطرىا عامة توعية إيجاد و لمفساد المناىضة األنشطة
 .المفسديف و الفساد مع
 الخطط ووضع العبلقة ذات الجيات مع بالتعاوف الفساد لمكافحة العامة السياسة رسـ. 6

 .لتنفيذىا البلزمة والبرامج
 الوطنية السمطة ساتمؤس عمى والمحسوبية والواسطة الفساد مخاطر تبيف دورية نشرات إعداد. 7

داراتيا  .العامة وا 
 وفقا عمييا التعديبلت واقتراح الفساد بمكافحة المتعمقة التشريعات ودراسة وتقييـ مراجعة. 8

 .المرعية لئلجراءات
 الصمة ذات والدولية واإلقميمية العربية والييئات والمنظمات الجيات مع والتعاوف التنسيؽ .9

 .الجرائـ مف النوع ىذا مف الوقاية إلى الرامية البرامج في والمشاركة الفساد، بمكافحة
 .لمييئة السنوي التقرير إعداد. 10

اف االجراءات التي تتـ في اطار اعماؿ التحريات وجمع االستدالالت واعماؿ التحقيؽ لما حيث 
 قبؿ المحاكمة في جرائـ الفساد تثير العديد مف االشكاليات كونو يصعب الكشؼ عنيا لكونيا
تتسـ بالسرية، ولعؿ قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني اناط اختصاصات محددة لمييئة في مجاؿ 
القياـ بعمميا وىو ذا طبيعة قانونية مف حيث توسيع الصبلحية لمياـ مأموري الضبط القضائي 
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لذلؾ  ،2بخبلؼ المياـ التي حددت لمأموري الضبط القضائي في قانوف االجراءات الجزائية 1فييا
البد مف معرفة الدور الذي تقوـ بو الييئة في التحري وجمع االستدالالت وفي مجاؿ التحقيؽ ىنا و 

عف جرائـ الفساد الذي تقوـ بو النيابة العامة المنتدبة صاحبة الصبلحية في تولي التحقيؽ 
قانوف و  4انسجامًا وصبلحيات النيابة الواردة في قانوف السمطة القضائية3وتحريؾ الدعوى الجزائية

، حيث اف الييئة تقـو في تحجيـ ىذه الجرائـ قدر االمكاف مف خبلؿ 5االجراءات الجزائية
 الصبلحيات الممنوحة ليا، وصواًل إلجراء محاكمة المتيـ عف جرائـ الفساد.

 
لفساد فقد قسمنا الفصؿ والمبلحقة لجريمة ا حريولمعالجة االشكاليات التي تثور في اجراءات الت

ناولنا في االوؿ التحري وجمع االدلة عف جرائـ الفساد والثاني التحقيؽ االبتدائي في ت احثالى مب
 .جرائـ الفساد والمحاكمة 

 
  

                                                           
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني9لممزيد انظر لممادة ) 1
 الفمسطيني.( مف قانوف االجراءات الجزائية 22لممزيد انظر لممادة ) 2
 .( مف قانوف مكافحة الفساد17/3لممزيد انظر لممادة ) 3
 .2002( لسنة 1( مف قانوف السمطة القضائية رقـ )67لممزيد انظر لممادة ) 4
 .( مف قانوف االجراءات الجزائية  الفمسطيني1ممزيد انظر لممادة )ل 5
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 المبحث االول: التحري وجمع االدلة عن جرائم الفساد
 

اولى قانوف االجراءات الجزائية لمأموري الضبط القضائي بمياـ واختصاصات التحري وجمع 
ولوف قبوؿ الشكاوى واالخبار التي ترد الييـ، ويمكف القوؿ اف اجراءات التحري االدلة، إذ انيـ يت

عف جرائـ الفساد تخضع عمومًا لنفس اجراءات الضبط والتحري المقررة قانونًا وفؽ ما تـ ذكره 
الصبلحيات الموسعة التي افردىا قانوف مكافحة الفساد لمأموري الضابطة القضائية  باستثناء

يئة مكافحة الفساد، ألنو يتعذر عمى أعضاء الضبط القضائي ذوي كمتخصصوف في ى
االختصاص العاـ الكشؼ عنيا والبحث عف ادلتيا وتعقب مرتكبييا كوف ذلؾ يتطمب تخصصًا 
عداد خاص وخوض تجربة في تمؾ المجاالت قد ال تتوافر في  مستمدًا مف تكويف وتأىيؿ وا 

الخبرة وال تتوافر فييـ الضمانات الكافية لمتطبيؽ ، الذيف تنقصيـ 1أعضاء الضبط القضائي العاـ
، رغـ اف القانوف لـ يحصر نطاؽ المتابعة والتتبع 2السميـ لمقانوف كوف اغمبيـ مف رجاؿ الشرطة

 الضبط القضائي العامميف في الييئة. مأموريلجرائـ الفساد عمى 
 
 

 الضبط القضائيمفيوم المطمب األول: 
مجموعة اإلجراءات واألوامر التي تتخذىا سمطات الضابطة ويعرؼ الضبط القضائي بأنو 

مف قانوف  19/2القضائية منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكـ نيائي فييا، حيث نصت المادة 
اإلجراءات الجزائية "يتولى مأموري الضبط القضائي البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا 

الدعوى"، حيث تتمثؿ أعماؿ الضبط القضائي بجمع وجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في 
االستدالالت الموصمة لمحقيقة، فيو يجري نوعًا مف التحقؽ التحضيري أو األولي الذي يسبؽ 

 .3النيابة العامة أو قاضي التحقيؽ، لتسييؿ الوصوؿ إلى مرتكبي الجريمة
 

ية لمتحري والمتابعة والجدير ذكره اف استحداث قانوف مكافحة الفساد وتخصيص ضابطة قضائ
في الشكاوى والببلغات المقدمة لمييئة والتوسيع مف صبلحيتيـ ليو مف االمر الميـ لمباشرة 

                                                           
 ،1987 بغداد، ، شركة الحر لمطباعة الفنية،اصول االجراءات في الجرائم االقتصادية الرازؽ: فخري عبدالحديثي،  1

 .50ص
 ،ي لئلصدارات القومية، المركز القومالبطالن في اجراءات االستدالل في ضوء الفقو والقضاء المطمب: عبد، ايياب 2

 .16، ص2008القاىرة، 
، سمسمة تقارير تقرير صادر عن الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق المواطن حول صالحيات الشرطة :معف ،ادعيس 3

 .6ص1999، 28قانونية رقـ 
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الييئة صبلحياتيا فينا تبدا اولى أعماليا بعد التحقؽ والتيقف مف اختصاص الييئة متابعتيا وفقًا 
اذاف الشرطاف يباشر اعضاء لمنظور مرتكب الجـر ووفقًا لطبيعة الفعؿ المنسوب لو فإذا تحقؽ ى

الضابطة تحرياتيـ مف جمع ادلة وسماع الشيود وطمب المستندات ذات الصمة بموضوع ووقائع 
الشكوى او الببلغ وصواًل إلحالتيا اصواًل لرئيس الييئة الذي بدوره يحيؿ الشبيات بعد ثبوت قوة 

 .1ارتكابيا الى النيابة المنتدبة لمعمؿ مع الييئة
 

ط العمؿ في مرحمة التحري عف الجرائـ فإف االصؿ أف إجراءات التحري وجمع وبخصوص ضواب
عدة وبموجب قوانيف  والعتباراتاالدلة يتعيف مباشرتيا ممف ليـ صفة الضبط القضائي، إال انو 

خاصة يمنح المشرع بعض الموظفيف المتخصصيف ىذه الصفة ويخوليـ الحؽ في القياـ بأعماؿ 
وحيث أف مأموري الضبط القضائي يقسموف حسب الفقو إلى  ،2محددة الضبط القضائي في جرائـ

مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص العاـ، ومأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص 
، وبالتالي فإف موظفي ىيئة  مكافحة الفساد الممنوحيف ىذه الصفة، يعتبروف مف 3الخاص

قد منحوا ىذه الصفة بموجب قانوف مأموري الضبط القضائي ذوي االختصاص الخاص، و 
 مكافحة الفساد المعدؿ.

 
ومف ضمف الصبلحيات التي خوليا المشرع لمييئة لمقياـ بأعماؿ التحري واالستدالؿ في سبيؿ 

 4: تنفيذ مياميا واختصاصاتيا ما يمي
 
 ،تمقي التقارير والببلغات والشكاوي بخصوص جرائـ الفساد المقدمة ليا ودراستيا ومتابعتيا 

خالفات والتجاوزات وجمع والقياـ بأعماؿ التحري وجمع االستدالالت بشأنيا والكشؼ عف الم
القانونية والسير في اإلجراءات اإلدارية و  المعمومات الخاصة بذلؾ ومباشرة التحقيؽاألدلة و 

 .البلزمة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف و التشريعات ذات العبلقة
 لقانوف وحجز أموالو المنقولة وغير المنقولة ومنعو مف مبلحقة كؿ مف يخالؼ أحكاـ ىذا ا

سائر ت المعنية ووقؼ راتبو وعبلواتو و السفر وطمب كؼ يده عف العمؿ مف الجيا

                                                           
 .2/4/2017 بتاريخ ىيئة مكافحة الفساد، -مقابمة مع رشا عمارنة، مدير عاـ الشؤوف القانونية 1
-1999 ، دار النيضة العربية، القاىرة،1ط ،التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعممية ابراىيـ حامد: ،طنطاوي 2

 .57-56، ص2000
 .511، ص مرجع سابق :جندي ،عبد الممؾ 3
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني5_9/1لممزيد راجع المادة ) 4
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، وتعديؿ أي مف تمؾ القرارات أو إلغائيا وفؽ التشريعات  استحقاقاتو المالية عند المزـو
 .النافذة

  مييف أو موظفي القطاع الخاص أو أي استدعاء الشيود و المعنييف مف الموظفيف العمو
 .شخص لو عبلقة لبلستفسار والتحري حوؿ واقعة تتعمؽ بجريمة فساد

  عمييا أو  االطبلعطمب أي ممفات أو بيانات أو أوراؽ أو مستندات أو معمومات أو
الحصوؿ عمى صور منيا مف الجية الموجودة لدييا بما في ذلؾ الجيات التي تعتبر كؿ 

 .وؿ وفقا لئلجراءات القانونية النافذةذلؾ سري التدا
  التنسيؽ مع الجيات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد األمواؿ والعائدات المتحصمة

مف جرائـ الفساد عمى أف يصدر قرار المصادرة بشأنيا مف المحكمة المختصة بنظر 
 الدعوى.

 
المصرفية، وتتبع االتصاالت  ومف خبلؿ الوسائؿ التالية التي تقوـ بيا الييئة في كشؼ السرية

السمكية والبلسمكية والتسجيبلت الصوتية، واالستعانة بالمخبريف، واألدلة المالية )التحميؿ المالي 
)الشيود، الخبراء( تمكف الييئة مف ضبط وتعقب  لحسابات المشتبو فيو(، وسماع االفادات

بنكية واموالو المنقولة وغير المنقولة المشتبو فيو ومعرفة ادوات الجريمة ومتابعة ورصد حساباتو ال
وتتبع مكالماتو ووسائؿ تواصمو وجمع معمومات حوؿ افعالو وارتباطيا لما مف شأنو إثبات وقائع 

 جـر الفساد تمييدًا لتقديميا لمجية التحقيقية )النيابة العامة المنتدبة(.
 
 

 القضائي أعمال الضبطالمطمب الثاني: ضوابط 
 
 يبيف لـ الفمسطيني فالمشرع الحصر سبيؿ عمى التحري وسائؿ الجزائية جراءاتاال قوانيف تورد لـ
 الوسائؿ جميع اتخاذ اجاز بؿ إلييا، المجوء التحري بوظيفة يقوـ مف بإمكاف التي الوسيمة يحدد او

ما يقوموف بو مف ،  غبل انو أحاط تمؾ األعماؿ في سبيؿ الجريمة ادلة عمى المحافظة تكفؿ التي
في التحري وجمع المعمومات عف جرائـ الفساد ضوابط تحكـ اعماليـ تتمثؿ في  اجراءات

 المشروعية والسرية.
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 مشروعية وسائل التحري: الفرع األول
 

ويراد بمشروعية الوسيمة أف ال يتبع القائـ بأعماؿ التحري سموكًا مف شانو التعرض لحرية االفراد، 
ت او الحريات أمر مرفوض إال في االحواؿ التي يجيزىا او لحرمة مساكنيـ فالمساس بيذه الحرما

القانوف، ولتحقيؽ ىذه الغاية عمى القائـ بالتحري االلتزاـ بعدة مبادئ دستورية وقانونية حتى ال 
، ولكي تكوف الوسيمة مشروعة يجب اف تكوف 1يطاؿ تحرياتو البطبلف لعدـ مشروعية الوسيمة

، ويعد مف قبيؿ الوسائؿ المشروعة 2ادئو أو روحومطابقة لمقانوف سواء في نصوصو أو مب
االستعانة بالمخبريف السرييف لجمع المعمومات، اما الوسائؿ غير المشروعة فيي كثيرة مثاليا 

 3.التحريض الصوري عمى ارتكاب الجرائـ مف اجؿ ضبطيا وتسييؿ التحري عمى مرتكبييا
 

المستحدثة فأصبح مرتكب الفعؿ يستخدـ ومف الواجب ذكره وبما أف جرائـ الفساد مف الجرائـ 
وسائؿ تقنية و عممية حديثة ما يمكنو مف ارتكاب الجريمة بصورة اكثر دقة وأمانًا لو، ويمنحو 
فرصة اكبر لميرب مف عقاب المجتمع، لذا كاف عمى اجيزة البحث الجنائي والمناط بيا الكشؼ 

جرائـ الفساد قد ال تترؾ آثارًا مادية  خصوصًا واف ،4عف الجرائـ استخداـ وسائؿ واساليب حديثة
 في محؿ وقوعيا لذلؾ قد ال يكوف ىناؾ جدوى مف الوسائؿ التقميدية في الكشؼ عنيا.

 
 سرية إجراءات التحري :الفرع الثاني

 
تشمؿ إجراءات التحري جمع المعمومات والبيانات الخاصة بالجريمة عف طريؽ البحث عف 

القانونية المشروعة، مما يساعد السمطة المختصة بالتحقيؽ عمى  مرتكبييا بشتى الوسائؿ  والطرؽ
 .5اتخاذ القرار المبلئـ في شاف الدعوى الجزائية الناشئة عف الجريمة

 

                                                           
 ، المكتب الثقافي ودار السماح،5، طلبراءة في قضايا التحريات واالذن والتمبسموسوعة اسباب ودفوع اىشاـ:  ،زويف 1

 .94ص ،2004
 .380، صمرجع سابؽ، شرح قانون االجراءات الجنائيةمحمود نجيب:  ،حسني  2
 .29ص ،2003د ف،  ،االختصاص القضائي لمأمور الضبط في االحوال العادية واالستثنائيةمحمد عيد:  ،الغريب 3
 .64، ص1986 بغداد، ، مطبعة بغداد،االستجواب في مرحمة التحقيق االبتدائيمحمد:  ،زعزي 4
قبل المحاكمة في جرائم الفساد االداري والمالي في القانون  حول إجراءات ماالمحسف: بحث  محمد عبد ،سعدوف 5

 .170د ف، ص ، المعيد التقني،العراقي
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وبما اف جرائـ الفساد مف الجرائـ التي يصعب إثباتيا وجمع االدلة ضد مرتكبيا، لذا فإف مف 
ىو السرية في اجراءات التحري وجمع االدلة الضوابط التي تمتـز بيا السمطة المختصة بالتحري 

، وكذلؾ المشرع االردني في 1( مف قانوف مكافحة الفساد22وىذا ما أكده مشرعنا في المادة )
 /أ( مف قانوف النزاىة ومكافحة الفساد.22المادة )

 
اما فيما يتعمؽ بجانب المتابعة والمبلحقة لدى جيات الضبط القضائي فيتـ ممارسة اختصاص 

 الرتكابييئة في مجاؿ المسائمة ومبلحقة مرتكب جـر الفساد مف حيث الشؽ الوقائي السابؽ ال
الفعؿ فيتـ مف خبلؿ استخداـ صبلحية الييئة بمراجعة االنظمة والتشريعات ودراستيا لموائمتيا 

طة ومبادئ النزاىة والشفافية إضافة الى متابعة عمميات التوظيؼ السيما وانيا مرتبطة بفعؿ الواس
اجتماعية فيتـ ممارسة  العتباراتوالمحسوبية حيث اف ىذا الفعؿ ولكونو اصبح يستخدـ كنيج 

الييئة ليذا الدور مف خبلؿ البحث في الشكوى أو الببلغ المقدـ ليا ويتـ مخاطبة الجية المشتكى 
تثبت عمييا أو المبمغ ضدىا في ارتكابيا لجـر الواسطة والمحسوبية وطمب كافة ممؼ التوظيؼ لم

مف شبيات الفساد في عممية التوظيؼ ومراجعة كافة االجراءات المتعمقة بآلية التوظيؼ مف حيث 
االعبلف والمجاف والنتائج وسماع كؿ مف لو عبلقة بحيثيات الشكوى وصواًل لممعالجة الفعالة 

بية وانصاؼ كؿ مف يثبت حرمانو مف حقو في عممية التوظيؼ، واننا نربط فعؿ الواسطة والمحسو 
عمى  التأثيربعممية التوظيؼ كونو مرتبط بشكؿ لصيؽ بأركاف الفعؿ مف حيث التدخؿ او 

اصحاب القرار إللغاء حؽ لشخص يستحقو، وكذلؾ يأتي جانب التتبع في عممية التوظيؼ 
المرتبط في الواسطة أو المحسوبية او حتى في اصدار أي قرار ناتج عف تدخؿ ألسباب حزبية 

ؿ االستعانة بديواف الرقابة المالية واالدارية لتدقيؽ ممؼ التوظيؼ، وفحص او عائمية مف خبل
عمميات التبلعب إال انو ومف ناحية واقعية يوجد خمؿ مف ناحية التجريـ وتسعى الييئة جاىدة مف 
خبلؿ صبلحيتيا مف اجؿ تصويب االوضاع وعدـ ابقاء الوضع المخالؼ لمقانوف أو حتى منح 

المبلحقة القانونية، وبذلؾ تعمؿ الييئة مف خبلؿ ما رسـ ليا مف فرصة لمجاني مف عدـ 
صبلحيات القياـ بإجراء اعماؿ التحري والتتبع لجريمة الواسطة والمحسوبية مف اجؿ التثبت مف 

حالة كؿ مخالؼ لمجيات القضائية  .2ىذه الشبية وا 
 

قد ذكر عبارة كؿ موظؼ إال انو ولوجود عقبة في تعريؼ الواسطة والمحسوبية في القانوف كونو 
وبالتالي نجد ىنا اف المشرع قد قيد التجريـ عمى مف يدخؿ بتعريؼ أو نطاؽ الموظؼ الوارد ذكره 

                                                           
انوف واإلجراءات المتخذة لمتحقيؽ وفحص الشكاوى المقدمة بشأف جريمة تعتبر اإلقرارات المنصوص عمييا في ىذا الق 1

  .... .مف المحكمة المختصةالفساد مف األسرار التي ال يجوز إفشاؤىا إال بقرار 
 .2/4/2017ىيئة مكافحة الفساد بتاريخ  -مقابمة مع رشا عمارنة: مدير عاـ الشؤوف القانونية  2
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وبالتالي فإف باقي االشخاص الخاضعيف ألحكاـ القانوف قد خرجوا مف نطاؽ التجريـ  1في القانوف
 لعدـ انطباؽ أىـ ركف اال وىو صفة الموظؼ.

 
حوؿ مدى فعالية دور الييئة في امكانية مسائمة ومبلحقة وتتبع مرتكب جـر  وبسؤاؿ االستاذة رشا

 الواسطة والمحسوبية إذا كاف مف غير الموظفيف حيث اجابت:
انو وبحكـ الصبلحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وبالصبلحيات التي تتمتع بيا يتـ 

ف مف ضمف الخاضعيف ألحكاـ العمؿ بدراسة الممؼ ومتابعة مدى اختصاص الييئة فإذا كا
القانوف وينطبؽ عميو اركاف الفعؿ الجرمي يتـ مسائمتو وذلؾ بعد التثبت مف ارتكابو لمفعؿ 
"الواسطة والمحسوبية" ويتـ معالجة الموضوع مع الجية التي حصؿ فييا الفعؿ واف غالبية فعؿ 

اوى التي وصمت الواسطة يرتكز عمى موضوع التعيينات اكثر مف غيره بحسب طبيعة الشك
لمييئة، اما في حاؿ عدـ انطباؽ وصؼ الموظؼ عمى الجيات االخرى الخاضعة لمقانوف فيتـ 
معالجة الموضوع ومخاطبة الجيات ذات العبلقة لتوقيؼ عممية التعييف والزاـ الجية باتباع 

نو معايير النزاىة والشفافية في التوظيؼ وانصاؼ كؿ شخص يثبت حرمانو مف الحؽ المسموب م
بفعؿ عممية التدخؿ "الواسطة والمحسوبية"، وذكرت اف الييئة عممت عمى ايقاؼ بعض الحاالت 
نصاؼ المظمـو  الخاضعة الختصاصيا وال يمكف معيا تجريميا النتفاء صفة الموظؼ فييا وا 

 بالتنسيؽ مع شركاؤىا.
 

 المبحث الثاني: التحقيق االبتدائي في جرائم الفساد
 

ي ىو المرحمة األولى في الدعوى الجزائية تختص بو النيابة العامة في إف التحقيؽ االبتدائ
سيتـ تناوؿ ىذه المرحمة ضمف مطمبيف؛ األوؿ يخصص  .2فمسطيف بصفتيا سمطة التحقيؽ

لدراسة ماىية التحقيؽ االبتدائي في جرائـ الفساد والجية المختصة بإجرائو، بينما يخصص 
 دائي في جرائـ الفساد.المطمب الثاني آلليات التحقيؽ االبت

 
 
 

                                                           
( بأنو: كؿ مف يعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت 1/7حيث عرفو المشرع في المادة ) 1

 الوظائؼ المدنية أو العسكرية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة الحكومية أو مسماىا. 
 الفمسطيني.( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 1المادة ) 2
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 المطمب األول: ماىية التحقيق االبتدائي في جرائم الفساد
 

سيتـ تناوؿ ماىية التحقيؽ االبتدائي في قضايا الفساد مف خبلؿ البحث في ماىيتو وتعريفو 
وأىميتو القانونية في الفرع األوؿ، بينما سيتـ تناوؿ الجية المختصة بو في الفرع الثاني مف ىذا 

 مطمب.ال
 
 
 
 

 الفرع األول: ماىية التحقيق االبتدائي في جرائم الفساد وأىميتو القانونية
 

 أواًل. ماىية التحقيق االبتدائي وتعريفو
 

التحقيؽ لغة مشتؽ مف "حقؽ"، وىو خبلؼ الباطؿ، وىو الثابت ببل شؾ مف حؽَّ األمر يحُقو 
 .1حقاً 
 

ء وكنيو، ويمكف تعريؼ التحقيؽ االبتدائي في الوصوؿ إلى حقيقة الشي -لغة–ويفيد التحقيؽ 
بأنو مجموعة اإلجراءات القانونية التي تباشرىا النيابة العامة المختصة بصفتيا سمطة التحقيؽ، 
سنادىا إلى مرتكبيا قبؿ إحالتو  بيدؼ الوصوؿ إلى البّينات القانونية البلزمة إلثبات الجريمة وا 

 .2النيائي لموصوؿ إلى الحقيقة إلى المحكمة المختصة التي تختص بالتحقيؽ
ونرى اف اليدؼ مف مباشرة الضبط القضائي عمميـ ىو مف اجؿ تمكيف النيابة العامة بوصفيا 
تياـ مف مباشرة عمميا البلحؽ وىو التحقيؽ االبتدائي، وبالتالي يكوف لمنيابة  سمطة تحقيؽ وا 

تي تمكف النيابة العامة العامة حؽ توجيو رجاؿ الضبط القضائي في نشاطيـ الى الوجية ال
 الحصوؿ عمى المعمومات.

ويبلحظ اف أغمب النظـ القانونية اتجيت إلى األخذ بمبدأ وجوب التحقيؽ االبتدائي في جميع 
الجرائـ الجنائية، وقد أخذ المشرع الفمسطيني بمزـو إجراء التحقيؽ االبتدائي في جميع الجرائـ 

ؽ االبتدائي في الجرائـ الجنحوية والمخالفات، حيث أجاز الجنائية، بينما لـ يستمـز إجراء التحقي
                                                           

  50-49، ص 2002 بيروت ،10ج ،الشروؽ دار ،ربلسان الع :ابف منظور 1
سبلمية، ضوابط العدالة في التحقيؽ الجنائي )دراسة عممية وشرعية(، ماليزيا: كمية العمـو اإلحوؿ  (ماجستير رسالة) 2

 .21، ص2012 جامعة المدينة العالمية،
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لوكيؿ النيابة المختص إحالة محاضر االستدالالت التي أجرتيا الضابطة القضائية إلى المحكمة 
ببلئحة اّتياـ دوف إجراء تحقيؽ ابتدائي، في حاؿ رأى أف تمؾ المحاضر كافية إلحالتيا لممحكمة، 

، وبذلؾ، يكوف المشّرع 1اء عمى محضر جمع االستدالالتوأف الدعوى صالحة إلقامتيا بن
الفمسطيني قد جعؿ مف نوع الجريمة ومدى خطورتيا معيارًا لوجوب إجراء التحقيؽ االبتدائي مف 
عدمو، إذ ألـز النيابة العامة بإجراء التحقيؽ االبتدائي بالجنايات جميعًا، ومنحيا السمطة التقديرية 

فات وفقًا لمدى صبلحية محاضر جمع االستدالالت إلقامة الدعوى مف في إجرائو بالجنح والمخال
 عدميا.

 
الساري في الضفة نجده االردني وبالرجوع الى قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني وقانوف العقوبات 

قد عد بعض صور الفساد كجرائـ جنائية وعد االخرى منيا كجنح وعميو فإف جرائـ الفساد 
ناه سابقًا ووفقًا لمصبلحية القانونية بإجراء التحقيؽ االبتدائي فإنو يستتبع ذلؾ وانسجامًا مع ما اورد

أف يستمـز التحقيؽ االبتدائي في جرائـ الفساد الجنائية، بينما ال يشترط إجراء التحقيؽ االبتدائي 
يعود في جرائـ الفساد الجنحوية، مع االخذ بعيف االعتبار اف الصبلحية الوالئية بالنظر القضائي 

لممحكمة الخاصة اال وىي محكمة جرائـ الفساد التي تـ انشاؤىا كييئة مختصة بموجب احكاـ 
والتي حدد بموجبو تشكيميا  ،2ـ مع احكاـ قانوف تشكيؿ المحاكـقانوف مكافحة الفساد بالتوائ

الحكـ القضائي، وذلؾ بعد  بإصداروعضويتيا واجراءات السير بالدعوى وصواًل لمفصؿ فييا 
 ر قرار اّتياـ مف النائب العاـ أو أحد مساعديو واستكماؿ االجراءات القانونية البلزمة.صدو 

 
 أىمية التحقيقات االبتدائية :ثانياً 
 

تكمف أىمية التحقيقات االبتدائية مف ناحية الجية التي تختص بيا ومدى حجيتيا القانونية 
الضمانات التي توفرىا لممتيـ والمجتمع والنطاؽ الزمني التي تتـ بو في الدعوى الجزائية، وكذلؾ 

 في آف واحد.
 

نجد أف معظـ األنظمة القانونية قد منحت سمطة التحقيؽ االبتدائي لجية قضائية، حيث يتوالىا 
قاٍض يطمؽ عميو قاضي التحقيؽ، كما فعؿ المشرعاف المبناني والفرنسي والمصري، أو تتوالىا 

ا كسمطة اّتياـ وتمارسيا بصفتيا سمطة قضائية، حيث النيابة العامة كسمطة إضافية عمى عممي

                                                           
 الفمسطيني.مف قانوف اإلجراءات الجزائية  53لممزيد انظر المادة  1
 .( مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني1( مكرر )9) د انظر لممادةلممزي 2
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ذىب معظـ الفقو إلى إصباغ الصفة القضائية عمى النيابة العامة كما فعؿ كؿ مف المشرع 
واإلجراءات التي تجرييا النيابة العامة  .1فمسطيني ومعظـ التشريعات العربيةاألردني والمصري وال

مف تمؾ التي تتوالىا أي سمطة تنفيذية أخرى كمأموري أو قاضي التحقيؽ، تتمتع بمصداقية أكبر 
الضبط القضائي، أو رجاؿ الشرطة والمباحث، كوف أف أفراد الضابطة القضائية مف موظفيف 
مختصيف وغيرىـ، وكذلؾ قوات المباحث والشرطة، قد يخضعوف بشكؿ أكبر مف أي جية 

ة تنفيذ ىذه األوامر دوف أف تكوف قضائية إلى تعميمات رؤسائيـ، وتفرض عمييـ السمطة الرئاسي
ليـ السمطة المطمقة في إبداء قناعتيـ في أي مجاؿ مف مجاالت التحقيؽ، بعكس النيابة العامة 
التي تتمتع بسمطة تقديرية أكبر، وال يفرض عمييا التسمسؿ اليرمي اتباع أوامر مرؤوسييا فيما 

أف يخالؼ أي تعميمات أو أوامر مف  تمارسو مف أعماؿ قضائية، إذ أف عضو النيابة العامة لو
مرؤوسيو فيما يخص اإلجراءات التحقيقية، كونو يمارس عممو بصفتو القضائية، وبالتالي فبل 
سمطاف عميو إال لمقانوف، بخبلؼ سمطتيا االتيامية التي يستمدىا وكيؿ النيابة مف النائب العاـ، 

ف أف سمطة االتياـ ليست كسمطة التحقيؽ وبالتالي فبل يجوز لو مخالفة أوامر النائب العاـ، كو 
ا التي يمارسيا عضو النيابة مف القانوف ال مف النائب العاـ، وليس عميو سمطاف في ممارستو إياى

 .2إال لضميره كقاٍض وحكـ القانوف
 

كما تبرز أىمية التحقيؽ االبتدائي مف خبلؿ وقت إجرائو، وكونو يتـ في مرحمة وسطى مف 
ائية، تقع بيف مرحمة جمع االستدالالت ومرحمة المحاكمة، األمر الذي يشكؿ مراحؿ الدعوى الجز 

موازنة ومبلءمة بيف ىاتيف المرحمتيف، حيث يمكف خبللو االستفادة واستغبلؿ التحريات والدالئؿ 
كافة التي تجمعيا الضابطة القضائية مف جية، وتوفير البّينات واألدلة بعد فحصيا وتمحيصيا 

العامة قبؿ إجراءات المحاكمة التي قد تطوؿ مف جية أخرى، وبالتالي توازف بيف  مف قبؿ النيابة
 .3السرعة والتدقيؽ في آف واحد معاً 

 
اال أف ىذا الموقؼ لـ يقدـ المبررات التي تدعمو وذلؾ أف اشتراط الحيادية لفصؿ سمطة التحقيؽ 

ة التحقيؽ لقاضي تحقيؽ، عف سمطة االتياـ سيعتبر السبب ذاتو الذي يدعو إلى عدـ منح سمط
ذا ما كاف التحقيؽ  وذلؾ أف القضاء ىو مف سيجري التحقيؽ النيائي بالدعوى الجزائية، وا 

                                                           
 .59، ص1986، بيروت: منشورات عويدات، أصول المحاكمات الجزائيةعاطؼ:  ،النقيب 1
نقبًل عف: نبيو صالح.   681، ص5، مجموعة المبادئ القانونية، ج24/6/1942، بتاريخ 432نقض مصري رقـ  2

 .117، ص2004، اإلسكندرية: منشأة المعارؼ، 1)دراسة مقارنة(، ج اءات الجزائيةالوسيط في شرح مبادئ اإلجر 
 -621، ص1988، القاىرة: دار النيضة العربية، 2، ط1، جشرح قانون اإلجراءات الجنائية :محمود نجيب ،حسني  3

624. 
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االبتدائي قد تـ مف قاٍض، فإنو قد يؤثر عمى قناعات المحكمة، ويخؿ مف حياديتيا، إضافة إلى 
بصفتيا القضائية، وتخضع  أف النيابة العامة وعند إجرائيا التحقيقات االبتدائية، تمارس سمطاتيا

 .1كثير مف اإلجراءات التي تقوـ بيالرقابة المحكمة بال
 

ونبلحظ اتفاؽ كؿ مف المشرع الفمسطيني واالردني في اوالء سمطتي التحقيؽ واالتياـ لمنيابة 
، بعكس المشرع المصري الذي اولى سمطة التحقيؽ لقاضي التحقيؽ بينما افرد سمطتي 2العامة

 ابة العامة.االتياـ لمني
 
 

 الفرع الثاني: الجية المختصة بالتحقيق االبتدائي في جرائم الفساد
 

اختمفت االنظمة الجنائية في تحديد مف يتولى البحث والتحقيؽ الجنائي فذىب قوؿ اف المحقؽ 
ىو مف يتولى التحقيؽ مف رجاؿ الضبط القضائي، أو مف أعضاء النيابة العامة أو العسكرية أو 

أو مف قضاة التحقيؽ، ويمحؽ بالمحقؽ الجنائي الباحث الجنائي، الذي غالبًا ما يكوف مف االدارية 
رجاؿ الضبط القضائي الذيف خوليـ القانوف ميمة جمع االستدالالت عف المشتبو فييـ بإتياف 

، في حيف ىناؾ مف يذىب الى خبلؼ ذلؾ، ويفرؽ بيف المحقؽ والباحث 3أفعاؿ مخالفة لمقانوف
ذىب الى اف المحقؽ الجنائي ىو مف يتولى التحقيؽ مف رجاؿ الضبط القضائي، او الجنائي في

مف اعضاء النيابة العامة او مف رجاؿ القضاء، اما الباحث الجنائي فيو الشخص المكمؼ بجمع 
اال اف الرأي االرجح   4االستدالالت عف المشتبو فييـ، وىو غالبًا ما يكوف مف رجاؿ الضبط

في تحديد وصؼ الشخص ىو طبيعة العمؿ الذي يقوـ بو ال صفة الشخص،  والواجب االعتماد
ء التحقيؽ في وكونو مف سمطات التحقيؽ التي حددىا القانوف اـ التي أعطاىا القانوف حؽ إجرا

 .5حاالت، وظروؼ معينة
 

                                                           
يروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات ، ب2، طأصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقو :سميماف ،عبد المنعـ 1

 .209، ص1999والنشر والتوزيع، 
أصوؿ المحاكمات ( مف قانوف 53و  2(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة )55و 1لممزيد انظر لممادة ) 2

 .الجزائية األردني
 .29ص، 1997القاىرة،  ،عالم الكتب-اصول واساليب التحقيق الجنائيالفتاح:  قدري عبد، الشياوي 3
 .55ص، 1991االسكندرية،، 2ط دار الكتب القانونية، ،التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائيالفتاح:  عبد ،مراد 4
 .110، ص2008مصر،  ، دار الكتب القانونية،اصول البحث والتحقيق الجنائيمحمد حماد:  ،الييتي 5
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ي وحسب القانوف الفمسطيني تعد النيابة العامة ىي الجية الوحيدة المخولة بالتحقيؽ االبتدائي ف
مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي نصت عمى  55أنواع الجرائـ كافة، وذلؾ وفقًا ألحكاـ المادة 

أنو "تختص النيابة العامة دوف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ والتصرؼ فييا"، وتباشر النيابة العامة 
النيابة التحقيؽ االبتدائي وفقًا لصبلحيتيا ضمف حدود االختصاص المكاني بوكيؿ أو عضو 

ال كاف اإلجراء الذي قاـ بو باطبًل، إذ ، 1ختصالم وال يجوز لو الخروج عف ىذا االختصاص، وا 
يتوجب عميو إذا ما أراد القياـ بإجراء مف إجراءات التحقيؽ خارج دائرة اختصاصو، أف ينيب عنو 

تمؼ األمر عضو النيابة المختص ضمف حدود الدائرة التي يتـ بيا ىذا اإلجراء التحقيقي.  ويخ
عف ىذه القاعدة،  2010لسنة  5في جرائـ الفساد، إذ خرج قانوف مكافحة الفساد المعدؿ رقـ 

( مف 2مكرر  9وحدد نيابة عامة منتدبة لمعمؿ مع ىيئة مكافحة الفساد وفؽ حكـ المادة )
لتالي القانوف، ومنح ىذه النيابة السمطة بالتحقيؽ في جرائـ الفساد كافة عمى مستوى الوطف، وبا

أخرج صبلحية التحقيؽ في جرائـ الفساد مف الصبلحية العامة المكانية لمنيابات الجزئية في 
 .2محافظات الوطف كافة، وحددىا بأعضاء النيابة العامة المنتدبيف لمعمؿ مع ىيئة مكافحة الفساد

 
نوب عنو وعميو فإنو ال يجوز لوكيؿ نيابة ىيئة مكافحة الفساد انتداب أي عضو نيابة آخر لي

ال عد ىذا اإلجراء باطبًل؛ كونو  باتخاذ أي إجراء مف إجراءات التحقيؽ ضمف دائرة اختصاصو، وا 
عضو نيابة غير مختص نوعيًا، عمى الرغـ مف اختصاصو المكاني بالتحقيؽ في باقي أنواع 

 الجرائـ.
 

اء النيابة ونرى بذلؾ اف المشرع قد خرج في قانوف مكافحة الفساد عند تحديده الختصاص أعض
عف القاعدة العامة باالختصاص المكاني، وجعؿ معيار االختصاص في جرائـ الفساد معيارًا 
نوعيًا؛ أي أنو أفرد نيابة عامة تختص بيذا النوع مف الجرائـ دوف غيرىا خبلؿ فترة انتدابيا لمعمؿ 

وطني الختصاص الاحكاـ قانوف مكافحة الفساد والتي حددت انيابة مكافحة الفساد انسجامًا و  في
القانونية مف إجراءات التحقيؽ في أي جـر مف جرائـ  باإلجراءاتلمقياـ  .3لنيابة مكافحة الفساد

                                                           
، ىـ النائب العاـ، ومساعدوه، ورؤساء 2002لسنة  1السمطة القضائية رقـ أعضاء النيابة العامة وفقًا ألحكاـ قانوف  1

النيابة العامة، ووكبلء النيابة العامة، ومعاونو النيابة العامة.  وتجدر اإلشارة إلى أف محكمة النقض الفمسطينية ذىبت في 
 .أحد قراراتيا عمى منع معاوف النيابة العامة مف استجواب المتيـ بالجنايات

، 2014، 23، منشورات ىيئة مكافحة الفساد العدد أصول التحقيق في جرائم الفسادفرحاف مصطفى، والنقيب االء:  2
 34-33ص

 .مف قانوف مكافحة الفساد الفمسطيني 2/3، 2/1( مكرر 9لممزيد انظر لممادة ) 3
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الفساد، أو لضبط الجاني متمبسًا، أو إلجراء أعماؿ التفتيش، واستجواب المتيـ، وسماع الشيود، 
 والقياـ بأي إجراء تحقيقي الـز بصفتيا ممثبًل لمحؽ العاـ.

 
يت فكرة تخصيص نيابة عامة منتدبة لمعمؿ مع ىيئة مكافحة الفساد قبواًل واستحسانًا مف وقد واج

البعض الذي دعـ رأيو باإليجابيات المرجوة مف ذلؾ، ومنيا إيجاد نيابة كفؤة ومتخصصة 
ومتفرغة لمعمؿ في جرائـ الفساد، وما يحققو ذلؾ مف تراكـ لمخبرات لدى أعضاء النيابة العامميف 

النيابة في التعامؿ مع قضايا الفساد، إضافة إلى ما يضفيو ذلؾ مف جدية وتقوية لييئة في ىذه 
جرائية، كوف وجود النيابة المنتدبة مف شأنو التيسير عمى مأموري  مكافحة الفساد مف نواٍح فنية وا 
الضبط القضائي الموجوديف في الييئة االتصاؿ والتواصؿ والتشاور مع النيابة العامة أثناء 

عدادىـ محاضر جمع االستدالالت، مما يعود بالنفع في إنجاز ىذه المحاضر وفقًا لؤلصوؿ إ
 .1قانونية، وبشكؿ أكثر نجاعة وسرعةال
 

قرار مف ويتصؿ دور النيابة العامة المنتدبة "نيابة مكافحة الفساد" بالدعوى الجزائية بعد صدور 
الضبط القضائي مف أعماؿ التحري  بشأف ما توصؿ اليو مأموري 2رئيس ىيئة مكافحة الفساد

واالستدالؿ حوؿ الببلغات والشكاوى المقدمة لمييئة، فإذا وجدت شبيات قوية عمى وقوع جريمة 
فساد، يقرر رئيس الييئة إحالة األوراؽ إلى نيابة مكافحة الفساد التخاذ اإلجراءات البلزمة وفقًا 

ـ والقوانيف األخرى ذات العبلقة، واذا ما 2005لسنة  1ألحكاـ قانوف مكافحة الفساد المعدؿ رقـ 
رأى رئيس الييئة بعدـ توافر أي ركف مف اركاف صور وجرائـ الفساد الواردة حصرًا في القانوف 

اعماؿ التحريات والدراسة  انتياءيقرر بحفظ الشكوى أو الببلغ بناًء عمى التوصية الصادرة بعد 
اخمي منو لتنظيـ عمميو متابعة الشكاوى والببلغات القانونية لمشكوى او الببلغ، وذلؾ كإجراء د

 واحالة االمر لجيات االختصاص اذا ما تبيف  وجود ضرورة لممسائمة التأديبية او المدنية.
 

عمى ممارسة اعضاء الضبط القضائي في ىيئة مكافحة الفساد قيد ومف الجدير ذكره  اف ىنالؾ 
 غذ ال يجوز اف تتـ اإلحالة ،نيابة العامة المنتدبةلم مف إحالة الممفات أو محاضر البحث والتحري

قاعدة صبلحية مأموري الضبط القضائي ل ويعد ىذا مف قبيؿ االستثناءإال بواسطة رئيس الييئة، 
بإحالة الممفات والمحاضر مباشرة إلى النيابة العامة، إذ ال يوجد أي قيد مشابو عمى مأموري 

موظفي ىيئة مكافحة الفساد عمى االتصاؿ مباشرة  الضبط القضائي العاـ أو الخاص مف غير

                                                           
 .35ص ،سابقمرجع والنقيب االء:  ،فرحاف مصطفى 1
 .نوف مكافحة الفساد الفمسطيني( مف قا21لممزيد انظر لممادة ) 2
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حالة المحاضر والممفات المتعمقة بجريمة مف اختصاصيـ دوف الرجوع إلى  بالنيابة العامة، وا 
مسؤوليـ المباشر أو قائد جيازىـ، إال أف العمؿ قد جرى لدى مأموري الضبط القضائي مف 

عمى مدير الدائرة قبؿ إحالتيا إلى النيابة  الشرطة واألجيزة األمنية، أف يتـ عرض ىذه المحاضر
داريًا وليس قيدًا قانونياً   .العامة، إال أف ذلؾ يعتبر إجراء تنظيميًا وا 

 
يختمؼ األمر اختبلفًا جوىريًا في قانوف مكافحة الفساد األردني، إذ لـ يسمب االختصاص مف و 

آخر  باتجاهلتمييز األردنية المدعيف العاميف بالتحقيؽ في جرائـ الفساد، حيث ذىبت محكمة ا
بشأف الجية المختصة بالتحقيؽ، وذلؾ بقضائيا أف اختصاص أعضاء النيابة العامة المنتدبيف 
لمعمؿ مع ىيئة مكافحة الفساد األردنية، ليس باالختصاص الحصري بقوليا: "وحيث ثابت مف 

ث أف قانوف ىيئة أوراؽ ىذه الدعوى أف مدعي عاـ معاف ىو مف باشر التحقيؽ ابتداًء، وحي
، لـ يعِط الصبلحية حصرًا لمدعي عاـ ىيئة مكافحة الفساد 2006لسنة  62مكافحة الفساد رقـ 

في مبلحقة جرائـ الفساد المشار إلييا في المادة الخامسة مف قانوف مكافحة الفساد، ولـ يسمب 
تحقيؽ في ىذا االختصاص مف أي مدٍع عاـ آخر، وحيث أف مدعي عاـ معاف كاف األسبؽ بال

 .1بمتابعة التحقيؽ في ىذه الدعوى" ىذه القضية، فيكوف ىو المختص
 

 المطمب الثاني: آليات التحقيق االبتدائي في جرائم الفساد
 

حيث سيتـ تناوؿ آليات التحقيؽ االبتدائي في جرائـ الفساد مف خبلؿ البحث في آليات سماع 
آلليات الخبرة الفنية، فيما يخصص الفرع  الشيود في الفرع األوؿ، بينما يخصص الفرع الثاني

 الثالث الستجواب المتيميف في جرائـ الفساد.
 

 الفرع األول: سماع الشيود
 

الشيادة طريؽ مف طرؽ االثبات العادية في االمور الجزائية إلثبات واقعة معينة مف خبلؿ ما 
طريؽ الشـ أو الذوؽ أو  توصؿ اليو الشاىد عما رآه بنظره او سمعو باذنو او ادركو بحواسو عف

وقد 2الممس عف ىذه الواقعة بطريقة مباشرة، وليذا قيؿ بأف الشيود ىـ عيوف وآذاف المحكمة.

                                                           
 ـ، منشورات مركز عدالة.23/10/2011، )ىيئة خماسية(، تاريخ 1769/2011تمييز جزاء أردني رقـ  1
 .11ص ،1980 كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، ،الشيادة كدليل إثبات في المواد الجنائيةابراىيـ: الغماز،  2
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لعبت الشيادة دورًا رئيسًا في اإلثبات ويجب أف تنصب الشيادة عمى الواقعة المطموب الفصؿ 
 فييا.

 
المحكمة والنيابة العامة  مف الشاىد حتى تتـ مناقشة الشاىد مف قبؿ شفاىووتسمع الشيادة 

، فإذا كاف الشاىد 1حالة الوفاة والعجز والغياب عف الوطف باستثناءوالمشتكى عميو او محاميو، 
أدى شيادتو اماـ المدعي العاـ حسب االصوؿ المرعية وتعذر حضوره اماـ المحكمة بسبب وفاتو 

يادتو التي سبؽ اف اداىا، أو مرضو أو وجوده خارج الوطف، يجوز لممحكمة االكتفاء بتبلوة ش
 وكذلؾ االردني عمى ىذا االستثناء. الفمسطينيوقد نص مشرعنا 

 
وتعد الشيادة في االمور الجنائية مف اىـ االدلة في الدعوى الجنائية، فميا مف الخصائص 

يميزىا عف غيرىا مف االدلة االخرى في مجاؿ االثبات الجنائي، كما يمكف تصنيؼ  والصور ما
 .2قائع التي تنصب عمييا تمؾ االدلةوفقًا لمصدر االدلة والو الشيادة 

ويحؽ لبلدعاء العاـ دعوة كؿ شاىد وكؿ شخص لديو معمومات عف الجريمة المطموب االداء 
لمشيادة فييا في مرحمة التحقيؽ االبتدائي، وقد نظمت قوانيف االجراءات الجزائية القواعد العامة 

ونظمت ىذه المواد كيفية سماع  3مة في مرحمة التحقيؽ االبتدائيلسماع الشيود لدى النيابة العا
الشيود لدى النيابة العامة، وكيفية تنظيـ محاضر سماع الشيود، وطرؽ استدعائيـ، وتدويف 
أقواليـ، فالشاىد يؤدي شيادتو أماـ وكيؿ النيابة شفاىة بعد تحميفو اليميف القانونية بأف يدلي 

ـ كاتب التحقيؽ بتدويف أقواؿ الشاىد، ويوجب القانوف أف يدّوف كاتب بأقوالو بصدؽ وأمانة، ويقو 
التحقيؽ ىذه األقواؿ، وال يجوز لوكيؿ النيابة أف يستغني عف كاتب التحقيؽ، ويقـو ىو بتدويف 

 ىذه األقواؿ تحت طائمة البطبلف.  
 

اليو،  اطمأنتإذا  بالدليؿ المستمد منيا تأخذولممحكمة ولممحقؽ بعد سماع الشيود ومناقشتيـ اف 
وليا في سبيؿ ذلؾ أف تأخذ بأقواؿ شاىد دوف آخر سواء مف شيود الدفاع أو شيود اإلثبات، 
فالشيادة شأنيا شأف سائر االدلة في اإلثبات تعود الى قناعة القاضي بيا فيي غير ممزمة لو بؿ 

 تأخذولممحكمة اف  1تخضع لسمطتو التقديرية مف خبلؿ إدالء الشاىد بشيادتو ومؤثرات الشيادة

                                                           
 .1972مف مجمة نقابة المحاميف لسنة  394منشور عمى الصفحة ال 28/58لممزيد انظر الى تمييز جزاء رقـ  1
 .163ص ،1982 ،، دار الفكر العربي، القاىرةشيادة الزورنياد: البرشاوي،  2
مف قانوف اصوؿ المحاكمات  92-81والمواد ، وف االجراءات الجزائية الفمسطينيمف قان 93_77لممزيد انظر لممواد  3

 .الجزائية االردني
 .275، ص1991، عماف،، مكتبة دار الثقافةالوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردنيمد صبحي: مح ،نجـ 1
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بشيادة  تأخذ، وليا اف 1بأقواؿ الشاىد في التحقيؽ االبتدائي دوف تمؾ التي ادلى بيا اماميا
صغير ادلى بيا عمى سبيؿ االستدالؿ وبدوف حمؼ يميف، اذا دعمتيا أمارات وقرائف اخرى، 

وتطرح ما ولممحكمة ايضًا الحؽ في اف تجزئ شيادة الشاىد فتأخذ منيا ما تطمئف الى صدقو 
عداه، وأف تأخذ بشيادتو عمى المتيـ في واقعة دوف تمؾ التي ادلي بيا في واقعة اخرى منسوبة 

بما تطمئف اليو منيا دوف اف  وتأخذفممحكمة الموضوع اف تقدر اقواؿ الشيود  2الى نفس المتيـ
 تورد لذلؾ اسبابًا وال حرج عمييا في ذلؾ.

 
بيا في حؽ متيـ آخر  تأخذىد فتأخذ بيا في حؽ متيـ وال ولمحكمة الموضوع اف تجزأ أقواؿ الشا

، ولكف 3بو تأخذوتأخذ بشطر منيا دوف آخر ألف ذلؾ كمو مرجعو الى اطمئنانيا الى الدليؿ الذي 
ال يجوز لممحكمة اف تتدخؿ في رواية الشاىد وتأخذىا عمى وجو خاص يخالؼ صريح عباراتيا 

 .4الييا او تطرحيا إذا لـ تطمئف الييا تاطمأنبؿ كؿ ماليا ىو اف تأخذ بيا إذا 
 

ال تختمؼ طريقة اداء شيادة الشيود في جرائـ الفساد عف غيرىا مف الجرائـ كوف قانوف مكافحة 
الفساد لـ يفرد قواعد اثبات خاصة ليذه الجرائـ بؿ عمى العكس فقد طبؽ عمييا القواعد العامة في 

مف وسائؿ االثبات التي نصت عمييا قواعد االثبات  عممية إثبات الجريمة في قضايا الفساد ولعؿ
يميز عممية اداء الشيادة في ىذه الجريمة عف غيرىا مف الجرائـ في اف  شيادة الشيود ولكف ما

بعض جرائـ الفساد ذو طبيعة مركبة ومعقدة وندرة وجود شيود عمى الفاعؿ الجرمي في عممية 
ساد وفي سياؽ دراستنا عف الواسطة والمحسوبية بعض صور ومظاىر الف باستثناءارتكابو لمفعؿ 

فإننا نولي اىتماـ في عممية التحري والتحقيؽ فييا اذ اف ىذا الفعؿ قد يستكفي فيو شيادة الشيود 
مع بعض القرائف االخرى خاصة واف الجريمة المذكورة تنصب بشكؿ كبير عمى عمميات 

الرتكاب فعمو الجرمي بؿ عمى العكس  التوظيؼ وال يستخدـ فييا الفاعؿ مستندات او معززات
يكوف مف خبلؿ التدخؿ في اتخاذ القرار والييمنة الوظيفية عمى اعضاء المجاف مثبًل ليو احد 

                                                           
مارس  26مف مجمة نقابة المحاميف السنة االولى، نقض  449المنشور عمى الصفحة  30/53لممزيد انظر لجزاء رقـ  1

 .126رقـ  441ص ،7مجموعة احكاـ النقض س 1956سنة 
 ،مجموعة احكاـ النقض 1957نوفمبر  25، نقض 20/8/1958الصادر بتاريخ  58/ 64لتمييز جزاء رقـ لممزيد انظر  2

 .255رقـ ،928ص ،8س
 .69رقـ  208ص، 6س ،مجموعة احكاـ النقض 1954نوفمبر سنة  22لممزيد انظر لنقض  3
 126/76ء رقـ تمييز جزا 284رقـ  725ص2مجموعة احكاـ النقض س1951مارس سنة  12لممزيد الى نقض  4

 .مف مجمة نقابة المحاميف 245المنشور عمى الصفحة 
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اساليب الجريمة خبلؼ باقي الجرائـ االخرى وعادة فإف ىذه الجريمة قد تكفي بشيادة الشيود 
 جوارحو. بإحدىوقائع الجريمة  التي تفيد وتدلؿ عمى طريقة اكتماؿ الجريمة النو يدرؾ كؿ

 
وانطبلقًا مف رؤية اىمية إثبات جريمة الفساد ونظرًا لخطورتيا ولتنفذ الفاعؿ لجـر الفساد فقد 

صباغ الثقة فيما بينو وبيف الجية التي  الطمأنينةأعطى المشرع ميزة لمشاىد كنوع مف بعث  لو وا 
ىو شخصي ومنيا ما ىو  شاىد منيا ماتستكمؿ بناء الممؼ التحقيقي فنجده قد افرد حماية لم

بعيدًا عف الخوؼ او الضغط التي قد يخشاه  بأقوالووظيفي إيمانًا منو بتحفيز الشاىد عمى االدالء 
 .عند االدالء بشاىدتو

 
 الفرع الثاني: االستعانة بالخبراء

 
ثبات الوقائع نظرًا لتنوع العموـ ولعدـ الماـ المحقؽ بكافة األمور التي تحتاجيا التحقيقات إل

حؽ االستعانة بأىؿ الخبرة  1الجرمية فقد اعطى المشرع في قوانيف االجراءات الجزائية
واالخصائييف الفنييف ألخذ رأييـ بأمر مف االمور الفنية المتعمقة بالجريمة، كوف الخبرة معرفة فنية 

 خاصة بأمور معينة تجاوز اختصاص المحقؽ أو القاضي.
 

المجرموف في طريقة ارتكابيا واستخداميـ االساليب والوسائؿ العممية ولتطور الجرائـ وتفنف 
لطمس معالـ وآثار الجرائـ فقد دخمت االجيزة العممية الحديثة مجاؿ التحقيؽ الجنائي وأصبحت 
تمعب دورًا كبيرًا في كشؼ الجريمة ودوافعيا والوسائؿ التي استعممت في ارتكابيا مما أدى الى 

الخبراء والفنيوف المتخصصوف في كشؼ الجريمة فمثبًل في جريمة القتؿ يندب ازدياد دور واىمية 
المحقؽ او القاضي طبيبًا شرعيًا ليبيف لنا نوع الوفاة والجروح وآلة القتؿ والمسافة التي اطمقت 

ويندب خبير في  ،2منيا الرصاصة ونوع السبلح مما يستوجب االستعانة بخبير في االسمحة
دـ لجريمة السرقة، ويندب خبير في مضاىاة الخطوط لجريمة التزوير، وخبير البصمات وآثار الق

 مالي لجرائـ الفساد المالية.
 

                                                           
 .مف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني 42/2مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة 64لممزيد انظر لممادة  1
 .221، صمرجع سابق: محمد صبحي ،نجـ 2
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وبما اف الخبرة تنصب عمى واقعة معينة ومعمومات فنية فإنيا تخرج عف نطاؽ القاضي القانونية 
 .1الخبير واال كاف التحقيؽ باطبلً  فبل يجوز لمقاضي أف يحؿ نفسو محؿ

 
لخبير بالميمة المكمؼ بيا طبقًا لممبادئ التي يوردىا المحقؽ أو القاضي المذاف قاما ويقوـ ا

بندبو، ويعتمد الخبير في ذلؾ عمى خبرتو الشخصية وما يتوصؿ اليو مف مينتو الفنية دوف 
، ويقوـ الخبير بأداء الميمة المكمؼ بيا بنفسو 2االعتماد عمى المتيـ واعترافو أو اقوالو وحدىما

ندب خبير غيره وقد يحضر الخصـو مع الخبير اثناء اداءه لميمتو ولكف ليس ىذا الزاميًا دوف 
عمى الخصوـ، وبعد اف ينتيي الخبير مف الميمة المكمؼ بيا يجب عميو اف يقدـ تقريرًا كتابيًا 
و بنتيجة الميمة التي قاـ بيا ورايو الشخصي والفني الذي توصؿ اليو في المدة الزمنية المحددة ل

 دوف تأخير.
 

ولممحكمة السمطة التقديرية في اف تأخذ برأي الخبير أو ال تأخذ وفؽ قناعتيا الوجدانية فالخبرة 
شأنيا شأف بقية االدلة االخرى متروكة لتقدير المحكمة اال اف المحكمة توازف بيف االدلة المقدمة 

 ال تأخذ. ليا وبيف تقرير الخبير ومدى تطابقو معيا او تباينو لتأخذ بو أو 
وحيث أف الخبير الفني يقتضي أف يكوف عالمًا ومممًا بمجاؿ الخبرة التي يندب لمقياـ بيا، فإنو 
يتوجب عميو االعتذار عف القياـ بأي أمر ليس لو بو اطبلع أو يخرج عف اختصاصو، مبديًا 

خبير، أو إذا أسباب ذلؾ لوكيؿ النيابة الذي عميو تكميؼ خبير آخر إذا ما قنع بما أبداه ذلؾ ال
 اتضح لو مف تمقاء نفسو أف أعماؿ الخبرة المطموبة ال يستطيع الخبير المكمؼ إجراءىا.

 
التحقيقات الجزائية في قضايا الفساد بحسب المجاؿ  تطمبياوتختمؼ مجاالت الخبرة الفنية التي 

نو يتوجب الذي يستمـز إجراء أعماؿ الخبرة، فإذا كاف المطموب تبياف صحة توقيع أو ختـ، فإ
ذا كاف المطموب الكشؼ  تكميؼ خبير خطوط لتبياف صحة ذلؾ الختـ، أو التوقيع مف عدمو، وا 
عف بيانات ومعمومات مخفاة عمى أجيزة إلكترونية، وجب تكميؼ خبير باإللكترونيات واسترجاع 
ذا كاف المطموب تحميؿ بيانات وحسابات مالية، وجب تكميؼ  المعمومات عف تمؾ األجيزة، وا 

بير مالي أو مدقؽ حسابات لتبياف ىذه المسائؿ، االمر الذي تستخدمو النيابة العامة في معظـ خ
الممفات التحقيقية ال سيما اف موضوع التحميؿ المالي بحاجة الى خبراء مالييف يتـ مف خبلليـ 

ىا تحميؿ الحسابات لممتيـ ومتابعة االمور المالية لو ومتابعة الحركات المالية لمعرفة مصير 
                                                           

 28/82تمييز جزاء رقـ  850صفحة  168رقـ  ،19س ،مجموعة احكاـ النقض 21/10/1986لممزيد انظر لنقض  1
 .مف الموسوعة الجنائية االردنية الجزء الثاني 572المنشور عمى الصفحة 

 .مجمة نقابة المحاميف 1987سنة  1003المنشور عمى الصفحة  212/85لممزيد انظر لتمييز جزاء رقـ  2
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والطريقة التي اتبعيا الفاعؿ وتعقبيا ورصدىا، اذ اف ىؤالء الخبراء يستعاف بيـ في مرحمة 
االستدالالت والتحريات والتحقيؽ نظرًا لمخبرة الفنية التي يتطمبيا تعقب مرتكب جريمة الفساد ليتـ 

ف بو لغاية مسائمتو وضبط المتحصبلت الجرمية واالصوؿ وصواًل إلعداد تقريره الفني الذي يستعا
تحديد طريقة ارتكاب الجـر والعمميات المالية التي أجريت إلخفاء المتحصبلت الجرمية خاصة 
في جـر غسؿ االمواؿ الناتج عف جـر الفساد او خبلؿ وجود حركات مالية تثير الشبيات اذا 

 كانت مجيولة المصدر.
 
 
 

 الفرع الثالث: استجواب المتيمين
 

ـ اجراءات التحقيؽ االبتدائي التي يكوف فييا لسمطة التحقيؽ حؽ يعد استجواب المتيـ مف اى
المختمفة القائمة ضده  باألدلةمناقشة المتيـ مناقشة تفصيمية في التيمة الموجية اليو ومواجيتو 

ثبات براءتو أو واالستماع الى ما يبديو مف أوجو دفع التيمة و   .1بالتيمة اعترافوا 
 

تيـ في أدلة الجريمة المرتكبة ومواجيتو بالدالئؿ المقامة ضده فاالستجواب إذف ىو مناقشة الم
واالستماع الى دفاعو بشاف ما يقدـ أمامو مف دالئؿ وبراىيف، فاليدؼ مف مناقشة المتيـ تفصيميًا 

الجريمة، أو عمى العكس مف ذلؾ،  ارتكببالتيمة المسندة إليو ىو إثبات أنو  الشخص الذي 
 .2أي إجراء ضده بعد ذلؾ اتخاذوعدـ إثبات براءتو ىذه االدلة ومف ثـ  انييار

 
وفي القانوف المصري اف استجواب المتيـ كمبدأ عاـ متروؾ لتقدير سمطة التحقيؽ في مرحمة 

بطؿ تحقيؽ خبل مف ، فبل يتفتضيوالتحقيؽ االبتدائي، فميا اف تجريو إذا كانت مصمحة التحقيؽ 
 .استجواب المتيـ

 
ف ىذا المبدأ الحالة االولى عند القبض عمى المتيـ، والحالة الثانية عند م يفاستثناءاال اف ىناؾ 

 :إصدار قرار بتوقيؼ المتيـ وبيذا الصدد تقوؿ محكمة النقض المصرية في احد أحكاميا بأنو
ال يوجب القانوف سماع أقواؿ المتيـ أو استجوابو في مرحمة التحقيؽ االبتدائي إال إذا كاف )

                                                           
 .23، ص2006القاىرة،  ،دار العدالة ا،ت المترتبة عمييالحبس االحتياطي واالجراءا: ، اشرؼالشافعيو احمد  ،الميدي 1
 .425، ص2003،، القاىرة1، جشرح قانون االجراءات الجنائية: ا اسامة عبدقايد،  2
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ألمر مف مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره ألوؿ مرة في التحقيؽ أو  مقبوضًا عميو نفاذاً 
 .1(احتياطياقبؿ إصدار أمرًا بحبسو 

 
، ويجوز ليا تفويض صبلحيتيا في 2وتختص النيابة العامة وحدىا باستجواب المتيـ دوف غيرىا

استجواب  استجواب المتيميف في الجنح فقط ألحد مأموري الضبط القضائي، إال أنو ال يجوز
، وخبلؿ المدة التي قررىا المشرع، ويقع 3المتيـ بالجنايات سوى مف النيابة العامة دوف غيرىا

 باطبًل تفويض مأموري الضبط القضائي باستجواب المتيـ بأية جناية.  
 

وبيف االستجواب والمواجية صمة وثيقة، حيث اف المواجية تعقب االستجواب في اغمب االحواؿ، 
وسيمة التي تفحص بيا صحة اقواؿ المتيـ اثناء استجوابو، حيث يتبيف اثناء فيي تكوف ال

، وتعد مواجية 4االستجواب بأف ىناؾ تناقض بيف اقواؿ المتيـ واقواؿ شاىد إثبات أو متيـ آخر
المتيميف بعضيما ببعض، استكمااًل ألعماؿ االستجواب، وتسري بشأنيا القواعد الخاصة 

واجية المتيـ بالشيود استجوابًا بحؽ المتيـ، وشيادة بحؽ الشاىد الذي باالستجواب، بينما تعد م
يتوجب أف يتـ إفيامو أنو ال يزاؿ تحت تأثير القسـ القانوني، وأف األقواؿ التي تصدر عنو أثناء 

 المواجية ىي استكماؿ لشيادتو تحت القسـ القانوني، وتسري بشأنيا قواعد سماع الشيود.
 

جواب تعد مف أخطر اإلجراءات في الدعوى الجزائية كونيا تحدد الشخص وحيث اف مرحمة االست
الذي قررت النيابة العامة إسناد الجريمة بحقو ليصار لمحاكمتو عنيا، ومف اجؿ ىذه االعتبارات 
فقد احاطو اغمب المشرعيف بالعديد مف الضمانات منيا ما يتعمؽ بحرية المتيـ في إبداء اقوالو 

، وىذه الضمانات 5انات الدفاع، ومنيا ما يتعمؽ بالجية القائمة باالستجوابومنيا ما يتعمؽ بضم
تنبثؽ جميعيا مف اصؿ براءة المتيـ، وىذا االصؿ يتطمب معاممة المتيـ معاممة تتفؽ مع كرامة 
االنساف في كافة مراحؿ الدعوى الجنائية بغض النظر عف جسامة الجريمة وبشاعة اسموب 

 .6كفالة حريتو الشخصية عمى نحو تاـ بارتكابيا، و ال يكوف اال

                                                           
 /29، ونقض )726، ص 132، رقـ 17(، مجموعة أحكاـ النقض، س1966/ مايو/31ينظر الى النقض ) 1

 .1212، ص 217، رقـ 32(، س 1981ديسمبر/
 مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني 95زيد انظر لممادة لمم 2
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني55/2لممزيد انظر لممادة ) 3
 .450، ص2001، 2، القاىرة، طشرح قانون االجراءات الجنائيةمحمد ابو العبل: عقيدة،  4
 .139ص ،2010دار الكتب القانونية، مصر، ،دراسة مقارنة -إلجراءات التحقيق النطاق القانونيسردار عمي: ، عزيز 5
 .78، ص2004 مصر،-، دار الكتب القانونيةاستجواب المتيمعدلي: خميؿ،  6



87 
 

 
قانوف اإلجراءات الجزائية عمى وكيؿ النيابة، أف يفيـ المتيـ الماثؿ  المشرع في فقد أوجب وبذلؾ

أمامو ألوؿ مرة حقوقو القانونية، وأف مف حقو توكيؿ محاـٍ لمحضور معو جمسات التحقيؽ، 
فيامو أف مف حقو الصمت وعدـ اإلجابة عف االتياـ إال إذا شاء، وأف كؿ ما سيقولو سيدوف  وا 

 .1يستخدـ دليبًل ضده أماـ المحكمة خطيًا، وقد
 

أما حؽ المتيـ بالصمت وعدـ اإلجابة عف األسئمة الموجية إليو، وكذلؾ حقو في تأجيؿ استجوابو 
فإذا لـ يحضر  ،ساعة، فقد نصت عميو اغمب التشريعات الجزائية 24لحيف حضور محاميو مدة 

، أو عدؿ عف توكيؿ محاـ عنو، جاز استجوابو في الحاؿ، و يجوز في بعض الحاالت محاميو
استجواب المتيـ فورًا وعدـ منحو ميمة لحضور محاميو في حاالت ذكرىا المشرع في قانوف 
االجراءات الجزائية وىي حالة الضرورة وحالة التمبس، أو حالة االستعجاؿ أو الخوؼ مف ضياع 

فبل يجوز الخروج عنيا أو التوسع بيا، وبالتالي فبل يجوز منع المتيـ مف تأجيؿ ، وبالتالي 2األدلة
 .3كما يتوجب تدويف ذلؾ في المحضر  االستجواب لحضور محاميو في غير ىذه الحاالت.

 
وعف اجراءات التحقيؽ في جريمة الواسطة والمحسوبية فيتـ اتخاذ كافة االجراءات التحقيقية التي 

امة في سبيؿ التحقيؽ والكشؼ ومسائمة مرتكب الفعؿ الجرمي بصفتيا ممثؿ خولت لمنيابة الع
الحؽ العاـ، فالمشرع الفمسطيني خوؿ النيابة العامة المنتدبة لمعمؿ مع ىيئة مكافحة الفساد ىذه 
الصبلحية، وتبدأ النيابة دورىا بعد احالة ممؼ التحريات واالستدالالت مف قبؿ رئيس الييئة 

ريؾ الدعوى الجزائية بصفتيا المذكورة، إذ يغدو ىذا الفعؿ الجرمي مف قبيؿ لتباشر بعدىا تح
الفساد االداري لما ينطوي عميو مف مخالفات ادارية تبدا مف جية االدارة لحيف صدور قرار اداري 
مبني عمى غش لما يسمبو مف حؽ لغير مستحقو، وينطوي فعؿ الواسطة والمحسوبية عمى عدة 

في تعريفو لمجريمة "الواسطة والمحسوبية" كوف ىذه االركاف ىي اساس  اركاف حددىا المشرع
عف الفعؿ الجرمي، إال انو في الواقع فيي مف الجرائـ  يتساءؿ باكتمالوتشكيؿ الفعؿ الجرمي التي 

المعقدة نظرًا لصعوبة إثباتيا فالجاني يتخذ قرار أو يتدخؿ في اصداره لعدة اعتبارات كالحزبية 
اجؿ توظيؼ شخص دوف وجو حؽ او دوف اتباع االجراء السميـ في التعييف، والعائمية مف 

والمجني عميو ىو الشخص المسموب الحؽ لؤلسباب المذكورة، ونتيجة لذلؾ فإنو مف الصعب 
                                                           

 .مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني 96لممزيد راجع المواد  1 
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إثباتيا كونو يصدر قرار مف جية مختصة وبشكؿ مقنف بحيث يظير لمعياف صحة كافة 
فوذه الوظيفي مف خبلؿ إصداره لمقرار او حتى االجراءات وقد يمجأ الشخص فيو الستغبلؿ ن

التدخؿ في عممية إصداره فبحكـ نفوذه قد يييمف عمى المجاف المشكمة لعممية التوظيؼ  في 
عممية االختيار وبالتالي فإننا نجد صعوبة في عممية إثبات الفعؿ الجرمي، ويعد فعؿ الواسطة 

المسائمة لجميع الخاضعيف ألحكاـ قانوف والمحسوبية مف اقرب االفعاؿ الى الرشوة، أما عف 
مكافحة الفساد فنجد اف ىناؾ ثغرة في القانوف إذ ال يمكف توصيؼ الفعؿ الجرمي اال عمى 
الموظؼ العاـ وبالتالي يخرج مف باب المسائمة كؿ ما ىو ال يعد بوصؼ الموظؼ كالعامميف في 

انظمة عمؿ خاصة، كذلؾ ولكوف الفعؿ الييئات المحمية والنقابات واالحزاب والمؤسسات التي ليا 
يعد ظاىرة مف افعاؿ الفساد االداري فبل بد مف ادخاؿ بعض التعديبلت عمى التشريع القائـ بحيث 

ذكر بأنو تـ اصدار الئحة اتياـ واحدة بحؽ مرتكب فعؿ الواسطة والمحسوبية، و يضيؽ افبلت 
ساد اخرى حيث تـ تبرئتو مف المحكمة فعؿ الواسطة والمحسوبية وأفعاؿ ف الرتكابوأحد المتيميف 

المختصة، وعف جانب الدور الذي تقوـ بو النيابة العامة في مثؿ ىذا الدور فبل بد مف ادخاؿ 
 .1نسجـ والقانوف واليدؼ المرجو منوالتعديبلت البلزمة لتجريـ الفعؿ بشكؿ ي
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 المطمب الثالث: المحاكمة
 

وصدور قرار اتياـ مف النائب العاـ المساعد حوؿ جـر الفساد بحؽ بعد انتياء فترة التحقيقات 
المتيـ يتـ احالة القرار والئحة االتياـ الموجية لممتيـ الى المحكمة المختصة وحيث اف قانوف 

كوف ىذه  1مكافحة الفساد قد نص عمى تشكيؿ ىيئة محكمة مختصة لمنظر في قضايا الفساد
الوالئية بنظر الدعوى الجزائية وتقرير اما ادانة المتيـ واما المحاكـ ىي التي تممؾ الصبلحية 

يقدـ ليا، اذ اف ىذا  اعبلف براءتو وذلؾ بعد وزف البينة وتقديرىا مف قبؿ المحكمة عمى ضوء ما
الدور يعود لممحكمة التي بدورىا تبت في الدعوى الجزائية بالصورة المذكورة، ونشير الى اف 

حدة تتعمؽ بارتكاب المتيـ فييا لجـر الفساد المتمثؿ بالواسطة المحكمة احيؿ ليا قضية وا
والمحسوبية اضافة لجرائـ فساد اخرى حيث اف المحكمة لـ يثبت ليا ارتكاب المتيـ الذي يعمؿ 

 .2الييئات المحمية بارتكابو ليذا الجـر وبالتالي اعمنت براءتو بإحدى
 

محكمة وزنت البينة بكافة الجرائـ المسندة لممتيـ وبقراءتنا لمحكـ المرقوـ اعبله فإننا نجد اف ال
والتي بعدىا قررت ولعدـ ثبوت التيـ الموجو لممتيـ ومنيا جـر الواسطة والمحسوبية اعبلف براءة 
المتيـ مف التيـ المنسوبة لو، وبمراجعتنا لتعريؼ الواسطة والمحسوبية الوارد في قانوف مكافحة 

انطباؽ الجيات الخاضعة ألحكاـ القانوف ال سيما اف  الفساد والذي مازاؿ موضع جدؿ حوؿ
فإننا نجده عرفو بأنو مف  3التعريؼ حدد ارتباط الفعؿ "باتخاذ الموظؼ" وبالعودة لتعريؼ الموظؼ

يعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت الوظائؼ المدنية أو 
                                                           

محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائـ  بقرار مف مجمس القضاء األعمى بناء عمى طمب رئيس الييئة تشكؿ ىيئة -1 1
الفساد أينما وقعت، تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية و عضوية قاضييف ال تقؿ درجتيـ عف قضاة محكمة 

 .بداية
تنعقد ىيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكاف آخر يعينو رئيس المحكمة و تطبؽ عمى جمساتيا و كيفية اتخاذ  -2

 .تيا األحكاـ واإلجراءات المحددة في القوانيف المعموؿ بياقرارا
تبدأ ىيئة المحكمة بالنظر في أية قضية ترد إلييا خبلؿ مدة ال تزيد عف عشرة أياـ مف تاريخ تقديميا وتعقد جمساتيا 3 -

ألسباب تذكر في قرار  ليذا الغرض في أياـ متتالية وال يجوز تأجيؿ المحاكمة ألكثر مف ثبلثة أياـ إال عند الضرورة  و
 .وينسحب ذلؾ عمى كافة درجات التقاضي ،التأجيؿ

تصدر ىيئة المحكمة قرارىا في أية قضية ختمت فييا المحاكمة بالسرعة الممكنة و خبلؿ مدة ال تزيد عف عشرة أياـ 4 -
 .سبعة أياـ مف تاريخ اختتاـ المحاكمة، ولممحكمة تأجيميا ليذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة ال تزيد عف

 حيث نصت عمى مايمي: .األحكاـ الصادرة عف المحكمة تخضع لكافة طرؽ الطعف وفقا لقانوف اإلجراءات الجزائية5- 
الصادر بتاريخ  18/2014لممزيد انظر لمحكـ الصادر عف محكمة جرائـ الفساد الفمسطينية في الدعوى الجزائية رقـ  2

12/11/2015. 
 .مف قانوف مكافحة الفساد 1/7لممزيد راجع المادة  3
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أيا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة الحكومية أو مسماىا العسكرية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية 
وبالتالي فإننا نرى اف نطاؽ التجريـ اصبح محصورًا بالموظفيف العمومييف المدنييف والعسكرييف 
دوف غيرىا مف الموظفيف، وعميو فإننا نرى اف ىنالؾ قصور تشريعي يجب معالجتو في تعريؼ 

 الجريمة وعدـ حصرىا بفئة الموظؼ سالؼ ذلؾ.
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 الخاتمة:
 

إف الحديث عف جريمة الواسطة والمحسوبية وما يترتب عمييا مف آثار تمحؽ بالمجتمع نتيجة 
لمسموؾ المذمـو والذي أصبح معتقد وثقافة سائدة ليو مف الصعوبات والمعيقات لعممية التنمية 

لنزاىة التي مف شأنيا خمؽ بيئة تسودىا الضبابية بشكؿ الفت بعيدة كؿ البعد عف معايير ا
والشفافية التي يجب بناء اسس واستراتيجية الدولة عمييا في ظؿ االلتزاـ الذي اخذتو دولة 
فمسطيف عمى عاتؽ وتعيدت بو بصفتيا احد االطراؼ الموقعة عمى االتفاقيات الدولية والعربية 
ة لمكافحة الفساد، وعميو فإنو البد مف تكاتؼ الجيود مجتمع وافراد لموقوؼ عمى ىذه اآلف

جذورىا مف خبلؿ نشر الوعي والثقافة لما لو مف اثر إيجابي ينعكس بداية عمى  استئصاؿو 
المجتمع ويحقؽ السياسة التي رسمتيا ىيئة مكافحة الفساد لبناء مجتمع خاٍؿ مف الفساد، وعمينا 
أف ال ننسى وندرؾ بأف محاربة جريمة الواسطة والمحسوبية ال يقع عمى الجية المختصة فقط 

نما المسؤولية جماعية تشاركية افرادًا بمحا ربتو والمساءلة عمى ارتكابيا "ىيئة مكافحة الفساد" وا 
ومجتمع لرفض ىذ الظاىرة، ومف خبلؿ دراستنا واستعراضنا لدراسة موضوع الواسطة والمحسوبية 

لمشرع الفصؿ األوؿ والمقارنة فيما بينيا وبيف باقي الجرائـ التي أوردىا االمبحث الثاني مف في 
كجرائـ فساد تبيف أف ىنالؾ خمؿ في عممية توصيؼ أركاف جـر الواسطة والمحسوبية وكاف ذلؾ 
عمى خبلؼ القانوف االردني الذي وسع في توصيؼ اركاف الواسطة والمحسوبية لمحد والحيمولة 
مف إفبلت الجاني مف العقاب ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى تـ التطرؽ الى تشابو أركاف جـر 
الواسطة والمحسوبية مع جرائـ اخرى تعد مف ضمف جرائـ الفساد كالرشوة عمى اعتبار قياـ 
المشرع بربط الفعؿ الجرمي بتحقيؽ فائدة مادية ومعنوية، كذلؾ توصمنا مف خبلؿ دراستنا الى اف 

 فعؿ الواسطة ال سيما انو انتشارالثقافة المجتمعية السائدة تشكؿ أحد العوائؽ التي تساعد في 
وكما أسمفنا جـز المواطنيف بأف فعؿ الواسطة يعد مف السموكيات المحمودة والتي يجب عدـ 

 .العقاب عمييا، واإليماف بأف تحقيؽ المراد ال يتـ دوف المجوء الى الطمب او الرجاء او التوصية
 

مف  عمييا العقاب واحكاـ والمحسوبية الواسطة جريمة اركافوتـ التطرؽ في الفصؿ الثاني الى 
مبلحقة مرتكبي جرائـ في حيث تحديد اركاف الجريمة بشكؿ مفصؿ والبحث في احكاـ العقاب 

الفساد وعدـ سقوط الحؽ بمبلحقة الجاني بالتقادـ بصفتيا احد جرائـ الفساد والمزايا التي اعطاىا 
، المشرع لكؿ مف حكـ ضميره وابمغ عف جريمة الفساد وساعد في اكتشاؼ افعاؿ الفساد الجرمية

كذلؾ تـ التطرؽ الى اإلجراءات الوقائية التي تقوـ بيا الييئة عمى الصعيد الوقائي ضمف 
المنوط ليا في نشر الوعي والثقافة لدى أطياؼ المجتمع لخطورة الجريمة وآثارىا  االختصاص

البطالة بحكـ اف الفعؿ أقرب ما يكوف في عمميات  وانتشارعمى المجتمع مف الناحية االجتماعية 
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قرار أو التدخؿ فيو إلحقاؽ باطؿ أو إلبطاؿ حؽ، وتـ  باتخاذتوظيؼ خاصة اف أركانيا تتعمؽ ال
التعرض ليا عمى الصعيد المحمي وموقؼ التشريع في  التشديد مف العقوبة المفروضة عمى 
مرتكبيا وعدىا جناية بشكؿ ال يتناسب وحجـ الفعؿ والعقوبة عمييا وذلؾ في الفصؿ الثالث حيث 

رؼ الى اإلجراءات التي تقوـ بيا الييئة عمى الصعيد الوقائي وعمى نطاؽ اعماؿ التحري تـ التع
حوؿ جريمة الواسطة والمحسوبية وصواًل لعممية التثبت مف الجـر واساليب التحري وجمع 

 انتياءً المعمومات واحالتو لنيابة جرائـ الفساد كجية اختصاص لمتحقيؽ في شكاوى جرائـ الفساد، 
لقضائي الذي تقوـ بو المحكمة المختصة في التجريـ األمر الذي ينعكس برمتو الى حجـ بالدور ا
حكاـ االتفاقيات الدولية لمكافحة ألفمسطيف واالردف  الذي أخذتو عمى عاتقيا كبًل مف االلتزاـ

ونستخرج مف ، الفساد مف حيث نطاؽ التجريـ في القوانيف الداخمية المتمثؿ بقانوف مكافحة الفساد
 ذه الدراسة جممة مف النتائج:ى

يتبيف اف ىذا الفعؿ الجرمي يعد صورة مف صور الفساد اإلداري كونو يخالؼ التعميمات  -
قرار بشكؿ  اتخاذواألنظمة الداخمية حاؿ القياـ بالفعؿ التاـ ألركاف الجريمة كالتدخؿ أو 

حقاؽ باطؿ مف اجؿ سمب صاحب الحؽ لحقو  .مخالؼ لمواقع إلبطاؿ حؽ وا 
أف ىذا الفعؿ يشكؿ مخالفة وخرقًا لمبادئ النزاىة والشفافية في عممية إصدار  ونرى -

القرارات اإلدارية الصادرة إلحداث مراكز قانونية ناتجة عف قياـ الجاني بالتربح مف ىذا 
 الفعؿ وتحقيؽ مكاسب مادية او معنوية.

 
حد مف إفبلت مرتكب الفعؿ لتبلفي الثغرات القانونية ولمونختتـ دراستنا بمجموعة مف التوصيات 

 ُنجمميا بما يأتي:مف العقاب 
 

جميع الخاضعيف ألحكاـ قانوف  بحيث يشمؿ تعريفو الموظؼإعادة تعريؼ ضرورة  -
، كوف النص الحالي ال ينطبؽ توصيفو إال عمى الموظؼ العمومي بشقيو مكافحة الفساد

 مف كؿ بأنو ي:) ، ونقترح اف يكوف تعرؼ الموظؼ عمى النحو اآلتالمدني والعسكري
 والمصالح الرسمية وشبو الرسمية ودوائرىا الحكومة خدمة في عامة ميمة بو ينطبؽ
 والجمعيات والشركات المؤسسات مف وغيرىا رقابتيا تحت الموضوعة أو ليا التابعة

 ما بنصيب ماليا في الرسمية شبو أو الرسمية دوائرىا إحدى أو والمنشآت والمنظمات
 بغير أـ باجر مؤقتة أـ دائمة اكانت سواء عامة بخدمة يقـو مف كؿو  كانت، صفة وباي
 (.الخدمة بتمؾ تكميفو أو بعينو قرار صدور صحة أو صدور عف النظر وبغض أجر
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تعديؿ تعريؼ الجريمة بحيث يتـ تحديد اركاف الفعؿ بشكؿ ال يحتمؿ التأويؿ، وفرض  -
الفعؿ  الرتكابتسوؿ لو نفسو  عقوبة عمى الشروع فييا حتى يصار الى عدـ إفبلت كؿ مف

 مف العقاب.
إعمااًل بمبدأ تناسب تعديؿ وصؼ الجريمة و تحديد عقوبة ليا بجعميا جنحة وليست جناية  -

 يجب فرض عقوبة بشكؿ ينسجـ مع الفعؿ. وكونالعقوبة مع الفعؿ المرتكب، 
ما يتعمؽ في بالتنسيؽ مع كافة األطراؼ تعزيز الجانب الوقائي لدى ىيئة مكافحة الفساد -

 بإعادة الحؽ لمستحقو حاؿ ثبوت وجود شبية عمى ارتكاب جـر الواسطة والمحسوبية.
استخداـ الوسائؿ العصرية والتكنولوجيا لوضع ضوابط محددة بالشراكة مع الجيات ذات  -

العبلقة ال سيما في مجاؿ التوظيؼ لمتقميؿ مف عمميات التدخؿ في صنع القرار، كوف ىذا 
 وف في عمميات التوظيؼ.الفعؿ أقرب أف يك

تعزيز الدور التوعوي لمقضاء عمى ظاىرة الواسطة والمحسوبية في فمسطيف لمتحذير مف  -
 مخاطر الواسطة والمحسوبية وآثارىا عمى المجتمع الفمسطيني.
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 المراجعقائمة المصادر و 

 :المصادر
 القرآف الكريـ

 
 : والقوانين االتفاقيات

 
 .الفساد لمكافحة المتحدة مـاال اتفاقية

 
 الفساد لمكافحة العربية االتفاقية

 
 الفمسطينية الوقائع مف 38 العدد في المنشور 1002 لسنة 3 رقـ الجزائية اإلجراءات قانوف
 .05/09/1002 بتاريخ

 
 .1009 لسنة وتعديبلتو األردني الجزائية المحاكمات أصوؿ قانوف

 
 .1003 لسنة المعدؿ االساسي القانوف

 
 .9/9/1007 بتاريخ الوقائع مجمة مف 71 بالعدد المنشور1007 لسنة( 2) رقـ االنتخابات قانوف

 
 بتاريخ الفمسطينية الوقائع مجمة مف( 33) بالعدد المنشور 1000 لسنة( 3) رقـ التحكيـ قانوف
30/6/1000. 
 

 الفمسطينية لوقائعا مجمة مف( 14) بالعدد المنشور 2998 لسنة( 4) رقـ المدنية الخدمة قانوف
 .2/7/2998 بتاريخ

 
 الوقائع مجمة مف( 56) العدد في المنشور 1005 لسنة( 8) رقـ االمف قوى في الخدمة قانوف

 .1005 ،18/6 بتاريخ الفمسطينية
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 الوقائع مجمة مف( 40)العدد في المنشور 1001 لسنة( 2) رقـ القضائية السمطة قانوف
 .28/5/1001بتاريخ الفمسطينية

 
 .2960 لسنة( 26) رقـ االردني العقوبات انوفق
 

 .1003 لسنة( 95) رقـ المعدؿ المصري العقوبات قانوف
 

 .1005 فبراير ،53 العدد الفمسطينية، الوقائع مجمة في المنشور مشروع الغير الكسب قانوف
 

 .1026 لسنة 23 رقـ المعدؿ االردني الفساد ومكافحة النزاىة قانوف
 

 مجمة مف( 31) بالعدد المنشور 1000 لسنة( 1) رقـ التجارييف الوكبلء ؿاعما تنظيـ قانوف
 .19/1/1000 بتاريخ الفمسطينية الوقائع

 
 مف( 57) بالعدد المنشور المحمية الييئات مجالس انتخاب بشاف 1005 لسنة( 20) رقـ قانوف
 .28/8/1005 بتاريخ الفمسطينية الوقائع مجمة

 
 ،87 العدد الفمسطينية، الوقائع في المنشور 1005 لسنة( 2) رقـ المعدؿ الفساد مكافحة قانوف
 .1020 حزيراف

 
 .1021 لسنة المعدؿ االردني الفساد مكافحة ىيئة قانوف

 

 المراجع:
االئتبلؼ مف  ،السياسات والتشريعات الفمسطينية في مكافحة الفساد :عمي وآخروف ،أبو دياؾ

 .1026 ،4ط أجؿ النزاىة،

 
، جرائم االموال العامة الرشوة والجرائم الممحقة بيا واختالس المال العام: محمد احمد ،أحمد

 ، دار الفكر والقانوف، مصر.1009طبعة 
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مبادئ القسم العام من التشريع العقابي الفمسطيني "دراسة ساىر ابراىيـ: الوليد، احمد و  ،براؾ
 .1023، فمسطيف،مقارنة" تأصيميةتحميمية 

 
 .2981 ،، دار الفكر العربي، القاىرةدة الزورشيا نياد: ، البرشاوي

 
، االشتراؾ الجرمي والنظرية القسم العام –شرح قانون العقوبات  :حسيف واخريف ،بني عيسى

  .2ط العامة لمجزاء، دار رائد لمنشر، عماف،
 

 1971 .، االسكندرية ،، منشاة المعارؼالنظرية العامة لمقانون الجنائيرمسيس:  ،بيناـ
 

 .2976، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 4، جالموسوعة الجنائية :عبد الممؾ ،جندي
 

، شركة الحر لمطباعة اصول االجراءات في الجرائم االقتصادية الرازؽ: فخري عبد ،الحديثي
 .2987 بغداد، الفنية،

 
 .2998، مطبعة جامعة القاىرة، 3، طشرح قانون االجراءات الجزائيةمحمود نجيب:  ،حسني

 
 ، دار النيضة العربية، القاىرة،3ط، 2ج، شرح قانون االجراءات الجنائيةمحمود نجيب: حسني، 
2995. 

 
 لمطباعة العربية النيضة دار ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص :نجيبمحمود  ،حسني
 .2988طبعة  والتوزيع، مصر، والنشر

 
 ، دار النيضة العربية،العام شرح قانون العقوبات المبناني، القسممحمود نجيب:  ،حسني
 .2984 ،بيروت

 
 ، دار النيضة العربية، القاىرة،5، طشرح قانون العقوبات، القسم العاممحمود نجيب:  ،حسني
2981. 
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، رسالة دكتورة، دار قباء الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن جرائم :احمد ي،خفاج
 .2999 ،القاىرة ،2، طلمطباعة والنشر والتوزيع

 
 .1004 مصر،، ، دار الكتب القانونيةاستجواب المتيمعدلي:  ،خميؿ

 
، دار الكتب القانونية، التقادم الجنائي والمدني في ضوء احكام محكمة النقضعدلي: ، خميؿ

2998. 
 

 .2952، مصر دار النشر لمجامعات المصرية، ،موجز القانون الجنائيعمي:  ،راشد
 

 .2962مجمة القانوف واالقتصاد،  ،لنتيجة في قانون العقوباتالسعيد: فكرة اعمر  ،رمضاف
 

، المكتب 5، طموسوعة اسباب ودفوع البراءة في قضايا التحريات واالذن والتمبسىشاـ:  ،زويف
 .1004 الثقافي ودار السماح،

 
، دراسة مقارنة الكتاب األوؿ، الجرائـ شرح قانون العقوبات، القسم الخاص نبيؿ مدحت: ،سالـ

 .2982دار الفكر العربي، القاىرة، ،مضرة بالمصمحة العامةال
 

 ،4ط ، نقابة المحاميف،القسم الخاص -الوسيط في قانون العقوباتاحمد فتحي: ، السرور
2992. 

 
 عماف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،شرح االحكام العامة في قانون العقوباتكامؿ:  ،السعيد
1001. 

 
 .2991 القاىرة، ، دار النيضة العربية،الجنائية في التشريع المصرياالجراءات ماموف: ، سبلمة

 
  2988، دار الفكر العربي، القاىرة،2،جالجرائم المضرة بالمصمحة العامةسبلمة، ماموف: 

 
 - اوليات القانون الجنائي - 1ك - القسم العام –قانون العقوبات  فتوح عبد ا: ،الشاذلي

  .2998 ار المطبوعات الجامعية، العراؽ،، دالنظرية العامة لمجريمة
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 .2997 ،، القاىرةعالـ الكتب، اصول واساليب التحقيق الجنائيالفتاح:  قدري عبد ،الشياوي

 
 منشأة، 2، جالوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة( :نبيو ، صالح

 .1004اإلسكندرية،  المعارؼ،
 

، حكام العامة لمنظام الجنائي في الشريعة االسالمية والقانوناأل :عبدالفتاح مصطفى ،الصيفي
 .2997 دار النيضة العربية،

 
، دار النيضة 2ط ،التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعممية ابراىيـ حامد: ،طنطاوي

 .1000-2999 العربية، القاىرة،
 

مصر والمكتب الثقافي ودار  ، دارشرح قانون الكسب غير المشروع :وليد رمضاف ،عبد التواب
 .  1005السماح، القاىرة، 

 
 .1009، دار الفكر والقانوف، المنصورة، طجرائم االموال العامة :احمد ،فودة، وأحمد ،عبد الحكـ

 
، المركز القومي البطالن في اجراءات االستدالل في ضوء الفقو والقضاء ايياب: ،المطمب عبد

 .1008لئلصدارات القومية، القاىرة، 
 

، المؤسسة 1، طأصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقو :سميماف، عبد المنعـ
 .2999 بيروت، الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،

 
 .2966 ، القاىرة،1ط ،السببية في القانون الجنائي دراسة تحميمية مقارنةرؤوؼ:  ،عبيد
 

 .2978 ، دار القمـ العربي، القاىرة،يع العقابيمبادئ القسم العام من التشر  :رؤوؼ ،عبيد
 

 .2989غ ف،  ، القسـ الخاص،شرح قانون العقوباتآماؿ:  ،عثماف
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، دار الكتب القانونية، دراسة مقارنة -النطاق القانوني إلجراءات التحقيقسردار عمي:  ،عزيز
 .1020ر، مص
 

 .2986بغداد، ة بغداد، ، مطبعاالستجواب في مرحمة التحقيق االبتدائيمحمد:  ،عزيز
 

 .1002، 1، القاىرة، طشرح قانون االجراءات الجنائيةمحمد ابو العبل:  ،عقيدة
 

، المركز القومي لئلصدارات القانونية، جرائم االموال العامة وجرائم الرشوة :انور ،العمروسي
 2992مصر، 

 
، دار النشر لمثقافة ،وضعيالتشريع الجنائي االسالمي مقارنًا بالقانون العبد القادر:  ،عودة

2949. 
 

 .1001ط ، ، مكتبة النيضة العربيةشرح قانون العقوبات القسم الخاص  ، محمد عيد الغريب،
 

 ،االختصاص القضائي لمأمور الضبط في االحوال العادية واالستثنائية: عيد الغريب، محمد
 .1003ف، ،د
 

 .2980 كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، ،لجنائيةالشيادة كدليل إثبات في المواد اابراىيـ:  ،الغماز
 

، منشورات ىيئة مكافحة أصول التحقيق في جرائم الفساداالء:  والنقيب،، مصطفى ،فرحاف
 .1024، 13الفساد العدد 

 
 "، د.ف،العفو عن العقوبة في القانون الجنائي" دراسة مقارنةيوسؼ عمي:  ،القاضي

 .1007مصر،  اإلسكندرية،
 

 .1003 ، القاىرة،2، جشرح قانون االجراءات الجنائيةا:  ة عبداسام ،قايد
 

   ، الدار الجامعية لمطباعة والنشر،القسم العام–قانون العقوبات  عمي عبد القادر: ،القيوجي
 .2994مصر،
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 .1002، 2ط عماف، ، دار الرسالة العالمية،جرائم الفساد فاروؽ: ،الكيبلني

 
، دار الكتب القانونية 1ط، ،الجنائي الفني والبحث الجنائيالتحقيق الفتاح:  عبد ،مراد

 .2992االسكندرية، 
 

، منشأة المعارؼ، االسكندرية، شرح قانون الكسب غير المشروع حسف صادؽ:، المرصفاوي
2983. 

 
 مطبعة العربية، النيضة دار ،8ط ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص :محمود ،صطفىم

 .2984  القاىرة، جامعة
 

، دراسة قانونية تحميمية مقارنة في ضوء جرائم الفساد االداري الفتاح: عصاـ عبد ،مطر
االتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية وقوانيف مكافحة الفساد في الدوؿ العربية واالجنبية، دار 

 .1022، مصر، الجامعة الجديدة
 

 .2974مصر، نيضة العربية،، دار الالقسم العام -شرح قانون العقوباتمحمود ،  ،مطفئ
 

 . 1020 اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة،جرائم الفسادىناف:  مميكة،
 

، الحبس االحتياطي واالجراءات المترتبة عميين دار العدالةاشرؼ: الشافعي، احمد و  ،الميدي
 .1006القاىرة، 

 
، ، مكتبة دار الثقافةالوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية االردنيمحمد صبحي: ، نجـ

 .2992عماف، 
 

 المعارؼ، منشأة ،، منشأة المعارؼالوسيط في الجرائم المضرة بالمصمحة العامة :محمود ،نصر
 .1003اإلسكندرية، 

 
 .2986يروت، ب ،، منشورات عويداتأصول المحاكمات الجزائيةعاطؼ:   النقيب،
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، دار لوسيط وجريمة استغالل النفوذجرائم الرشوة الراشي والمرتشي وا :مصطفى مجدي ىرجو،

 .1021محمود لمنشر والتوزيع، 
 

 .1008مصر،، دار الكتب القانونية،اصول البحث والتحقيق الجنائيمحمد حماد:  ،الييتي
 

 .1006 ،حقوؽ طنطا دكتوراه، رسالة ،اشكاالت التنفيذ الجنائية :مصطفى ،يوسؼ
 

 شتات ودار ، دار الكتب القانونيةوالموضوعي الجنائي واثره االجرائي التقادم :مصطفى ،يوسؼ
 . 1020 مصر، والبرمجيات، لمنشر

 
 :المقابالت

 
 . 5/4/1027 بتاريخ  الفساد مكافحة نيابة – المساعد العاـ النائب -الخطيب اكـر. أ مع مقابمة

 
، 3/4/1027 بتاريخ الفساد، مكافحة ىيئة-التخطيط عاـ مدير الخواجا، حمدي .د مع مقابمة
11/20/1027. 
 

 .1/4/1027 بتاريخ الفساد مكافحة ىيئة- القانونية الشؤوف عاـ مدير: عمارنة رشا مع مقابمة
 

 :الجامعية الرسائل
 

القاىرة،  ،دكتوراه رسالة الجنائي، المجال في بو المقضي الشيء قوة: المصري بكر، فتحي
 .2992القاىرة،  جامعة

 
 دراسة)الفمسطيني  الجزائي النظام في المشروع غير الكسب جريمة ربايعة، عبد المطيؼ:

 .1024 األمنية، لمعموـ العربية نايؼ جامعة ،دكتوراه رسالة ،(مقارنة تأصيمية
 

 اإلسبلمية، العموـ كمية: ماليزيا ،(وشرعية عممية دراسة) الجنائي التحقيق في العدالة ضوابط
 .1021 ،(ماجستير رسالة) العالمية، المدينة جامعة
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 جامعة القدس، ماجستير، رسالة مقارنة"، دراسة"الوظيفة  استثمار جريمة :يوسؼ محمد عسر،
1009.  

 جامعة ،دكتوراة رسالة -العام لمموظف الجنائية الحماية :مصباح صباح السميماف،
 1001الموصؿ،

 :وابحاث تقارير
 

 .ـ2997 العالـ، في التنمية عف تقرير ،متغير عالم في الدولة الدولي، البنؾ
 الشفافية منظمة لمنظمة الفساد مدركات مؤشر حوؿ الدولية الشفافية منظمة عف صادر تقرير
 .1003 لمعاـ الدولية

 
 . 1005 لسنة الدولية الشفافية منظمة تقرير

 
 سمسمة ،الفمسطيني القانون في والمحسوبية الواسطة جريمة حول تحميمية تأصيمية دراسة
 .1024 ،(85) رقـ  النزاىة اجؿ مف االئتبلؼ تقارير

 
 ، سمسةالفمسطيني القانون في والمحسوبية الواسطة جريمة حول تحميمية تأصيمية دراسة

 .1024 نيساف ، 85 رقـ  المساءلة و النزاىة اجؿ مف االئتبلؼ عف التقارير الصادرة
 

 ونيةالقان البحوث مجمة ،الوضعي والقانون الشريعة بين باالنقضاء العقوبة سقوط: السيد رباب
 .1008المنصورة،  واالقتصادية،

 
 االداري الفساد جرائم في المحاكمة ما قبل إجراءات حول بحث: عبد المحسف سعدوف، محمد

 .ف التقني، د المعيد ،العراقي القانون في والمالي
 

 .الفمسطيني المجتمع في الفساد عرفو: أبو الرحمف عبد
 

 العربية المجمة ،والمكافحة الوقاية:  اإلدارة في الواسطة: الشيخمي عبد الحافظ عبدالقادر
 . 38،1005 العدد ،29 المجمد والتدريب، األمنية لمدراسات
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 . 2994عويدات، بيروت،  ، منشوراتالعربية التشريعات في العفو نظرية: رباح غساف
 

 النقض. احكاـ مجموعة 2956 سنة مارس 16 نقض االولى، السنة المحاميف نقابة مجمة
 

 جريدة في منشور ،اإلداري والفساد والقانون الواسطة عن مقال: السيمي عمي بف محمد
 .24118 العدد - ـ1007الرياض

 
 التشريعات عمى واثرىا المسميات وتغيير والصالحيات السمطات لنقل االنتقالية المراحل
 .1008الحقوؽ،  معيد ،السارية

 
 ،الغربية الضفة في وانتشاره الفساد قعوا حول العموميين الموظفين توجيات مسح حول المركز
 اإلحصاء مركز عف الصادر التقرير ،33، ص1024 يونيو،/ حزيراف في المنشور ،1023
 .1024 المركزي

 
 صالحيات حول المواطن لحقوق المستقمة الفمسطينية الييئة عن صادر تقرير  ادعيس: معف

 .6ص ،18،2990 رقـ قانونية تقارير سمسمة ،الشرطة
 

 -اسبابيا  –حكميا  –مفيوميا " الواسطة الفساد، لمكافحة الوطنية الييئة عف صادر مقاؿ
 .1022 ،آثارىا"
 االداري الفساد صور مف صور والرجاء والتوصية طالتوس جريمة عنواف تحت  الكتروني منشور
 2/4/1027www.annbaa.org الزيارة تاريخ الموسوي، رمضاف سالـ لمقاضي

 
 لسنة المعدل الفساد مكافحة قانون في والمحسوبية الواسطة جريمة حول بحث صوافطة: ياسر

 .1024 ف،.د ،المقارن والقانون 2002
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 :قضائية احكام
 

 ،3/1024: رقـ الدستوري الطعف في الدستورية بصفتيا العميا المحكمة عف درالصا الحكـ
 .12/20/1025بتاريخ  ا راـ مدينة في الصادر

 
 الصادر 28/1024 رقـ الجزائية الدعوى في الفمسطينية الفساد جرائـ محكمة عف الصادر لحكـا

 .21/22/1025 بتاريخ
 

 بتاريخ الفمسطينية الفساد جرائـ حكمةم عف الصادر( 6/1024) رقـ القضائي الحكـ
4/22/1025> 
 
 .30/3/1024 بتاريخ الفساد جرائـ محكمة عف الصادر 22/1021 رقـ القضائي لحكـا

 .29/4/1020 بتاريخ الصادر 300/1020 رقـ جزاء االردنية التمييز محكمة حكـ
 

 .12/6/1025 ريخبتا الصادر 23/1024 رقـ الجزائية الدعوى في الفساد جرائـ محكمة حكـ
 

 . 18/2/1025 بتاريخ الصادر 29/1024 رقـ الجزائية الدعوى في الفساد جرائـ محكمة حكـ
 

 :المواقع االلكترونية
 

http://www.alriyadh.com/255596K  

 

http://www.alukah.net/culture/0/82504/#ixzz4WlzXNSTW 

 

http://www.transparency.org/publications/gcr 

 

http://www.worldbank.org/sanctions 

 

www.almaany 
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 :المعاجم
 

 .1001 الشروؽ، بيروت، دار ،العرب لسان:  منظور ابف
 

 .1002بيروت،  المعرفة، دار ،الخراج يوسؼ: أبي
 

 .1022 عاـ الخامسة، الطبعة ،العربية المغة مجمع الوسيط، المعجـ
 

 .2998، 2ط جيراركورنو، ،القانونية المصطمحات معجم
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